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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО
ДРЖАВЕН САНИТАРЕН И ЗДРАВСТВЕН ИНСПЕКТОРАТ

1.1. ВОВЕД
Со новиот стратешки план на Државниот санитарен и здравствен инспекторат за 2019-2021, предвидено е да се
имплементира една програма со која во рамките на законските надлежности на ДСЗИ ќе се поддржат заложбите
на Владата на Република Македонија, пред сѐ во областа на здравството.
Со овој стратешки план се дефинирани потребните ресурси и финансиски средства, мерките и активностите кои
треба да се преземат за целосно реализирање на предвидената Програма, како и очекуваните резултати од
нејзиното финално реализирање.
Стратешкиот план на Државниот санитарен и здравствен инспекторат (2019-2021) е во согласност со
Методологијата за стратешко планирање и подготвување на Годишната програма за работа на Владата на
Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/08 и 58/18), Упатството за начинот
на постапување на министерствата и другите органи на државната управа во процесот на подготвување на
Стратешкиот план и Годишниот план за работа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 131/18),
Одлуката за утврдување на стратешки приоритети на Владата на Република Македонија во 2019 година
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/18), Програмата за работа на Владата на Република
Македонија 2017-2020, Стратегијата за реформина јавната администрација 2018-2022, Националниот план за
акција за родовата еднаквост 2018-2020, Стратешкиот документ на Европската комисија „Перспективата за
проширување на ангажманот на ЕУ во западен Балкан“ од јуни 2018 и други стратешки документи.

1.2. АНАЛИЗА НА СОСТОЈБАТА
Со оглед на фактот што нспекцискиот надзор се врши во повеќе области, за кои е надлежен ДСЗИ, анализата на
состојба во областа на инспекцискиот надзор се врши посебно, во зависност од областа.
Анализата на очекуваната состојба во различните области на инспекцискиот надзор за кои е надлежен ДСЗИ е
направена врз основа на резултатите од претходните надзори, информациите добиени со размена на податоци и
информации со други надлежни институции, стручни мислења за одредени области, увид во евиденција и
документација, стратешки оперативни планови и акциски планови за справување со одредени ризици во
областите од надлежност на ДСЗИ, анализата на моменталната состојба во соодветната област, како и
проценката на ризиците за неприменување на прописите.
Ризичните области, практично произлегуваат од законската регулатива која е во надлежност на ДСЗИ. Ризични
области кои се предмет на интерес и инспекциски надзор на ДСЗИ се следните:
•

Во областа здравство: ЈЗУ, ПЗУ, болнички здравствени установи од секундарно и терциерно ниво
(универзитетски клиники, општи болници, специјални болници и клинички болници), здравствени домови,
институти, центри за јавно здравје, вклучително Институт за јавно здравје, ординации, лаборатории,
центри за дијализа.

•

Во областа образовни и социјални установи: основни и средни училишта, училишни домови, факултети,
градинки, детски домови, детски летувалишта, старски домови.
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•

Во областа угостителство, хигиенска нега: сместувачки капацитети, хотели, кампови, базени/водени
паркови, рекреативни центри, козметички салони, фризерски и берберски студија, фитнес сали и друг вид
објекти за нега на тело.

•

Област епидемиологија: превентивни мерки за локална самоуправа, комунални претпријатија, акутно
труење од храна, клицоносители, надзори при пренос, прекоп и закоп на умрени лица, патници, предмети
и средства во меѓународен сообраќај.

•

Област козметика: објекти за производство на козметички производи, детски играчки и предмети за општа
употреба, како и објекти за промет на козметички производи, детски играчки и предмети за општа
употреба.

Согласно законски утврдената Програма за урамнотежен план за постигнувања во јавните здравствени установи,
се следи работата на ЈЗУ и усогласеноста на нивното работење со стратешките цели на Република Македонија во
областа на здравството, со цел да се овозможи стабилност и развој на здравствениот систем. Во тој правец се
воспоставени квартални инспекциски надзори на ЈЗУ. За резултатите од надзорите се изготвуваат квартални
извештаи врз основа на кои се прави анализа која претставува појдовна точка при идентификувањето и
утврдувањето на ризиците. Исто така согласно утврдената програма за следење на реализација на систематските
прегледи на вработени лица, ДСЗИ два пати годишно врши инспекциски надзори во здравствените установи кои
имаат овластување од Министертво за здравство за вршење на систематски прегледи, во делот на содржината на
извршените прегледи. Извештаите се сумираат и анализираат во ДСЗИ.
Како индикатори при идентификувањето и утврдувањето на ризиците во образовните и социјалните установи се
земаат во предвид и надзорите кои се вршат пред почетокот на учебната година заради утврдувањето на
санитарно-хигиенските и санитарно технички услови во установите.
Во објектите за сместување како детски домови и детски летувалишта, исто така се вршат вонредни надзори
пред почеток на сезоната (лето/зима), заради утврдувањето на санитарно-хигиенската состојба.
Идентификувањето и утврдувањето на ризиците е извршено преку анализа на резултатите од извршените
надзори, размена на информации, анализа на извештаите за работата на секој инспектор, добиените резултати од
надлежни институции (бацилоносителство, изолати, мостри итн.), добиени стручни мислења за одредени
области, актуелни состојби, акциони планови за справување со одредени ризици во областите од надлежност на
ДСЗИ.
Субјектите за надзор од страна на ДСЗИ се утврдени согласно дадените законски надлежности по кои постапува
ДСЗИ.
Во Државниот санитарен и здравствен инспекторат, на ниво на подрачно одделение, изработени се детални
регистри на субјектите на надзор по области. И тоа; област здравство вкупно 2879 објекти; област образование
вкупно 708 објекти; област производство и промет на козметички производи, детски играчки и предмети за
општа употреба 301 објект; угостителски објекти 289; објекти за хигиенска нега 481 и 542 објекти за
складиштење на производи од увоз чија контрола е во надлежност од ДСЗИ. Овие регистри се од исклучителна
важност за планирањето на инспекциските надзори кои ги спроведува ДСЗИ и тие постојано се надополнуваат и
ревидираат.
Законската регулатива според која работи Државниот санитарен и здравствен инспекторат е дадена во Табелата
во продолжение:

Ред.бр. Име на законот
Закон за здравствена заштита (Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13,
1.

39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16 и 37/16, 65/13, 101/14, 93/17.
Одлуки на Уставниот суд на Република Македонија: У. бр. 59/12 од 24 април 2013 година, објавена во
„Службен весник на Република Македонија“ бр. 65/13 и У. бр. 69/12 од 11 јуни 2014 година, објавена во
„Службен весник на Република Македонија“ бр. 101/14.
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2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.
15.

Закон за санитарната и здравствената инспекција („Службен весник на Република Македонија“ бр. 71/06,
139/08, 88/10, 18/11, 53/11, 164/13, 43/14, 144/14, 51/15, 150/15 и 37/16, 83/18).
Закон за заштита на населението од заразни болести („Службен весник на Република Македонија“ бр.
66/04, 139/08, 99/09, 149/14, 150/15 и 37/16). Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 94/10
од 8 јуни 2011 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 86/11.
Закон за земање и пресадување на делови од човечкото тело заради лекување („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 47/11, 136/11, 91/13, 164/13, 27/14, 112/14, 144/14, 124/15, 149/15 и 37/16)
Закон за изменување и дополнување на Кривичниот законик („Службен весник на Република Македонија“ бр.
27/14).
Закон за прекинување на бременоста („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/13, 164/13,
144/14 и 149/15). Закон за изменување и дополнување на Кривичниот законик („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 27/14)
Закон за евиденциите во областа на здравството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/09,
53/11, 164/13 и 150/15).
Закон за безбедност во снабдувањето со крв („Службен весник на Република Македонија“ бр. 110/07,
164/13, 144/14 и 150/15).
Закон за инспекциски надзор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/10, 162/10, 157/11,
147/13, 41/14, 33/15, 193/15 и 53/16), 11/18, 83/18, 120/18.
Закон за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/00, 34/00, 96/00,
50/01, 11/02, 31/03, 84/05, 37/06, 18/07, 36/2007, 82/08, 98/08, 6/09, 67/09, 50/10, 156/10, 53/11, 26/12, 16/13,
91/13, 187/13, 43/14, 44/14, 97/14, 112/14, 113/14, 188/14, 20/15, 61/15, 98/15, 129/15, 150/15, 154/15, 192/15,
217/15, 27/16, 37/16, 120/16 и 142/16). Одлуки на Уставниот суд на Република Македонија У. бр. 85/2000 од
22.11.2000 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 104/2000; У. бр. 173/00 од
04.04.2001 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 30/01; У. бр. 37/01 од
06.06.2001 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 48/01; У. бр. 60/06 од
03.10.2006 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 109/06; У. бр. 40/07 од
04.07.07 година и У. бр. 167/06 од 27.06.2007 година, објавени во „Службен весник на Република Македонија“
бр. 88/07; У. бр. 45/06 од 11.07.2007 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр.
106/07; У. бр. 199/08 од 18.03.2009 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 45/09;
У. бр. 109/09 и У. бр. 185/09 од 27 јануари 2010 година, објавени во „Службен весник на Република
Македонија“ бр. 14/10 и У. бр. 112/11 од 16 ноември 2011 година, објавена во „Службен весник на Република
Македонија“ бр. 166/2011. Закон за придонеси од задолжително социјално осигурување („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 142/08). Закон за доброволно здравствено осигурување („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 145/12).
Закон за заштита од пушењето („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/95; 70/03; 29/04; 37/05;
103/08; 140/08; 35/10; 100/11 и 157/13). Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У. бр. 39/06 од 06
јуни 2007 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/07.
Закон за водите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/08, 6/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12,
23/13, 163/13, 180/14, 146/15 и 52/16).

Закон за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 68/04, 28/06, 103/08, 17/11, 54/11, 163/13, 10/15, 147/15 и
31/16). Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У. бр. 199/05 од 24 јануари 2007 година објавена
во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/07. Закон за изменување и дополнување на Законот за
градење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/11).
Закон за квалитетот на амбиентниот воздух („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/04, 92/07,
35/10, 47/11, 59/12, 163/13, 10/15 и 146/15).
Закон за заштита од бучава во животната средина („Службен весник на Република Македонија“ бр.
79/07, 124/10, 47/11, 163/13 и 146/15).
Закон за управување со отпадот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 68/04; 71/04; 107/07;
102/08; 143/08; 124/10; 51/11; 123/12; 147/13; 163/13; 51/15; 146/15; 156/15; 192/15; 39/16 и 63/16). Одлука на
Уставниот суд на Република Македонија У. бр. 171/08 од 24 јуни 2009 година, објавена во „Службен весник
на Република Македонија“ бр. 82/09. Закон за управување со батерии и акумулатори и отпадни батерии и
акумулатори („Службен весник на Република Македонија“ бр. 140/10). Закон за управување со електрична и
електронска опрема и отпадна електрична и електронска опрема („Службен весник на Република Македонија“
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16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.
29.
30.
31.

32.
33.
34.

бр. 6/12). Закон за изменување и дополнување на Кривичниот законик („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 27/14).
Закон за заштита на потрошувачите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/04, 77/07, 103/08,
24/11, 164/13, 97/15 и 152/15). Закон за безбедност на производите („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 33/06, 140/18).
Закон за безбедност на производите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 33/06; 63/07; 24/11;
51/11; 148/11; 164/13; 152/15 и 53/16), 140/18).

Закон за здравствена исправност на животните намирници и на предметите за општа употреба
(„Службен лист на СФРЈ“ бр.53/1991 и „Службен весник на Република Македонија“ бр.15/95). Закон за
безбедност на храната и на производите и материјалите што доаѓаат во контакт со храната („Службен весник
на Република Македонија“ бр.54/02). Закон за безбедност на козметичките производи („Службен весник на
Република Македонија“ бр.55/07).
Закон за ментално здравје („Службен весник на Република Македонија“ бр. 71/06 и 150/15).
Закон за безбедност на козметичките производи („Службен весник на Република Македонија бр. 55/07,
47/11 и 150/15).
Закон за прекурзори („Службен весник на Република Македонија“ бр. 37/04, 40/07, 53/11, 149/15 и 37/16).
Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У. бр. 181/07 од 7 мај 2008 година, објавена во „Службен
весник на Република Македонија“ бр. 62/08.
Закон за надзор над пазарот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 48/10 и 79/13).
Закон за јавно здравје („Службен весник на Република Македонија“ бр. 22/10, 136/11, 144/14, 149/15 и
37/16).
Закон за биомедицинско потпомогнато оплодување (Сл.весник на РМ бр.37/08 и 164/13, 149/14, 192/15,
37/16)
Закон за гробишта и погребални услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр. 86/08, 156/10,
53/11, 163/13, 152/15 и 31/16).
Закон за заштита на правата на пациентите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 82/08, 12/09,
53/11 и 150/15).
Закон за постапување по преставки и предлози (Сл.весник на РМ бр. 82/08 и 13/13)
Одлука на уставен суд бр. 169/08 („Службен весник на Република Македонија“ бр. 82/2008, 13/13, 156/15 и
193/15). Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У.бр. 169/08 од 15.04.09 година, објавена во
„Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/09
Закон за општа управна постапка (Сл.весник на РМ бр. 124/15)
Закон за прекршоците („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15). Одлука на Уставниот суд
на Република Македонија У. бр. 87/15 од 9 ноември 2016 година, објавена во „Службен весник на Република
Македонија“ бр. 211/16
Закон за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции (Сл.весник на РМ бр.103/08, 164/13),
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/08, 124/10, 164/13, 149/15, 37/16 и 53/16),193/17.
Закон за безбедност и здравје при работа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 92/07, 136/11,
23/13, 25/13, 137/13, 164/13, 158/14, 15/15, 129/15, 192/15 и 30/16). Одлуки на Уставниот суд на Република
Македонија: У. бр. 255/09 од 7 јули 2010 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр.
98/10; У. бр. 160/10 од 29 јуни 2011 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 93/11
и У. бр. 213/11 од 2 мај 2012 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 60/12, 27/18.
Закон за генетски модифицирани организми („Службен весник на Република Македонија“ бр. 35/08,
163/13 и 146/15).

Закон за медицински студии и континуираното стручно усовршување на докторите на медицина
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/13, 39/14, 144/14 и 150/15).
Закон за комплементарна и алтернативна медицина („Службен весник на Република Македонија“ бр.
25/15 и 39/16, 83/18).

Од вкупно 67 вработени во ДСЗИ, 36 се со албанска етничка припадност, 28 со македонска етничка припадност, 2
со српска етничка припадност и 1со турска етничка припадност. Процентуалната застапеност на вработените по
етничка припадност е: Албанци – 53,7 %; Македонци – 41,7 %; Срби – 2, 98 % и Турци – 1, 49 %.
Според половата припадност вкупно во ДСЗИ има 39 мажи и 28 жени, тоа изразено во проценти е 58,2 % мажи и
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41,79 % жени.
Во однос на образованието 56 вработени во ДСЗИ се со Висока школска спрема и 11 се со Средна школска спрема
или изразено во проценти 83,58 % со ВСС и 16,42 % со ССС. Од вработените со ВСС по однос на етничката
припадност, 27 се Македонци или 48.21 %, 26 се Албанци или 46,43 %, 2 се Срби или 3,57 % и 1 Турчин или 1,79
%. По однос на половата припадност од вработените со ВСС, 31 се мажи или 55, 36 % и 25 се жени или 44,64 %.
Од вработените со ССС по однос на етничката припадност, 10 се Албанци или 90,91 % и 1 е Македонец или 9,09
%. По однос на половата припадност од вработените со ССС, 8 се мажи или 72,73 % и 3 се жени или 27,27 %.
По однос на статусот на вработените, 15 се раководни и 52 се нераководни или изразено во проценти 22,39 % се на
раководни работни места и 77,61 % се на нераководни работни места. По однос на етничката припадност, 10 од
вработените на раководни места се Македонци или 66,67 % и 5 се Албанци или 33,33 %. По однос на половата
припадност на раководни места 9 се жени или 60 % и 6 се мажи или 40 %. На нераководни места по однос на
етничката припадност, 31 се Албанци или 59,61 %, 18 се Македонци или 34, 62 %, 1 е Турчин или 1,92 % и 2 се
Срби или 3,85 %. По основ на половата припадност на нераководни места 33 се мажи или 63,46 % и 19 се жени
или 36,54 %.

1.3. МИСИЈА
Државниот санитарен и здравствен инспекторат е орган на државната управа во состав на Министерството за
здравство со својство на правно лице, со сопствена буџетска сметка како корисник од прва линија чија
основна задача е да организира, следи и врши инспекциски надзор над спроведување на законите и другите
прописи од областа на санитарно-хигиенската, епидемиолошката и здравствената заштита на населението,
здравственото осигурување, евиденциите во областа на здравството, заштита на правата на пациентите,
безбедност во снабдувањето со крв, биомедицинското потпомогнато оплодување, безбедност на детски
играчки, козметички средства и предметите за општа употреба, надзор над спроведување на мерките за
спречување на ширењето и сузбивањето на заразните болести, со цел заштита на населението од заразни
болести.

1.4. ВИЗИЈА
Подобрена санитарно-хигиенска, епидемиолошка, здравствена заштита на населението, остварени права од
здравствено осигурување на здравствените осигуреници, намален број на заразни болести, подобрена
евиденција во областа на здравството, спроведени одредбите од законите во надлежност на Инспекторатот.

1.5. ЗАДАЧИ И ОБВРСКИ НА ДСЗИ
Инспекцискиот надзор ги опфаќа просторот, објектите, просториите, уредите и опремата, дејностите и
лицата кои вршат здравствена дејност, како и лицата кои на било кој начин можат штетно да влијаат врз
здравјето на населението. Инспекцискиот надзор се врши особено над:
1. спроведување на општи и посебни мерки за спречување на појавата, раното откривање, спречување
на ширењето и сузбивањето на заразните болести и на инфекциите, а по епидемиолошка индикација
– кога постои опасност од причинител на инфекција на заразни болести и во објектите за
производство и промет на храна;
2. исполнување на условите за вршење на дејнсот согласно со посебни прописи во објекти од
надлежност на инспекторатот;
3. остварувањето на правата од здравствената заштита;
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4. остварување на правата од здравственото осигурување,
5. производство и промет на опојни дроги, отровите и прекурзорите распоредени согласно со прописите
во групата на отрови;
6. спроведување на мерките за заштита од штетни материи и влијанија врз здравјето на луѓето,
7. санитарно-хигиенските услови во објектите, просторот, просотриите, уредите и опремата на лицата
кои вршат здравствена дејнсот и дејности во областа на образованието , културата, социјаланта
заштита, спортот и рекреацијата, јавниот превоз, угостителството, туризмот, трговијата и други
стопански гранки;
8. лицата кои на работните места со својата здравствена состојба можат да го загрозат здравјето на
населението, а по епидемиолошки индикации – кога постои опасност од причинител на инфекција на
заразни болести и во објектите за производство и промет на храна;
9. ексхумацијата и преносот на умрените лица на територија на Република Македонија и преку
нејзините граници;
10. безбедност на на предметите за општа употреба при производство и промет и тоа: детски играчки,
козметички производи, сусптанции за производство и амбалажата за тие производи и определени
предмети што при употреба доаѓаат во непосреден допир со кожа и слузница;
11. лицата стоките и превозните средства, а во врска со заштитата на здравјето на населението од
внесувањето и ширењето на заразните болести, како и над увозот на предметите за општа употреба,
козметички производи и опасните материи;
12. инфраструктурните и другите објекти во случај на кризни состојби и други вонредни услови;
13. создавањето, селектирањето, пакувањето и одлагањето не медицинскиот отпад;
14. заштитата од штетните влијанија на пушењето на тутун и другите производи од тутун;
15. вршењето на здравствена дејнсот согласно со одобрение донесено од надлежен орган;
16. вршење на дополнителна дејност согласно со потпишаните договори;
17. придржувањето на условите во текот на работењето во поглед на просторот, опремата и кадарот за
вршење на определени здравствени дејности;
18. распоредот, почетокот и завршувањето на работното време во здравствените установи;
19. извршувањето и содржината на систематските и превентивните здравствени прегледи;
20. евиденции во областа на здравството;
21. општите акти на здравствените установи;
22. дава согласности и мислења во постапка за издавање на одобренија за градба, како и други
согласности и мислења на барање од надлежен орган утврдени со закон или друг пропис;
Обврски на Државниот санитарен и здравствен инспекторат се: изготвувањето на годишен план и програма
за работа на Инспекторатот, изготвување на извештаи за работа (месечни, квартални, шест месечни,
годишни), изготвување на годишен извештај и доставување на Влада и Инспекциски Совет, изготвување на
информации, водење на управна постапка, постапување по барање на странка, давање на мислења по барање
на други органи согласно закон, организирање на обуки како одредени активности по програми.
Активностите, особено на терен, се инспекциските надзори (редовни, контролни и вонредни), членување во
Комисии кои се формирани во Министерството за здравство и други државни органи како што се:
утврдување на услови за отварање на јавни и приватни здравствении установи од сите нивоа на здравствена
заштита, учество во изготвување на закони и подзаконски акти, учество во изработка на оперативни планови,
учество во оперативниот дел на работата во поедини Проекти кои ги води Министерството за здравство,
учество на едукативни обуки и семинари за професионално усовршување и др.

1.5. СПЕЦИФИЧНОСТА НА ОРГАНОТ НА ДСЗИ
Специфичноста во однос на другите органи се состои во вршење надзор на терен, на сите видови на
здравствени установи во обезбедување на квалитетна здравствена заштита, здравствено осигурување,
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правата на пациентите, евиденциите во областа на здравството и спроведување на превентивните санитарно хигиенски, противепидемиски и здравствени мерки согласно материјалните закони, кои се во надлежност на
Инспекторатот.

1.7. СТРУКТУРА НА ДСЗИ (планирани промени)
Државниот санитарен и здравствен инспекторат е со статус на посебно правно лице и е орган во состав на
Министерството за здравство, со кој раководи директор, организиран во пет сектори и три одделенија
непосредно одговорни пред директорот:
Организацијата на работата и систематизацијата на работните места на ДСЗИ е уредена со Правилник за
внатрешна организација и Правилникот за систематизација на работните места на ДСЗИ.
Петте сектори се:
Сектор за инспекциски надзор во подрачни одделенија: 15 подрачни одделенија кои ги опфаќааат (Скопје 5, Куманово, Штип, Струмица, Велес, Гевгелија, Прилеп, Битола, Гостивар, Тетово и Охрид),
Сектор за стручно-советодавни правни и управни работи со 2 одделенија:
-

Одделение за правни и управни работи;
Одделение за претставки од работен однос и архивско и канцелариско работење.

Сектор за аналитика, стратешко планирање и проекти: со 2 одделенија:
-

Одделение за изработка на извештаите;
Одделение за креирање на стратегии, политики и информатичка технологија.

Сектор за стручно-советодавни работи од областа на здравството со 2 одделенија:
-

Одделение за стручно-советодавни и управни работи од областа на епидемиологијата;
Одделение за јавно здравје и правата на пациентите.

Сектор за надзор над детски играчки, козметички производи и предмети за општа употреба со 2
одделенија:
Одделение за инспекциски надзор над детски играчки, козметички производи и предмети за општа
употреба при увоз, производство и внатрешен промет;
- Одделение за анализа на ризик.
Државниот санитарен инспекторат како посебни организациски единици надвор од секторите ги има
утврдено трите одделенија кои се непосредно одговорни пред директорот и тоа:
- Одделение за управување со човечки ресурси;
- Одделение за финансиски прашања;
- Одделение за внатрешна ревизија.
-

Планирани активности: Подготвување на Предлог буџет за 2019г, подготвување на планови за работа на
месечно и планови за работа и извештаи за работа на квартално ниво, Програма за работа на ДСЗИ за 2019г,
Извештај за работа на ДСЗИ за 2018г.
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1.8. ОДНОСИ СО ОРГАНИТЕ ВО СОСТАВ (планирани промени)
ДСЗИ е орган со својство на правно лице со сопствена буџетска сметка кој формално останува во состав на
Министерството за здравство. ДСЗИ соработува со следните сектори и органи:
Во МЗ со Секторот за нормативно – правни работи, Секторот за превентивна здравствена заштита, Секторот
за примарна здравствена заштита, Секторот за болничка здравствена заштита.
-Агенција за лекови и медицински средства (МАЛМЕД);
- Инспекциски Совет;
- МИОА;
-АДС;
- Секретаријат за законодавство при Влада на РМ;
-Секретаријат за европски прашања;
- Министерство за правда;
- Министерство за финансии (Царинска управа);
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- Министерство за економија (Државен пазарен инспекторат, Совет за заштита на правата на потрошувачите);
-Министерство за внатрешни работи;
- Министерство за транспорт и врски;
- Агенција за храна и ветеринарство;
- ЈЗУ ИЈЗ;
- ЈЗУ Центри за јавно здравје (Скопје,Тетово, Куманово, Струмица, Битола, Штип, Прилеп, Охрид, Велес и
Кочани) ;
- Основни судови;
- Народен правобранител;
- Медицински факултет и Институти;
- ФЗОМ;
- Лекарска, стоматолошка комора;
- Министерство за животна средина и просторно планирање.

1.9. ПРИОРИТЕТИ И ЦЕЛИ НА ДСЗИ
Во рамките на Стратешкиот план на Државниот и санитарен и здравствен инспекторат е утврдено и
усогласување со Одлуката за утврдување на стратешки приоритети на Владата на Република Македонија во
2019 година (Службен весник на РМ, бр. 84 од 09.05.2018 г), особено во областа на здравството.
Цели на Владата на РМ од областа на здравството се:
- Развивање на ефикасен и достапен систем на здравствена заштита на населението, што подразбира
зајакнување на услугите и подобрување на организацијата на здравствената заштита на сите нивоа:
превентивно, примарно, секундарно и терциерно ниво.
- Подобрен квалитет на здравствената заштита и здравствените услуги, подобрена достапност и сообразност
при обезбедувањето здравствени услуги за населението.
- Развивање на оддржлив, интегриран и ефикасен здравствен систем, заснован на еднаквоста и солидарноста,
базиран на реалните потреби на граѓаните.
Овие цели ДСЗИ во рамките на своите законски надлежности може да ги поддржи преку:
1.Унапредување и додефинирање на инспекцискиот надзор и воспоставување стандардизирани процедури за
работа,
Цели на Инспекторатот се спроведување на одредбите од законите во надлежност на Инспекторатот, особено
во делот на:
- осварување на здравствената заштита и здравствено осигурување на сите нивои на здравствена заштита,
- заштита на правата на пациентите,
- ментално здравје,
- биомедицинско потпомогнато оплодување,
- безбедност на крв и крвни деривати,
- услови за земање, разменување, пренесување и пресадување делови од човеково тело заради лекување,
- заштита од пушење,
- вакцинацијата, серопрофилаксата и хемиопрофилаксата и инсталирање на единствена дата база на податоци
за условите во поглед на простор, опрема и кадар на пунктови за вршење задолжителна вакцинација на РМ
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- пријавувањето на заразни болести и епидемии,
2. Учество при донесување или измена на законска регулатива од областа на здравството,
3. Изготвување на инструкции и процедури за работа во сите области на инспекцискиот надзор,
4. Планирање на динамика на инспекциски надзор, динамика на земање мостри, брисеви, начин на водење
евиденција, доставување на извештаи и др,
5. Реализирање на проект за изработка на софтвер за воспоставување на единствен регистар на објекти што
подлежат на санитарно – хигиенски и здравствен надзор, мрежно поврзување на одделенијата во
Инспекторатот со базата во Министерството за здравство,
6. Унапредување на знаењата на инспекторите и добивање на квалитет на инспекциски надзор преку
организирање на континуирани обуки,
7. Доопремување и обновување на службата со кадровски потенцијал, персонални компјутери моторни
возила и др .
8.Стручно усовршување на вработените – специјализации од превентивните гранки на медицината –
епидемиологија, хигиена и здравствена екологија, социјална медицина.

ОСВРТ НА ПОСТИГНАТИ И ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ ВО 2017
Подрачни одделенија
Државниот санитарен и здравствен инспекторат во Подрачните одделенија во Република Македонија
во периодот од 01.01 до 31.12.2017 година изврши вкупно 6.185 контроли и тоа:
 994 во образовно, социјални и детски установи (основни, средни училишта, социјални установи,
детски домови и детски одморалишта),
 3.636 контроли во здравствени установи од кои во приватни здравствени установи вкупно 2.045
контроли, а во државни вкупно 1.591 контрола,
 362 контроли во угостителски објекти (сместувачки капацитети и пропратни содржини на објектите),
 531 контрола во производство и промет на предмети за општа употреба (козметички производи,
детски играчки, средства за одржување на чистотија, и амбалажата за тие средства и определени
предмети што при употреба доаѓаат во непосреден допир со кожа и слузница),
 34 контроли за рекреативни базени и контроли за површински води,
 341 контроли во објекти за давање хигиенска нега на населението (фризерски салони, козметички
салони, фитнес салони и др.),
 179 контроли во останатите објекти и по други основи.
 Државниот санитарен и здравствен инспекторат во извештајниот период донесе вкупно 1.678
решенија за отстранување на констатирани санитарно-хигиенски недостатоци и неуредности и тоа:
 617 решенија за образовни, социјални установи и детски установи,
 509 решенија за здравствени установи, од кои 260 решенија за објектите на државни здравствени
установи и 249 решенија за приватни здравствени установи,
 362 решенија за угостителски објекти (сместувачки капацитети и пропратни содржини на објектите),
 157 решенија во производство и промет на козметички производи, детски играчки, средства за
одржување на чистотија, и амбалажата за тие средства и определени предмети што при употреба
доаѓаат во непосреден допир со кожа и слузница,
 7 решенија за рекреативни базени и површински води,
 113 решенија во објекти за давање хигиенска нега (фризерски салони, козметички салони, фитнес
салони и др.),
 98 решенија за пренос на умрени лица,
 90 решенија во останатите објекти и по други основи.
Надзори извршени во прва половина на 2017 г. по Закон за заштита на правата на пациентите
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Здравствени
установи

Редовен
надзор

Надзор по
подн.приј.
од пациен.

Здравени
установи болнички
Здрав.устан.
во која не се
смест.пациен.

732

1.451

58

43

Преземени мерки

Решенија

18

10

Пријави

/

1

Постигнати резултати

Истакнат текст на Законот и воспоспоставена
уредна евиденција на претставките.
Истакнат текст на Законот. Воспоставена
евиденција на поплаките од пациентите.
Подобрување на однос здравствен работникпациент.
Спроведување на законот за правата на
пациентите.

Општина

- Формирана е во вкупно 37 општини во државата;
- Во дел од нив Комисија е формирана но не е активна;
- 2011 формирана и активна Комисија на ниво на Град Скопје.

Комисија

Подрачно одделение на ФЗОМ
Канцеларија за стручна помош

Определени се канцеларии во подрачни одделенија на ФЗОМ,
(вкупно 29 подрачни служби)

1.9. ОСВРТ НА ПОСТИГНАТИ И ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ ВО 2018
II Реализирани инспекциски надзори :
Подрачни одделенија
Државниот санитарен и здравствен инспекторат во Подрачните одделенија во Република Македонија во периодот
од 01.01 до 31.12.2018 година изврши вкупно 7.256 контроли и тоа:










1.110 во образовно, социјални и детски установи (основни, средни училишта, социјални установи, детски
домови и детски одморалишта),
4.436 контроли во здравствени установи од кои во приватни здравствени установи (ординации по општа
медицина, специјалистички, дијагностички биохемиски лаборатории, поликлиники, општи и специјални
болници) вкупно 2.649 контроли, а во државни (здравствени домови, општи болници, специјални болници,
клинички болници, универзитетски клиники и институти), вкупно 1.677 контроли,
280 контроли во угостителски објекти (сместувачки капацитети и пропратни содржини на објектите),
533 контрола во производство и промет на предмети за општа употреба (козметички производи, детски
играчки, средства за одржување на чистотија, и амбалажата за тие средства и определени предмети што
при употреба доаѓаат во непосреден допир со кожа и слузница),
22 контроли за рекреативни базени и контроли за површински води,
488 контроли во објекти за давање хигиенска нега на населението (фризерски салони, козметички салони,
фитнес салони и др.),
121 контролa при пренос на умрено лице,
376 контроли во останатите објекти и по други основи.
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Државниот санитарен и здравствен инспекторат во извештајниот период донесе вкупно 2.064 решенија за
отстранување на констатирани санитарно-хигиенски недостатоци и неуредности и тоа:
730 решенија за образовни, социјални установи и детски установи,
678 решенија за здравствени установи, од кои 280 решенија за објектите на државни здравствени установи
и 398 решенија за приватни здравствени установи,
60 решенија за угостителски објекти (сместувачки капацитети и пропратни содржини на објектите),
122 решенија во производство и промет на козметички производи, детски играчки, средства за одржување
на чистотија и амбалажата за тие средства и определени предмети што при употреба доаѓаат во
непосреден допир со кожа и слузница,
7 решенија за рекреативни базени и површински води,
122 решенија во објекти за давање хигиенска нега (фризерски салони, козметички салони, фитнес салони и
др.),
243 решенија во останатите објекти по други основи,
79 решенија за единици на локална самоуправа за преземање на превентивни ДДД мерки.
Преземени казнени мерки:
- Постапка за едукација – 17
- Покани за порамнување – 162
- Барање за прекршочна постапка – 96
- Кривични пријави – 0

Затворени објекти:
-

делови од училишни објекти – 1
делови од здравствени установи – 14
угостителски објекти – 5
забрани за користење на базени/површински води - 1

2. Државниот санитарен и здравствен инспекторат изврши вкупно 496 контроли за оценка на хигиенотехничките услови (ХТП-услови) во врска со барањето за отварање на нови објекти.
3. Во рамките на Комисијата за утврдување на услови во поглед на простор и опрема изврши 256 комисиски
надзори за оценка на исполнети услови во поглед на простор и опрема при отварање на нови здравствени
установи од примарна, специјалистичко- консултативна и болничка здравствена дејност, воглавно приватни
здравствени установи.
Надзор во врска со спречување на појава и ширење на заразни болести согласно Закон за заштита на населението
од заразни болести
Вкупно извршени контроли : 7.256 во објекти
1. Надзор над лица кои со својата здравствена состојба можат да го загрозат здравјето на населението:
Државниот санитарен и здравствен инспекторат во овој период отстрани времено од работни места вкупно 679
лица, а 32 лица се одстранети поради неизвршени задолжителни здравствено-хигиенски прегледи.
3. Надзор во врска епидемии од акутно труење со храна:
Надзор во врска епидемии од акутно труење со храна:
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- Државниот санитарен и здравствен инспекторат по епидемиолошки индикации учествуваше во надзори над
објекти за подготовка и промет со храна при што се издадени 10 решенија за забрана за работа на објектите кои
претставувале потенцијален извор на заразни болести со наложени противепидемиски мерки со цел спречување на
понатамошно ширење на заразна болест. Сите објекти се затворени и обележани со службена лента „Затворено од
Државен санитарен и здравствен инспекторат“, до преземање на наредните противепидемиски мерки. Како
најчести причинители на ваквите труења од извршените анализи на земените материјали воглавно биле
микроорганизми од групата на salmonella enteritidis, staphylococcus и enterobacterii. За 7 од овие труења доставени
се Пријава-Одјава на епидемија од страна на надлежен Центар за јавно здравје и за сите нив доставени се
иницијативи до Основното јавно обвинителство за поведување на кривична постапка.
4. Едно лице заболено од маларија со решение е ставено под здравствен надзор во траење од две години.
5 . Надзор над интрахоспитални инфекции,
- извршени се вкупно 897 надзори во врска со спроведување на мерки за спречување на интрахоспитални
инфекции, од кои во општи болници 295 инспекциски надзори, во клинички болници 87 надзори, во
универзитетски клиники 431 надзори и во специјални болници 84 надзори,
- надзорите се вршени во сите болнички здравствени установи и во сите здравствени домови на територијата на
РМ, во рамките на БСЦ на квартално ниво,
- добиените податоци од надзорите и БСЦ-табелите редовно се доставуваат до Министерство за здравство,
- болничките здравствени установи во текот на 2018 година пријавиле 41 интрахоспитална инфекција,
6. Преземени мерки во врска со вектор-преносливи болести,
- донесени вкупно 79 решенија за спроведување на превентивна дезинскеција и дератизација за единиците на
локалната самоуправа,
- донесени 10 решенија за центрите за јавно здравје со кои се задолжени да дадат стручно мислење за
спроведување на превентивна ДДД од страна на општините на територијата која ја покриваат,
7. Вршени се вонредни инспекциски надзори во детски градинки во врска со прогласената епидемија на морбили;
8. Здравствен надзор над патници и превозни средства во меѓународнен сообраќај при организирани патувања на
масовни верски собири (Аџилак) во Саудиска Арабија
1.1. Инспекциски надзори над патници во воздушен
сообраќај на граничен премин Меѓународен аеродром
Скопје при нивно заминување и враќање
1.2. Контрола над меѓународни вакцинални уверенија
при заминување
1.3. Вонреден инспекциски надзор над патници по
сувоземен пат на граничен премин Деве Баир при
нивно заминување и враќање
1.4. Издадени решенија за ставање
под здравствен надзор
1.5. Барања за прекршочни пријави за лица кои не се
вакцинирале пред заминување во Саудиска Арабија

август/септември 2018година
проверени 720 уверенија по воздушен пат

август/септември 2018 година
720 решенија за патници по воздушен пат и 104
решенија по сувоземен пат
Поведени 104 барања за сите патници кои
патувале по сувоземен пат
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Државниот санитарен и здравствен инспекторат спроведе редовни планирани инспекциски надзори во:
1. Универзитетските клиники, клиничките болници и во општите и специјалните болници на квартално ниво и
доставувани се извештаи за секоја болница одделно.
1. – согласно БСЦ критериумите за здравствени установи, извршен е надзор во здравствените домови и
болничките јавни здравствени установи за оценка за спроведување на БСЦ критериумите.
(БСЦ критериумите се однесуваат на надзор над општите санитарно-хигиенски услови во установите и примената
на критериумите за спречување на ИХИ, со одредување со математичка категорија (минорен, мајорен и критичен),
клинички фокус, систем за одговор по поплаки, дали се спроведени обуки за лекари, врвен талент, дали се
спроведува законот за заштита од пушење).
2. Училишни објекти: спроведени се редовни инспекциски надзори во текот на месец мај/јуни, а во текот на месец
септември/октомври извршени се контролни инспекциски надзори согласно донесените решенија при што е
констатирана следната состојба:
Во месец мај и јуни на целата територија на РМ од страна на Државниот санитарен и здравствен
инспекторат извршени се 512 редовни инспекциски надзори во објектите на образовните установи и детските
градинки. При овие надзори донесени се вкупно 191 решение за отстранување на санитарно-техничките и
хигиенските недостатоци и тоа 114 решенија за објекти на основни училишта, 31 решение за објекти на средни
училишта, 5 решенија за објекти на училишни и студентски домови, 1 решение за објект на факултет и 40
решенија за објекти на детски градинки.
Извештаите од подрачните одделенија од контролните надзори во септември и октомври укажуваат дека
општата санитарно-хигиенска состојба во најголем дел од училишните објекти генерално се подобрува. За 173
донесени решенија е постапено: извршена е превентивна ДДД, извршени се задолжителните здравственохигиенски прегледи на вработените, реновирани се санитарни јазли, фискултурни сали и помошни простории за
нивно користење, а дел од објектите се новоизградени или целосно реновирани. За 19 решенија е побарано
одложување за постапувањето, а во 5 случаи (3 за основни училишта) и (2 за средни) се преземени правни мерки.
3. Надзор во социјални установи за згрижување на деца;
4. Надзор над спроведување на Уредбата за систематски прегледи на вработени во специјалистичките ординации
по трудова медицина со динамика два пати годишно;
5. Надзори во угостителски објекти во делот на сместувачки капацитети;
6. Извршени надзори во прометот на предметите за општа употреба и козметички производи;
7. Извршени се инспекциски надзори на квартално ниво во однос на безбедноста на детските играчки кои се
увезуваат и пуштаат во промет на територијата на РМ, при што за сите увозници на детски играчки кои пуштиле
во промет небезбедни играчки поведени се прекршочни постапки до надлежен суд.
Надзор согалсно Закон за заштита на правата на пациентите,
Државниот санитарен и здравствен инспекторат на секои шест месеци доставува извештај согласно Законот за
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заштита на правата на пациентите за извршени надзори од секое подрачно одделение.
Табеларен приказ за вкупниот број на извршени надзори за 2018 година
Здравствени
установи

Здравени
установи болнички
Здравствени
установи
во кои не се
сместени
пациенти
Општина

Редовен
надзор

Надзор по
поднесени
пријави
од пациенти

814

1.592

38

66

Преземеми мерки
Постигнати резултати

Решенија

Пријави

14

/

Истакнат текст на Законот и
воспоспоставена уредна евиденција на
претставките.

4

Истакнат текст на Законот. Воспоставена
евиденција на поплаките од пациентите.
Подобрување на однос здравствен работникпациент.
Спроведување на законот за правата на
пациентите.
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Комисија
- Формирана е во вкупно 36 општини во државата;
- Во дел од нив Комисија е формирана но не е активна;
- 2011 формирана и активна Комисија на ниво на Град Скопје.

Подрачно одделение на ФЗОМ

Канцеларија за стручна помош
Определени се канцеларии во подрачни единици на ФЗОМ (вкупно 33
подрачни служби)
Во 2018 година се извршени 104 надзори по поднесени претставки од пациенти во подрачните одделенија и
во 38 случаи се преземени мерки од страна на ДСЗИ.
Извршените инспекциски надзори во 2018 година, согласно Законот за заштита на правата на пациентите
покажуваат дека иако со тенденција на опаѓање пациентите ги користат правните инструменти, поднесуваат
пријави до Државнииот санитарен и здравствен инспекторат, односно Министерството за здравство, најчесто со
доставена пишана претставка, телефонски, лично, поретко и анонимно, со барање да се изврши инспекциски
надзор во соодветна здравствена установа/установи, каде што сметаат дека има повреда на нивното право од
здравствена заштита и другите закони од областа на здравството.
Претставките кои што се доставуваат во писмена или усмена форма се решаваат од страна на
подрачните одделенија, истите главно се однесуваат на:
- незадоволство од лекување, неадекватено лекување и третман,
- нељубезен однос на здравствени работници и другиот персонал,
- ненавремена или воопшто непружена здравствена помош (екипа на брза помош),
- наплатени услуги кај матичен гинеколог,
- незадоволство од квалитет на извршени протетички здравствени услуги,
- неиздавање на медицинска документација,
- проблеми со Мој термин и упатување.
Одделение за инспекциски надзор при увоз и промет на производи
Извшени надзори согласно:
1. Здравствен надзор над увозот на предмети за општа употреба при увоз
Вкупно поднесени барања

11.471
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Земени вкупно мостри за анализа
535
Вкупно исправни мостри
531
Вкупно неисправни мостри
4
Во текот на 2018 година до овој Инспекторат поднесени се вкупно 11.471 барања за преглед на пратки кои се
увезуваат.
По извршените прегледи кои опфаќаат утврдување на хигиенски услови под кои е пристигната пратката,
органолептички преглед на предмети за општа употреба и земање на мостри заради лабораториско испитување на
здравствената безбедност на истите, одобрен е увоз на вкупно 76.662.229 кг. предмети за општа употреба.
1.Надзор над предмети за општа употреба во промет
Државниот санитарен и здравствен инспекторат од промет земал 141 мостра за испитување на безбедноста.
Добиените резултати покажаа дека 14 се неисправни и уништени (899.74 кг).
Учество во Комисии
Државниот санитарен и здравствен инспекторат учествува во:
-

Комитет за имунизација,
Комисија за заразни болести,
Комисија за евалуација на здравствениот систем по однос на Меѓународен здравствен правилник,
Комисија за микробиолошка резистенција,
Заштита на потрошувачи,
Национален координативен центар за гранично управување.

Решени предмети по барање на Народен правобранител на РМ :
-

во вкупно 13 случаи.

Информации за Влада на РМ :
1. Информација за Годишен извештај за работата на Државниот санитарен и здравствен инспекторат за периодот
од 01.01. до 31.12.2017 година;
2. Информација за извршените контроли за квалитетот на детските играчки кои се продаваат на територијата на
Република Македонија – квартални информации;
3. Информација за Акциски план на ДСЗИ за преземање на мерки со цел заштита на децата од опасностите од
небезбедни играчки.
Стручни собири, обуки, работилници
Државниот санитарен и здравствен инспекторат организира два годишни состаноци
1. Годишен работен состанок на Државниот санитарен и здравствен инспекторат, Дојран, февруари 2018
година.
Работилница на тема: Усогласување во работењето на државните санитарни и здравствени инспектори –
Внатрешна контрола; Процедура на постапување во случај на небезбеден производ при увоз; (BSCBalanced ScoreCard) - урамнотежен план на постигнувања - моментална состојба и предлози за
подобрување на проценката на успешност на здравствените установи; Новите измени во законот за
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административни службеници; Закон за општа управна постапка; Испитување на здравствена исправностбезбедност на детски играчки.
2. Годишен работен состанок на Државниот санитарен и здравствен инспекторат, Дојран, октомври 2018
година.
Работилница на тема: Национален протокол за постапување во случај на труење со храна;
Интрахоспитални инфекции; (BSC-Balanced ScoreCard) - урамнотежен план на постигнувања моментална состојба и предлози за подобрување на проценката на успешност на здравствените установи;
Закон за општа управна постапка; Информација и Предлог Акциски план на Државниот санитарен и
здравствен инспекторат за преземање на мерки со цел заштита на децата од опасностите од небезбедни
играчки.
Во текот на 2018 год. посетени се повеќе обуки од различни области во доменот на работењето на ДСЗИ
општо и конкретно од областа на инспекцискиот надзор. Темите се дадени во Табелата подолу.

Назив на
обуката
Работилница на
ДСЗИ –
февруари 2018
Конференција за
отпадни води,
комунален цврст
отпад и опасен
отпад – март 20 18

Работилница на
ДСЗИ –
октомври 2018

Цел на обуката

Организатор

Обучувач

Место

Целна група

Бр. на
учесници

Усогласување на
работењето на државните
санитарни и здравствени
инспектори и други теми
од интерес на ДСЗИ
Размена на знаење и
искуства во наведената
област

ДСЗИ

Одговорни
лица
од
ДСЗИ

Едукативен
центар
„Алкалоид“,
Дојран

Инспектори
од сите ПО

50

Брзеќе –
Србија

ДСЗИ

4

Запознавање со Предлог
Акциски план на
Државниот санитарен и
здравствен инспекторат за
преземање на мерки со
цел заштита на децата од
опасностите од
небезбедни играчки.

ДСЗИ

Едукативен
центар
„Алкалоид“,
Дојран

Инспектори
од сите ПО

50

Меѓународна
конференција

/

Одговорни
лица
од
ДСЗИ

19

