
Состојба со COVID-19 во Северна Македонија и светот 12-18.07.2021 

 

СОСТОЈБА СО COVID-19 ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, период 12-18.07.2021 

Тестирани се вкупно 21.359 материјали во лабораториите во кои се спроведува молекуларно 

тестирање и антигенско тестирање за присуство на SARS-CoV-2, со зголемување од 11,7% во 

однос на минатата недела. Регистрирани сe 131 нови позитивни случаи од 14 градови во 

државата со зголемување од 34,4% во однос на минатата недела. Процентот на позитивност се 

движи од 0,5% до 0,9%, просечно 0,6%. Најголем дел од регистрираните случаи се од Скопје 

(n=53; 40,4%), со неделна инциденца – 8,6/100.000. Највисока неделна инциденца од 

21,5/100.000 е регистрирана во Тетово (Табела 1, Картограм 1). 

Картограм 1.     Инциденца  на 100.000 жители, COVID-19, 12-18.07.2021, Р.С Македонија 

 

Регистрирани се заболени лица во сите возрасни групи. Најзастапена е возрасната група на 

лица на возраст над 30-39 (n=35, 26,7%). Најмал број е регистриран кај возрасната група од 0-9 

(n=4; 3,1%) и 20-29 години (n=13; 9,9%). Во текот на минатата недела се забележува 

зголемување на бројот на пријавени случаи речиси кај сите возрасни групи, Најголемо 

зголемување се забележува кај возрасната група 10-19 години (n=15; 11,5) за 66,7%.  

 

 

 



Во однос на дистрибуцијата по пол, пријавени се 67 (51,1%) лица од женски и 64 (48,9%) од 

машки пол. 

По добиени 2 негативни теста за присуство на SARS-CoV-2 или со употреба на новиот 

алгоритам, со статус „оздравени“ се стекнале 56 лица кое биле хоспитализирани или на 

домашно лекување, со зголемување од 42,9% во споредба со минатата недела. 
 

Не се пријавени смртни случаи во текот на изминатата недела.  

 

 

 



КУМУЛАТИВНА СОСТОЈБА СО COVID-19 ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

Заклучно со 18.07.2021, пријавени се вкупно 155.931 случаи на COVID-19 (I=7.535,9/100.000).  

Според место на постојано живеење/ повремен престој, случаи на COVID-19 се регистрирани во 35 градови/ЦЈЗ низ државата. 

Најголем дел регистрирани во Скопје, Куманово, Прилеп, Тетово и Битола, додека највисок морталитет се регистрира во 

Прилеп, Охрид, Кавадарци и Крушево. Највисок леталитет се регистрира во Крушево, Струга,  Радовиш и Прилеп (Табела 1).  

Табела 1. Кумулативна дистрибуција на заболени од COVID-19 по ЦЈЗ/ПЕ, РС Македонија, до 18.07.2021 

 



Во 13 градови се забележува зголемување на инциденцата во последните 14 дена. Во 6 

градови се забележува намалување, а во останатите 16 градови состојбата е непроменета.  

Највисока кумулативна инциденца на 100.000 жители се регистрира во Кавадарци со 11.978,9 

на 100.000 жители, Неготино (11.269,3/100.000) и Скопје (11.132,4/100.000), а најниска 

инциденца со 3.206,2 заболени на 100.000 жители се регистрира во Македонски Брод (Табела 

1, Картограм 2).  

Картограм 2. Инциденца на 100.000 жители, COVID-19, Р.С. Македонија 

 

Во однос на дистрибуцијата по пол, регистрирани се 78.115 машки и 77.816 женски лица. 

Специфичниот морбидитет кај машките е 7.536,3/100.000, а кај женските 7.535,5/100.000. 

Возраста на заболените се движи од 0 до 101 година (просек – 46,2 години). Најголем број на 

заболени се на возраст над 60 години – 40.183 (25,8%) каде што се регистрира и највисок 

специфичен морбидитет од 10.483,7/100.000. Најнизок специфичен морбидитет од 1.305,9 и 

2.750,8 на 100.000 жители се регистрира кај деца на возраст од 0-9 и 10-19 години, каде се 

пријавени 2.989 и 6.883 случаи соодветно (Графикон 1). 

 

 

 



Графикон 1. Дистрибуција на заболените од COVID-19 според возрасна група (n=155.931) 

 

Во однос на датумот на пријавување, првиот случај е регистриран на 26.02.2020. Највисок број 

на пријавени случаи на дневно ниво (n=1.513) е регистриран на 30.03.2021. 

Првиот случај е регистриран во 9-тата недела, а од 11-тата недела во 2020 година 

континуирано се регистрираат нови потврдени случаи. Најголем број на заболени на неделно 

ниво (n=7.924) е регистриран на 13-та недела во 2021 година (Графикон 2). По 13 

последователни недели пад, во последните 2 недели се забележува континуирано 

намалување на бројот на заболени.  

Графикон 2.  Дистрибуција на заболените од COVID-19 во С. Македонија според недела на 

лабораториска дијагностика, до 18.07.2021 (n=155.931) 

 



Според извештаите од болниците кои пристигнаа до ИЈЗ (КИБФС, ОБ Куманово,Струга, Велес и 

КБ Систина) моментално се хоспитализирани 32 лица , а од нив 9 се на кислородна поддршка 

и 1 на инвазивна/неинвазивна механичка вентилација. 

Податоците кои следат во однос на симптоматологијата, коморбидитетите, одредени групи на 

случаи, контактите и импортираните случаи се однесуваат на анализите направени заклучно 

со 04.01.2021 oд случаите кои се епидемиолошки истражени (n=72.129; 81,1%). 

Во однос на симптоми кои се пријавени кај заболените, најчесто се регистрирани температура 

(68,8%), кашлица (40,7%), малаксаност (40,1%), ослабен осет за мирис и/или вкус (27,0%), 

главоболка (21,9%), мускулна болка (18,1%), болка во грло (14,1%) и отежнато дишење (9,8%). 

Кај 17.126 или 23,7% од дијагностицираните лица не се регистрирани симптоми на 

заболувањето. 

Пријавени се 412 (1,8% од пријавените женски лица во фертилен период) случаи кај бремени 

жени, од кои 58 биле хоспитализирани во текот на болеста. Од вкупниот број на регистрирани 

бремени жени, 119 се асимптоматски случаи. 

Регистрирани се 3.439 (4,8%) случаи на заболување меѓу здравствени работници. 

Во однос на коморбидитети, кај 24.338 (15,6%) лица се присутни хронична/и здравствени 

состојби, од кои 16.874 лица имаат кардиоваскуларна болест, 6.452 дијабет, 3.525 се со 

хронична белодробна болест и 3.980 со други хронични болести. Од хоспитализираните 

случаи, кај 6.711 (56,7%) се присутни коморбидитети. 

Импортирани се 1.029 (0,7%) случаи, од нив 11 се детектирани на точка на влез. Вкупно 23.074 

лица (32,0%) имале контакт со веќе потврден случај на COVID-19 во државата. 

Регистрирани се 5.487 смртни случаи (Лт = 3,5%).  Во однос на дата на смрт најголем број на 

смртни случаи се регистрирани на 08.04.2021 година (n=49), а според недела на пријавување 

во тек на 14-тата недела во 2021 година (n=293) (Графикон 3). Од регистрираните смртни 

случаи, најголем дел се на возраст над 60 години (n=4.521) каде е регистриран и највисок 

специфичен морталитет – 1.179,5/100.000 жители. Регистрирани се 3.400 смртни случаи кај 

лица од машки и 2.087 кај лица од женски пол. Од починатите, кај 4.040 (73,6% од лицата за 

кои има податок) се регистрирани коморбидитети, најчесто кардиоваскуларна болест 

(n=3.222), дијабет (n=1.368) и белодробна болест (n=603). Регистрирани се 6 смртни случаи кај 

бремени жени и 30 смртни случаи кај здравствени работници. Од пријавените случаи, 337 

(6,2%) починале во вонболнички услови, а 5.150 (93,8%) починале за време на 

хоспитализација. 

 

 

 



Графикон 3.  Дистрибуција на смртни случаи од COVID-19 во С. Македонија според недела на 

смрт, до 17.07.2021 (n=5.487) 

 

Од 15.02.2020-17.07.2021 тестирани се вкупно 932.513 материјали (детектирани 155.931 

позитивни лица) во лабораториите во кои се спроведува молекуларно тестирање за присуство 

на SARS-CoV-2 и во лабораториите/здравствените установи во кои се спроведува брз 

антигенски тест (Табела 2). Со ова во Р. С. Македонија се направени 450.670 тестови на 

1.000.000 жители. 
 

Табела 2. Вкупен број на тестови направени за COVID-19 во Р.С. Македонија (n=932.513)* 



 
*9 случаи се тестирани во лаборатории во странство 

Според исходот од заболувањето, 221 лица (0,1%) се активни случаи, 150.223 случаи (96,3%) се 

водат како оздравени, испишани од болница, со 2 негативни теста по домашното лекување 

или по новиот алгоритам (Табела 3, Графикон 4). Од случаите кои се водат како оздравени, 

6.669 (4,4%) биле хоспитализирани додека останатите 143.554 (95,6%) биле на домашно 

лекување. 

Табела 3. Исход на заболување по градови, Р.С. Македонија (n=155.931) 

Дистрибуција по град Болест во тек Оздравен Смртен исход Вкупно 

Скопје 85 66856 1818 68759 

Куманово 13 8523 355 8891 

Прилеп 2 7901 426 8329 

Тетово 78 6926 335 7339 

Битола 2 6004 304 6310 

Велес  5296 178 5474 

Гостивар 14 4934 248 5196 

Кавадарци  5000 155 5155 

Охрид 4 4795 224 5023 

Штип 3 4814 146 4963 

Струмица 3 3912 211 4126 

Струга 4 2784 197 2985 

Кочани 1 2667 125 2793 

Кичево 6 2486 111 2603 

Гевгелија 1 2123 72 2196 

Неготино  2124 60 2184 



Свети Николе 1 1494 30 1525 

Ресен  1196 38 1234 

Крива Паланка  1169 58 1227 

Радовиш  1099 62 1161 

Берово 1 992 39 1032 

Делчево  935 38 973 

Дебар 3 894 48 945 

Виница  845 41 886 

Пробиштип  759 30 789 

Валандово  645 22 667 

Богданци  482 12 494 

Крушево  457 33 490 

Демир Хисар  386 14 400 

Демир Капија  385 11 396 

Кратово  362 15 377 

Македонски Брод  345 14 359 

Пехчево  263 6 269 

Македонска Каменица  241 8 249 

Дојран  129 3 132 

ВКУПНО 221 150223 5487 155931 

Графикон 4.  Дистрибуција на заболените од COVID-19 во С. Македонија според исход и 

вкупен број, до 17.07.2021 (n=155.931) 

 
 

 



ВАКЦИНАЦИЈА ПРОТИВ COVID-19 

На 17.02.2021 во Р. С. Македонија започна вакцинацијата против COVID-19.  

Заклучно со 17.07.2021, аплицирани се  

 190.662 дози на Pfizer/Biontech (118.337 со прва доза и 72.325 со втора доза),  

 45.273 дози на Sputnik V (22.880 со прва доза и 22.393 со втора доза),  

 71.281 дози на AstraZeneca (50.105 со прва доза и 21.176 со втора доза),  

 299.074 дози Sinopharm (150.359 со прва доза и 148.715 со втора доза) и 

 122.754 дози Sinovac (113.734 со прва доза и 9.020 со втора доза). 

Заклучно со 17.07.2021 вакцинирани се вкупно 455.415 лица со барем една доза на вакцина 

против COVID-19. Комплетно се вакцинирани вкупно 273.629 лица. (Графикон 5) 

Во Р. Северна Македонија, со една доза на вакцина против COVID-19 вакцинирани се 27,5% од 

населението над 18 годишна возраст. Кај лицата над 60 годишна возраст опфатот со една доза 

изнесува 55,8%, додека кај лицата над 70 години изнесува 60,1 %.   

Опфатот со една доза на вакцина против COVID-19, на население над 18 годишна возраст, по 

ЦЈЗ/ПЕ се движи од 15,8 % на територијата која ја покрива ЦЈЗ Битола/ ПЕ Кичево до 43,5 % во 

ЦЈЗ Велес/ ПЕ Кавадарци. (Табела 4)  

Графикон 5. Аплицирани дози по тип на КОВИД вакцина во Р.С.M, до 17.07.2021 

 

 

Табела 4.   Опфат со една доза на вакцина против COVID-19 по ЦЈЗ/ПЕ 



 
ПРОЦЕНА НА РИЗИК ЗА ПОНАТАМОШНО ШИРЕЊЕ НА COVID-19 И ПРЕПОРАЧАНИ МЕРКИ 

Репродукцискиот број на заразени од COVID-19 (R0) во Р. С. Македонија изнесува 1,44 

заклучно со 18.07.2021. 

Графикон 6. Дневна инциденца на 100.000 жители и R0, COVID-19, Р.С.M, до 18.07.2021 

ЦЈЗ/ПЕ Прва доза Втора доза
Опфат % со 

една доза

БИТОЛА 31699 17146 38,9

  Д.Хисар 2071 999 30,9

  Кичево 7213 4914 15,8

  Ресен 5202 2457 39,8

ВЕЛЕС 16449 9966 31,0

  Гевгелија 11294 6299 41,0

  Кавадарци 14974 11345 43,5

  Неготино 7130 4126 38,0

  Св.Николе 4131 2276 25,2

КОЧАНИ 9700 5065 25,3

  Берово 3213 1507 30,9

  Виница 3810 1989 24,5

  Делчево 4785 2793 24,9

  Пехчево 1436 665 36,0

КУМАНОВО 24214 16587 21,2

  К.Паланка 4566 2823 23,9

  Кратово 1447 830 18,9

ОХРИД 19277 12614 42,9

  Дебар 3842 1941 17,3

  Струга 12562 6060 23,1

ПРИЛЕП 23102 12640 30,3

  Крушево 2160 1034 28,3

  М.Брод 1627 749 18,2

СКОПЈЕ вк. 152197 97549 30,8

СТРУМИЦА 14679 9602 19,4

  Валандово 2903 1425 30,6

ТЕТОВО 27279 13276 17,1

  Гостивар 17091 7964 17,8

ШТИП 15681 12019 37,2

  Пробиштип 3640 1763 29,7

  Радовиш 6041 3206 23,2

Р. С. Македонија 455415 273629 27,5



 
 

 

Според категоризацијата на ризикот и проценката на ситуацијата земајќи ги во предвид 

индикаторите на СЗО за можноста за понатамошна трансмисија и капацитетите за одговор на 

земјата1 се проценува дека:  

 Република Северна Македонија е во фаза 1 (регистрирани спорадични случаи), подниво 1, 

со соодветни капацитети за одговор. 

 

 

За повеќе информации околу рестриктивните мерки може да се информирате на 

www.vlada.mk 

 

Препорачани мерки за превенција и контрола од СЗО согласно проценетата фаза и подниво 

На оваа проценета фаза и подниво, треба и понатаму да се почитуваат општите мерки за 

превенција. 

СОСТОЈБА СО COVID-19 ВО СВЕТОТ 

Согласно последните податоци објавени од СЗО, заклучно со 12.07.2021 

 Број на потврдени случаи на глобално ниво – 186.240.393 (2.996.465 во последни 7 дена,   
10% повеќе во споредба со претходна недела) 

                                                           
1
 Извор: WHO guidance on considerations for implementing and adjusting PHSM in the context of COVID-19 

file:///C:/Users/Astra/Desktop/31.05.2021/www.vlada.mk
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/


 Број на смртни случаи на глобално ниво – 4.027.861 (55.830 во последни 7 дена, 3% повеќе 
во споредба со претходна недела) 
 

 Регион на СЗО Америка 

 Потврдени случаи – 73.767.194 (962.280 во последни 7 дена, 3% помалку во 
споредба со претходна недела) 

 Смртни случаи – 1.938.190 (23.715 во последни 7 дена, 11% помалку во споредба со 
претходна недела) 

 Европски Регион на СЗО 

 Потврдени случаи – 56.935.257 (653.803 во последни 7 дена, 20% повеќе во 
споредба со претходна недела) 

 Смртни случаи – 1.196.301 (6.926 во последни 7 дена, 1% помалку во споредба со 
претходна недела) 

 Регион на СЗО Југоисточна Азија 

 Потврдени случаи – 35.931.354 (712.210 во последни 7 дена, 16% повеќе во 
споредба со претходна недела) 

 Смртни случаи –  510.539 (14.600 во последни 7 дена, 26% повеќе во споредба со 
претходна недела) 

 Источно-Медитерански Регион на СЗО  

 Потврдени случаи – 11.440.249 (306.986 во последни 7 дена, 25% повеќе во 
споредба со претходна недела) 

 Смртни случаи – 222.510 (3.706 во последни 7 дена, 7% повеќе во споредба со 
претходна недела) 

 Африкански Регион на СЗО 

 Потврдени случаи – 4.386.419 (213.694 во последни 7 дена, 5% повеќе во споредба 
со претходна недела) 

 Смртни случаи – 102.681 (5.013 во последни 7 дена, 50% повеќе во споредба со 
претходна недела) 

 Регион на СЗО Западен Пацифик 

 Потврдени случаи – 3.779.156 (147.492 во последни 7 дена, 15% повеќе во споредба 
со претходна недела) 

 Смртни случаи – 57.627 (1.870 во последни 7 дена, 3% помалку во споредба со 
претходна недела) 

УПАТСТВА И ПРЕПОРАКИ ЗА ЈАВНОСТА 

 За повеќе информации од видот на најчесто поставувани прашања, вистини и митови во 

врска со корона вирусот можете да прочитате на 



http://www.iph.mk/prasanja-i-odgovori-za-korona-virusot/ 

 Општите препораки од СЗО за превенција на болеста можете да ги најдете на следната 

страна 

http://www.iph.mk/preporaki-od-szo/ 

 За препораките за патници кои доаѓаат/ се враќаат од ризични земји во Македонија 

http://www.iph.mk/korona-preporaki/ 

http://www.iph.mk/preporaki-za-patnici-koi-doagaat-od-rizicni-regioni-so-covid19/ 

 Препораки како да се заштитите себе си 

http://www.iph.mk/covid-19-kako-da-se-zastitite-sebesi/ 

 Доколку некој близок има симптоми слични на тие со болеста, можете да го прочитате СЗО 

упатството за домашно лекување на сомнителните случаи на 

http://www.iph.mk/upatstvo-za-ncov/ 

 За упатства за здравствените работници 

http://www.iph.mk/posteri-corona-zr-lzo-i-mienje-race/ 

http://www.iph.mk/kontrola-na-infekcija-covid19-lzo/ 

 Веб страна на Министерство за здравство поврзано со COVID-19 

http://zdravstvo.gov.mk/korona-virus/ 

 Веб страна Владата на РСМ поврзано со COVID-19 

https://vlada.mk/covid19 

https://koronavirus.gov.mk 

 

Скопје, 19.07.2021           

 

Оддел за епидемиологија на заразни болести  

Институт за јавно здравје 
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