
 
Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 

Република Македонија бр.5/02 год.), член 11 алинеа 7 од Законот за социјалната 
заштита („Службен весник на Република Северна Македонија бр.104/19, 146/19 и 
275/19 год.) и член 38 став (1) точка 43 од Статутот на Oпштина Гевгелија („Службен 
гласник на Oпштина Гевгелија бр.25/06, 8/10, 18/14 и 13/20год.), Советот на Oпштина 
Гевгелија на седницата одржана на 25.12.2020 година донесе: 

 
ПРОГРАМА 

За активностите во областа на социјална заштита во Oпштина Гевгелија за 
2021 година 

 
 
I. ВОВЕД 
 
Согласно Законот за социјалната заштита, надлежноста на Општините од областа 

на социјалната заштита се реализира со Годишна програма за потребите на граѓаните 
од областа на социјалната заштита. Во Програмата Општината предвидува 
активности и финансиски средства за реализација на истите. Активностите се во 
насока на преземање мерки за надминување на социјалните проблеми кои неповолно 
се одразуваат врз добросостојбата на граѓаните во локалната заедница, зголемување 
на достапноста на услугите и нивно креирање согласно со потребите на 
најзагрозените граѓани со цел: 

 
 одржување на социјалната сигурност на граѓаните; 
 спречување на социјалната исклученост; 
 подобрување на квалитетот на животот на граѓаните и 
 зајакнување на капацитетите на граѓаните за водење независен, активен 

и продуктивен живот. 
 
Програмата за социјална заштита овозможува финансиска поддршка на ранливи 

категории граѓани кои имаат потреба од помош за да се надмине состојбата која има 
потенцијал да го отежни или оневозможи непреченото социјалното функционирање на 
поединецот или семејството. 

 
 
II. ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ НА ПРОГРАМАТА 

Целта на Програмата е развој на интегриран, транспарентен и одржлив систем 
на социјална заштита кој ќе обезбеди достапни, ефикасни и квалитетни мерки и 
услуги креирани според потребите на корисникот.  

Со Програмата се предвидува активностите на Oпштина Гевгелија во областа 
на социјалната заштита да бидат насочни кон остварување на следните 
приоритетни цели: 

1. Остварување на социјална заштита на лица кои употребуваат, односно 
злоупотребуваат дроги и други психотропни супстанции, жртви на семејно 
насилство и трговија со луѓе; 

2. Помош за новородено дете, лица изложени на социјален ризик, семејства 
погодени од елементарни непогоди; 

3. Подобрување на квалитетот на живеење на граѓаните и унапредување на 
социјалната заштита. 
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ПРИОРИТЕТНА ЦЕЛ 1 
 

Остварување на социјална заштита на лица кои употребуваат, односно 
злоупотребуваат дроги и други психотропни супстанции, жртви на семејно 
насилство и трговија со луѓе. 

 
АКТИВНОСТИ 
 

- Едукативни работилници за лицата кои употребуваат, односно 
злоупотребуваат дроги и други психотропни супстанции; 

- Едукативни работилници за информирање на младите и детектирање на 
облиците на семејно насилство; 

- Едукативни работилници за информирање на младите и детектирање на 
облиците на трговија со луѓе. 

Овие активности ќе бидат реализирани во соработка со Невладиниот сектор 
од општината. 

 
ПРИОРИТЕТНА ЦЕЛ 2 
 
Помош за новородено дете, лица изложени на социјален ризик, семејства 

погодени од елементарни непогоди 
 
АКТИВНОСТИ 
 
1. Еднократна парична помош на новородено дете 
Општина Гевгелија ќе доделува еднократна парична помош за новородени деца, 

чии родители се со постојано живеалиште во Општина Гевгелија и, тоа, во износ од 
6.000,00 денари за новородено дете, 12.000,00 денари за третородено дете и секое 
наредно новородено дете. 

Барателот е потребно со барањето за доделување на еднократна парична помош 
да достави: 

- лична карта на родителите, 
- извод од матична книга народените (за новороденчето, за трето дете-извод за 

сите три деца) 
- број на трансакциска сметка. 
На овој начин освен што се помагаат семејствата со принови и се поттикнува 

наталитетот, Општината ќе може да добие и евиденција за новородени деца во 
општината на годишно ниво, со што ќе се утврди и дали постои тренд на пораст или 
опаѓање на бројот на новородени деца во општината. 

 
2. Еднократна парична помош за физички лица 
Општина Гевгелија ќе обезбеди финансиска помош на лицата корисници на права 

од областа на социјалната заштита.  
Во оваа категорија ќе бидат земени предвид и лицата кои се во загрозена состојба 

поради: болест, болнички третмани и хируршки зафати, лица кои претрпеле 
елементарни непогоди и несреќи, лица неспособни за работа и лица со посебни 
потреби.  

Составен дел на барањето за еднократна парична помош е медицинска 
документација со која барателот располага/записник од увид за претрпена 
штета/потврда од надлежна институција за социјалната положба.  

3. Субвенционирање на престојот на деца во ЈОУДГ „Детска радост“- 
Гевгелија 
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Оваа активност се однесува на деца кои потекнуваат од социјално- загрозени 
домаќинства. Средствата ќе се исплаќаат врз основа на податоци кои месечно ќе ги 
доставува ЈОУДГ „Детска радост“-  Гевгелија. 

 
4. Доделување на новогодишни пакетчиња на деца кои потекнуваат од 

социјално- загрозени домаќинства 
За децата – жители на Општина Гевгелија кои потекнуваат од социјално- загрозени 

домаќинства, Општината секоја година доделува новогодишни пакетчиња. 
Пакетчињата ќе се доделуваат претходно доставен список од Меѓуопштинскиот 

центар за социјална работа- Гевгелија, а кој ги опфаќа децата на возраст до 14 
години, кои потекнуваат од социјално загрозени семејства. 

 
5.  Доделување на огревно дрво на социјално- загрозени домаќинства 
Оваа активност се однесува на социјално- загрозени домаќинствана подрачјето на 

општина Гевгелија. Дрвата за огрев ќе се доделат по претходно доставен список од 
Меѓуопштинскиот центар за социјална работа- Гевгелија. 

 
6.  Доделување на „Велигденски пакет“ на лица кои се корисници на право на 

социјална парична помош 
Лицата кои се корисници на правото на социјална парична помош на подрачјето на 

општина Гевгелија, по претходно доставен список од Меѓуопштинскиот центар за 
социјална работа- Гевгелија, по повод велигденските празници, ќе добијат пакет. 

 
7. Субвенционирање на потрошувачката на вода за пиење 
Оваа активност се однесува на лица кои се корисници на гарантирана минимална 

помош и социјална пензија на подрачјето на општина Гевгелија.  
Корисникот го остварува надоместокот по основ на субвенција на дел од 

месечната сметка за комунални услуги-испорака на вода за пиење, издадена од 
давателот на услуга- ЈПКД „Комуналец“- Гевгелија, доколку: 

- остварува право на гарантирана минимална помош и социјална пензија, 
согласно Законот за социјалната заштита, 

- редовно ги плаќа сметките за потрошената вода, 
- потрошувачката на вода не надминува повеќе од 20 м3 месечно. 
 
ПРИОРИТЕТНА ЦЕЛ 3 
 
Унапредување на социјалната заштита и подобрување на квалитетот на 

живеење на граѓаните 
 
1. Обезбедување превоз на лица со посебни потреби кои го посетуваат 

Дневниот центар за лица со посебни потреби Гевгелија 
Обезбедување превоз опфаќа бесплатен превоз на штитениците на Дневниот 

центар за лица со посебни потреби од нивните домови до центарот и обратно. Право 
на користење на превозот имаат и нивните придружници. 

Превозот се организира по претходно спроведување на постапка согласно Законот 
за јавни набавки, а врз основа на податоци добиени од Центарот. 

 
2. Одбележување на новогодишните празници и Меѓународниот ден на лица 

со посебни потреби 
Со цел одбележување на новогодишните празници и Меѓународниот ден на 

лица со посебни потреби, Градоначалникот на општината ги посетува Центрите за 
лица со посебни потреби: Дневниот центар за лица со посебни потреби Гевгелија и 
Центарот „Мајка Тереза“- Гевгелија. 
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 На двете институции ќе им се доделат новогодишни пакети, школски 
прибор, дидактички материјал или техничка стока, во зависност од нивните 
потреби. 

 
3. Изградба на пристапни рампи за инвалидизирани лица во јавните 

општински установи 
Оваа активност ќе се реализира согласно Законот за градење и Правилникот за 

начинот на обезбедување на непречен пристап, движење (хоризонтално и 
вертикално), престој и работа на лица со инвалидност до и во градби со јавни 
деловни намени, градби со намена домување во станбени згради, како и градби со 
станбено-деловна намена.  

 
4.   Доделување на стипендии на ученици 
Доделувањето на стипендии ќе се врши врз основа на барање кое заедно со 

потврда за упис во училиште и потврда за месечните приходи на родителите (кои 
не смеат да бидат повисоки од просечната плата) овие лица ќе го достават до 
Општината. 

 
5. Имплементација на проекти на Министерството за труд и социјална 

политика и Агенцијата за вработување 
Општина Гевгелија спроведува проект во рамки на програмата „Општинско-

корисна работа 2020/21“ која има за цел да овозможи социјално вклучување  на 
невработени лица преку нивно ангажирање на определено скратено работно 
време, заради стекнување на одредени вештини и постепено вклучување на пазар 
на труд. Програмата, исто така, има за цел преку обезбедување на услуги од 
социјални сфера да помогне на лица кои живеат на територијата на локалната 
самоуправа. 

  
 
III. БУЏЕТ 
Активностите предвидени со оваа програма ќе се реализираат со средства 

предвидени во Буџетот на Oпштина Гевгелија 2021 година, а во вкупен износ од 
3.500.000,00 денари и донации. 

 
 
IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ  
Програмата влегува во сила од денот на објавување во Службен гласник на 

Oпштина Гевгелија. 
 
 
 
 
 
Бр.09-1945/1                          Претседател 
25.12.2020 год.                                                  на Советот на Oпштина Гевгелија, 
Гевгелија              Тодор Ристов 
                                                                                                    с.р. 
 
 
 


