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Признание

Здружението ХОПС, Опции за здрав живот Скопје 
изразува особена благодарност до сите лица кои 
се вклучија во подготовка на овој документ кој ги 
содржи резултатите од спроведената анализа на 
начинот на прибирање, на трошење, на распределба 
и на дистрибуција на средствата кои ги префрлила 
Царинската управа на сметката на самофинансирачки 
активности на Министерството за здравство од 
наплата на акцизите за пиво, за етил алкохол и за 
цигари во 2017 година. 

Посебна благодарност упатуваме до Царинската 
управа на Република Македонија која, во рамките на 
постапката за слободен пристап до информации од 
јавен карактер, обезбеди податоци кои понатаму беа 
анализирани, а чии резултати се презентирани во 
оваа анализа. 

Оваа анализа беше овозможена со финансиска 
поддршка од Фондацијата „Отворено општество – 
Македонија“.
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Скратеници

СИДА – Синдром на стекната имунодефициенција 

ХИВ – Хуман имунодефициентен вирус 

ХОПС – Опции за здрав живот Скопје 

РМ – Република Македонија

МКД – Македонски денари

ЛИД – Лица кои инјектираат дроги

СР – Сексуални работнички 

МСМ – Мажи кои имаат секс со мажи

СПИ – Сексуално преносливи инфекции



Вовед

Од 1996 година до денес, во Република Маке-

донија се развиени и функционираат 16 програми 

за намалување на штети од употреба на дроги од 

кои три функционираат на територијата на гра-

дот Скопје и по една програма во други 13 гра-

дови1. Функционирањето на овие програми треба 

да придонесе кон намалување на здравствените, 

социјалните и економските последици од употре-

бата на дроги на индивидуално, локално и опште-

ствено ниво преку спроведување збир од активно-

сти кои опфаќаат размена на стерилен прибор за 

инјектирање, делење кондоми, едукација и сове-

тување, тестирање за ХИВ/СИДА, како и услуги од 

повеќе видови стручни кадри – теренски работни-

ци, медицински лица, социјални работници, пси-

холози и правници.2

Програмите за намалување на штети од упо-

треба на дроги во Република Македонија од 1996 

1 Тетово, Гостивар, Кичево, Охрид, Струга, Битола, Прилеп, 
Кавадарци, Гевгелија, Струмица, Штип, Велес и Куманово.

2 Деков, Влатко. Иднината на програмите за намалување на штети 
од употреба на дроги во Македонија. Анализа на активностите 
и на буџетите на програмите за намалување на штети. Скопје: 
Здружение ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, 2015.

6



7

година до 2017 година доминантно се финанси-

раа со средства обезбедени од надворешни фон-

дови во облик на грантови и на донации (со доми-

нантно учество на средства од Глобалниот фонд 

за борба против СИДА, туберкулоза и маларија), 

а пак учеството на државава во финансирање на 

овие програми беше значително ниско, односно 

државава во 2017 година преку буџетот на Мини-

стерството за здравство обезбеди 6 100 000 МКД 

за спроведување на Програмата за заштита на на-

селението од ХИВ/СИДА, а пак преку буџетот на 

Град Скопје континуирано обезбедува средства 

за кофинансирање на еден центар за намалување 

на штети (финансирање на 2 ангажирани лица – 

координатор и социјален работник, како и тро-

шоци за кирија и за спалување на медицинскиот 

отпад).

Во изминативе три години (од 2016 до 2018 

година), преку програмите за намалување на ште-

ти од употреба на дроги, обезбедени се услуги на 

вкупно 13 256 лица кои инјектираат дрога (ЛИД) од 

кои 1 742 се нови.3 

По повлекувањето на Глобалниот фонд за 

борба против СИДА, туберкулоза и маларија, фи-

нансирањето на програмите за намалување на 

штети од употреба на дроги беше поставено пред 

клучен предизвик во обезбедување финансиска 

одржливост и континуитет во обезбедувањето ус-

луги за лицата кои користат дроги. Со цел надми-

нување на овој предизвик, во 2018 година Владата 

на РМ, преку буџетот на Министерството за здрав-

3 2016 година: вкупно обезбедени услуги на 4 397 лица кои 
инјектираат дроги од кои 645 се нови лица; 2017 година: вкупно 
обезбедени услуги на 4 409 лица кои инјектираат дроги од кои 542 
се нови лица; и во 2018 година: вкупно обезбедени услуги на 4 450 
лица кои инјектираат дроги од кои 555 се нови лица.
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ство и Програмата за заштита на населението од 

ХИВ инфекција, презема дел од финансирањето 

на програмите за намалување на штети од употре-

ба на дроги со издвојување на 21 670 000 МКД4, 

што претставува 68 % од минималниот или пак 62 

% од оптималниот пакет на услуги. Па така, про-

грамите за намалување на штети од употреба на 

дроги се соочуваат со недостаток од средства за 

обезбедување на потребните услуги на крајните 

корисници, односно за обезбедување на минимал-

ниот пакет на услуги на овие програми им недо-

стасуваат 9 943 030 МКД или пак за обазбедување 

на оптималниот модел на услуги им недостасува-

ат 13 194 473 МКД.5 Во 2019 година, во рамки на 

буџетот на Министерството за здравство, програ-

мите за намалување на штети од употреба на дро-

ги повторно се соочуваат со недостиг на средства 

поради издвојување на ист износ на средства за 

оваа намена како и во 2018 година. 

Ваквиот начин на издвојување на помалку 

средства од Буџетот на РМ за унапредување на 

здравјето и пристап до здравствена заштита и дру-

ги услуги за лицата кои употребуваат дроги не е во 

согласност со член 2 од Повелбата за економски, 

социјални и културни права, односно значи ди-

4 Превенција на ХИВ кај клучни популации – програми за МСМ, 6 
053 000 МКД; Превенција на ХИВ кај клучни популации – програми 
за ЛИД, 21 670 000 МКД; Превенција на ХИВ кај клучните 
популации – програми за СР, 7 538 000 МКД; Позитивна превенција 
и психосоцијална поддршка кај лица со ХИВ и нивните партнери 
со превенција кај МСМ, 1 709 000 МКД; Активности за теренско 
тестирање и советување кај клучните популации, 3 694 400 МКД; 
Психосоцијална поддршка кај лица кои се лекуваат од зависност 
од дрога, 1 845 000 МКД; Активности за дијагноза и за третман на 
СПИ и услуги за сексуално и репродуктивно здравје кај клучните 
популации и млади лица, 4 700 000 МКД. 

5 Деков Влатко. Иднината на програмите за намалување на штети 
од употреба на дроги во Македонија: Здружение ХОПС – Опции за 
здрав живот, 2015 година.
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ректно непочитување на принципите на издвоју-

вање на максимално расположливи средства, 

без дискриминација и без уназадување на веќе 

постигнатиот степен на уживање на одредени 

права. 

Повредата на овие принципи особено се 

гледа преку фактот што Министерството за 

здравство секоја година добива поголем износ 

на средства од наплата на акцизи за етил алко-

хол, за пиво и за цигари во согласност со член 

16 од Законот за здравствена заштита за уна-

предување на здравјето на граѓаните, а тоа во 

континуитет дел од овие средства ги користи за 

намени кои не се утврдени со законот. Па отту-

ка, со цел да го утврдиме износот на средства 

кој го користи Министерството за здравство за 

намени кои не се утврдени со законот, по завр-

шувањето на секоја фискална година правиме 

анализа на спроведувањето на член 16 од зако-

нот. 

Наодите од оваа анализа треба да им по-

служат на надлежните институции при доне-

сување одлуки за распределба на средствата 

од буџетот на Министерството за здравство со 

цел буџетирање на соодветен износ на потре-

бите на програмите за намалување на штети од 

употреба на дроги, а во исто време треба да им 

помогне на граѓанските организации кои спро-

ведуваат програми за намалување на штети од 

употреба на дроги соодветно да ги насочат и да 

ги конципираат своите напори за застапување. 



1
Цел,  
предмет и 
методологија
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Главната цел на оваа ана-

лиза е да го утврди износот на 

средства прибрани преку на-

плата на акцизите за пиво, за 

етил алкохол и за цигари кои 

се користат за финансирање 

програми за зависности, како 

и износот на средства кој не 

го користи Министерството за 

здравство за намени утврдени 

со Законот за здравствена за-

штита и кој може да се иско-

ристи за функционирање на 

програмите за намалување на 

штети од употреба на дроги и 

воопшто за финансирање на 

разни видови програми поврза-

ни со зависноста – превенција, 

лекување, ресоцијализација и 

реинтеграција. Дополнително, 

оваа анализа има цел да ја оце-

ни ефикасноста и да ја оцени 

ефективноста на Владата на 

РМ и на Министерството за 

здравство во исполнување на 

обврската за обезбедување це-

лосна здравствена заштита на 

граѓаните на РМ утврдена со 

член 16, став 1 од Законот за 

здравствена заштита. 

Поточно предмет на оваа 

анализа се: средствата кои ги 

префрла Царинската управа 

на сметката на самофинанси-

рачки активности на Министер-

ството за здравство од наплата 

на акцизите за пиво, за етил ал-

кохол и за цигари; начинот на 

кој овие средства се трошат во 

рамките на буџетот на Мини-

стерството за здравство; рас-

пределбата на средствата од 

буџетот на самофинансирач-

ките активности по програми 

во буџетот на Министерството 

за здравство; како и дистрибу-

ција и движење на средства-

та префрлени од Царинската 

управа на РМ во буџетот на 

Министерството за здравство 

во согласност со приоритетите 

утврдени со Законот за здрав-

ствена заштита во 2017 година. 

Анализата се базира на по-

датоци и на информации содр-

жани во Буџетот на РМ, како и 

на податоци и на информации 

прибрани во постапка за при-

стап до информации од јавен 

карактер од Царинската управа 

и од Министерството за финан-

сии. Важно е да се напомене 

дека Министерството за здрав-

ство не обезбеди информации 

за износот на остварени при-

ливи од Царинската управа во 

текот на 2017 година, ниту пак 

информации за начинот на кој 

овие средства се распределе-

ни по поединечни здравствени 

програми во рамките на буџе-

тот на Министерството.



2
Заклучоци
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a)  Во 2017 година е намален 

износот на средства од 

акцизите за етил алкохол, 

за пиво и за цигари кои 

ги префрлила Царинска-

та управа во буџетот на 

самофинансирачки актив-

ности на Министерството 

за здравство за 1 981 846 

МКД помалку во однос на 

2016 година.

б)  За реализација на мерките 

за унапредување и за над-

минување на здравствени-

те проблеми и интересите 

на граѓаните, Министер-

ството за здравство потро-

шило 60 % од располож-

ливите средства за оваа 

намена, што е за четири 

процентни поени помалку 

од 2016 година.

в)  Во 2017 година, вкупно 244 

578 392 МКД (40 %) при-

брани по основ на напла-

та на акцизите за пиво, за 

етил алкохол и за пиво не 

се потрошени за намените 

предвидени со Законот за 

здравствена заштита, што 

пак е за 20 412 3014 МКД 

повеќе (9 %) во однос на 

2016 година.

г)  Наместо за намените ут-

врдени со Законот за 

здравствена заштита, Ми-

нистерството за здравство 

четвртина милијарда МКД 

искористило за плати и за 

оперативни трошоци на 

Министерството, задово-

лување на потребите на 

Агенцијата за лекови, на 

Агенцијата за акредита-

ција, за реконструкција на 

ЈЗУ и за набавка на меди-

цинска опрема.

д)  И во 2017 година, како и 

во изминативе три години, 

Министерството за здрав-

ство нема јасна политика 

и критериуми за распре-

делба и за користење на 

средствата добиени од 

наплата на акцизите за 

етил алкохол, за пиво и за 

цигари, и во просек 34,40 

милиони МКД се трошат за 

едукација на медицински-

от персонал, што не е во 

согласност со Законот за 

здравствена заштита.



Препораки 3 
Препораки 
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На Министерството за 

здравство и по две години6 му 

предлагаме потребните 9 943 

030 МКД за минималниот мо-

дел за финансирање на про-

грамите за намалување на ште-

ти од употреба на дроги или 13 

194 473 МКД потребни сред-

ства за оптималниот модел да 

ги обезбеди од:

6 Досега се изработени две анализи за 
начинот на прибирање, на трошење, 
на распределба и на дистрибуција 
на средствата кои ги префрлила 
Царинската управа на сметката на 
самофинансирачки активности на 
Министерството за здравство од 
наплата на акцизите за пиво, за етил 
алкохол и за цигари, и тоа во 2015 и 
2016 година година. Врз основа на 
наодите беа развиени и беа доставени 
предлог-решенија до Министерството 
за здравство кои можат да се користат 
при утврдување на можните извори 
во финансирањето на програмите за 
намалување на штети од употреба на 
дроги во националниот буџет. 

 ^ средствата кои ги троши 

Министерството секоја го-

дина за намени кои не се 

утврдени со Законот за 

здравствена заштита, од-

носно средствата во износ 

од 244 милиони МКД кои 

ги троши Министерството 

во просек секоја фискал-

на година за намени кои 

не се утврдени со Законот 

за здравствена заштита се 

доволни за финансирање 

на некој од двата модела, 

односно за финансирање 

на оптималниот модел на 

услуги за намалување на 

штети потребно е да се 

издвојат само 5 % од овие 

средства или само 4 % за 

финансирање на минимал-

ниот модел. 



Наоди
4
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4.1 
Анализа на 
буџетот на 
самофинансирачки 
активности на 
Министерството за 
здравство на РМ 
и на средствата од 
наплата на акцизите 
за пиво, за етил 
алкохол и за цигари 
за 2017 година

а) Во 2017 година, 244 милиони 

МКД од вкупните средства 

префрлени од Царинската 

управа за здравствена за-

штита на граѓанитe, не се 

искористени за оваа наме-

на, што пак е за 20 412 3014 

МКД повеќе во однос на 2016 

година.

Во текот на 2017 година, во 

буџетот на самофинансирачки 

активности на Министерството 

за здравство, по основ на на-

плата на акцизите за етил ал-

кохол, за пиво и за цигари, од 

Царинската управа на РМ се 

префрлени 615 662 905 МКД 

или 1 981 846 МКД помалку во 

однос на претходната годи-

на (види графикон број 1 и 2).  
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Покрај намалувањето на изно-

сот на средства кој во 2017 го-

дина е префрлен од Царинска-

та управа на РМ во буџетот на 

Министерството за здравство, 

во истиот период се зголему-

ва учеството на овие средства 

во вкупните средства во буџе-

тот на самофинансирачки ак-

тивности на Министерството, 

односно износот на средства 

кој го добил по овој основ 

Министерството за здравство 

во 2017 година од Царинска-

та управа претставува 84 % од 

вкупните средства од буџетот 

100,000,000

200,000,000

300,000,000

616

371

245

400,000,000

500,000,000

600,000,000

700,000,000

Средства од 
акцизи

искористени 
за обезбе-
дување на 

здравствена 
заштита на 
граѓаните

Вкупно ис-
користени 

средства над-
вор од управ-
ните намени 

со Законот за 
здравствена 

заштита

Вкупно префр-
лени средства 
од Царинската 

управа

Графикон број 1:  
Вкупно префрлени средства 
од Царинската управа во 
буџетот за самофинанси-
рачки активности на Мини-
стерството за здравство во 
согласност со член 16, став 
1 од Законот за здравствена 
заштита потрошени за наме-
ните утврдени со Законот и 
надвор од него во 2017 година, 
изразени во милиони МКД

на самофинансирачки активно-

сти, што пак е за осум процент-

ни поени повисоко во однос 

на претходната година (76%). 

За реализација на мерките за 

унапредување и за надмину-

вање на здравствените пробле-

ми и интересите на граѓаните, 

Министерството за здравство 

потрошило 60 % од располож-

ливите средства за оваа наме-

на, што е за четири процентни 

поени помалку од претходната 

година (64 %) (види графикон 

број 1 и 2). 
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7

7 Во согласност со член 16 од Законот за здравствена заштита, средствата прибрани од 
акцизи треба да се искористат за: мерки и активности за заштита од штетното влијание 
врз здравјето на населението на гасови, на бучава, на јонизирачки и на нејонизирачки 
зрачења, за загаденоста на водата, на земјиштето, на воздухот и на храната и на други 
штетни влијанија на животната средина и на работната средина; мерки и активности за 
зачувување на здравјето на населението; мерки и активности за откривање, за спречување 
и за сузбивање на заразни болести; обезбедување хигиенско-епидемиолошки минимум 
на населението; превенција и лекување на карантински болести и наркоманија; мерки и 
активности за заштита на жените за време на бременоста, породувањето и леунството 
и заштита на доенчињата; мерки и активности за организирање и за унапредување на 
крводарителството; обезбедување трошоци за болни кои се третираат со дијализа; 
обезбедување лекови за трансплантирани болни; обезбедување цитостатици, инсулин и 
хормон за раст; мерки и активности утврдени со посебни програми и итна медицинска 
помош во согласност со утврдената мрежа на здравствени установи.

616

618

245

224

371

2017

2016

393

400,000,0000 800,000,000

Вкупно префрлени сред-
ства од Царинската управа

Вкупно искористени сред-
ства надвор од утврдените 
намени со Законот за 
здравствена заштнина

Средства од акцизи иско-
ристени за обезбедување 
на здравствена заштита на 
граѓаните

Во 2017 година, вкупно 244 

578 392 МКД (40 %) прибрани 

по основ на наплата на акцизи-

те за пиво, за етил алкохол и за 

пиво не се потрошени за наме-

ните предвидени со Законот за 

здравствена заштита, што пак 

е за 20 412 3014 МКД повеќе 

(9 %) во однос на претходната 

година (224 166 088 МКД), (види 

графикон број 1 и 2). 

Графикон број 2: 
Вкупно префрлени средства од Царинската управа во буџетот за 
самофинансирачки активности на Министерството за здравство 
во согласност со член 16, став 1 од Законот за здравствена зашти-
та потрошени за намените утврдени со законот и надвор од него 
во 2017 година наспрема 2016 година, изразени во милиони МКД
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Наместо за намените утвр-

дени со Законот за здравстве-

на заштита, Министерството за 

здравство четвртина милијарда 

МКД (244 578 392 МКД) искори-

стило за плати и за оперативни 

трошоци на Министерството, 

задоволување на потребите 

на Агенцијата за лекови, на 

Агенцијата за акредитација, за 

реконструкција на ЈЗУ и за на-

бавка на медицинска опрема 

(види графикон број 3). Иако 

во 2017 година не е забележа-

на промена во намените за кои 

доминантно се користат сред-

ствата прибрани од наплата на 

акцизите за етил алкохол, за 

пиво и за цигари надвор од За-

конот за здравствена заштита, 

сепак во однос на 2016 година 

се бележат одредени промени, 

односно важно е да се напоме-

не дека во 2017 година се бе-

лежи пораст на средства кои 

од овој износ на средства се 

користат за финансирање на 

работењето на Агенцијата за 

лекови (1 169 684 МКД повеќе) и 

на Агенцијата за акредитација 

(269 357 МКД повеќе) во однос 

на 2016 година. Во истиот пе-

риод се бележи намалување на 

износот на средства од акци-

зите за етил алкохол, за пиво 

и за цигари кои се користат за 

плати и за оперативни трошоци 

на Министерството, за рекон-

струкција на ЈЗУ и за набавка 

на медицинска опрема (66 429 

091 МКД помалку). 

20162017

Графикон број 3: 
Распределба на сред-
ствата од буџетот 
на самофинансирачки  
активности по про-
грами во буџетот на 
Министерството  
за здравство во 2017 
година наспрема
2016 година, изразени 
во милиони МКД

Реформа во јавната 
администрација

Агенција за  
акредитација

Поддршка на импле-
ментација за декадата и 

стратегија за Ромите

Дирекција за 
радијациона сигурност

Куративна 
здравствена заштита

Здравствена 
заштита за превенција

Национална програма 
за трансплатација

Агенција за лекови 
и медицински средства

Државен здравствен и 
санитарен инспекторат

Администрација

400,000,0000

0

0

0,50

294,31

356,35

2,46

75,73

1,04

0

0

0

0

0,23

292,07

422,78

1,29

87,14

14,27

0

0

800,000,000
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б) Од 2014 година, кога беа 

донесени измените и до-

полнувањата на член 16 од 

Законот за здравствена 

заштита, до сега Владата 

на РМ и Министерството 

за здравство немаат јасни 

критериуми за распредел-

ба на средствата од ак-

цизите за пиво, за етил ал-

кохол и за цигари по однос 

на секој од приоритетите 

утврдени со законот. 

Во 2017 година, повеќе од 

половина од износот на сред-

ствата прибрани од наплата на 

акцизите за пиво, за етил алко-

хол и за цигари се искористени 

за намените утврдени со За-

конот за здравствена заштита, 

односно за унапредување на 

здравјето на граѓаните (371 084 

513 МКД) или за 22 394 150 МКД 

помалку во однос на 2016 годи-

на (393 478 663 МКД). Поточно 

средствата се искористени за 

финансирање на 14 од вкупно 

21 програма за превентивна и 

куративна здравствена зашти-

та. Дел од овие средства, иако 

помалку во однос на 2016 го-

дина (13 231 385 МКД), се ис-

користени и за спроведување 

на Националната програма за 

трансплантација (види графи-

кон број 4), а пак седум про-

грами (Програмата за задолжи-

телна имунизација, Програмата 

Здравје за сите, Програмата 

за целосно здравствено осигу-

рување и здравствена заштита 

на населението, Програмата 

за спречување на туберкулоза 

кај населението, Програмата 

за сузбивање на бруцелоза, 

Програмата за обезбедување 

на инсулин за инсулинозависни 

пациенти и Програмата за дија-

лиза) воопшто не добиле сред-

ства од овој извор. 

И покрај тоа што повеќе од 

половина од прибраните сред-

ства од наплата на акцизи за 

пиво, за етил алкохол и за ци-

гари се искористени наменски, 

сепак и во распределбата на 

овие средства Министерство-

то нема јасен критериум, па за 

некои програми издвојува по-

голем дел од расположливите 

средства, а за некои помал. 

Програми за кои се из-

двојува најголем износ од 

средствата прибрани од на-

платата на акцизите за пиво, 

за етил алкохол и за цигари (82 

% или пак 305 139 636 МКД) 

се Програмата за лекување 

на ретки болести (160 000 000 

МКД), Програмата за партици-
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пација на осигурени лица (47 999 971 МКД), Програмата за карди-

оваскуларни болести (35 794 805 МКД), Програмата за едукација 

на лекари и медицински персонал (31 344 860 МКД) и Програмата 

за болничко лекување без наплата на партиципација за пензио-

нери со пензија пониска од просечната во РМ (30 000 000 МКД).

ПРОГРАМИ КОИ ДОБИЛЕ НАЈГОЛЕМ ИЗНОС НА СРЕДСТВА ОД 
СРЕДСТВАТА ПРИБРАНИ ОД НАПЛАТА НА АКЦИЗИТЕ ЗА ПИВО, ЗА 
ЕТИЛ АЛКОХОЛ И ЗА ЦИГАРИ, КОИ СЕ ИСКОРИСТЕНИ ЗА НАМЕНИ-
ТЕ УТВРДЕНИ СО ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА:

 ^ Програмата за лекување на ретки болести  

(43,12 %).

 ^ Партиципација на осигурени лица (12,94 %).

 ^ Превенција од кардиоваскуларни заболувања 

(9,65 %).

 ^ Програма за едукација на лекари и медицински 

персонал (8,45 %).

 ^ Болничко лекување на пензионери без наплата 

на партиципација (8,08 %).

Остатокот на средства 

искористени за намените ут-

врдени со Законот за здрав-

ствена заштита (18 %), кои не 

се распределени меѓу петте 

програми наведени претход-

но, се распределени меѓу де-

вет здравствени програми од 

кои најмал износ на средства 

се распределени на Национал-

ната програма за трансплан-

тација (0,28 %); Програмата за 

систематски прегледи на уче-

ниците и студентите (0,54 %); 

Програмата за рана детекција 

на малигни заболувања (0,54 

%); Програмата за крводари-

телство (1,35 %); и Програмата 

за активна здравствена зашти-

та на мајките и децата (1,48 %) 

(види дел „Останато“ од графи-

кон број 4). Исто така и Програ-

мата за здравствена заштита 

на лица со зависности е меѓу 

оние кои добиле најмал про-

цент на средства кој во 2017 тој 
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изнесува 2,69 %, што е за еден 

процентен поен повеќе во од-

нос на претходната година и е 

на исто ниво со средствата кои 

се издвојуваат за Програмата 

за превентивна здравствена 

заштита (види дел „Останато“ 

од графикон број 4).Програма-

та за заштита на населението 

од ХИВ/СИДА во 2017 година 

добила 4,16 % од наплатени-

те акцизи за етил алкохол, за 

цигари и за пиво искористени 

за унапредување на здравјето 

на граѓаните. И на крај со нај-

малку средства е Програмата 

за заштита на лица со душевни 

растројства (4,03 %).

Графикон број 4:  
Дистрибуција на средствата 
префрлени од Царинската управа 
на РМ по превентивни и куративни 
програми во 2017 година

50,000,0000 100,000,000 150,000,000

Програма за здравствена 
заштита на лицата 

со болести од зависност

Програма за лекување 
на ретки болести

Програма за едукација 
на лекари и медицински 

персонал

Програма за партиципација 
на осигурани лица

Програма за 
кардиоваскуларни болести

Програма за лекување без 
наплата на пензионери 

со пензија пониска 
од просечната...

Останато
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а) Во текот на изминативе 

две години континуирано 

се намалува износот на 

средства кој го добива Ми-

нистерството за здрав-

ство од Царинската упра-

ва на РМ, а пак во 2017 годи-

на Министерството доби-

ло 1 981 846 МКД помалку од 

средствата од претходна-

та година. 

Во 2017 година во однос на 

2016 година се бележи тренд 

на намалување на износот на 

средства кои ги прибрала Ца-

ринската управа преку наплата 

на акцизи за етил алкохол, за 

пиво и за цигари и ги префр-

лила во буџетот на Министер-

ството за здравство за 1 981 

846 МКД. Дополнително, изно-

сот на средства од овој извор 

префрлен во буџетот на само-

финансирачки активности на 

Министерството за здравство 

во 2017 година е намален за 15 

204 200 МКД во однос на 2015 

година (види графикон број 5). 

Графикон број 5:  
Износ на средства од акцизите за 
етил алкохол, за пиво и за цигари 
префрлени од Царинската управа 
на РМ во буџетот на Министер-
ството за здравство во перио-
дот од 2013 до 2017 година
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4.2
Приказ на 
буџетот на 
самофинансирачки 
активности на 
Министерството 
за здравство и 
на средствата од 
наплата на акцизите 
за пиво, за етил 
алкохол и за цигари 
во 2017 година во 
однос на периодот 
од 2012 до 2016 
година
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Намалувањето на износот 

на средства кој се префрлува 

во буџетот на Министерство-

то за здравство дополнител-

но влијае и врз намалување на 

износот на средства кој е на 

располагање на Министерство-

то за намените утврдени со За-

конот за здравствена заштита. 

Но, и покрај намалувањето на 

вкупно префрлениот износ на 

средства од акцизите на Ми-

нистерството за здравство во 

2017 година, сепак тој е над 

просечниот префрлен износ 

на средства за оваа намена во 

периодот од 2015 до 2017 годи-

на (види графикон број 6).
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Графикон број 6:  
Износ на средства од акцизите за 
етил алкохол, за пиво и за цигари 
префрлени од Царинската управа 
на РМ во буџетот на Министер-
ството за здравство во периодот 
од 2013 до 2017 година наспрема 
просечниот износ на префрлени 
средства за истиот период, изра-
зено во милиони денари

б) Во 2017 година, Министер-

ството за здравство ис-

користило 20 412 304 МКД 

повеќе средства во однос 

на 2016 година за намени 

кои не се во согласност со 

обврските преземени со 

Законот за здравствена 

заштита.

Износ на префрлени 
средства од тековната 
година

Просечен износ
на префрлени
средства
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Во 2017 година, Министер-

ството за здравство од сред-

ствата прибрани преку напла-

та на акцизите за пиво, за етил 

алкохол и за цигари искористи-

ло најголем износ на средства 

за намени кои не се утврдени 

со Законот за здравствена за-

штита, односно во 2017 годи-

на искористени се 191 129 424 

МКД повеќе средства во однос 

на 2013 година или 20 412 304 

МКД повеќе средства во однос 

на 2016 година за намени кои 

не водат кон унапредување на 

здравјето на граѓаните во со-

гласност со Законот за здрав-

ствена заштита (види графикон 

број 7). 

Графикон број 7:  
Износ на средства од акцизите за етил 
алкохол, за пиво и за цигари префрлени 
од Царинската управа на РМ кои се иско-
ристени од Министерството за здрав-
ство за намени кои не се утврдени со 
член 16, став 1 од Законот за здравстве-
на заштита во периодот од 2013  до 
2017  година, изразено во милиони денари 
Износ на средства од акцизите за етил 
алкохол, за пиво и за цигари префрлени 
од Царинската управа на РМ кои се иско-
ристени од Министерството за здрав-
ство за намени кои не се утврдени со 
член 16, став 1 од Законот за здравстве-
на заштита во периодот од 2013  до 2017  
година, изразено во милиони денари
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Во периодот од 2013 до 

2017 година, во просек 44 % од 

вкупно прибраните средства 

од акцизи Министерството за 

здравство ги троши за намени 

кои не се утврдени со Законот 

за здравствена заштита, однос-

но во 2013 година ненаменски 

се потрошени 52 % од сред-

ствата од акцизи, во 2014 годи-

на 55 %, во 2015 година 34 %, 

во 2016 година 36 %, а пак во 

2017 година 40 % (види графи-

кон број 8).

0
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Графикон број 8:  
Вкупен износ на средства прибрани од 
наплата на акцизите за етил алкохол, 
за пиво и за цигари префрлени од Царин-
ската управа на РМ во буџетот од Ми-
нистерството за здравство наспроти 
износот на средства од овој извор кој е 
искористен за намени кои не се утврде-
ни со член 16, став 1 од Законот за здрав-
ствена заштита во периодот од 2013 до 
2016 година, изразено во милиони денари
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в)  И во 2017 година, како и 

во изминативе три годи-

ни, Министерството за 

здравство нема јасни кри-

териуми за распределба и 

за користење на средства-

та добиени од наплата на 

акцизите за етил алкохол, 

за пиво и за цигари.

Анализирајќи го трендот 

на дистрибуција на средства-

та од акцизите, во периодот од 

2013 до 2017 година, утврдивме 

дека за дел од програмите Ми-

нистерството за здравство од 

година во година издвојува по-

веќе средства, за дел средства-

та остануваат непроменети, за 

дел износот на средства се на-

малува, а за дел воопшто не се 

издвојуваат средства (види гра-

фикон број 8). 

Кај две здравствени про-

грами е идентификуван тренд 

на зголемување на средствата 

од година во година, и тоа:

 ^ Програма за лекување на 

ретки болести. За оваа 

програма во 2013 година 

не се издвоени средства, 

во 2014 година се издвое-

ни 5,2 милиони денари, во 

2015 година 75 милиони 

денари, во 2016 година 123 

милиони денари, а во 2017 

година дури 160 милиони 

денари. 

Средства кои се
искористени спротивно
од Законот за
здравствена заштита

Вкупно прибрани
средства од акцизи
за етил алкохол,
пиво и цигари
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2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Износ на средства 
префрлени од 
Царинската управа 
на РМ на сметката на 
Министерството за 
здравство

101 872 567 293 298 115 630 867 105 617 644 751 615 662 905

Програма за  
едукација на  
лекари и  
медицински  
персонал

11 168 872 9 001 430 58 982 856 61 499 633 31 344 860

 ^ Програма за кардиоваску-

ларни болести. Во 2013 и 

2014 година не се издвое-

ни средства за оваа про-

грама, во 2015 година се 

издвоени 14 милиони МКД, 

во 2016 година дури 44 ми-

лиони МКД, а пак во 2017 

година се издвоени 36 ми-

лиони МКД.

 ^ Програма за лекување без 

наплата на пензионери со 

пензија пониска од про-

сечната во РМ. За оваа про-

грама во 2013 година не се 

издвоени средства, во 2014 

година се издвоени 9,9 ми-

лиони МКД, во 2015 година 

10 милиони МКД, а во 2016 

и 2017 година се издвоени 

30 милиони МКД.

Кај тринаесет здравствени 

програми идентификувани се 

континуирани промени во из-

носот на издвоени средства од 

наплата на акцизи за етил алко-

хол, за пиво и за цигари:

 ^ Програма за едукација на 

лекари и медицински пер-

сонал. Во 2013 година за 

оваа програма се издвоени 

11,2 милиони МКД, во 2014 

година 9 милиони МКД, во 

2015 година 59 милиони 

МКД, во 2016 година 61 ми-

лион МКД и во 2017 се из-

двоени 31 милион МКД.
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 ^ Програма за заштита на 

населението од ХИВ/

СИДА. За оваа програма 

во 2013 година не се издво-

ени средства, во 2014 годи-

на се издвоени 323 илјади 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Износ на средства 
префрлени од 
Царинската управа 
на РМ на сметката на 
Министерството за 
здравство

101 872 567 293 298 115 630 867 105 617 644 751 615 662 905

Програма за 
кардиоваскуларни 
болести

0 0 14 000 000 43.660.000 35 794 805

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Износ на средства 
префрлени од 
Царинската управа 
на РМ на сметката на 
Министерството за 
здравство

101 872 567 293 298 115 630 867 105 617 644 751 615 662 905

Програма за заштита 
на населението од 
ХИВ/СИДА

0 323 400 1 379 548 25 000 000 15 444 242

МКД, во 2015 година 1,4 

милиони МКД, во 2016 го-

дина се издвоени дури 25 

милиони МКД и во 2017 го-

дина се издвоени 15 мили-

они МКД.

 ^ Програма за рана детек-

ција на малигни заболу-

вања. Во 2013 година не се 

издвоени средства за оваа 

програма, во 2014 година 

се издвоени 84 илјади МКД, 

во 2015 година 3 милиони 

МКД, во 2016 година се из-

двоени 4 милиони МКД и во 

2017 година се издвоени 2 

милиони МКД.
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2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Износ на средства 
префрлени од 
Царинската управа 
на РМ на сметката на 
Министерството за 
здравство

101 872 567 293 298 115 630 867 105 617 644 751 615 662 905

Програма за рана 
детекција на малигни 
заболувања

0 83 850 2 999 003 4 180 000 1 999 936

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Износ на средства 
префрлени од 
Царинската управа 
на РМ на сметката на 
Министерството за 
здравство

101 872 567 293 298 115 630 867 105 617 644 751 615 662 905

Програма за 
сузбивање и 
спречување на 
бруцелоза

0 0 158 580 422 560 0

 ^ Програма за сузбивање и 

спречување на бруцелоза. 

Во 2013 и во 2014 година 

не се издвоени средства за 

оваа програма, во 2015 го-

дина се издвоени 159 илја-

ди МКД, во 2016 година 423 

илјади МКД, а пак во 2017 

година повторно се скра-

тени сите средства.

 ^ Програма за партиципа-

ција на осигурени лица. 

Во 2013 година не биле из-

двоени средства, а во 2014 

година се издвоени 67 ми-

лиони МКД, во 2015 година 

се издвоени 173 милиони 

МКД, во 2016  и 2017 годи-

на 48 милиони МКД.
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2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Износ на средства 
префрлени од 
Царинската управа 
на РМ на сметката на 
Министерството за 
здравство

101 872 567 293 298 115 630 867 105 617 644 751 615 662 905

Програма за 
партиципација на 
осигурени лица

0 66 852 909 172 997 184 47 679 000 47 999 971

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Износ на средства 
префрлени од 
Царинската управа 
на РМ на сметката на 
Министерството за 
здравство

101 872 567 293 298 115 630 867 105 617 644 751 615 662 905

Програма за 
трансплантација 0 211 450 17 207 046 14 272 612 1 041 227

 ^ Програма за транспланта-

ција. За оваа програма во 

2013 година не биле издво-

ени средства, а во 2014 го-

дина се издвоени 211 илја-

ди МКД. Во 2015 година се 

издвоени 17 милиони МКД, 

во 2016 година 14 милиони 

МКД и во 2017 година 1 ми-

лион МКД.

 ^ Програма за превентивна 

здравствена заштита. Во 

2013 година не биле издво-

ени средства, а во 2014 го-

дина се издвоени 9 милио-

ни МКД. Во 2015 година се 

издвоени 10 милиони МКД, 

во 2016 година 6 милиони 

МКД и во 2017 година 10 

милиони МКД.
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2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Износ на средства 
префрлени од 
Царинската управа 
на РМ на сметката на 
Министерството за 
здравство

101 872 567 293 298 115 630 867 105 617 644 751 615 662 905

Програма за 
превентивна 
здравствена заштита 

0 8 711 450 9 888 220 6 372 780 10 000 000

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Износ на средства 
префрлени од 
Царинската управа 
на РМ на сметката на 
Министерството за 
здравство

101 872 567 293 298 115 630 867 105 617 644 751 615 662 905

Програма за 
обезбедување 
на инсулин за 
инсулинозависни 
пациенти

37 254 727 0 0 4 577 000 0

 ^ Програмата за обезбеду-

вање на инсулин за инсу-

линозависни пациенти. За 

оваа програма во 2013 го-

дина биле издвоени 37,3 

милиони МКД, а во 2014 и 

2015 година воопшто не се 

издвоени средства за оваа 

програма, во 2016 годи-

на се издвоени 5 милиони 

МКД и во 2017 година не се 

издвоени средства.

 ^ Програма за организирање 

и унапредување на крвода-

рителство. Во 2013 година 

за оваа програма не биле 

издвоени средства, а во 

2014 година се издвоени 

1,4 милиони МКД. Во 2015 

година се издвоени 14 ми-

лиони МКД, во 2016 година 

4 милиони МКД и во 2017 

година 5 милиони МКД. 
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2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Износ на средства 
префрлени од 
Царинската управа 
на РМ на сметката на 
Министерството за 
здравство

101 872 567 293 298 115 630 867 105 617 644 751 615 662 905

Програма за 
организирање и 
унапредување на 
крводарителство

0 1 437 552 14 000 000 4 000 000 5 000 000

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Износ на средства 
префрлени од 
Царинската управа 
на РМ на сметката на 
Министерството за 
здравство

101 872 567 293 298 115 630 867 105 617 644 751 615 662 905

Програма за активна 
здравствена заштита 
на мајките и децата

0 1 000 000 9 298 238 1 500 000 5 492 394

 ^ Програма за активна здрав-

ствена заштита на мајките 

и децата. Во 2013 година 

не биле издвоени средства 

за оваа програма, а во 2014 

година се издвоени 1 мили-

он МКД, во 2015 година се 

издвоени 9,3 милиони МКД, 

во 2016 година 1,5 милио-

ни МКД и во 2017 година се 

издвоени 5 милиони МКД.

 ^ Програма за дијализа. Во 

2013 година не биле издво-

ени средства за оваа про-

грама, а во 2014 година се 

издвоени 2 милиони МКД, 

во 2015 година се издво-

ени 1,3 милиони МКД, во 

2016 година 0,3 милиони 

МКД и во 2017 година не се 

издвоени средства за оваа 

намена. 
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2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Износ на средства 
префрлени од 
Царинската управа 
на РМ на сметката на 
Министерството за 
здравство

101 872 567 293 298 115 630 867 105 617 644 751 615 662 905

Програма за дијализа 0 2 000 000 1 263 600 315 878 0

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Износ на средства 
префрлени од 
Царинската управа 
на РМ на сметката на 
Министерството за 
здравство

101 872 567 293 298 115 630 867 105 617 644 751 615 662 905

Програма за заштита 
на населението од 
туберкулоза

0 1 000 000 0 0 0

 ^ Програма за заштита на 

населението од туберкуло-

за. Во 2013 година не биле 

издвоени средства за оваа 

програма, а во 2014 година 

се издвоени 1 милион МКД, 

во  периодот од 2015 до 

2017 година не се издвоени 

средства за оваа намена. 

 

Кај три здравствени про-

грами износот на издвое-

ни средства од наплата на 

акцизи за етил алкохол, за 

пиво и за цигари не се ме-

нува од година во година: 

 ^ Програма за здравствена 

заштита на лица со боле-

сти од зависност. За оваа 

програма   од 2013 до 2017 

година постојано се из-

двојуваат по 10 милиони 

МКД.
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 ^ Програма за заштита на 

лица со душевни растрој-

ства. Во периодот од 2013 

до 2017 година постојано 

се издвојуваат по 15 мили-

они МКД.

 ^ Програма за систематски 

прегледи на ученици и сту-

денти. За оваа програма 

од 2013 до 2017 година по-

стојано се издвојуваат по 2 

милиони МКД.

Зголемувањето на сред-

ства за 100 % кај одредени 

програми од година во година 

и значително кратење на сред-

ства кај некои програми укажу-

ва на тоа дека има потреба од 

итно утврдување на критериуми 

за распределба на средствата 

прибрани од наплатата на ак-

цизи за пиво, за етил алкохол и 

за цигари по програми. 



36

Графикон број 9: 
Движење на средствата од акцизите за пиво, за етил алкохол и за цигари по поединеч-
ни превентивни и куративни програми во периодот од 2013 до 2016 година

Програма за заштита на  
населението од ХИВ/СИДА

Програма за трансплантација

Програма за заштита н лица 
со душевни растројства

Програма за здравствена заштита 
на лица со болести од зависност

Програма за превентивна 
здравствена заштита 

Програма за обезбедување на инсу-
лин за инсулинозависни пациенти

Програма за рана детекција 
на малигни заболувања

Програма за организирање и  
унапредување на крводарителство

Програма за систематски  
прегледи на ученици и студенти

Програма за активна здравствена 
заштита на мајките и децата

Програма за сузбивање и 
спречување на бруцелоза

Програма задравствена заштита на 
лица кои се третираат со дијализа

Програма за спречување на 
туберкулоза кај населението 

Програмата за задолжителна 
имунизација

Програмата здравје за сите

Програмата за целосно  
здравствено осигурување и  
здравствена заштита на населението

Програма за лекување без наплата 
на пензионери со пензија пониска 
од просечната во РМ

Програма за партиципација 
на осигурени лица

Програма за  
кардиоваскуларни блести

Програма за лекување на 
ретки болести

Програма за едукација на  
лекари и медицински персонал

20,000,000
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г)  Во просек 34,40 милиони 

денари (34 399 530 МКД) 

средства прибрани со на-

плата на акцизите за пиво, 

за етил алкохол и за цигари 

се трошат за едукација на 

медицинскиот персонал, 

што не е во согласност со 

Законот за здравствена за-

штита.

Од 21 здравствена про-

грама, за која Министерството 

за здравство издвојува дел од 

средствата добиени од Царин-

ската управа, една не потпаѓа 

под целите за здравствена за-

штита на граѓаните утврдени со 

Законот за здравствена зашти-

та. За Програмата за едукација 

на медицински персонал, во 

периодот од 2013 до 2017 го-

дина потрошени се вкупно 172 

милиони денари или во просек 

34,40 милиони МКД годишно. 

Според природата и целта на 

оваа програма, посоодветен 

извор за нејзино финансирање 

се средствата од Основниот 

буџет на РМ отколку средства-

та прибрани со буџетот на 

самофинансирачки активно-

сти. Ослободувањето на овие 

средства би значело повеќе 

средства кои би можеле да се 

алоцираат за спроведување 

на мерките предвидени со За-

конот за здравствена заштита, 

вклучувајќи ги и програмите за 

намалување на штети од упо-

треба на дроги, како и други 

видови програми поврзани со 

зависноста – превенција, леку-

вање, ресоцијализација и реин-

теграција.
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