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Почитувани претставници на граѓанските 

организации, 

 Të nderuar përfaqësues të organizatave qytetare, 

 

Ви благодариме на интересот за учество на 

Повикот до граѓанскиот сектор за придонес во 

подготвувањето на Програмата за работа на 

Владата на Република Северна Македонија за 

2023 година. Пополнетиот образец (заедно со 

прилозите, доколку ги има) доставете го до 

Одделението за соработка со невладини 

организации на Генералниот секретаријат на 

Владата на Република Северна Македонија, 

електронски на адреса 

nvosorabotka@gs.gov.mk со назнака 

Иницијатива за ГПВРСМ 2023, до 15.9.2022 

година. Со доставување на образецот 

потврдувате дека се согласувате вашата 

иницијатива да биде објавена на веб страницата 

www.nvosorabotka.gov.mk. 

  

Ju falemnderojmë për interesin e shprehur për 

pjesëmarrje në Thirrjen deri te sektori civil për 

kontributin në përgatitjen e Programit të punës së 

Qeverisë së Repblikës së Maqedonisë së Veriut për 

vitin 2023. Formularin e plotësuar ( së bashku me 

bashkëngjitjet, nëse ka) dorëzoni te Njësia për 

bashkëpunim me organizatat joqeveritare e 

Sekretariatit të Përgjithshëm të Qeverisë së 

Republikës së Maqedonisë së Veriut, në mënyrë 

elektronike në adresën nvosorabotka@gs.gov.mk me  

shënim Iniciativa për PVQRMV 2023, deri më 

15.9.2023. Me dorëzimin e formularit vërtetoni se 

pajtoheni që iniciativa juaj të publikohet në faqen e 

internetit nvosorabotka@gs.gov.mk. 

 

Општи податоци за здружението / 

фондацијата 

 

Të dhëna të përgjithshme për shoqatën/ 

fondacionin 

 

Име на здружението/фондацијата: 

 

Национално здружение за помош и подршка на 

лица со мултипла склероза НАЦИОНАЛНО 

ЗДРУЖЕНИЕ ЗА МС Скопје  

 

 

Emri i shoqatës/ fondacionit: 

ЕМБС: 7342780                        NVAS (numri amë i subjektit juridik sipas të dhënave 

në Regjistrin Qendror): 

 

Седиште и адреса: 

ул. Франклин Рузвелт бр. 8/37 1000 Скопје 

Selia dhe adresa ( rruga, numri, komuna): 

 

Застапник: Ана Карајанова Димитрушева 

Proqesverbali: 

 

Веб страница: https://msmakedonija.eu.org/ Faqja e internetit: 

 

Електронска пошта (e-mail):  

pretsedatel@msmakedonija.eu.org 

msmakedonija@gmail.com 

 

Posta elektronike ( e-mail): 

 

Телефонски број за контакт: 071 218 870  Numri i telefonit për kontakt: 

 

Лице за контакт: Ана Карајанова Димитрушева Personi për kontakt: 

 

 

Предлог- иницијатива 

 

Propozim-iniciativa 

за  годишна Програма за работа на Владата 

на Република Северна Македонија за 2023 

година 

për Programin vjetor të punës së Qeverisë së 

Republikës së Maqedonisë së Veriut Për vitin 2023 

 

 

Наслов на иницијативата: 

 

 

Emri ( titulli) i iniciativës: 
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КОНТИНУИРАНО РЕВИДИРАЊЕ НА 

ПОЗИТИВНАТА ЛИСТА НА ЛЕКОВИ И 

ЕФИКАСЕН СИСТЕМ НА НАБАВКА ЛА 

ТЕРАПИЈА ЗА МС 

 

 

 

 

Стратешки приоритет: Справување со 

последиците од светската пандемија 

предизвикана од КОВИД – 19 и други кризи) 

Prioriteti strategjik: (kontributi- lidhur me prioritetin 

strategjik të caktuar të Qeverisë së Republikës së 

Maqedonisë së Veriut) 

 

 

Приоритетна цел:  Модернизација и 

унапредување на здравствениот сектор, 

достапни здравствени услуги на сите нивоа и 

следење на здравствениот статус на 

населението 

 

Qëllimi prioritar: (kontributi- lidhur me qëllimin e 

caktuar prioritar të Qeverisë së Republikës së 

Maqedonisë së Veriut) 

 

 

НППА Јавно здравство NPAA (lidhje me partneritetet e pranuara si dhe 

identifikimi adekuat i kapitullit dhe rajonit) 

 

 

 

Образложение: Подобрување на правната 

рамка која ја уредува изготвувањето на листа на 

лекови кои се товар на ФЗО како и на набавката 

на терапијата за мултипла склероза. Потребно е 

да се предвиди законска обврска во Законот за 

лекови според која позитивната листа ќе се 

ревидира и надополнува со соодвена терапија за 

МС според тековните препораки на од 

Американската Администрација за храна и 

лекови (FDА), Европската агенција за лекови 

(EMA) и /или Македонската агенција за лекови 

и медицински средства (МАЛМЕД), бидејќи 

современата терапија за МС значително влијае 

на здравствената состојба на овие лица и 

нивниот квалитет на живот. 

 

Исто така, со оглед на праксата на чести 

прекини во набавките на терапија за МС 

потребно е да се поедностави процедурата за 

набавка на лекови утврдена во Законот за јавни 

набавки, така што наместо стандардните 

постапки со долги рокови ќе се овозможи 

набавка без огласување, со преговори или со  

други модалитети кои ќе го ограничат траењето 

на постапката најмногу до 3 месеци. Секако 

постапката не смее да биде нетранспарентна, 

ниту пак клучен критериум да е ниската цена на 

чинење, бидејќи набавката на современ и 

квалитетен лек (кој не секогаш чини најмалку) е 

основата во адекватен третман на МС.  

Arsyetim: (Përshkrim i shkurtër i iniciativës: arsyet e 

propozimit, lënda e rregullimit nëse bëhet fjalë pë akt 

ligjor ose nënligjor dhe organi kompetent i 

administratës shtetërore) 
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Очекувани влијанија: Со редовното тековно  

ажурирање на позитивната листа на лекови, ќе 

се подобри планирањето на буџетските средства 

за набавка на терапија, а воедно ќе се создаде 

можност најсовремените терапевтски третмани 

да бидат применети на нашите осигуреници, со 

што ќе се подобри нивниот квалитет на живот а 

тоа ќе значи помалку споредни трошоци за 

медицинска грижа. 

 

Со поедноставување на постапките за јавни 

набавки на лековите, истите побрзо ќе бидат 

достапни до пациентите, фармацевските 

компании ќе ги намалат административните 

трошоци за учество во постапките за јавни 

набавки, ќе се зголеми извесноста во 

резултатите од постапките (нема да има 

неколкукратни поништувања на постапките).  

Со тоа ќе се елиминираат административните 

бариери поради кои често има недостаток, 

односно наневремено доставување на терапија 

за МС до пациентите. 

 

 Ndikimet e pritshme: (Cilat janë ndikimet e 

pritshme nga propozim-iniciativa) 

 

 

Финансиски импликации: Нема финансиски 

импликации од Буџетските средства,  бидејќи 

ефикасноста во постапките за набавка ќе доведе 

до рационализација на вкупните трошоци.  

Implikime financiare: (A shkakton propozim- 

iniciativa  implikime financiare? Nëse ka, a janë të 

siguruara mjetet e nevojshme dhe nga cilat burime?) 

Прилози (со наведување на авторот на 

документот): 

 

 

 

Bashkëngjitje (me shënimin e autorit të dokumentit): 

 

 

      

      Потпис на застапникот                           

 

  

                                Nënshkrimi i përfaqësuesit 

 

14.09.2022 година     ---------------------------       ------ 2022            ------------------------------ 

М.П. V.V 

 


