
Врз основа на член 14 став 2 од Законот за заштита на населението од заразни 

болести („Службен весник на РМ“ бр.66/2004, 139/2008, 99/2009, 149/14, 150/15 и 

37/16), член 22  став 1 точка 9 и член 62 од Законот за локалната самоуправа 

(„Службен весник на РМ“ бр.5/2002), член 15 став 1 точка 9 и член 45 од Статутот на 

Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на триесет и третата редовна 

седница одржана на ден 12..03.2020 година, донесе   

 

 

 

П Р О Г Р А М А 

за спроведување на општи мерки за заштита на населението од 

заразни болести на подрачјето на Општина Валандово во 2020 година 

 

 

 

I. Вовед 

Програмата за спроведување на општи мерки за заштита на населението од 

заразни болести  е во согласност со член 14 став 2 од Законот за заштита на 

населението од заразни болести („Службен весник на РМ“ бр.66/2004, 139/2008, 

99/2009, 149/14, 150/15 и 37/16) каде е уредено дека Советите на општините по 

претходно мислење на надлежниот центар за јавно здравје за подрачјето за кое е 

основан донесуваат програми за спроведување на општите мерки за заштитата на 

населението од заразни болести на своето подрачје.  

Заштитата на населението од заразни болести претставува организирана 

општествена активност со цел да се спречи појавата или да се намали, отстрани или 

искорени ширењето на заразни болести, кои се од посебно значење за 

Р.С.Македонија.  

За заштита од заразни болести се спроведува епидемиолошки надзор и се 

применуваат општи и посебни мерки, а по потреба и вонредни мерки. 

Епидемиолошкиот надзор го организираат и спроведуваат епидемиолошките 

служби при Институтот за јавно здравје и регионалните центри за јавно здравје. 
 

Општите мерки за заштита од заразни болести ги програмираат и планираат 

општините, на предлог на Центрите за јавно здравје. Во овие мерки вклучуваат: 
 

1. Обезбедување здравствено исправна вода за пиење и контрола на 
исправноста на водата; 

2. Отстранување на отпадните води и цврстите материи на начин кој 
спречува загадување на човековата околина; 

3. Обезбедување санитарно-технички и хигиенски услови во јавни објекти 
(училишни и предучилишни установи, објекти за храна, објекти за водоснабдување, 
други јавни установи и други јавни места); 

4. Вршење на превентивна дезинфекција, дезинсекција и дератизација; 
5. Обезбедување на превентивно-промотивни активности за унапредување 

на здравјето на населението; 
6. Одржување на комуналната хигиена. 

 

Општите мерки ги организира единицата на локална самоуправа и се 

спроведуваат во согласност со стандардите и постапките утврдени со закон за секоја 

дејност одделно. 



 

Посебни (специфични) мерки за заштита на населението од заразни болести 

се: 
 

1. Откривање на заразни болести-поставување дијагноза; 
2. Лабораториско испитување за утврдување на причинителот на 

заболувањето; 
3. Пријавување на заразни болести; 
4. Епидемолошки испитувања; 
5. Превоз, изолација и лечење на болни од заразна болест; 
6. Карантин и здравствен надзор; 
7. Здравствени прегледи на одредени категории на вработени, како и на 

лица и бацилоносители одредени со закон; 
8. Имунизација и хемиопрофилакса; 
9. Дезинфекција, дезинсекција и дератизација по епидемиолошки 

индикации. 
 

 Специфичните мерки за заштита од заразни болести ги планираат и 

извршуваат здравствените работници во референтни здравствени установи, според 

специфичната цел и мерки за кои се регистрирани. 

Во услови на епидемии и катастрофи од поширок размер се спроведуваат и 

вонредни мерки за заштита од заразни болести. Вонредните мерки ги предлага 

Комисија за заштита од заразни болести. 

Спроведувањето на мерките за заштита на населението од заразни болести и 

средствата за нивно спроведување имаат приоритет во однос на спроведувањето на 

останатите мерки за здравствена заштита. 

 

II. Активности 
 

Со Програмата за спроведување на општи мерки за заштита на населението од 

заразни болести се утврдуваат активностите, извршителите, роковите и изворите на 

финансиски средства за спроведување на општите мерки во спречувањето и 

сузбивањето на заразните и другите заболувања на територијата на Општина 

Валандово. 
 

Општите мерки и активности ги организира и следи Општина Валандово, во 

соработка со ЈЗУ Центар за јавно здравје Струмица.  

За заштита на населението од заразни болести во Општина Валандово, во 

2020 година, ќе се спроведат следниве општи мерки: 

1. Обезбедување здравствено исправна вода за пиење и контрола на 
исправноста на водата; 

2. Обезбедување на хигиено-технички услови во училишните и 
предучилишните установи; 

3. Отстранување на цврстиот отпад и отпадните води на начин кој ќе 
овозможи заштита на човековата околина од загадување; 

4. Вршење на превентивна дезинфекција, дезинсекција и дератизација и 
други хигиено-технички мерки во населени места и други јавни површини; 

5. Превентивно-промотивни активности за унапредување на здравјето на 
населението; 

 

1.1 Обезбедување здравствено исправна вода за пиење и контрола на исправноста на 

водата 
 



Општина Валандово и во 2020 година генерално ќе продолжи да се грижи за 

континуирано снабдување на населението со доволни количини на здравстено 

исправана вода за пиење. 

Директната грижа околу функционирањето на системите за водоснабдување во 

населените места и одржувањето на здравствената исправност на водата за пиење е 

на субјектите кои стопанисуваат со системите за водоснабдување, ЈП „Комунален 

сервис“ Валандово и Месните Заедници. 

Притоа Општина Валандово во 2020 година ќе продолжи со постапката на 

преземање на надлежностите од Месните заедници и пренесување на Јавното 

комунално претпријатие, со што ќе се добие одговорен субјект и поголема ефикасност 

во функционирањето на системите и поголема безбедност на водата за пиење од 

аспект на нејзината здравствена исправност.  

Верификација на квалитетот и исправноста на водата за пиење од системите за 

водоснабдување и информирање на корисниците за квалитетот на водата го врши ЈЗУ 

Центар за јавно здравје Струмица, најмалку еднаш месечно. 

Периодичните анализи се вршат двапати годишно во ЈЗУ Институт за јавно 

здравје Скопје. 

 

2.1 Обезбедување на хигиено-технички услови во училишните и предучилишните 

установи  
 

Децата и учениците се највулнерабилна категорија на население. За заштита 

на нивниот интегритет, а особено од заразна жолтица и други цревни заболувања се 

вршат и редовни контроли на училишните и предучилишните установи од страна на 

санитарниот и здравствен инспектор и лекарите од Центарот за јавно здравје. 

Врз основа на теренските увиди, сите училишта и градинки добиваат извештај 

за утврдената состојба, со  предлог мерки за подобрување доколку е потребно. 

 

3.1 Отстранување на цврстиот отпад и отпадните води  
 

Отстранувањето на цврстиот отпад во Општина Валандово се спроведува на 

следниот начин: во градот Валандово и во населените места Раброво, Пирава, 

Јосифово, Брајковци, Балинци, Марвинци и Грчиште го врши Јавното комунално 

претпријатие „Комунален сервис“, во населеното место Удово Месната заедница, а во 

останатите населени места самите граѓани. 

Општина Валандово во 2020 година ќе продолжи со пренесувањето на 

надлежностите и отстранувањето и депонирањето на цврстиот отпад ќе го  пренесе на 

Јавното комунално претпријатие и во некои од останатите населени места. Со овие 

мерки општината паралелно ќе продолжи со постепеното елиминирање и на дивите 

депонии. На овој план во тек се и активности преку Југоисточниот плански регион за 

справување со постоечкиот проблем за управување со отпадот, со основање на 

регионална депонија.  

Во 2020 година ќе се продолжи со веќе започнатите активности за изградба на 

канализационни системи за прифаќање и одведување на отпадните води. Завршено е  

Со изградбата на секундарните мрежи во населените места Балинци и Брајковци, а 

изготвен е и Проект за с.Раброво со кој ќе се аплицира на објавени повици за 

добивање на донаторски средства.   

Заради заштита од заразни болести  



- ќе се врши редовна дезинфекција на садовите за складирање на отпадот; 

-  заради решавање на проблемот со истекот на отпадните води од 

канализационниот систем на град Валандово, спроведена е постапка за јавна набавка 

и во тек е  Изработка на проект за изградба на систем за одведување и прочистување 

на отпадни води; 

- инцидентно ќе се превземаат хитни интервенции со специјално возило при 

затнување на канализационната мрежа на населеното место Пирава, која поради 

нерегулираниот истек на атмосферските води е подложна на чести затнувања; 

- во населените места каде што отстранувањето на отпадните води е во 

септички јами ќе се врши интервенција за нивно чистење со цистерни.  

 

4.1 Вршење на превентивна дезинфекција, дезинсекција и дератизација во населени 

места и на други јавни површини  

Заради поголема ефикасност, превентивната дезинсекција ќе се спроведе како 

заедничка активност на општините од Југоисточниот плански регион, за што на една 

од наредните седници на Собранието на регионот ќе биде донесена одлука. Притоа 

ларвицидната дезинсекција ќе се извршува од месец Април па се до месец 

Септември, според претходно утврдена динамика, а адултицидна дезинсекција ќе се 

изведува во неколку наврати во месеците Јуни, Јули и Август, според оперативен 

план. Во функција на тоа општината претходно ќе изврши евидентирање (мапирање) 

на сите стоечки води, бари, канали, речни корита и други лежишта на комарци. 

Дератизација со поставување на мамци во шахти од фекална канализација ќе 

се реализира во месец Мај. Носител на оваа активност ќе биде Јавното претпријатие 

„Комунален сервис“ Валандово. 

Дератизација и дезинфекција во другите јавни установи под надлежност на 

општината ќе врши секоја од јавните установи индивидуално.  

  

5.1 Превентивно-промотивни активности за унапредување на здравјето на 
населението 

Здравствената едукација на населението ќе се реализира во соработка со 

Центарот за јавно здравје Струмица. Притоа населението редовно ќе се информира за 

вектор преносливите заразни заболувања (преку учество на локална телевизија и 

радио), изработка на информативно-едукативни летоци, брошури и флаери. 

Непосредната комуникација на терен со месното население ќе биде важен сегмент со 

цел подигање на степенот на индивидуалната можност на населението за 

самозаштита и справување. 

 

6.1 Одржување на комуналната хигиена 

Одржувањето на комуналната хигиена ќе се врши согласно Програмата на 

Советот на општина Валандово за одржување на јавната чистота. 
 

III. Начин на финансирање 

Финансиските средства за превентивна дезинсекција се планирани со Буџетот 
на Општина Валандово за 2020 година во износ од 860.000,00 денари. 

Во 2019 година Општина Валандово спроведе постапка за јавна набавка за  
Изградба на секундарна мрежа на кализационен систем во с.Балинци и с.Брајковци, со 
вредност на Договорот од 7.038.833,00 денари, средства обезбедени со Буџетот на 



Општина Валандово. Договорот на почетокот на 2020 година е реализиран и веќе 
исплатен; 

Исто така во 2019 година спроведена е постапка за јавна набавка за Изработка 
и ревизија на проект за изградба на систем за одведување и прочистување на отпадни 
води од канализациониот систем на градот, со вредност на Договорот 859.568,64 
денри. Средства во износ од 800.000,00 денари се одобрени од Министерство за 
животна средина и просторно планирање. Проектот е во тек. 

Финансиските средства потребни за реализација на Програмата за одржување 
на јавната чистота во Општина Валандово се планирани со Буџетот на Општина 
Валандово за 2020 година, Програма Ј4 и истите изнесуваат 1.200.000,00 денари. 
 

IV. Завршни одредби 

Програмата влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на 

Општина Валандово“. 

 

    

бр. 08-26/18                                                                          Совет на Општина Валандов 

12.03.2020 год.                                                                                     Претседател 

Валандово                                                             Владимир Марков 

 


