
Состојба со COVID-19 во Северна Македонија и светот  
 

СОСТОЈБА СО COVID-19 ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, период 29.08-04.09.2022 

Тестирани се вкупно 4.984 материјали во лабораториите во кои се спроведува молекуларно 

тестирање и антигенско тестирање за присуство на SARS-CoV-2, со намалување од 14,8% во 

однос на минатата недела (n=5.850). 

Регистрирани сe 1.069 нови позитивни случаи од 31 град во државата, со намалување од 

39,3% во однос на минатата недела (n=1.762). Процентот на позитивност се движи од 9,8% до 

23,3%, просечно 19,9%. 

Најголем дел од регистрираните случаи се од Скопје (n=564; 52,7%). Највисока инциденца е 

регистрирана во Берово (165,3/100.000), Кавадарци (101,2/100.000), Скопје (92,9/100.000) и 

Кратово (92,8/100.000. (Табела 2, Картограм 1). 

Картограм 1.  Инциденца  на 100.000 жители, COVID-19, период 29.08-04.09.2022, Р.С 
Македонија 

 

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

лица на возраст над 60 години (n=434; 40,6%). Најмал број е регистриран кај возрасните групи 

од 0-9 (n=43; 4,0%) и 10-19 години (n=45; 4,2%). 

Во однос на претходната недела, се регистрира намалување кај сите возрасни групи (со 

најзабележително намалување од 45,0% во возрасната група 20-29 години). (Табела 1) 

 



 

Табела 1. Дистрибуција на COVID-19 случаи по возрасни групи, РС Македонија, 29.08-

04.09.2022 

Возрасна 

група 
Заболени % 

+/- со претходна 

недела 

0-9 43 4,0% -40,3% 

10-19 45 4,2% -8,2% 

20-29 72 6,7% -45,0% 

30-39 150 14,0% -31,8% 

40-49 160 15,0% -39,2% 

50-59 165 15,4% -38,9% 

60+ 434 40,6% -42,7% 

Вкупно 1069  -39,4% 

 

Во текот на минатата недела со статус „оздравени“ се стекнале 1.582  лица во хоспитални 

услови или на домашно лекување, 37,7% помалку во споредба со минатата недела (n=2.541).  

 

Во текот на минатата недела пријавени се 269 реинфекции, со намалување од 33,9% во однос 

на претходната недела (n=407). 

Пријавени  се 5 смртни случаи со датум на смрт во текот на изминатата недела (29.08-

04.09.2022), со намалување од 58,3% во споредба со минатата недела. Двајца починати се од 

Скопје (2), а пријавени се и по еден смртен случај од Кичево, Виница и Пробиштип. Во однос 

на возрасната група сите починати се над 60 години, сите се починати во болнички услови и 

кај сите се регистрирани коморбидитети. 

 

 

 

Во однос на состојбата во светот, по земји, најновите податоци од СЗО се на следниот линк - 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/ 

 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/


КУМУЛАТИВНА СОСТОЈБА СО COVID-19 ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

Заклучно со 04.09.2022, пријавени се вкупно 340.948 случаи на COVID-19 (I=18.562,9/100.000).  

Најголем дел од заболените се регистрирани во Скопје, Куманово и Битола, а највисок морбидитет е регистриран во Кавадарци 

(30.337,2/100.000) и Скопје (26.408,3/100.000). Највисок морталитет се регистрира во Охрид, Прилеп и Кавадарци. Највисок 

леталитет се регистрира во Струга и Крива Паланка (Табела 2). 

Табела 2. Кумулативна дистрибуција на заболени од COVID-19 по ЦЈЗ/ПЕ, РС Македонија, до 04.09.2022 



Регистрирано е намалување на инциденцата во последните две недели во 34 градови, со 

најголемо намалување во Пехчево, Струга и Струмица, а инциденцата останува непроменета 

во споредба со претходната недела во Дојран. R0 се движи од 0,38 во Демир Хисар до 1,75 во 

Пробиштип. (Табела 2) 

Во однос на дистрибуцијата по пол, регистрирани се 162.868 (47,8%) машки и 178.080 (52,2%) 

женски лица. Специфичниот морбидитет кај машките е 17.876,2/100.000, а кај женските 

19.238,9/100.000. 

Возраста на заболените се движи од 0 до 101 година (просек – 45,2 години). Најголем број на 

заболени се на возраст над 60 години – 86.270 (25,3%), додека највисок специфичен 

морбидитет од 25.793,9/100.000 се регистрира кај возрасната група од 30-39 години 

(n=64.609). Најнизок специфичен морбидитет од 4.341,7 на 100.000 жители се регистрира кај 

деца на возраст од 0-9 години, каде се пријавени 8.937 лица (Графикон 1). 

Графикон 1. Дистрибуција на заболените од COVID-19 според возрасна група (n=340.948) 

 
 

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

на пријавени случаи на дневно ниво (n=2.344) е регистриран на 24.01.2022. 

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=11.883) е регистриран во текот на четвртата недела во 2022. По континуираниот раст 

на регистрирани случаи од 24-та до 30-та недела од 2022 година, во текот на последните пет 

недели се регистрира намалување на бројот на заболени случаи (Графикон 2). 



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

на лабораториска дијагностика, до 04.09.2022 (n=340.948) 

 

 

 

Според извештаите од болниците (КИБФС, ГОБ 8-ми Септември, Универзитетските клиники во 

Скопје (n=17), КБ Битола, КБ Штип, КБ Тетово, ОБ Струмица, ОБ Куманово, ОБ Охрид, ОБ 

Гостивар, ОБ Велес, ОБ Прилеп, ОБ Кичево, ОБ Струга, ОБ Гевгелија, ОБ Кавадарци, ОБ Кочани, 

ИБЗД Козле, СБ Нефрологија Струга и КБ Систина), во текот на минатата недела се 

хоспитализирани 14 случаи (нови приеми), а моментално се хоспитализирани 83 лица (за 

30,8% помалку во споредба со претходната недела (n=120)), од нив 34 се на кислородна 

поддршка ( 27,7% помалку во споредба со претходната недела (n=47)), нема пациенти на 

инвазивна/неинвазивна механичка вентилација. 

Пријавени се 1.663 случаи кај бремени жени (1,7% од пријавените во фертилен период) и 

10.986 (3,4%) случаи кај здравствени работници. 

Во однос на импортирани случаи, регистрирани се 11.204 случаи (3,4% од заболените за кои 

има податок) кои патувале во период од 14 дена пред појавување на симптоми. Регистрирани 

се 74.099 потврдени случаи (22,6% од заболените за кои има податок) кои имале контакт со 

позитивен случај најмногу 3 дена пред почетокот на симптоми/ позитивен резултат. 
 

Заклучно со 04.09.2022, регистрирани се вкупно 19.872 (5,8%) реинфекции. 

Регистрирани се 9.499 смртни случаи (Лт=2,8%). Во однос на недела на пријавување најголем 

број се регистрирани се во тек на 14-тата недела во 2021 (n=314) (Графикон 3). Најголем дел се 

на возраст над 60 години (n=7.931; 83,5%) со највисок специфичен морталитет – 

1.802,0/100.000 жители. Регистрирани се 5.639 (59,4%) смртни случаи кај лица од машки и 



3.860 (40,6%) кај лица од женски пол. Кај 7.624 (80,3%) се регистрирани коморбидитети, 

најчесто кардиоваскуларни (n=6.333), дијабет (n=2.567) и белодробни (n=1.162).  

Од реинфекциите, 26 завршиле со смртен исход. Регистрирани се 9 смртни случаи кај бремени 

жени и 41 смртен случај кај здравствени работници. Од смртните случаи, 825 (8,7%) починале 

во вонболнички, а 8.674 (91,3%) во хоспитални услови. 

Графикон 3.Смртни случаи, COVID-19, РСМ по недела на смрт, до 04.09.2022 (n=9.499)  

 

 

Од 15.02.2020-04.09.2022 тестирани се вкупно 2.154.094 материјали, 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. Со ова, во Р. 

С. Македонија се направени 1.041.042 тестови на 1.000.000 жители. 

Од вкупниот број на тестирани материјали, 1.437.606 или 66,7% се со молекуларно (PCR) 

тестирање, додека останатите 716.488 или 33,3% се со брз антигенски тест. 

 

Според исходот од заболувањето, 1.296 лица (0,4%) се активни случаи, а 330.153 случаи 

(96,8%) се водат како оздравени, кои биле или хоспитализирани или на домашно лекување 

(Табела 3). 

Од случаите кои се водат како оздравени, а ИЈЗ располага со податок до моментот на 

епидемиолошка анкета (n=300.117), 14.477 или 4,8% биле хоспитализирани. 

 

 

 

 

 

 



 

Табела 3. Исход на заболување поградови, Р.С. Македонија (n=340.948) 

Дистрибуција по град Болест во тек Оздравен Смртен исход Вкупно 

Скопје 606 156488 3206 160300 

Куманово 43 17449 627 18119 

Битола 110 17210 491 17811 

Прилеп 53 14741 595 15389 

Тетово 45 13782 599 14426 

Кавадарци 41 11686 265 11992 

Велес 28 10377 328 10733 

Охрид 68 9801 395 10264 

Гостивар 21 9816 427 10264 

Струмица 16 8365 381 8762 

Штип 28 8444 238 8710 

Кичево 21 5809 226 6056 

Кочани 28 5280 220 5528 

Струга 12 4850 303 5165 

Гевгелија 10 4719 122 4851 

Неготино 11 4022 87 4120 

Ресен 12 2933 61 3006 

Радовиш 13 2707 104 2824 

Свети Николе 9 2700 80 2789 

Крива Паланка 14 2496 129 2639 

Делчево 44 2057 69 2170 

Берово 17 1775 59 1851 

Дебар 4 1726 81 1811 

Валандово 3 1547 46 1596 

Виница 9 1408 63 1480 

Пробиштип 1 1245 52 1298 

Кратово 7 1059 37 1103 

Богданци 3 1071 25 1099 

Крушево 7 976 43 1026 

Демир Хисар 1 882 42 925 

Македонски Брод 6 757 31 794 

Демир Капија 1 608 20 629 

Македонска Каменица 3 507 24 534 

Пехчево 1 499 15 515 

Дојран  361 8 369 



ВКУПНО 1.296 330.153 9.499 340.948 

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 0,77 

заклучно со 04.09.2022, за споредба, R0 заклучно со 28.08.2022 изнесуваше 0,79. 

Графикон 4. Дневна инциденца на 100.000 жители и R0, COVID-19, Р.С.M, до 04.09.2022 

 

 

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 на широка трансмисија, подниво 2, со соодветни 

капацитети за одговор. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
Извор: https://phsm.euro.who.int/countries/35 



 

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

Покрај мерките за подготвеност во итни случаи, вакцинацијата, одговор и надзор, 

индивидуалните мерки на претпазливост, СЗО препорачува мерки за разгледување на 

надлежните органи, кои исто така мора да бидат земени предвид во однос на ефектите што 

овие мерки можат да ги имаат врз општата благосостојба на општеството и поединците: 

 

• Маски треба да се носат во сите надворешни и внатрешни простории каде не е 

возможно да се одржи физичко растојание од најмалку еден метар 

• Да се запазува физичко растојание од најмалку еден метар во секоја околина каде 

просторијата тоа го овозможува и да се избегнуваат гужви 

• Редовно и темелно чистење на раце или дезинфекција со алкохол 

• Редовна дезинфекција на работни простории 

• Намалување на бројот на патувања поврзани со работата 

• Овозможување на отсуство од работа за вработени кои пројавуваат симптоми слични 

на грип или КОВИД 

• Посебна проценка за одржување спортски и слични настани кои треба да се одржуваат, 

организирани според процена на ризик, контрола на трансмисија и соодветна 

информираност на јавноста 

• Зголемување на бројот на возила за јавен превоз 

• Ограничување на бројот на патници во возила за јавен превоз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВАКЦИНАЦИЈА ПРОТИВ COVID-19 ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

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

Заклучно со 03.09.2022, вакцинирани се вкупно 875.606 лица со барем една доза на вакцина 

против COVID-19 во државата и странство. Комплетно вакцинирани (со две дози) се вкупно 

856.624 лица (Табела 4). 

Табела 4. Вакцинирани лица против COVID-19, РСМ, по тип на вакцина/ доза 

вакцина/ доза 
Прва 

доза 

Втора 

доза 

Трета 

доза 

Четврта 

доза 
Вкупно 

аплицирани дози 

Pfizer/Biontech 375.586 366.241 162.302 7.890 912.012 

Sinovac 251.154 245.461   496.615 

Sinopharm 153.561 152.857   306.418 

AstraZeneca 71537 68869   140406 

Sputnik V 23.302 22997   46.299 

Moderna 202 170 74 124 570 

Janssen* 264 29   293 

ВКУПНО 875.606 856.624 162.376 8.014 1.902.620 

*вакцинирани само во странство  

Со една доза на вакцина против COVID-19, во државата и странство, вакцинирани се 59,5% од 
населението над 18 годишна возраст, односно 55,2% од население над 12 годишна возраст, 
додека од вкупното население вакцинирани се 47,7%.  

Опфатот со две дози на вакцина против COVID-19 кај населението над 18 годишна возраст 
изнесува 58,2%, односно 54,0% кај население над 12 годишна возраст. Опфатот со две дози кај 
вкупното население изнесува 46,6%. 

Опфатот со трета доза кај населението над 18 годишна возраст изнесува 11,1%, додека кај 
населението над 12 годишна возраст е 10,2%. Опфатот со трета доза на вкупното население 
изнесува само 8,8%. 

Најголем број на вакцинирани лица (со прва или втора доза) е регистриран во 33-та недела од 

2021 година (n=102.127). Бројот на аплицирани дози измината недела изнесува вкупно 317, од 

тоа 40 се прва доза, 26 како втора доза, 108 аплициранa како трета доза и 143 аплицирани 

како четврта доза. 

Скопје, 05.09.2022 

Оддел за епидемиологија на заразни болести 



Институт за јавно здравје 


