
  
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа 
(,,Службен весник на РМ,, бр. 5/02), член 7 став 1 од Законот за комунални 
дејности („Сл. весник на РМ” бр.95/12) и член 11 од Статутот на Општина Kонче, 
Советот на Општина  Конче на седницата одржана на  29.01.2021 година, донесе: 

                                                                                                  
 

ПРОГРАМА 
          за превенција, заштита на граѓаните и справување со      

         вирусот Ковид 19 во општина Конче за 2021 година 
 
 
1.Вовед 
 
    Кризниот штаб за превенција, заштита и спасување на граѓаните при 
општина Конче за 2021 година ќе спроведува мерки и активности согласно 
законските норми предвидени за сегментите од здравствената заштита на 
населението кои се од областа на превенција и заштита од заразни 
болести (Ковид 19,мутации на Ковид вирусот и други заразни вируси) на 
граѓаните, како и мерки и активности кои редовно ќе се спроведуваат, а 
со цел превентивно делување заради заштита на животот и здравјето на 
населението на територијата на Општината. Во оваа Програма се опфатени 
мерките и активностите кои Кризниот штаб во соработка со другите 
надлежни субјекти ќе ги спроведе, како и финансиската рамка која е 
потребна за остварување на мерките за 2021 година. 
 
Заболување Ковид 19 
 
КОВИД-19 е заболување предизвикано од SARS-CoV-2 , вирус од 
фамилијата Коронавирус, првично откриен во Кина во декември 2019 
година. Вирусот е причинител на акутно вирусно респираторно 
заболување. Преносот од човек на човек е можен, преку допир и преку 
капков пат (кивање, кашлање и слично).  

Првичните искуства покажуваат дека постарите лица и хронично болните 
се изложени на поголем ризик од компликации и тешки форми на 
заболувањето. Периодот на инкубација на вирусот е најмногу 14 дена, во 
кој заразените лица не покажуваат симптоми, но можат да го пренесат 
вирусот на други лица.  

COVID-19 влијае на луѓето на разни начини. Повеќето инфицирани луѓе 
развиваат блага до умерена форма на болеста и закрепнуваат без 
хоспитализација. 
Најчести симптоми:треска,сува кашлица,замор, 
Поретки симптоми:болки,болки во грлото,дијареја,конјуктивит,главоболка 
губење на чувството за вкус или мирис,исип на кожата или губење на 
бојата на прстите на рацете или нозете 
Сериозни симптоми: 
отежнато или забрзано дишење,болки или притисок во градите,губење на 
говорот или подвижноста. 
Потребно е да се побара итна медицинска помош ако лице има сериозни 
симптоми. Секогаш јавете се пред да ги посетите вашиот доктор или 



здравствената установа.Луѓето со благи симптоми кои инаку се здрави 
треба да ги следат своите симптоми дома. 
Во просек, потребни се 5-6 дена од инфицирањето со вирусот за да се 
појават симптоми, но тоа може да потрае и до 14 дена. 
 

  Мерки за заштита на населението од заразни болести (Ковид 19): 
 
   За спроведување на мерките за заштита на населението од заразни 
болести (Ковид 19) министерството за здравство на Р.Северна 
Македонија ина ЈЗУ,,Центри за јавно здравје на РСМ, во кои се 
опфатени мерките за заштита на населението од заразни 
болести,општина Конче преку Кризниот штаб при Општината редовно 
ги следи мерките и заклучоците за спречување на ширењето на Ковид 
19 на Владата на РСМ и Центрите за јавно здравје (од 11 седница на 
Владата до последната (82-ра) седница на Владата). 
Целта на општите мерки за превенција и заштита на граѓаните од Ковид 19  
Да се заштитат себеси и другите околу нив така што ќе се запознаат со 
фактите и ќе преземаат соодветни мерки и редовно ги следат советите на 
локалните органи за здравство. 
Мерки за да се спречи ширењето на COVID-19: 
-Често миење на рацете. Користење на сапун и вода или средство за 
чистење раце базирано на алкохол. 
-Одржување на безбедно растојание од секој што кашла или кива. 
- задолжиелно носење на маска ако физичкото дистанцирање не е можно. 
- Не допирање на очите, носот или устата. 
- Кога кашламе или киваме, ги покриваме носот и устата со свиткан лакт 
или со марамче. 
- Секој граѓанин да остане дома ако не се чувствува добро. 
- Ако лице има треска, кашлица или тешкотии со дишењето, да се побара 
медицинска помош. 
-Најавувањето кај матичниот лекар  пред да го посетите вашиот давател на 
здравствени услуги овозможува брзо да бидете пренасочени во 
соодветната здравствена установа. Така се заштитувате сами и се спречува 
ширењето на вируси и други инфекции. 
Маски 
-Маските може да помогнат да се спречи пренесувањето на вирусот од 
лицето што ја носи маската до другите лица во околината. Маските сами по 
себе не штитат од COVID-19 и треба да се комбинираат со физичко 
дистанцирање и хигиена на рацете.  
Соработка со здравствени органи  
Редовна соработка и следење на советите на локалните и регионалните 
органи за здравството во Р.Северна Македонија. 
 
 
Мерките ќе се спроведуваат континуирано во текот на целата 
календарска година а финансирањето на дел од мерките ќе биде со 
средства од Буџетот на општина Конче. 



  
 
  

 
Според дадената проекција, Општина Конче за превенција, заштита за 
спроведување на предвидената ПРОГРАМА за 2021 година има потреба 
од вкупно 100.000,00 денари 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Број 08-80/7                                                                             Совет на општина  Конче 
Дата 29.01.2021                                                                                   Претседател, 
      Конче                                                                                          Исмаил Куртов,  
 
                                                                          

 
Вид на активности 

 
Планирана 
количина/финансиски 
средсва 

 
Цени во МКД 

 
Заштитни маски за 
лице 

 
800 домаќинства *5 
маски 

 
38,000,00 денари 

 
Финансиска подршка 
на ЈЗУ Кличнича 
болница Штип од 
општина Конче 

 
Подршка за набавка на 
потребни заштитни 
средства  
 

 
20.000,00 денари 

 
Финансиска подршка 
на ЈЗУ Кличнича 
болница Струмица од 
општина Конче 

 
Подршка за набавка на 
потребни заштитни 
средства  
 

 
20.000,00 денари 

 
Планирање на 
набавка на апарати 
Оксиометар за мерење 
на кислород во крвта 
и работа на срце кај 
ризични лица(Итна 
помош) 

 
5 апарати 

 
5.000,00 денари 

 
Вонредни средства за 
справување со 
пандемијата од 
COVID-19 
 

 
Во случаеви на вонредни 
услови 

 
17.000,00 денари 

 
ВКУПНО 

  
100.000,00 денари 


