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Врз основа на член 11 став (1) алинеа 7 од Законот за социјалната заштита 
(„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 104/19, 146/19, 275/19, 302/20, 
311/20, 163/21, 294/21, 99/22 и 236/22) и член 22 став (1) точка 7 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02), Советот на Oпштина 
Гевгелија на седницата, одржана на  27.12.2022 година, донесе: 

 

 ПРОГРАМА 
за активностите на Општина Гевгелија во областа 

на социјална заштита за 2023 година 
 

1. ВОВЕД  
 
Социјалната заштита е дејност од јавен интерес која се остварува преку, мерки, 

активности, програми и политики за заштита од социјални ризици, превенција и 
надминување на социјалните проблеми кои неповолно се одразуваат врз 
добросостојбата на жените и мажите, со цел: 
 

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

продуктивен живот. 
 
Согласно Законот за социјалната заштита, надлежноста на Општините од областа 

на социјалната заштита се реализира со Годишна програма за потребите на жените и 
мажите, 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 кои ќе придонесат за подобрување на условите за 
живот на жените и мажите- граѓани во локалната заедница, особено, на најзагрозените и 
социјално-исклучени жени и мажи. 

Со Програмата за социјална заштита, Општина Гевгелија ги штити социјално-
најранливите жени и мажи кои, поради неповолни лични или социјални околности, не се 
во можност сами да ги задоволат своите основни животни потреби. 
 Програмата се повикува на Законот за еднакви можности помеѓу жените и мажите 
и Законот за спречување и заштита од дискриминација, како и на Стратегијата за родова 
рамноправност 2022-2026 г. 
 
2. ЦЕЛИ: 
 
 Со Програмата за активностите на Општина Гевгелија во областа на социјална 
заштита се предвидуваат активностите во областа на социјалната заштита да бидат 
насочни кон остварување на следните приоритетни цели: 

- обезбедување активен однос на Советот на Општина Гевгелија кон 
задоволување на потребите и интересите на жените и мажите во областа на социјалната 
заштита; 

- подобрување на стандардот на жените и мажите; 
- изнаоѓање форми за социјализација на маргинализирани групи; 

 - инклузија на жени и мажи - лица со посебни потреби во сферата на 
општественото живеење; 

- еднакви можности на мажите и жените.  
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3. АКТИВНОСТИ: 
 

 3.1. Еднократна парична помош за новородено дете 
 
 Општина Гевгелија ќе доделува еднократна парична помош за женски и машки 
новородени деца во текот на 2023 година, чии родители се со постојано место на 
живеење на подрачјето на општина Гевгелија. Паричната помош од Општина Гевгелија 
изнесува 6.000,00 денари за новородено дете и 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: 

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

сите три деца), 
- копија од трансакциска сметка. 
Ова право го остваруваат и родители на посвоени деца. 

 
 3.2. Еднократна парична помош за социјално- загрозени лица, жени и мажи 
жители на општина Гевгелија  
 

Општина Гевгелија доделува еднократна парична помош за задоволување на 
потребите на лице- жена и маж или семејство кое се нашло во положба на социјална 
односно материјална загрозеност, на физички лица за лекување во државата и во 
странство, а кои не се во можност финансиски да ги покријат трошоците за лекување, 
како и за смртен случај во семејства кои не се во можност финансиски  да ги покријат 
трошоците за истиот. 

Еднократната парична помош се доделува еднаш годишно. 
Составен дел на барањето за еднократна парична помош е медицинска 

документација со која барателот располага не постара од 6 месеци, потврда од 
надлежна институција за социјалната положба, односно извод од матична книга на 
умрените (во рок од 3 месеца од смртниот случај).  
 
 3.3. Обезбедување на новогодишни пакетчиња за девојчиња и момчиња- 
деца чии родители се корисници на гарантирана минимална помош и девојки и 
момци- лица кои го посетуваат Дневниот центар за лица со посебни потреби 
 
 Новогодишните пакетчињата ќе се обезбедат за девојчиња и момчиња- деца, чии 
родители се корисници на гарантирана минимална помош и се жители на општина 
Гевгелија и девојчиња и момчиња кои го посетуваат Дневниот центар за лица со посебни 
потреби. 

 Меѓуопштинскиот Центар за социјална работа - Гевгелија, на барање од 
Општината, ќе достави список на лица кои можат да го остварат ова право. 
 
 3.4. Субвенционирање на потрошувачката на вода за пиење 
 
 Оваа активност се однесува на мажи и жени- 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: 
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 - остварува право на гарантирана минимална помош или социјална пензија, 
согласно Законот за социјалната заштита, 
 - редовно ги плаќа сметките за потрошената вода, 
 - потрошувачката на вода не надминува повеќе од 20 м3 месечно. 
 
 3.5. Доделување на огревно дрво на корисници на гарантирана минимална 
помош или социјална пензија 
 

Оваа активност се однесува на мажи и жени- корисници на гарантирана 
минимална помош и социјална пензија, кои се жители на општина Гевгелија. Дрвата за 
огрев ќе се доделат по претходно доставен список од Меѓуопштинскиот Центар за 
социјална работа - Гевгелија. 

 
 3.6. Обезбедување превоз на лица со посебни потреби кои го посетуваат 
Дневниот центар за лица со посебни потреби - Гевгелија 
 

Обезбедување на 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. 

 
 3.7. Превентивни активности, едукација и третирање на проблеми во 
вербалната комуникација 
 
 Во ЈУ Работнички универзитет „Кирил и Методија“ Гевгелија, втора година по ред, 
по иницијатива на Општина Гевгелија, се спроведува услугата за деца, девојчиња и 
момчиња - превентивни активности, едукација и третирање проблеми во вербалната 
комуникација. Со оваа услуга се врши групна, индивидуална и окупациска терапија за 
отстранување на говорните општетувања кај децата, а услугата е бесплатна за 
корисниците. 

Пријавувањето на децата кои имаат потреба од логопед, е врз основа на јавен 
повик кој го објавува Општината. 
 
 3.8. Доделување стипендии на ученици 
 
 Доделувањето стипендии ќе се врши врз основа на Конкурс 
за доделување на десет стипендии на студенти, девојки и момци - жители на 
општина Гевгелија за студиската 2022/2023 година, кој го распишува 
Градоначалникот на општина Гевгелија. 
 По доставената ранг-листа од Комисијата за разгледување на пријавите за 
доделување на стипендии, Градоначалникот донесува Одлука за доделување на 
стипендии на студенти, жители на Општина Гевгелија. 
 Правото се остварува врз основа на одлука донесена од Советот на Општина 
Гевгелија.  
 

3.9. Обезбедување на бесплатна храна во училиштата 
  

 Бесплатна храна ќе се обезбеди за ученици, чии родители се корисници на 
гарантирана минимална помош и се жители на општина. 
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 Меѓуопштинскиот Центар за социјална работа - Гевгелија, на барање од 
Општината, ќе достави список на ученици кои можат да го остварат ова право. 
 
 3.10. Изградба на пристапни рампи за инвалидизирани жени и мажи во 
јавните општински установи 
 

Оваа активност ќе се реализира согласно Законот за градење и Правилникот за 
начинот на обезбедување непречен пристап, движење (хоризонтално и вертикално), 
престој и работа на жени и мажи, 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.  
 
 3.11. Набавка на автоматизирани колички за жени и мажи- лица со 
попреченост 
 
 Општина Гевгелија ќе донира 3 автоматизирани колички на жени и мажи - лица со 
попреченост, со цел да се помогне лицата кои се соочуваат со физички хендикеп да 
можат полесно да ги извршуваат своите секојдневни активности. 
 Оваа активност ќе се спроведе во соработка и по препорака од Здружението 
„Мобилност“. 
  
 3.12. Имплементација на проектот „Развој на социјалните услуги – Лична 
асистенција“, финансиски поддржан од Министерството за труд и социјална 
политика  
 
 Општините Гевгелија и Богданци заеднички аплицираа на Вториот повик за 
развој на социјални услуги на локално ниво како дел од Проектот за подобрување на 
социјалните услуги што го спроведува Министерството за труд и социјална политика со 
поддршка на Светска банка. Услугата која со која се аплицира е лична асистенција во 
домот, со која директно се помага на жените и мажите- лица со попреченост во 
извршување на нивните дневни активности и задоволување на нивните лични 
егзистенционални потреби. Целна група се девојчиња и момчиња - деца од шест години 
и жени и мажи- возрасни лица до 64 годишна возраст, со намален функционален 
капацитет. Давател на услугата лична асистенција ќе биде Црвен крст на РСМ-
Општинска организација Гевгелија. 
 Министерството за труд и социјална политика обезбеди грант од 7.131.336 
денари за финансирање на услугата Лична асистенција, а кофинансирањето на 
општините изнесува 277.912 денари. Вкупниот буџет за реализација на проектот 
изнесува 7.538.848 денари.  
 
 4. РОДОВИ ИНДИКАТОРИ И ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛАТИ: 
 

- Еднократна парична помош за новородено дете - број на новородени женски 
и машки  деца. 

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; 

 
- Еднократна парична помош за социјално-загрозени лица, жени и мажи – 

зголемен број на задоволни корисници, жени и мажи од конкретната мерка (самохрани 
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мајки, самохрани татковци, жени и мажи во социјален ризик, болни жени и мажи, 
кориснички и корисници на ГМП, невработени жени и мажи, родители на деца со посебни 
потреби); 

 
- Обезбедување новогодишни пакетчиња за деца, чии родители се 

корисници на гарантирана минимална помош и лица кои го посетуваат Дневниот 
центар за лица со посебни потреби - број на задоволни корисници, жени и мажи од 
конкретната мерка; 

 
- Субвенционирање на потрошувачката на вода за пиење - број на задоволни 

корисници, жени и мажи од конкретната мерка (кориснички и корисници на ГМП и на 
социјална пензија); 

 
 - Доделување огревно дрво на корисници на гарантирана минимална помош 
или социјална пензија - број на задоволни корисници, од конкретната мерка 
(кориснички и корисници на ГМП и на социјална пензија); 
 

- Обезбедување превоз на лица со посебни потреби - мерење на 
задоволството на родителите од користење на мерката (намалување на трошоците, 
намалување на обврските и остварување на правата на родителите - вработување, 
извршување на домаќинските работи, недостиг од јавен превоз, социјализација на 
децата); 

 
- Превентивни активности, едукација и третирање на проблеми во 

вербалната комуникација - број на задоволни корисници, жени и мажи од конкретната 
мерка; 

 
- Доделување стипендии за ученици - број на студенти (машки и женски) кои ќе 

се запишат на Медицински факултети и Технички факултети; 
 
- Обезбедување бесплатна храна за ученици - број на задоволни корисници, 

жени и мажи од конкретната мерка; 
 
- Изградба на пристапни рампи за инвалидизирани лица во јавните 

општински установи - број на задоволни корисници, жени и мажи од конкретната мерка; 
- Набавка на автоматизирани колички за лица со попреченост - број на 

задоволни корисници, жени и мажи од конкретната мерка; 
 
- Проект за развој на социјалните услуги - Лична асистенција- мерење на 

задоволството на жените и мажите од конкретната услуга (деца од шест години и 
возрасни лица до 64 годишна возраст, со намален функционален капацитет. 
 
 
 
 5. БУЏЕТ: 
 
 Активностите предвидени со оваа програма ќе се реализираат со средства 
предвидени во Буџетот на Oпштина Гевгелија за 2023 година, а во вкупен износ од 
4.000.000 денари и донации.   
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 6.  СЛЕДЕЊЕ И ИЗВЕСТУВАЊЕ: 
 
 За резултатите од следењето и реализацијата на активностите од Програмата ќе 
се подготви Годишен извештај, за кој одговорен ќе биде раководителот на одделението, 
а ќе ги подготвува во соработка со членовите на интерсекторската група и доставените 
податоци од релевантните институции. 
 Годишниот извештај го усвојува Советот на Општината што ќе биде објавено во 
службениот гласник. Исто така, во соработка со ИТ службата ќе се промовираат мерките 
и резултатите на веб-страната и социјалните мрежи. 
 
 7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ  
 

Програмата влегува во сила од денот на објавување во "Службен гласник на 
Oпштина Гевгелија". 
 
 
 
 
 
Бр.09-2561/1                                            Претседател 
27.12.2022 год.                                                                    на Советот на Oпштина Гевгелија, 
Гевгелија                                 Патрик Матх  
 с.р. 
 

 
 
 
 

 
 
 


