
ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ

Забелешка 
- Научен Одбор за истражување, образование, управување со проекти, етика, квалитет, евроинтеграција, меѓународна соработка и кризен менаџмент и Менаџер за квалитет кои во органограмот се под 
надлежност на директорот не преставуваат организациона единица со извршители и истите ќе бидат лица номинирани со одлука на директорот а со работни места во одделенијата. 

1. Одделение за статистичка 
обработка на здравствени 
податоци и  ИТ менаџмент

2. Одделение за контрола и 
превенција на повреди и 
насилство

ОДДЕЛ ЗА ЗДРАВСТВЕНА 
ПРОМОЦИЈА 

И СЛЕДЕЊЕ НА БОЛЕСТИ

ОДДЕЛ ЗА ИСПИТУВАЊЕ И 
КОНТРОЛА НА ЛЕКОВИ

ОДДЕЛ ЗА МИКРОБИОЛОГИЈА

МЕНАЏЕР ЗА КВАЛИТЕТ

ДИРЕКТОР

УПРАВЕН ОДБОР

ОДДЕЛ ЗА ЗДРАВСТВЕНА
 ЕКОЛОГИЈА

ОДДЕЛ ЗА ЗДРАВСТВЕНА 
СТАТИСТИКА И ПУБЛИЦИСТИКА

1. Одделение за здравствена 
промоција и менаџмент во 
здравството

2. Одделение за следење на болести 
и права на ранливи групи

ОДДЕЛ ЗА ХЕМИСКИ
и 

РАДИОЛОШКИ ИСПИТУВАЊА

1. Одделение за испитување на 
квалитет на храна

2. Одделение
 
за

 
испитување

 на води

3. Одделение

 

за

 

испитување

 

на

 
здравствена

 

 исправност на 
предмети за општа употреба

4. Одделене за контаминенти и 
екотоксикологија

5. Одделение за испитување 
на метали

6. Одделение за радијациона 

-
заштита

Единица за тестирање и  дозиметрија

- Единица за тестирање храна

- Единица за тестирање лекови

- Единица за тестирање бактериски
 ендотоксин

- Единица за радиоекологија
- Калибрациона единица

1. Одделение за вирусологија

2.  Одделение за бактериологија

3. Одделение за микробиолошка 
контрола на храна и лекови 

4. Одделение за

 

паразитологија

ОДДЕЛ ЗА ЕПИДЕМИОЛОГИЈА 
НА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛУВАЊА

1. 
контрола на заразни заболувањa

2. Oдделение за имунизација и 
вакцино-превентабилни 
заболувања

Oдделение за превенција и 

СЕКТОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ 
РАБОТИ И ЛОГИСТИКА

1. Одделение за правно-нормативна 
дејност и меѓународна соработка

2. Одделение за сметководствено-
финансови работи

3.

 Одделение

 Одделение за јавни набавки 

за

 

комерцијални

 

работи и наплата

 

на

 

побарувања
4.

5. Одделение

 

за

 

човечки

 

ресурси, 
односи

 

со

 

јавност и логистика

1. Одделение за безбедност на 
водата, санитација на животната 
средина и здравствена 
екотоксикологија

2. Одделение за здравствена 
безбедност на храната

3. Одделение за  исхрана и  
здравствено-хигиенски прегледи

4. Одделение за медицина на труд и  
проценка на здравствени ризици

МЕНАЏЕР ЗА КВАЛИТЕТ

НАУЧЕН ОДБОР ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ,  ОБРАЗОВАНИЕ, УПРАВУВАЊЕ СО ПРОЕКТИ, 
ЕТИКА, КВАЛИТЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЈА, МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА И КРИЗЕН МЕНАЏМЕНТ

1. Одделение за физичко-хемиски 
испитувања

2. Одделение за фармацевтско- 
технолошки испитувања

3. Одделение за козметологија


