OP[TINA GEVGELIJA

DNEVEN BILTEN
29.10.2020-^etvrtok
PROTOKOL
Deneska, Sovetot na OG }e rasprava za Kvartalniot izve{taj za
izv{uvawe na Buxetot

Советот на Општина Гевгелија, утре, 29 oктомври, 2020
година, ќе ја одржи својата 51 седница, на која ќе расправа за
Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина
Гевгелија за 2020 година за периодот 1.01-30.09, 2020 година.
Советот на Општината ќе биде информиран и за
преземените мерки од ОШЗС за справување со пандемијата од
КОВИД-19, а ќе расправа и по неколку точки за утврдување
потреба од донесување Урбанистичко-планска документација
поднесени од физички лица во населените места. Седницата на
Советот ќе се одржи во Големата сала на Народниот театар во
Гевгелија, со почеток во 11 часот, со почитување на протоколите
за заштита и спречување на ширењето на Корона вирусот, а
членовите на Советот ќе работат по следниот дневен ред:
1. Предлог-Заклучок за усвојување на Кварталниот извештај
за извршување на Буџетот на Општина Гевгелија за 2020 година
за периодот 01.01.2020г. - 30.09.2020год. (кумулативно),
2. Информација за преземените мерки од Општинскиот штаб
за заштита и спасување за справување со пандемијата од
КОВИД-19 во општина Гевгелија,
3. Предлог-Одлука за исплата на финансиски средства од
Буџетот на Општина Гевгелија за 2020 година,
4 Предлог-Одлука за давање на управување и користење на
изведена градба- Привремена санитарна депонија во с. Ново
Конско - Општина Гевгелија со фотоволтаичен систем,
5. Предлог-Одлука за определување име на Младинскиот дом
во с. Богородица- општина Гевгелија,
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6. Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување на
Урбанистички проект за КП бр.676 КО Гевгелија (барател: Беби
Весели од Гевгелија),
7. Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување на
Урбанистичка планска документација за с. Хума за КП бр.1136 КО
Хума (барател: Зоран Ников од Гевгелија),
8. Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување на
Урбанистичка планска документација за с. Хума за КП бр.1110 КО
Хума (барател: Нада Стојковска од Гевгелија),
9. Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување на
Урбанистичка планска документација за с.Ново Конско за КП
бр.156/1 КО Ново Конско (барател: Димитар Стоилов од
Гевгелија),
10. Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување на
Урбанистички проект за КП бр.352 и КП бр.369 КО Милетково
(барател: Славчо Иванов од Миравци),
11. Информација за состојбата со изграденоста на
архитектонските бариери за лицата со посебни потреби во
општина Гевгелија,
12. Советнички прашања.
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INFORMACII
Raste brojot na zaboleni od KOVID vo op{tina Gevgelija

Според статистиката на Центарот за јавно здравје- ПЕ
Гевгелија, од почетокот на КОВИД- пандемијата кога беше
евидентиран првиот случај во Гевгелија, во првото тримесечје
бројката на заболени изнесува 4 лица. Во второто тримесечје,
бројот на заболени е 36 лица, додека во последните месеци
заклучно до 27 октомври бројот на заболени лица интезивно
расте и изнесува 286 лица.
Според евиденцијата на Министерството за здравство, на
територија на Гевгелија, до 27 октомври, вкупно од КОВИД-19
заболеле 345 лица, бројот на активни случаи изнесува 168 лица,
а починале 6 лица
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Usvoen Zakonot za za{tita na naselenieto od zarazni bolesti

Собранието, на вчерашната седница, ги усвои измените и
дополнувањата на Законот за заштита на населението од заразни
болести и истиот ќе стапи на сила по објавување во Службен
весник.
Законот предвидува носење лична заштита на лицето и
тоа: респираторна маска, хируршка маска за еднократна
употреба, текстилна маска за повеќекратна употреба, свилена
марама или шал, памучна марама или шал, бандана и слично,
при излегување надвор од домот односно при движење на јавни
места и површини од отворен и затворен тип, на пазари, во јавен
превоз и при влез во затворени простори на оператори кои
поради нивната природа на дејност претставуваат место на
собирање на повеќе лица (државни институции, маркети,
продавници, банки, пошти, чекални, здравствени установи и
слично).
Оваа мерка нема да важи:
при спортување на отворен простор или на затворено
со почитување на специфичните протоколи за заштита
(дистанца, дезинфекција и слично);
при возење во приватно патничко моторно возило ако
возачот е сам или со лице/лица со кој/кои што живее во
заедница;
при престојување во двор на семејна куќа сам или со
лице/лица со кој/кои што заедно живеат во заедница;
при седење во угостителски објект со почитување на
специфичните протоколи за заштита (дистанца, дезинфекција
и слично);
ако се користи друг тип на заштитна опрема
специфична за определено работно место;
ако лицето е помладо од 6 годишна возраст (дете) и
ако лицето има специфична здравствена состојба, е
лице со посебни потреби или е лице со пречки во развој
поради што носењето на лична заштита на лицето би било
проблематично или контраиндицирано.
За неносење маска на отворено предвидена е парична
казна од 20 евра.
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Законот ja регулира и самоизолацијата, односно таа е
задолжителна при тестирање за коронавирус КОВИД-19 од
закажување на тестот или самото тестирање до добивање на
резултатот, а самоизолацијата продолжува доколку резултатот е
позитивен.
Забрана за групирање на јавен простор (паркови, јавни
површини или било која површина на отворено) во одредени
периоди од деноноќието и други мерки утврдени со закон.
Мерките траат додека постои опасност од ширење на епидемија.
Владата на предлог на Министерството за здравство одлучува
кои од мерките ќе се применат, случаите во кои ќе се применат и
за кој временски период. За прекршителите на членот од Законот
кој ја регулира самоизолација предвидена е казна од 50 евра, а
тие што ќе се групираат на отворено ќе платат казна од 500 евра.
Законот го регулира и лекувањето на лицата заболени од
КОВИД-19. Освен лекување во јавните здравствени установи, по
медицински индикации болните можат да се лекуваат и изолираат
и во приватни здравствени установи кои имаат дозвола за
вршење на дејноста за интензивна нега и терапија или во
домашни услови, доколку за тоа постојат услови. Приватните
здравствени установи за да лекуваат пациенти од КОВИД-19
треба да имаат согласност од Министерството за здравство
дозвола за вршење на дејноста за интензивна нега и терапија.
Доколку во ЈЗУ се исполнети капацитетите за лекување на болни
од КОВИД-19 по претходно дадена согласност од Министерството
за здравство, лекувањето на лицата може да се врши и во
приватни здравствени установи кои имаат дозвола за вршење на
дејноста за интензивна нега и терапија.
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^lenovite na Lokalniot sovet za prevencija i bezbednost
u~estvuvaa na onlajn informativno-edukativna rabotilnica

Вчера, во организација на Здружението на граѓани „Медиа
плус“, а во соработка со Општина Гевгелија, во рамките на
проектот „Здружени сме посигурни и побезбедни“, се одржа
онлајн информативно-едукативна работилница за Локалниот
совет за превенција и безбедност преку платформата „Zoom“.
Во рамките на работилницата, се обработија теми за
зголемена соработка со граѓаните и граѓанскиот сектор и
законската рамка за делување на телото и надлежностие на
Локалниот совет за превенција. Покрај членовите на Локалниот
совет, на работилницата учествуваа и претставници на
граѓанските организации од Гевгелија.
Проектот „Здружени сме посигурни и побезбедни“ се
спроведува во 8 општини: Штип, Свети Николе, Битола, Струга,
Карпош, Гостивар, Гевгелија и Крива Паланка и е во функција на
засилување на соработката на граѓаните и граѓанските
организации со Локалните совети за превенција и безбедност.
Целта е да се придонесе за зголемено граѓанско учество што ќе
има за резултат поуспешно решавање на проблемите на
граѓаните.
Проектот е поддржан од „Цивика мобилитас“, програма на
Швајцарската агенција за развој и соработка која ја спроведуваат:
НИРАС од Данска, Македонскиот центар за меѓународна
соработка и ФЦГ од Шведска.
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