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Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/02 и 11/05), член 11 од Законот за 
социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/09, 
36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 164/13, 187/13, 38/14, 44/14, 116/14, 180/14, 
33/15, 72/15, 104/15, 150/15, 173/15, 192/15 и 30/16), и член 38 став 1 точка 43 од 
Статутот на општина Гевгелија („Службен гласник на општина Гевгелија“ бр. 
25/06 и 8/10), Советот на општина Гевгелија на седницата одржана на 
27.01.2017 година, донесе 

 
ПРОГРАМА 

За активностите во областа на социјална заштита во општина Гевгелија за 
2017 година 

 
I. ВОВЕД 

Со Програмата за активностите во областа на социјална заштита во 
општина Гевгелија за 2017 година, на граѓаните на општина Гевгелија, ќе им се 
обезбеди социјална помош и социјални услуги кога тие не се во состојба 
самостојно да ја остварат својата социјална сигурност. Односно ќе се обезбеди 
социјалната заштита преку  давање социјални услуги на одделни групи на 
граѓани кои се нашле во состојба на социјален ризик.  
II. ЦЕЛИ 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 општина Гевгелија, во 
областа на социјалната заштита, да бидат насочни кон остварување на 
следните приоритетни цели: 

1.Остварувaње на социјална заштита на лица изложени на социјален 
ризик, 

2.Остваруавње на социјална заштита на лица со посебни потреби, 
3.Остварување на социјална заштита на лица кои употребуваат, односно 

злоупотребуваат дроги и други психотропни супстанции 
 
ПРИОРИТЕТНА ЦЕЛ 1 
Остварувaње на социјална заштита на лица изложени на социјален ризик 
 
ЦЕЛ 
- Подобрување на квалитетот на живот на населението, а особено на 
оние лица кои се со загрозена материјална состојба и на кои им е потребна 
социјална помош. 
 
АКТИВНОСТИ  
 
1. 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 во предвид и лицата кои се во 
загрозена состојба поради болест, болнички третмани и хируршки зафати, лица 
кои претрпеле елементарни непогоди и несреќи, како и лица неспособни за 
работа.  

 
Извор на средства: 
Буџет на општина Гевгелија за 2017 
Потребни средства: 150.000,00 денари. 
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2. Субвенционирање на престојот на деца во ЈОУДГ Детска радост 
Гевгелија 

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. 
 
Извор на средства: 
Буџетот на општина Гевгелија за 2017 
Потребни средства: 150.000,00 денари. 
 
3. Доделување на новогодишни пакетчиња на деца кои потекнуваат од 
социјално загрозени домаќинства и штитениците на Дневниот центар за 
деца со посебни потреби. 
 За децата – жители на Општина Гевгелија, кои потекнуваат од социјално 
загрозени домаќинства, како и за децата кои го посетуваат Дневниот центар за 
деца со посебни потреби, општината секоја година доделува новогодишни 
пакетчиња. 
 
Извор на средства: 
Буџет на општина Гевгелија за 2017 
Потребни средства: 15.000,00 денари. 
 
4. Доделување на огревно дрво на лица кои се корисници на право на 
постојана парична помош 

Оваа активност се однесува на лица кои се корисници на правото на 
постојана парична помош на подрачјето на општина Гевгелија. Дрвата за огрев 
ќе се доделат по претходно доставен список од Меѓуопштинскиот Центар за 
социјална работа- Гевгелија. 

 
Извор на средства: 
Буџет на општина Гевгелија за 2017 
Потребни средства: 115.000,00 денари. 
 
5. 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. 

 
Извор на средства: 
Буџет на општина Гевгелија за 2017 
Потребни средства: 25.000,00 денари. 
 
6. Субвенционирање на потрошувачката на вода за пиење. 
 Оваа активност се однесува на домаќинства кои се корисници на 
правото на социјална парична помош 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 социјална парична помош, согласно Законот за 
социјалната заштита, 
 -редовно ги плаќа сметките за потрошената вода, 
 -потрошувачката на вода не надминува повеќе од 20 м3 месечно. 
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Извор на средства: 
Буџет на општина Гевгелија за 2017 
Потребни средства: 300.000,00 денари. 
 
ПРИОРИТЕТНА ЦЕЛ 2 
Остваруавње на социјална заштита на лица со посебни потреби 
 
ЦЕЛ 
- Подобрување на квалитетот на живеење на лицата со посебни потреби; 
- Побрза социјализација и поголема вклученост на оваа група во јавниот – 
социјален живот. 
 
АКТИВНОСТИ 
  
1. Субвенционирање на превоз на одредени категории лица со посебни 
потреби во општинскиот линиски превоз на патници. 

Субвенционирањето на превоз во општинскиот линиски превоз на 
патници ќе се врши за лица со посебни потреби во општина Гевгелија и тоа: 

- Лица со интелектуална попреченост, 
- Телесно инвалидизирани лица, 
- Лица со оштетен вид, 
- Лица со оштетен слух, 
- Инвалиди на трудот, 
- Бубрежно болни лица, 
- Инвалидски пензионери, 
- Воени инвалиди. 
За лицата со 100% инвалидитет ќе се субвенционира и превоз за 

неговиот придружник. 
 

Извор на средства: 
Буџет на општина Гевгелија за 2017 
Потребни средства: 280.000,00 денари. 
ПРИОРИТЕТНА ЦЕЛ 3 
Остварување на социјална заштита на лица кои употребуваат, односно 
злоупотребуваат дроги и други психотропни супстанции 
 
ЦЕЛ 
- Намалување на бројот на лица кои употребуваат, односно 
злоупотребуваат дроги и други психотропни супстанции, 
- Намалување на штетните последици од злоупотребата на дроги, 

- Ресоцијализација на лицата корисници на дроги. 
 
АКТИВНОСТИ 
- Едукативни работилници за лицата кои употребуваат, односно 
злоупотребуваат дроги и други психотропни супстанции, 
- Едукативни работилници за лица вклучени во метадонски третман. 

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

 
Извор на средства: 
Буџет на општина Гевгелија за 2017 
Потребни средства: 20.000,00 денари. 
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III. ДРУГИ 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 првородено дете и 12.000,00 
денари за третородено дете. 

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

- лична карта на родителите, 
- извод од матична книга на родените (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. 

 
Извор на средства: 
Буџет на општина Гевгелија за 2017 
Потребни средства:  
1.300.000,00 денари. 
 
IV. БУЏЕТ 
 Активностите предвидени со оваа програма ќе се реализираат со 
средства предвидени во Буџетот на општина Гевгелија 2017 година, а во вкупен 
износ од 2.355.000,00 денари.  
 
V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ  
 

Програмата влегува во сила од денот на објавување во Службен гласник 
на општина Гевгелија. 
 
 
 
 
 
Бр. 09-229/1              Претседател 
27.01.2017 год.                                      на Советот на општина Гевгелија 
Гевгелија            с.р.Драги Хаџи-Николов  
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