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ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА АКТИВО ЗА 2021 ГОДИНА 

Програма АКТИВНИ ГРАЃАНИ – ДВИГАТЕЛ НА ОДДРЖЛИВИОТ РАЗВОЈ  

РАБОТИЛНИЦИ ЗА КРЕИРАЊЕ НА МЛАДИНСКИ ЦЕНТАР ВО ВЕЛЕС 

Младинската иницијатива Млади за Велес во соработка со АКТИВО одржа 2 работилници, каде во фокусот беше 

Младинскиот Центар во Велес. 

Главна цел на првата работилница беше мапирање на сите предизвици, со кои би се соочиле граѓанските 

организации при активирањето на Младинскиот центар. На крајот од денот беа издвоени оние, кои засегнатите 

страни ги воочија како приоритетни. 

Вториот ден, беше наменет за генерирање на идеи за активности, кои граѓанскиот сектор ќе може да ги спроведе 

во склоп и соработка со Младинскиот центар. Преку различни активности, приоритетните идеи беа издвоени и 

истите ќе бидат вметнати во предлог-концептот за основање на Младински центар. 

 

ВИЗИЈАТА ЗА МЛАДИНСКИОТ ЦЕНТАР ВО ВЕЛЕС 

Информирација за кои активности се предвидени со концептот за Младинскиот центар.Како стартуваше идејата, 

мапирањето на Граѓанските организации, па се’ до заедничко развивање на концептот за Младинскиот центар. 
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Овие активности се дел од иницијативата Youth 4 Veles, како дел од проектот “Поддршка за изборни реформи” 

на Швајцарската амбасада/Швајцарската агенција за развој и соработка (СДЦ), имплементиран од ИФЕС и НМСМ. 
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Искажаните ставови, мислења и содржини во овој производ не ги отсликуваат оние на донаторот, проектот или 

имплементаторот. 

ПРЕЗЕНТИРАН КОНЦЕПТОТ ЗА МЛАДИНСКИ ЦЕНТАР ВО ВЕЛЕС 

Пред претставници на младински организации и организации за млади, беше презентиран концептот за 

основање на Младински центар во Велес. 

 

Овие активности се дел од иницијативата Youth 4 Veles, како дел од проектот “Поддршка за изборни реформи” 

на Швајцарската амбасада/Швајцарската агенција за развој и соработка (СДЦ), имплементиран од ИФЕС и НМСМ. 

Искажаните ставови, мислења и содржини во овој производ не ги отсликуваат оние на донаторот, проектот или 

имплементаторот. 

ПРОГРАМА ДОБРО ВЛАДЕЕЊЕ 

ПРИБИРАЊЕ НА ПРЕДЛОЗИ ОД ГРАЃАНИТЕ НА ОПШТИНА ЧАШКА 

Реализација на активностите на проектот “Активни граѓани и партиципативна демократија на локално ниво” 

реализиран од НВО Инфо Центар во соработка со Активо од Велес поддржани од меѓународниот центар “Улоф 

Палме” од Шведска во соработка со Општина Чашка. Како една од активностите е организирањето на мали 

настани, посети на населените места со цел собирање на потребите и приоритетите со посебен осврт на 

малцинските заедници. 
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Сите лица имаа директна можност на лице место да ги искажат своите потреби и истите да бидат евидентирани 

со цел подобрување на животот во населените места. Проблемите се од патна и комунална инфратсруктура, 

подобрување на образовниот процес со модернизација на наставни и нагледни средства, потреба од 

амбуланта, спорт и рекреација детски игралишта и други. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Се посетија населените места: Лисиче, Горно Врановци, Согле и Богомила. 

Месното население како и вработените во институцијата ООУ “Петре Поп Арсов” имаа можност на лице место 

пред претставници од локалната самоуправа, Одделение за локален економски развој,да ги изразат своите 

потреби. 
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Општина Чашка е мултиетничка општина, на дел од средбите присуствуваше и лицето задолжено за месни 

заедници и малцински заедници. 

Планирана е посета на поголемите населени места со цел прибирање на лице место на проблемите и 

потребите со кои се сооочуваат жителите на Оштина Чашка. Oвие средби даваат реална слика на потребите на 

жителите со посебен осверт на потребите на малцинските заедници. 

Преку овие средби населението ги презентираат проблемите со кои се соочуваат, со посебен осврт ќе бидат 

земени потребите на малцинските зедници и нивна приоритизација во работата на Општина Чашка за 2022 

година. Дел од барањата ќе бидат внесени во годишните програми на локалната самоуправа, а дел ќе се бараат 

средства од донатори, домашни странски. 

Општина Чашка е мултиетничка општина, на дел од средбите присуствуваше и лицето задолжено за месни 

заедници и малцински заедници. 

 

  

 

Со посетата на поголемите населени места со цел прибирање на лице место на проблемите и потребите со кои 

се сооочуваат жителите на Оштина Чашка. Oвие средби даваат реална слика на потребите на жителите со 

посебен осверт на потребите на малцинските заедници. 

ПРОДОЛЖУВА ПРИБИРАЊЕТО НА ПРЕДЛОЗИ ОД ЖИТЕЛИТЕ НА ОПШТИНА ЧАШКА 

-Продолжува реализацијата на активностите на проектот “Активни граѓани и партиципативна демократија на 

локално ниво” реализиран од НВО Инфо Центар во соработка со Активо од Велес поддржани од меѓународниот 
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центар “Улоф Палме” од Шведска во соработка со Општина Чашка. Продолжува посетата на населените места 

со цел собирање на потребите и приоритетите со посебен осврт на малцинските заедници. 

Проблемите што ги засегаат жителите населените места: Теово, Мартолци и Извор се од реконструкција на 

спортски игралишта, пристапни патишта, па се до водовод и канализација. 

Сите лица имаа директна можност на лице место да ги искажат своите потреби пред претставници од 

локалната самоуправа, Одделение за локален економски и истите да бидат евидентирани со цел подобрување 

на животот во населените места. 

 

   

АКТИВНО УЧЕСТВО НА ЖИТЕЛИТЕ НА ОПШТИНА ЧАШКА ВО ДОСТАВУВАЊЕТО НА СВОИТЕ ПОТРЕБИ 

Дел од потребите кои се утврдени како приоритети на жителите населените места во Населба Чашка, Бањица, 

Мелница, Горно и Долно Јаболчиште и Мелница се од областа на социјална и здравствената заштита, 

подобрување на патната инфраструктура, како и воспоставување на канализациона мрежа. 
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Сите лица имаа директна можност на лице место да ги искажат своите потреби пред претставници од 

локалната самоуправа, Одделение за локален економски и истите да бидат евидентирани со цел подобрување 

на животот во населените места. 

Преку овие средби населението ги презентираат проблемите со кои се соочуваат, со посебен осврт ќе бидат 

земени потребите на малцинските зедници и нивна приоритизација во работата на Општина Чашка за 2022 

година. Дел од барањата ќе бидат внесени во годишните програми на локалната самоуправа, а дел ќе се бараат 

средства од донатори, домашни странски. 

Активностите на проектот “Активни граѓани и партиципативна демократија на локално ниво” реализиран од 

НВО Инфо Центар во соработка со Активо од Велес поддржани од меѓународниот центар “Улоф Палме” од 

Шведска во соработка со Општина Чашка. 

РАБОТНА СРЕДБА СО ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВО ОПШТИНА ЧАШКА 

НВО Инфоцентар и АКТИВО во соработка со Општина Чашка ја организираа работната средба за граѓанските 

организации кои делуваат на територија на Општина Чашка, согласно проектот „ Активни граѓани и 

партиципативна демократија на локално ниво“, поддржани од меѓународниот центaр “Улоф Палме” од 

Шведска. 
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Граѓанските организации се информираа за насоките како ќе се доделуваат финансиски средства од буџетот на 

Општина Чашка согласно „Програмата за активностите на Општина Чашка во областа на спортот и здруженија 

на граѓани за 2022 година.“ 

На работната средба активно учество земаа присутните лица од граѓанските организации како и претставници 

од локалната самоуправа од Одделението за локален економски развој и јавни дејности.  Од Општина Чашка 

потенцираа дека е партнер на граѓанските организации и се залага да се поддржат истите преку афирмација и 

поддршка на нивните активности согласно програмите за работа. 

ОБЕЗБЕДЕНИ СПОРТСКИ РЕКВИЗИТИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОД БОГОМИЛА И СОГЛЕ 

Граѓанска акција на Активо и НВО Инфоцентар: Обезбедени спортски реквизити за учениците од Богомила и 

Согле 

Активо, во соработка НВО Инфоцентар и општина Чашка, обезбеди спортски реквизити за потребите на 

образовниот процес во основното училиште „Петар Поп Арсов“ во Богомила. 

Набавката на дефицитарни спортски реквизити беше еден од приоритетите посочени од жителите на селата 

Богомила и Согле, кои учествуваа на јавните консултативни средби организирани од Активо, НВО Инфоцентар и 

Општина Чашка, во ноември годинава. 
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Во рамки на оваа граѓанска акција, обезбедени се топки за фудбал, кошарка, одбојка и ракомет, неколку комплет 

палки за пинг понг со топчиња, хулахопи, јажиња за скокање, чунчиња, како и комплети за друштвената игра 

домино. 

 

Девојчињата и момчињата од Богомила и Согле, сега ќе имаат поквалитетна настава по физичко и здравствено 

образование, но и можност да се занимаваат со различни спортски активности во своето слободно време. 

Оваа граѓанска акција е реализирана во рамки на проектот „Активни граѓани и пратиципативна демократија на 

локално ниво“, поддржан од меѓунаордниот центар Улоф Палме од Шведска. 
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ОПШТИНИТЕ, ЛОКАЛНИТЕ ИЗБОРИ 2021 И РОДОВАТА РАМНОПРАВНОСТ 

Недоволна застапеност на жените во локалната власт 

НВО Инфоцентар, во соработка со граѓанските организации АКТИВО, РЦС Спектар, СПО КУЛ и Граѓанска 

иницијатива на жени (ГИЖ), во периодот септември – декември 2021, ги набљудуваше Локалните избори 2021 и 

конституирањето на новите локални власти во општините Велес, Крива Паланка, Свети Николе и Неготино. 

 

Главниот аспект на набљудувањето беше насочен кон застапеноста на жените и младите во изборните програми 

на кандидатите за градоначалници, на советничките листи, како и составот на новите општински совети и 

комисии. 

Мониторингот се реализираше во рамки на проектот „Активни граѓани и партиципативна демократија на 

локално ниво“, поддржан од меѓународниот центар Улоф Палме од Шведска. 

Клучни наоди 

Состав на кандидатските листи 

На Локалните избори 2021, немаше ниту една кандидатка за градоначалничка на општините Велес, Крива 

Паланка, Свети Николе и Неготино. 

Жените не беа доволно застапени на кандидатските и советничките листи во овие општини, а нивното отсуство 

најмногу се забележуваше на добитните позиции. Носителки на советнички листи имаше на само четири листи и 

тоа, на две во Неготино (ВМРО ДПМНЕ и Единствена Македонија), на една во Крива Паланка (СДСМ) и на една 

во Свети Николе (ЛДП-ДОМ). 
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Поголема застапеност на жените на советничките листи во однос на мажите имаше во Свети Николе и тоа, на 

советничката листа на ЛДП-ДОМ (60%), како и на советничката листа на СДСМ (52,63%) за Крива Паланка. На 

советничката листа на СДСМ за Велес беше регистриран повисок процент на застапеност на жените од законскиот 

минимум односно 50%, како и на советничката листа на ИНТЕГРА за Крива Паланка – 47,36%, но и на советничките 

листи на СДСМ, ВМРО-ДПМНЕ, Левица и Единствена Македонија за Неготино – по 46.66%. 

Беа регистрирани и советнички листи кои не ја испочитуваа родовата квота од 40%, како на пример,листата на 

ТМРО за Неготино, на која жените беа застапени со само 33.33%. 

На листите за советници речиси немаше жени од руралните средини, освен две на советничката листа на 

ИНТЕГРА во Крива Паланка. 

Родовата рамноправност и младите во изборните програми 

Во изборните програми на кандидатите за градоначалници речиси целосно отсуствуваше родовата димензија 

односно немаше никакви заложби или политики за поттикнување на родовата рамноправност. Изостанаа 

политики и мерки за поголемо вклучување на жените, за социјално-економско зајакнување на жените од 

ранливите категории, како на пример, жените од руралните средини и др. Во сите програми само воопштено се 

потенцираше заложбата за рурален развој, ревитализација на селските населби, стимулирање на земјоделството 

и сточарството, изградба на патна и комунална инфраструктура, заживување на месните заедници и др. 

Исклучок беа програмите на само неколку кандидати, како на пример, програмата на кандидатот за 

градоначалник на Велес од ВМРО-ДПМНЕ, во која тој меѓу другото, се заложи за поголемо вклучување на жените 

во креирањето политики на локално ниво и за поттикнување на женското претприемништво, додека кандидатот 

за градоначалник на Крива Паланка од Коалицијата ЛДП-ДОМ, во својата програма нотираше дека ќе се залага 

за правична родова застапеност, односно за поголема застапеност на жените во администрацијата. 

За разлика од родовата рамноправност, младите беа позастапени во програмите на кандидатите за 

градоначалници.Предложените мерки и политики за младите претежно се однесуваа на формалното младинско 

организирање, субвенционирањето, стипендирањето и др. Кандидатите предвидуваа формирање младински 

совети, отворање младински центри, поддршка на младински организации, стипендии и др. Изостануваа 

политики и мерки за нивните најгорливи проблеми: невработеноста, масовното иселување, станбеното 

прашање, градењето кариера и др. 

Маргинализираните и ранливите групи во изборните програми 

Кандидатите за градоначалници, многу малку или воопшто не им посветија внимание на етничките и 

маргинализираните групи граѓани. Заложба за унапредување на правата на етничките малцинства, беше 

нотирана во програмата на кандидатот за градоначалник на Коалицијата ЛДП-ДОМ за Крива Паланка 

(вработување лице од ромска националност во општината за помош и едукација на ромските семејства, 

иницијатива за формирање ромско фолклорно друштво), како и на кандидатот за градоначалник на СДСМ за 

Крива Паланка (едукативно-образовна помош за подигнување на свеста кај Ромките, здравствена заштита, 

подобрување на јавните услуги и комуналната инфраструктура). 

Ветувањата за маргинализираните групи граѓани, пак, во најголем дел беа насочени кон обезбедување пристап 

до институции и образовна асистенција за лицата со попреченост, стипендии, изградба на домови за стари лица. 

Состав на новите локални власти 



 

 
ЗДРУЖЕНИЕ ЗА АКТИВНИ ГРАЃАНИ АКТИВО ВЕЛЕС 
ул.Андон Шурков бр.6-1/10, 1400 Велес, МАКЕДОНИЈА 
aktivoveles@yahoo.com ЕМБС: 7190174, ЕДБ:4004017514954 

жиро сметка:   210-0719017401-18 НЛБ Банка АД Скопје 

И во новоформираните општински совети забележително е неизбалансираното учество на жените во споредба 

со мажите. Според процентуалното учество на жените во составот на новоизбрание општински совети, 

распоредот е следен: Крива Паланка – 42%, Велес – 39%, Неготино и Свети Николе по 33%. 

За одбележување е единствено тоа што во три од четирите мониторирани општини, на чело на општинските 

совети се избрани жени – во Крива Паланка, Неготино и Свети Николе. 

Мажите се во предност и во учеството во комисиите на општинските совети и нивното раководење. Во моментот 

на објавување на овој извештај, во Крива Паланка бројот на претседателки на комисии е поголем од бројот на 

претседатели. Во Свети Николе процентот на претседателки на комисии е 37.5%, во Велес е 36%, а најмала е 

застапеноста на жените во Неготино, само 27%. 

Родовата структура на новите совети и на комисиите во општините 

Велес 

Советот на општина Велес има претседател. 

Вкупен број советници – 23 

Жени- 9 (39%) 

Претседателки на комисии- 36% 

Крива Паланка 

Советот на општина Крива Паланка има претседателка. 

Вкупен број советници – 19 

Жени – 8 (42%) 

Претседателки на комисии – 62.5 % 

Свети Николе 

Советот на општина Свети Николе има претседателка. 

Вкупен број советници – 15 

Жени – 5 (33%) 

Претседателки на комисии – 37.5% 

Неготино 

Советот на општина Неготино има претседателка. 

Вкупен број советници – 15 

Жени – 5 (33%) 

Претседателки на комисии – 27% 
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ОПШТИНИТЕ И ЛЕГАЛИЗАЦИЈАТА НА ДИВОГРАДБИТЕ 

Многу нерешени предмети, главно заради некомплетна документација 

На 29 јули 2021, Собранието на Република Северна Македонија го продолжи рокот на постојниот Закон 

заутврдување правен статус на бесправно изградените објекти за уште пет години, откако новиот предлог-закон 

за легализација на дивоградбите беше повлечен под притисок на стручната јавност и непотпишувањето на указот 

од страна на претседателот Стево Пендаровски. Владата реши да работи на подобрување на предложеното 

законско решение, а министерот за транспорт и врски, Благој Бочварски најави дека новиот закон ќе се донесе 

после локалните избори. 

 

НВО Инфоцентарот, во соработка со граѓанските организации АКТИВО, РЦС Спектар, СПО КУЛ и Граѓанска 

иницијатива на жени (ГИЖ), подготви преглед на состојбата со легализацијата на бесправно изградените објекти 

(заклучно со јуни 2021 година), во општините Велес, Крива Паланка, Неготино и Свети Николе. 

Овој преглед е подготвен во рамки на проектот „Активни граѓани и партиципативна демократија на локално 

ниво“, финансиски поддржан од Меѓународниот центар Улоф Палме од Шведска. 

Клучни наоди 

Голем број од поднесените барања за легализација на дивоградбите не се решени и покрај еднодеценискиот 

период на важност на Законот за утврдување правен статус на бесправните градби и негово продолжување. 
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Процентот нерешени предмети, во Велес, Крива Паланка, Неготино и Свети Николе, во просек изнесува од 20 до 

42%. 

Главна причина за непроцесираните предмети е некомплетната документација на барателите и тоа најмногу 

заради неизготвени и недоставени елаборати за бесправно изградените одбјекти. Потоа, следуваат нерешените 

имотно-правни односи, невклопувањето на дивоградбите во урбанистичките планови, кадровските промени во 

надлежните комисии, недостигот од кадар, недостапноста на барателите, судските постапки и др. 

Во периодот од 2011 до крајот на 2018 година, до кога важеше законскиот рок за доставување барања за 

легализација, најмногу барања, вкупно 10.000 биле поднесени во општина Велес. Оваа општина покажала и 

најголема ефикасност, односно решила дури 80% од предметите на граѓаните. 

Во Крива Паланка поднесени се вкупно 5.030 барања, а решени се 3.191 (63%), во Свети Николе од 3.467 

предмети решени се 2.000 (58%), а општина Неготино ги завршила постапките во 2.762 случаи од вкупно 4.456 

(62%) барања. 

Најголем дел од постапките во Велес и Свети Николе биле решени позитивно и странките ги легализирале 

бесправните објекти, додека во Крива Паланка и Неготино само околу 40-45% од постапките завршиле со 

позитивен исход, а останатите се одбиени или прекинати главно заради некомплетна документација, нерешени 

имотно-правни односи и судски спорови. 

Во Неготино, во 2015 година, биле поднесени 35 барања за легализација на земјоделски објекти, но и по шест 

години не е решен ниту еден предмет и тоа, заради нефункционирање на комисијата за легализација. 

Во ниту една општина не е регистрирано уривање дивоградби, освен во Крива Паланка каде се отстранети 37 

бесправни градби, главно помошни објекти, шупи, гаражи, кои не се вклопувале во урбанистичкиот план. 

 

Покрај некомплетната документација, главни пречки и потешкотии со кои се соочуваат општините при 

легализацијата на дивоградбите е нивното невклопување во урбанистичките планови. 

Овој проблем е најизразен во општина Крива Паланка, која со години не може да ги ревидира и да донесе нови 

урбанистички планови (ГУП и ДУП-ови) поради трасите на инфраструктурата од Коридорот 8 (железница, 

автопат). 

Наспроти перцепцијата на граѓаните дека постапките за утврдување на статусот на бесправно изградените 

објекти се одвиваат селективно и дека не се процесираат според редоследот на поднесените барања, општините 

тврдат дека сите предмети се решаваат неселективно и дека сите барања кои биле „чисти“ се решени во разумен 

рок. 

Преглед по општини 

Општина Велес 

Поднесени барања за легализација на дивогради – 10.000 

Решени барања – 8.000 

Позитивно решени предмети – 7.300 

Негативно решени предмети – 300 
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Непроцесирани предмети – 2.000 

Нема отстранети дивоградби 

Причини за непостапување по предметите: Недостапност на странките, промена на живеалиште и телефонски 

број, смрт на барателот, нерешен статус на земјиштето, судски постапки, недостиг на човечки ресурси. 

Пречки/ проблеми при реализација на постапките: Потешкотии при воспоставување контакт со странките, 

достава на дописи, опомени, наплата. 

Општина Крива Паланка 

Поднесени барања за легализација на дивогради – 5.030 

Решени барања – 3.191 

Позитивно решени предмети – 1.399 

Негативно решени предмети – 1.792 

Непроцесирани предмети – 1.809 

Отстранети дивоградби – 37 (помошни објекти, шупи, гаражи) 

Причини за непостапување по предметите: Нерешени имотно-правни работи, голем број сопственици, 

необезбеди мислења од надлежни институции поврзани со транспортниот Коридор 8. 

Пречки/ проблеми при реализација на постапките: Застарени и нефункционални урбанистички планови (ГУП, 

ДУП-ови) и потешкотии за нивно ревидирање, како и носење нови урбанистички решенија, поради се уште 

недопрецизирани работи на трасите на железничката пруга и автопатот кон Бугарија и заштитните појаси на 

Коридорот 8, кои ја условуваат легализацијата на овие подрачја. 

Општина Неготино 

Поднесени барања за легализација на дивогради – 4.456 

Решени барања – 2.762 

Позитивно решени предмети – 1.095 

Негативно решени предмети – 359 

Прекинати постапки до комплетирање на документација, завршување на судски постапки и др. – 1.308 

Поднесени 35 барања за легализација на земјоделски објекти, не е решен ниту еден предмет заради 

нефункционирање на Комисијата за легализација 

Нема урнати дивоградби 

Причини за непостапување по предметите: Чести кадровски промени во комисиите што се надлежни да 

постапуваат по предметите за легализација. 

Пречки/ проблеми при реализација на постапките: Невклопување на дивоградибите во урбанистичките планови, 

чести промени и дополнувања на урбанистичката документација (ГУП, ДУП-ови) и нивно долгогодишно 

одобрување, празни барања без документација и др. 



 

 
ЗДРУЖЕНИЕ ЗА АКТИВНИ ГРАЃАНИ АКТИВО ВЕЛЕС 
ул.Андон Шурков бр.6-1/10, 1400 Велес, МАКЕДОНИЈА 
aktivoveles@yahoo.com ЕМБС: 7190174, ЕДБ:4004017514954 

жиро сметка:   210-0719017401-18 НЛБ Банка АД Скопје 

Општина Свети Николе 

Поднесени барања за легализација на дивогради – 3.467 

Решени барања – 2.000 

Позитивно решени предмети (или во постапка) – 1.950 

Негативно решени предмети – 50 

Нема урнати дивоградби 

Причини за непостапување по предметите: Документацијата не се доставува навреме, особено геодетските 

елаборати. 

Пречки/ проблеми при реализација на постапките: Недостиг на кадар за работа на проблематиката за 

легализација на бесправните објекти. 

ОПШТИНИТЕ И ИМУНИЗАЦИЈАТА ПРОТИВ КОВИД – 19 

Потребна е поголема и повидлива кампања за вакцинацијата против коронавирусот 

НВО Инфоцентар, во соработка со граѓанските организации АКТИВО, РЦС Спектар, СПО КУЛ и Граѓанска 

иницијатива на жени (ГИЖ), спроведе мониторинг на процесот на имунизација, вклучувајки ја и теренската 

вакцинација во периодот јули- август 2021 година, во општините Велес, Крива Паланка, Свети Николе и Неготино. 

Во мониторингот се вклучени и податоците од Институтот за јавно здравје, за епидемиолошката состојба во 

Република Северна Македонија. 
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Мониторингот се реализираше во рамки на проектот „Активни граѓани и партиципативна демократија на 

локално ниво“, финансиски поддржан од Меѓународниот центар Улоф Палме од Шведска. 

Клучни наоди 

Мониторингот покажа дека за разлика од почетокот на годинава, општините располагаат со доволен број на 

вакцини и тимови за спроведување на вакцинацијата против коронавирусот. Сепак, одзивот на граѓаните за 

вакцинација во овие општини е релативно мал и е далеку од потребните 80% за постигнување колективен 

имунитет. Неопходна е поголема кампања на државните и локални институции, одржување јавни трибини и 

теренски посети за едукација на населението за ефикасноста на вакцините. 

Јавните здравствени установи на локално ниво немаат капацитет да спроведат ефективни кампањи, а 

општинските кризни штабови комуницираат со јавноста само преку соопштенија, најчесто преку општинските 

интернет страници. Локалните самоуправи не се вклучени во процесот на имунизација, освен во делот на 

пренесување информации (некои општини) и обезбедување помош со прехранбени продукти и заштитна опрема 

за ранливите категории граѓани. 

Посебен проблем е што во повеќето општини вклучени во мониторингот нема многу локални медиуми преку кои 

би се промовирале позитивните ефекти од имунизацијата и превентивните мерки за заштита од КОВИД-19, 

наспроти дезинформациите присутни главно на социјалните мрежи. 

Здравствените установи и вакцинални пунктови во општините не располагаат со информации за вкупниот број 

вакцинирани лица, меѓу другото и затоа што, дел од граѓабите се имунизирани во други градови бидејќи 

почетокот, масовната имунизација се одвиваше во регионалните центри. Сеопфатните податоци се црпат од 

Институтот за јавно здравје и Министерството за здравство. 

Според податоците на Институтот за јавно здравје, заклучно со 7 декември 2021 година, најголем број 

вакцинирани лица со две дози, од мониторираните општини има во Неготино (заедно со Демир Капија), вкупно 

54,2%,, со што е и на врвот на листата со најголем процент вакцинирани лица во државава. Во Велес (вклучително 

и општините Градско и Чашка) процентот е 41, 2%, во Крива Паланка (и општина Ранковце) 38,5%, а најслаб е 

одзивот во Свети Николе каде се имунизирани само 36,4 % од населението. 

Евидентно е дека во овие општини нема голема разлика во вакцинацијата на популацијата според возраста, 

односно забележителни се разлики од 3 до 4 % во корист на населението над 18 години, наспроти вакцинираните 

над 12 години. Само во општина Неготино разликата е близу 6%, односно над 12+ вакцинирани се 61,5%, а над 

18+ процентот е 66,2 отсто. 

Во однос на заболените од КОВИД-19, најголем број заразени и активни случаи има во Велес, што е очекувано 

бидејќи е најголема општина, додека во Свети Николе, на 7 декември имало најмалку активни случаи. 

Статистиката во овие општини, заклучно со 7 декември 2021 година, е следна: 

Велес (со Градско и Чашка) – 7.362 заболени, 268 починати, 6.921 оздравени, 173 активни случаи. 

Крива Паланка (со Ранковце)- 1.913 заболени, 104 починати, 1.736 оздравени, 73 активни случаи. 

Неготино – 2.579 заболени, 67 починати, 2.468 оздравени, 44 активни случаи. 

Свети Николе – 2.127 заболени, 55 починати, 2.С032 оздравени, 40 активни случаи. 
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Неготино е меѓу 6-те општини во државата со најголема кумулативната инциденца (број на новозаболени во 

одреден временски период на населението кое е изложено на ризик од заболување), која на ова подрачје 

изнесува 13.523. Во два 14-дневни периоди единствено Свети Николе има зголемување на инциденцата, додека 

кај сите други мониторирани општини е во опаѓање. 

Крива Паланка, пак, е меѓу општините со најголема смртност. Морталитетот (односот меѓу починати и вкупниот 

број население) во оваа општина изнесува 452,2 и е 4-ти највисок во државата, а регистрирани се и 5,4% 

кумулативен леталитет (сооднос на бројот на заболени и починати лица), со што е меѓу трите најкритични 

општини во државава, заедно со Крушево и Струга. 

Нема информација за родова структура на заболените и вакцинирани лица во општините, иако се знае дека на 

ниво на државата има повеќе заболени жени (50,5%) , а меѓу починатите поголем е процентот на мажи ( 59,5%). 

Мониторингот на теренската вакцинација и ревакцинација, кој беше спроведена во периодот јули-август покажа 

дека здравствените власти се добро организирани и дека успешно ја спроведуваа имунизацијата на терен. 

Екипите за вакцинација работеа според претходно изготвен план за посета и вакцинација во руралните населби, 

и тоа главно секој работен ден. Вакцинирањето се одвиваше на одредени вакцинални пунктови во селата, но 

подоцна вакцините беа аплицирани и во домашни услови за тешко подвижните и изнемоштени лица (пример 

Крива Паланка). Посетени беа сите рурални населби и генерално насаелението покажа голем интерес за 

имунизацијата. 

Во истиот период забележан е зголеме интерес и на вакциналните пунктови во здравствените установи, пред се, 

за прва доза вакцина, особено кај постарата популација, додека интересот кај помладите беше помал. Граѓаните 

единствено се жалеа дека немаат избор за видод на вакцината која ќе ја примат.. Најголем број беа вакцинирани 

со Синофарм и Синовак, а Фајзер беше главно резервиран за помладата популација. 

Набљудувањето покажа добра соработка и координација меѓу надлежните инсититуции, како на локално ниво, 

така и со Министерството за здравство (преку неделни онлајн средби, предавања и др.). 

За време на теренската вакцинација, месното население се информираше преку соопштенија од општините, 

месните заедници и матичните лекари. Истовремено, се користеа и информативни постери и плакати на 

огласните табли на здравствените установи, се огласуваше на јавни места во руралните средини и се 

информираше преку локалните медиуми (онаму каде што има медиуми). Дел од жителите самоиницијативно 

доаѓаа во здравствените установи и се интересираа за вакцинацијата во нивното населено место. 

Препораки 

Неопходна е поголема и повидлива кампања за имунизацијата, како на национално, така и на локално ниво. 

Потребна е поголема вклученост на локалните самоуправи во однос на видливоста на информациите и 

промоцијата на имунузацијата и заштитните мерки против КОВИД-19. 

Потребно е зајакнување на соработката меѓу локалните самоуправи и месните заедници за спроведување на 

кампања за вакцинација. 

Потребно е воспоставување механизам за достапност и размена на сеопфатни информации за КОВИД-19 и 

вакцинацијата во општините, меѓу локалните здравствени установи и Министерството за здравство 

Поголемо вклучување на локалните медиуми (информации, дебати, интервјуа) за КОВИД-19 и вакцинацијата. 
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Поголема ефективност на матичните лекари во промоција на важноста од имунизација и заштитата на здравјето 

на пациентите и поттикнување на процесот на имунизација. 

Продолжување на теренската вакцинација за поголема достапност до оддалечените рурални места и ранливите 

категории граѓани. 

 


