ИЗВЕШТАЈ
за реализација на Програмата за спроведување на општите мерки за заштита на
населението од заразни болести на територијата на
Општината Штип за 2015 година

Врз основа на член 14 став 2 од Законот за заштита на населението од заразни
болести (Сл.весник на РМ бр. 66/04, 139/08 и 99/09) и член 21 точка 11 од Статутот на
Општина Штип („Сл.гласник“ бр.01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09 и 04/11) Советот на
Општина Штип ја донесе Програмата за спроведување на општите мерки за заштита
на населението од заразни болести на територијата на општина Штип за 2015 година.
Во согласност со програмата на Советот на Општина Штип се изготви следниот
Извештај за Програмата за спроведување на општите мерки за заштита на
населението од заразни болести на територијата на општина Штип за 2015 година.
Минатата година бевме сведоци на големи поплави кои ја зафатија Република
Македонија, како резултат на ова Владата на Република Македонија го задолжи
Министерството за здравство да изврши дезинсекција на поплавените подрачја.
Додека чекавме Министерството за здравство да изврши дезинсекцијата на
поплавените територии меѓу кои беше и територијата на Општина Штип, Општина
Штип спроведе една (1) адултицидна дезинсекција на територијата на Општина Штип
и една (1) дезинсекција на зградата на Општина Штип. По што Министерството за
здравство реализира во три(3) наврати авионска дезинсекција како и ЈЗУ Центар за
јавно здравје Штип реализира два(2) третмани на ларвицидна дезинсекција.
Тереистичката дезинсекцијата ја реализира носителот на јавна набавка што ја
спроведе Општина Штип – тендер - овластената фирма ЈЗУ Центарот за јавно здравје
Скопје, со дезинсекцијата се опфатени предвидените локации на територијата на
општината и тоа: сите јавни зелените површини во општина Штип-паркови Суитлак,
Бриони, К`ртеќе, новата патека по течението на река Бегалница, бања Кежовица,
Клисурата на Ново Село, како и подрачјата по течението на реките Брегалница и
Отиња и подрачја околу каналиниот систем на трериторијата на општината, урбаните
населби-Пролет, Леваци, Автокоманда, Ново Село, Сењак, Дузлак, 8-ми Ноември и
Баби. Третирањето се изведе со препаратот Neopitroid Premium со активна супстанца
Deltametrin(α-(S)-cijano-3-fenoksibenzil-(1R,3R)-3-(2,2-dibromvinil)-2,2-dimetilciklopropankarboksilat)) 20 g/l .
Заради заштита на населението од заразни болести предизвикани од глодари
(стаорци), Општина Штип изврши превентивна дератизација во (1) еден третман на
главните канализациони шахти во градот и населените места т.е опфатени се 160
канализациони шахти на територијата на Општина Штип, како и излезот (излевањето)
на колекторскиот систем во реципиентот река Брегалница. Исто така се изврши
дератизација на зградата на Општина Штип.Третирањето се изведе со препаратот
BROMACHEM со активна супстанца Bromadiolone.Дератизацијата ја изврши овластена
фирма ЈЗУ Центарот за јавно здравје Скопје (избран извршител по пат на јавна
набавка што ја спроведе Општина Штип).
За извршените дезинсекцијата и дератизацијата се потрошени 94.463,00,
денари, ЦЈЗ не е во системот на ДДВ согласно член 23, точка 10 од Законот за ДДВ.
Од предвидените средства од буџетот за 2014 година во износ од 1.000.000,00
денари за спроведување на оваа програма општината има потрошено 94.463,00
денари.

Реализација на акционен план за спроведување на активностите од програмата за
заштита на населението од заразни болести за 2015 година
Р.
бр.

1.

Мерки за заштита
на населението

Временска
рамка на
преземени
мерки

Дооформување на
површините на кои
треба да се изврши
дезинсекцијата и
дератизација
Мапирање

Февруари

Проценка на
површините за
дезинсекција и
дератизација

Февруари

4.

5.

6.

Општина
Штип, заедно
со ЦЈЗ, ЦУК
и Ловно
риболовното
друштвоШтип
Општина
Штип,
ЦРИПР,
заедно со
МЗШВ, ЦЈЗ,
ЦУК

Потребни
средства
денари

Временска рамка
на реализација,
субјект и
број

Употребени
средства за
реализација

Февруари,
Општина Штип,
1 број

-

10.000,00

Февруари,
Општина Штип,
1 број

-

Февруари

ЦЈЗ ,
општина
Штип ,
ЦРИПР

-

Февруари,
Општина Штип,
1 број

-

-

Февруари,
Општина Штип,
1 број

-

Проценка на типот
на средства и
трошоците за
набавка на
средства за
дезинсенција и
дератизација
Јавна набавка на
извршител за
спроведување на
дезинсекција и
дератизација
Спроведување на
дезинсекција
(ларвицидна)

Февруари,
март

Општина
Штип,
ЦРИПР

април, мај,
јуни, јули и
август

Избран
извршител

Спроведување на
дезинсенкција
(адултицидна)

мај, јуни, јули,
август и
септември

-

Избран
извршител

7.
950.000,00

8.

во

10.000,00

2.

3

Субјект кој ќе
ја спроведе
мерката

јуни-1 третман
дезинсекција на
Зграда на О. Штип
и јули -1 третман
адултицидна
дезинсекција на
територија на
О.Штип, ЈЗУ
Центарот за јавно
здравје Скопје
април -1третман
дератизација на
зграда и
територија на
Општина Штип

94.463,00

Спроведување на
дератизација

мај и
септември

Избран
извршител

Печатење на инфоматеријали ,
дистрибуција и
медиумска кампања

мај, јуни, јули,
август и
септември

Општина
Штип,
ЦРИПР,
НВО и др.

30.000,00

медиумско
информирање

-

Извештај за
спроведени
активности

мај, јуни, јули,
август,
септември,
октомври и
декември

Избран
извршител до
општина
Штип, ЦРИПР

-

Општина Штип

-

9.

Вкупно :
1.000.000,00
Вкупно
94.463,00
реализирани
средства:
Владата на Република Македонија го задолжи Министерството за здравство да изврши дезинсекција на
поплавените подрачја - Министерството за здравство реализира во три(3) наврати авионска дезинсекција
(22.7; 20.8; и 24.9.2015г.) како и ЈЗУ Центар за јавно здравје Штип реализира два(2) третмани на ларвицидна
дезинсекција (21.08 и 09.09.2015 г.).

