
ФУНКЦИОНАЛНОСТ НА СРГ
Деловникот за работа на СРГ за
здравство налага најмалку два
состанока годишно, но во текот на
2021 година бил одржан само еден
состанок. На состанокот поканата била
навремено испратена до сите членови на СРГ и ги содржела сите потребни документи, 
односно дневниот ред и материјалите што биле предвидени да се дискутираат на 
самиот состанок. На веб страницата на Министерството за здравство не се поставени 
информации поврзани со работата на СРГ.

ГРАЃАНСКО УЧЕСТВО

Во СРГ има 8 претставници на ГО (13% од вкупниот број членови), со статус на 
членови-набљудувачи. Четири граѓански организации испратија коментари за Акцискиот 
документ за ИПА 3 до Министерството за здравство, но по нивното разгледување не 
биле земени предвид. Ваквиот пристап претставниците на граѓански организации го 
гледаат како демотивирачки за идно вклучување во работата на СРГ.

КАПАЦИТЕТИ НА ГО

Потребна е измена на Деловник за работа, преку кој ќе се дефинира моделот за избор на 
претставниците на граѓанските организации и ќе се дефинира нивната улога и мандат во 
работата на самата секторска работна група. Претставниците на ГО повеќе ја гледаат 
улогата на СРГ како формална, отколку како вистински форум каде што различи 
засегнати страни дискутираат за суштинските политики во секторот здравство.

ЕФЕКТИ ОД РАБОТАТА НА СРГ

Во текот на 2021 година СРГ за здравство одржа еден пленарен состанок на кој беа 
презентирани Стратегијата за здравство на РСМ 2021 – 2030 и Акцискиот документ за 
ИПА 3. Ваквата динамика е недоволна за да може да се подготвуваат стратешки и 
плански документи и воедно да се следат постигнатите резултати од веќе постојните 
стратегии и планови.

ШТО СЕ СЛУЧУВАШЕ СО КЛУЧНИТЕ
СЕКТОРСКИ ПОЛИТИКИ ВО
СЕКТОРОТ ЗДРАВСТВО ВО
ТЕКОТ НА 2021 ГОДИНА?

СЕКТОРСКА РАБОТНА
ГРУПА ЗА ЗДРАВСТВО 2020

3 x состанока:

28.02.2020
29.06.2020
30.11.2020

2021
1 x состанок:

03.06.2021

СРГ е
основана
во 2020 



истражување во акција

КЛУЧНИ СЕКТОРСКИ
ПОЛИТИКИ

Министерството за здравство во текот на 2021 година ги објави здравствената стратегија за 
периодот 2021-2030 година и Акцискиот план за реализација, кои беше објавени со неколку месеци 
задоцнување породи преголемиот опфат на работа со кој се соочи Министерството за време на 
здравствената криза со Ковид-19. Стратегијата била изработена од страна на меѓународни експерти 
со финансиска помош на ЕУ, во која биле земени предвид голем број меѓународни и домашни анализи. 
Нацрт-верзијата на Стратегијата беше презентирана и на единствениот состанок на СРГ за 
здравство одржан во 2021 година. 

Оваа визуелизација е изработена со финансиска поддршка од Европската Унија. Содржината на визуелизацијата е единствена 
одговорност на Фондацијата Отворено општество - Македонија, Центар за европски стратегии – Евротинк, Реактор - 
Истражување во акција и Центар за граѓански комуникации и не нужно ги одразува ставовите на Европската Унија. 

Стратегија
за здравство на

Република Северна 
Македонија 2021–2030

Финалната верзија на Стратегијата содржи 17 клучни цели што треба да бидат 
исполните до 2030 година. Стратегијата и нејзиниот акциски план се објавени на 
интернет-страницата на Министерството за здравство.

Биле изработени и следниве тематски документи, поврзани со здравствената криза:

• Акцискиот план за обезбедување есенцијални здравствени услуги за време на Ковид-19
• Ревизијата на Планот за подготвеност и одговор на Ковид-19. 

Министерството за здравство продолжило со реализација и на следниве национални стратегии: 

• Националната стратегија за контрола на антимикробна резистенција со акциски план  (2019-2023)
• Националната стратегија за превенција на орални заболувања кај деца до 14 години (2018 - 2028)
• Националната стратегија за унапредување на менталното здравје  (2018 – 2025)

Донесени измени на следниве закони согласно преземените мерки поради здравствената криза 
предизвикана од пандемијата на Ковид-19:

• Законот за здравствената заштита 
• Законот за здравствено осигурување 

Минатата година започнала и изработката на неколку закони: 

• Законот за лекови
• Законот за медицински помагала 
• Законот за дроги
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