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Вовед 

 

1.1 Социоекономски карактеристики на општината 

 

Општина Пробиштип е значаен, индустриски, општествен (образовен и културен) и административен центар, со 

седиште во градот Пробиштип кој се наоѓа од 540-650 метри надморска височина, простран меѓу двете приградски населби 

Пробиштип и Калниште. Општината се наоѓа во североисточниот дел на РСМ и зафаќа територија од 318 км², со просечната 

густина на населеност од 51 жители на км², а се граничи со општина Кратово, на запад со општина Свети Николе, на југ со 

општина Штип а на исток со општина Кочани. 

Општината е од збиен тип со 37 населени места (едно градско, две приградски, една полуградска, и 33 рурални – 

селски населби) - Бучиште, Гајранци, Горни Стубол, Горно Барбарево, Гризилевци, Гујновци, Добрево, Долни Стубол, Долно 

Брбарево, Дренак, Зарапинци, Куково, Кундино, Лезово, Марчино, Неокази, Пестришино, Петршино, Пишица, Плешенци, 

Пуздерци, Стрисовци, Стрмош, Трооло, Бунеш, Древено, Зелениград, Злетово, Јамиште, Лесново, Ратавица, Трипатанци, 

Турско Рудари и Шталковица. Најголемо населено место е Злетово со 2477 жители. Иако претставува ридско планинско 

подрачје, распосланo на надморска височина од 330 до 1200 метри, општината има добра сообраќајна инфраструктура која 

дозволува нормално функционирање на сообраќајот низ општината. 

Како и во останатите градови така и во Пробиштип  многу семејства го напуштаат градот и се преселуваат во други 

градови во РСМ или  заминуваат надвор од државата заради подобра егзистенција. За тоа говори податокот за упис на 

помалку првачиња во основните училишта. Овие податоци укажуваат дека старото население е во постојан пораст над 

бројот на младата популација. Во градот поинтензивна е возрасната група од 30 - 59, а во руралните средини поинтензивна 

е возрасната група над 60 години 1.  

Според етничката структура на населението во општината живеат 15.977 Македонци или 98,66% од вкупното 

население, 6 Турци или 0,03% од вкупното население, 37 Роми или 0,22% од вкупното население, 37 Власи или 0,22% од 

вкупното население, 89 Срби или 0,55% од вкупното население и 46 други или 0,28% од вкупното население.  

 

 Вкупно Македонци Турци  Албанци Роми Власи Срби Бошњаци Други 

Пробиштип 16.193 15.977 6      0 37 37 89 1 46 

 

1 Податоците од web страната на општина Пробиштип, http://probistip.gov.mk/   

(http://probistip.gov.mk/demografija/starosna-struktura/, http://probistip.gov.mk/demografija/naseleni-mesta/) и информации 

на Државниот завод за статистика https://www.stat.gov.mk/Publikacii/knigaXIII.pdf    

http://probistip.gov.mk/
http://probistip.gov.mk/demografija/starosna-struktura/
http://probistip.gov.mk/demografija/naseleni-mesta/
https://www.stat.gov.mk/Publikacii/knigaXIII.pdf


 

1.2 Законска регулатива 

 

Социјалниот план на општина Пробиштип произлегува почитувајќи ги:  

 Законот за социјална заштита (Службен весник на РСМ, бр. 104 од 23.5.2019 година),  

 Законот за изменување и дополнување на законот за социјалната заштита (Службен весник на РСМ, бр. 146 од 

17.07.2019 година),  

 Програма за развој на дејноста за заштитата на децата за 2019 година (Службен весник на РМ, бр. 246 од 28.12.2018 

година 

 Законот за социјална сигурност за старите лица (Службен весник на РСМ, бр. 104 од 23.5.2019 година),     

 Законот за заштита на децата (Службен весник на РСМ, бр. 146 од 17.07.2019 година),  

 Законот за семејство (Службен весник на РМ, бр. 153 од 20.10.2014 година),  

 Законот за превенција, спречување и заштита од семејно насилство (Службен весник на РМ, бр. 150 од 2.09.2015 

година),  

 Програмата за развој на заштитата на децата во Република Македонија (Службен весник на РМ, бр. 246 од 

28.12.2018 година),  

 Законот за финансирање на Единиците на Локалната самоуправа  (Службен весник на РМ, бр 61/04, 96/04, 67/07, 

156/09 и 47/11),  

 Закон за локална самоуправа (Службен весник на РМ, бр.5 од 29.01.2002година),  

 Националната програма за развој на социјална заштита (Службен весник на РМ, бр. 192 од 17.10.2016 година),  

 Националната политика за социјална заштита, и други закони и подзаконски акти кои се однесуваат на социјалната, 

детската и здравствената заштита  во Република Северна Македонија; 

 

 

1.3 Општинска структура за спроведување на Социјалниот план 

  

 Потребите и услугите од областа на социјалната заштита во општината се решаваат во одделението за јавни 

дејности преку Програма за социјална детска и здравствена заштита. Во одделението има систематизирано работно место 

Советник за социјална заштита пополнето со дипломиран социјален работник (контакт податоци: Анкица Кијајова, 

аnkica@probistip.gov.mk тел.078-497-075, 032-483-131 локал 107).  

mailto:аnkica@probistip.gov.mk


 За остварување на дејноста на социјалната заштита Советот на општина Пробиштип донесе Одлука за формирање 

на општински совет за социјална заштита, која може да ја најдете како прилог на крајот на планот. (ОДЛУКА) 

 

 

2. Мапирање на социјалните проблеми и ранливите групи на локално ниво и нивните потреби 

  

 За потребите на Социјалниот план беше направено социјално мапирање, консултирани се претставници на клучни 

институции, организации, здруженија на граѓани од општина Пробиштип кои работат на полето на социјлната заштита. 

Спроведени се интервјуа, вклучени се членови на Општинскиот совет (претставници од релевантни институции, полиција, 

здравство, образование, детска заштита, Центар за вработување Пробиштип, Центар за социјална работа, здруженија на 

граѓани), а со цел да се постигне инклузивен и партиципативен процес преку кој заеднички се посветуваме за поквалитетен 

живот на нашите сограѓани. Секој од нив од доменот на своето работење придонесе со преглед и анализа на состојбите во 

институцијата и даде предлози за понатамошна акција. Социјалниот план за 2022-2025  година е направен со поддршка на 

Ептиса. 

Од направеното интервју со претставник од одделението за ЛЕР за вкупен број на НВО е констатирано е дека има 

околу 20 активни невладини организации кои работат на полето на култура, животна средина, образование, туризам, 

земјоделие и социјална заштита на ниво на општина Пробиштип. Според Подпрограмата за финансиска подршка на 

невладини организациин се објавува Јавен конкурс на кој тие аплицираат со предлог проект за добивање на финансиски 

средства во висина од 5000 до 10000 денари. Може да бараат финансиски средства врз основа на предвидени средства во 

Подпрограмата за трошоци со Барање за финансиски средства за: транспортни трошоци за активности на невладините 

организации, канцелариски материјали и печатење на проекти. Има интерес за работа на проекти, секако со финансиска 

поддршка од општината. 

 Го издвојуваме Здружението на граѓани ГРИТ Пробиштип кое функционира од 2020 година и на чија иницијатива во 

тек е отворање на младински центар во Пробиштип. Тие се младинска организација со осум волонтери заедно со 

основачите и двајца практиканти. Визијата на ГРИТ е создавање на здрава, едуцирана, проактивна, одржлива, зелена 

заедница предводена од млади ентузијасти. Мисијата на здружението е креирање на простор за младите да можат да се 

развиваат себе си и нивните заедници. Ова здружение реализира активности вклучувајќи го поврзувањето на 20+ млади 

луѓе со цел да научат повеќе за занаетите кои се застапени во и во околината на нашиот град, да се стекнат со нови 

вештини, ја продолжат оваа традиција и вмрежување на нив и повозрасните генерации кои се занимаваат со овие занаети. 

Соработува со други грагански организации со цел да ги мотивира младите да останат активни.   

 

 



Мапирање на корисници на права и услуги од ЈУ Центар за социјална работа Пробиштип 

 

 Врз основа на поднесено барање од страна на општина Пробиштип до ЈУ Центар за социјална работа Пробиштип за 

користење на правата и услугата од областа на социјалната и здравствената заштита добиени се следните податоци од 

користење на права и услуги по број на предмети и тоа: 

 

Гарантирана минимална помош  67 

Паричен надоместок за помош и нега од друго лице  391 

Надоместок на плата за скратено работно време поради нега на дете со телесни 

или ментални пречки во развојот  

4 

Гарантирана минимална помош   67 

Додаток за домување  1 

Траен надоместок  4 

Еднократна парична помош и помош во натура  2 

Право на социјална сигурност за стари лица  13 

Здравствена заштита 2 

Право на надоместок на трошоци за сместување на лицето и надоместок за 

згрижување  

2 

Право на Детски додаток  36 

Право на посебен додаток  33 

Еднократна парична помош за новороденче  51 

Образовен додаток (основно и средно)  41 

Образовен додаток (трето и четврто дете)  66 

Народна кујна  12 

Бракоразводи  9 

Лица со нарушени партнерски и брачни односи  4 

Дете на кое му се уредуваат односите со родителот со кој не живее  14 

Малолетно лице кое сака да стапи во брак пред полнолетство  2 

Жртва на семејно насилство  5 

Дете со пречки во менталниот развој и телесна попреченост 1 



Дете во ризик 4 

Дете во судир со законот  10 

Дете под старателство 6 

Надзор над вршење на родителско право 6 

Полнолетно лице со пречки во менталниот развој и телесна попреченост 28 

Старателство на лице со целосна одземена деловна способност 26 

Старателство на лице за посебен случај 3 

Носител на згрижувачко семејство 2 

Советувалиште за брак и семејство 6 

Други услуги што ги обезбедува ЦСР 12 

 

 

Најчести користени права се Гарантирана минимална помош (ГМП), Паричен надоместок заради попреченост и Паричен 

надоместок за помош и нега од друго лице. Корисниците во социјален ризик  во проектот народна кујна учествуваат во 

помал број. За нив има обезбедено два пункта од кои еден е во Пробиштип и еден во Злетово, како најголема рурална 

средина. 

 

 

Мапирање на лица со попреченост 

 

Според направената анализа од последната евиденција на ЈУ Центар за социјална работа Пробиштип вкупен број на 

лица корисници на правото на паричен надоместок за попреченост го користат 92 корисници од кои 11 лица со тешка или 

длабока интелектуална попреченост, 17 лица со најтешка телесна попреченост, 31 слепо лице и 33 потполно глуви лица.  

Во општина Пробиштип функционира Здружението Милосрдно срце. Ова здружение дава помош и поддршка на 

лицата со попреченост и членовите на нивните семејства за правилно користење на законските и другите прописи за 

остварување на здравствената и социјалната заштита. Здружението брои 28 члена, 11 жени и 17 мажи, од кои 14 лица со 

лесна телесна попреченост, 3 со тешка телесна попреченост, 5 со оштетен вид, 6 со оштетен слух. Според возрасната 



структура се од 20 - 87 години. Сите членови членуваат од самото оформување на здружението од 2001 година. 

Здружението не е многу активно и нема аплицирано на некои проекти. Потребно е да се развие услугата на информирање и 

упатување. Од разговорот со претседателот на здружението произлезена е потребата за помош и нега во домот и лична 

асистенција. Иако за нив се грижат членовите на семејството потребно е и друго лице што ќе му помогне во сопсвтвениот 

дом.  

Во Здружението на слепи лица регистрирани се 92 членови. Ова здружение е регионално и ги опфаќа општините 

Радовиш, Пробиштип, Карбинци, Конче и Штип. Членови на здружението, а жители на Пробиштип се 11. Од Пробиштип 

корисници на право на слепило се 11 со право на паричен надоместок за помош и нега од друго лице. Според старосната 

најмало лице е родено 1976 год, а најстарото 1943 година. За нив се грижат нивните семејства. Од разговорот со 

претседателот имајќи ја предвид возраста на лицата, произлезе потребата од лични асистенти и потребата од  друго лице 

за помош и нега во домот.  

Како важен фактор во граѓанската поддршка и спроведување на социјални и хуманитарни активности се јавува ОО 

„Црвен Крст Пробиштип“. Тие поднесуваат програма со активности за реализација за тековна година и истите се 

предвидуват во програмата за социјална детска и здравствена заштита, како и извештај од реализирани активности. Во 

текот на 2022 година ОО „Црвен Крст Пробиштип“ планира да спроведе обука за 12 негуватели за помош и нега на стари 

лица и лица со попреченост која обука ќе се реализира во Регионалниот тренинг центар во Црвен крст Штип. Во тек на 

обуките ќе биде набавена и соодветна опрема за спроведување на активностите и прилагодување на една просторија за 

потребите на обучените негуватели во Црвен крст Пробиштип. Потоа ќе следи лиценцирање на Општинската организација 

на Црвен крст Пробиштип преку МТСП за да станат овластени даватели на овој тип на социјална услуга во Пробиштип и 

пошироко за потребите на општината и граѓаните. Со ова се отвора можност овие обучени негователи да можат да даваат 

80 часовна бесплатна месечна услуга за сите стари лица кои ќе ја побараат оваа помош. Како можност за развој на услугата 

е идентификуван Проектот за подобрување на социјални услуги финансиран од Светска банка во соработка со МТСП.  

 

Мапирање на ромската заедница во општина Пробиштип  

За мапирање на ромската заедница остварена е тесна соработка со Одделение за ЛЕР. Општината има Локален 

Акционен план во рамки на Националната стратегија за подобрување на состојбата на ромите во општина Пробиштип, 

изработен во соработка со Здружението на граѓани за поддршка на маргинализирани групи „Ромски Ресурсен Центар“ од 

Скопје (РРЦ), усвоен со одлука на Советот на општина Пробиштип, број.26-223/5 од 28.01.2020 година. Процесот за 

развивање на Локалните Акциски Планови за период 2020 – 2024, беше инициран од локалното ромско население и 

општина Пробиштип,  документот  ги содржи проблемите и препораките за решавање на проблемите во рамки на следните 

области: вработување, домување, образование, здравство.  



Според податоците од АВРСМ состојба 30.08 2021година вкупен број на невработени Роми се тројца од кои две жени 

на возратс од 30-34 години и еден маж на возраст од 60 години и повеќе. 

Според пописот од 2002 година бројката изнесува 37 Роми, се однесува за бројка која официјално фигурира за оние 

жители кои се изјасниле како Роми. Со оглед на долгиот период без реално утврдување на составот на населението, 

искористивме теренските податоци и информации со кои располагаат невладините организации, па според нив 

претпоставена бројка на жители од Ромската етничка заедница кои живеат на територијата на општина Пробиштип е околу 

420 Роми. Ова укажува дека е многу мало учеството на Ромите на пазарот на труд, со веројатност дека дел од нив не се 

информирани ниту со постоењето на активните политики и мерки за вработување. Оттука произлегва потребата за поголема 

соработка со Ромската заедница и стимулирање на ромското население за поголема вклученост и искористенот на 

можностите кои им стојат на располагање. 

 

Мапирање на социјални ризици кај децата во основните училишта и детските градинки 

 

Ова мапирање е направено во соработка со претставниците на Општинскиот совет од ЈУ „Центар за социјална 

работа, училишта и детската градинка и преку спроведени интервјуа на неколкуте вработени лица со цел да се добијат 

некои попрецизни податоци.  

Во општина Пробиштип функционираат две училишта за основно образование, „Браќа Миладиновци” и „Никола 

Карев”, и едно СОУ„Н.Н.Борче“ Пробиштип.Тие соработуваат со другите институции и со граѓанските организации, а ОО 

„Црвен Крст Пробиштип“ редовно организира едукативни трибини на теми кои се актуелни за учениците и се прилагодени на 

нивната возраст и се во сооднос со наставните програми по одредени предмети. Тоа се трибини на теми поврзани со 

здравствена заштита, прва помош, трибини на кои се работи превентивно за намалување на негативни појави во 

општеството (дрога алхокол и цигари), трибини поврзани за социјалното однесување на учениците за намалување на 

врсничкото насилство (булинг), сајбер-насилството и сл. 

Од податоците со кои располагат училиштата може да констатираме дека нема голем број на ученици кои доаѓаат од 

семејства од социјален ризик. Најчесто идентификувани социјални ризици се: деца од еднородителски семејства, деца од 

семејства со финансиски проблеми, деца со самохрани родители. Училиштето не работи посебно со овие деца, но врз 

основа на податоците со кои располага доколку се појават проблеми поврзани со наставата соработува со ЦСР и во рамки 

на нивните надлежности бара да се вклучат во решавање на проблемите.  

Во  состав на ООУ „Браќа Миладиновци“ Пробиштип работи Паралелка за деца со посебни образовни потреби каде 

се запишани 4 деца. Според  видот на физичката и психичка попреченост се со лесна  и умерена попреченост и еден ученик 

со детски аутизам. Согласно Законот за основно образование училиштето е Центар за поддршка и вработени се четири 

лица образовни асистенти кои работат и даваат поддршка на учењето на учениците со попреченост во согласност со 



нивните индивидуални потреби. Општина Пробиштип во изминатите неколку години беше дел од Програмата Општинско 

корисна работа ангажирајќи образовни асистенти за ученици кои се инклузирани во редовна настава во основните 

училишта. Од оваа година образовните асистенти се во средните училишта. Учениците според местото на живеење се од 

градот (приградските населби), и еден ученик од Злетово. По завршување на наставата две деца одат во Дневен центар за 

лица со телесна или ментална попреченост Пробиштип 

Jавната установа за дневна и социјална заштита на децата е Јавна општинска установа Детска градинка “Гоце 

Делчев” во чиј состав работат Работните единици “Цветови” и “Срничка” во Пробиштип и “Изворче” во Злетово. Во 

ЈОУДГ,,Гоце Делчев“ Пробиштип има вкупно 248 деца и поради состојбата со пандемијата од Ковид 19 и протоколите кои се 

важечки, бројката е значително помала споредбено со предходни години. Од спроведено интервју со педагогот во 

градинката, може да се констатира дека нема голем број чии семејства се корисници на гарантирана минимална помош. 

Детски додаток користат 2 деца од кои едното е во згрижувачко семејство. Најчесто идентификувани социјални ризици се 

деца од еднородни семејства, деца на семејства со финансиски проблеми, деца на самохрани родители. Градинката 

соработува со институции, НВО, ОО,,Црвен Крст Пробиштип“ преку учество на трибини на разни теми од областа на детска 

заштита. Нема евидентирано семејства со семејно насилство. Во ЈОУДГ ,,Гоце Делчев“ Пробиштип не се запишани деца со 

попреченост со Наод и мислење од соодветна институција, иако градинката е инклузивна и во тек е опремување на 

адаптирана занимална со соодветни помагала. Во градинката има вработено стручен соработник – логопед  кој работи со 

деца кои имаат проблеми во говорниот развој и вербална комуникација.  

 

Мапирање на насилство врз жените и семејното насилство 

 

Во општина Пробиштип од евиденцијата на ЈУ „Центар за социјална работа Пробиштип регистрирани се 5 жртви на 

семејно насилство (мажи и жени). Жртвите на семејно насилство се со нарушени семејни односи на возраст од 25-55 години,  

вработени лица кои не користат права од областа на социјалната заштита. Во однос на видот на насилство најчество се 

пријавува физичко насилство. 

 

Мапирање на невработени лица 

 

Од добиените податоци за вкупен број на активни баратели на работа и други лица кои бараат работа по региони, 

општини, населени места со состојба на 24.09 2021 година има вкупно 1058 баратели од кои од град Пробиштип се 735 

мажи и 404 жени, додека од селата се вкупно 323 невработени лица од кои 145 се жени. 

Преглед на невработени лица според училишна подготовка, возрасна структура и пол во Центар за вработување 

Пробиштип со состојба на 17.09 2021година: 



 

  

Вкупно 

Од 

15-19 

Од 

20-24 

Од 

25-29 

Од 

30-34 

Од 

35-39 

Од 

40-44 

Од 

45-49 

Од 

50-54 

Од 

55-59 

Од 60 и 

повеќе 

 

Училишна 

подготовка 

Се Ж Се ж Се ж Се Ж Се Ж Се ж Се ж Се ж Се ж Се ж Се ж  

Без образ.и 

со осно. 

образ. 

328 164 4 2 3 1 12 9 13 8 14 5 22 11 45 25 44 21 99 44 72 38  

Непотполно 

средно 

училиште 

165 46 0 0 2 2 0 0 2 0 5 0 11 5 11 6 29 14 69 16 36 3  

Завршено 

средно 

училиште 

451 267 14 6 44 26 56 34 45 27 55 36 28 22 29 20 37 23 81 38 62 35  

Завршена 

виша 

школа 

12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 1 7 1  

Завршен 

факултет 

102 70 0 0 9 6 26 16 20 14 20 16 10 10 4 2 2 1 5 3 6 2  

Магистри 

на науки 

3 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Вкупно  1061 551 18 8 58 35 97 60 80 49 94 57 71 48 89 53 114 60 257 102 183 79  

 

Анализата на состојбата укажува дека најголема застапеност се со завршено средно образование, а најмала 

застапеност се магистерски науки. Според старосната структура на едвидентирани невработени лица поголема застапеност 

се издвојуваат на возраст од 55-59 години 257 лица, а најмала застапеност се на возраст од 15-19 години, 18 лица. 

Невработените млади лица на возраст од 25-29 години се 97 лица со завршено средно образование. 

 Според вид на инвалидност во Центар за вработување Пробиштип регистрирани се 13 невработени инвалидни лица, 

од кои 5 се жени. Во најголем дел станува збор за лица со пречки во психичкиот развој и тоа 4 лица, по 2 лица со 

комбинирани пречки, пречки во слухот и инвалиди на труд, 1 лице со телесна инвалидност и по 1 лице во останати 

категории. 

 

 



Мапирање на стари лица 

 

Направени се неколку интервјуа со претседатели на Месните заедници и е констатирано дека во селата живее 

претежно старо население од кои некои од нив се грижат сами, а на некои им помага семејството. Од извештајот на ОО 

„Црвен Крст Пробиштип“ може да се види дека заедно со Здружението на старосни пензионери реализирани се посети во 11 

села во општина Пробиштип и Кратово и опфатени се 240 стари и изнемоштени лица на кои им се доделени пакети со храна 

и хигиенски средства. Преку програмата Општинско корисна работа во 2020 година 10 стари изнемоштени лица добија 

сервисна услуга преку набавка на храна, плаќање сметки и др. 

Направени се интервјуа со претседатели на Здружението на старосни пензионери во Пробиштип и Злетово Од 

разговорот со престедателот на здружението на селото со најголем број на жители Злетово во однос на старосната 

структура преовладува старо население, бидејќи кај младите постои тренд на иселување. Во однос на стари и немоќни лица 

добивме податок дека за околу 20 лица има потреба од некаква услуга во домот, можеби посета од мобилен тим кој би ја 

утврдил точно нивната потреба.  

Здружението на старосни пензионери Пробиштип го менаџира  Домот на пензионери Пробиштип. Оваа услуга 
обезбедува основна заштита-сместување на старите лица во зависност од видот на корисниците кои немат услови за 
живеење во своето семејство или од други причини им е потребна вон семејна заштита. 

Функционира 50 години , живеат 9 лица сами со пониски пензии, кои поради некои причини немат свој дом за 

живеење. На пензионерскиот дом потребно му е целосна реконструкција.  

 

Во публикацијата Процени на населението на 30.06.2015 и 31.12.2015 според полот и возраста, по општини и по 

статистички региони (НТЕС 3 - 2007 година) на Државниот завод за статистика, бројот на стари лица над 65 годишна возраст 

е околу 5,5 % од вкупниот број на население. Бројот на пензионерите станува поголем и за тоа говори податокот од 

Зружението на старосни пензионери Пробиштип каде се регистрирани вкупно 2410 пензионери од кои 1001 се жени или 

податокот од Фонд за пензинско инвалидско осигурување на Северна Македонија од 15.09.2021 година вкупно 2850 

пензионери од сите категории. Во Центар за социјална работа 13 се корисници на социјална пензија.  

 Од податоците собрани при реализација на проектот Рурален доктор, каде биле опфатени 25 села, Здравниот дом 

сподели дека претежно населението е без помош од помладата популација и живеат сами или со своите сопружници на 

возраст од 60-90 годишна возраст. Од извршените прегледи 15 % се со висока гликемија, а 30% од истите се со покачен 

притисок. За оваа целна група старите лица потребно е услуга помош во домот и услуги од областа на здравствената нега. 

 

 

 3. СОЦИЈАЛНИ УСЛУГИ  



 

Општина Пробиштип посветено работи во унапредување на социјалната заштита преку своите годишни Програми за 

социјална детска и здравствена заштита. Секоја од програмите до сега предвидуваше соработка со ЈУ „Центар за социјална 

работа’’, Центар за вработување, Полициска станица, училишта, градинки, Здравствениот дом „Нада Михајлова“, ОО „Црвен 

Крст Пробиштип“ и други министерства, установи, институции, граѓански организации и бизнис секторот. Реализираните 

активности се со цел да се придонесе кон јакнење на социјалната функција на општината во согледување на потребите на 

граѓаните и грижата и помошта на оние лица, семејства и општествени групи кои се засегнати од специфични социјални 

ризици.  

Важен дел од Програмите за социјална детска и здравствена заштита се финансиските средства предвидени за 

еднократна парична помош по однос на поднесено барање согласно Правилникот за остварување  на право на еднократна 

парична помош на општина Пробиштип2. Подносители на барањето може да бидат месни заедници, здруженија на граѓани, 

иницијативни одбори, спортски клубови, спортисти, лица зафатени од елементарни непогоди, болни лица, лица со телесна 

попреченост, лица изложени на социјален ризик, корисници на социјална помош, самохрани родители, поранешни и сегашни 

членови на советот (во случај на болест или смрт) и други баратели кои ќе поднесат барање согласно условите и 

критериумите предвидени со Правилникот. За истакнување е дека повеќето барања се однесуваат на потреба од лекување 

и барања за еднократна помош за лица во социјален ризик и се одобруваат во координација со ЈУ„Центар за социјална 

работа Пробиштип. Дополнително, Општината двапати во годината за корисниците на ГМП (гарантирана минимална помош) 

и корисници на социјална пензија обезбедува финансиски средства за пакети со прехрамбени продукти. 

Преку програмата за социјална детска и здравствена заштита општина Пробиштип од својот буџет предвидува и:  

 финансиски средства за активности со корисниците во Дневниот центар за лица со телесна или ментална 

попреченост и учениците од паралелката за деца со посебни образовни потреби а по повод 3-ти Декември 

Меѓународниот ден за лица со попреченост. 

 финансиска поддршка за членовите на ова Здружението на слепи лица преку субвенционирање на сметка на вода од 

општина Пробиштип. 

 

2  Правилник за условите, критериумите и начинот на остварување на еднократна парична помош по барања поднесени до општина 

Пробиштип со број 26-570/8 од 30.04 2015 година и дополнување на Правилникот со број 26-1084/7 од 30.09 2015година 



 финансиски средства Остварување на право на партиципација3 во ЈОУДГ„Гоце Делчев“ Пробиштип за децата 

запишани таму, како и за остварување на право на Партиципација за деца со посебни потреби4 кои престојуваат во 

ЈОУДГ „Гоце Делчев“ Пробиштип  

 финансиски средства за логопедски третмани за деца со проблеми во говор и јазик преку ангажирање на логопед. 

Овој проект го се реализираше во 2018 година и во првите месеци  со логопедска дијагностика беа опфатени над 60 

деца, кои беа третирани се до месец јули, а потоа продолжи до крајот на годината и со деца на училишна возраст. 

Проектот постигна одржливост со тоа што во детската градинка се вработи логопед. Во 2019 проектот продолжи за 

деца чии родители се обратија за стручна помош и беа опфатени уште 20 деца од Пробиштип и 7 од Злетово. 

Поради воведување на вонредната состојба во државата, логопедската дејност со физичко присуство не можеше да 

се изведува и затоа 2020 и 2021 година проектот не се реализираше се до јуни и јули 2021 година кога се создадоа 

услови со постоечките протоколи и се ангажираа 2 логопеди кои опфатија вкупно 25 деца од Пробиштип и 10 од 

Злетово. Потребата од логопедската услуга е неопходна и понатаму и тоа преку обезбедување на просторни услови 

и материјали за опремување на сензорна соба каде ќе можат да ја користат сите деца кои имат потреба без оглед на 

возраста и дали детето е запишано во градинка или не.  

   

Обезбедувањето на квалитетни социјални услуги на локално ниво е важна активност за ублажување на 

сиромаштијата и за поддршка на ранливите групи и за промовирање на самостојното и достоинственото живеење на 

граѓаните. Во изминатиот период Општина Пробиштип посветено работеше на обезбедување на потребните услови кои ќе 

придонесат кон превенција и надминување на социјалните проблеми на нашите сограѓани, но и на планирање на 

функционалните социјални услуги кои ќе ги штитат од нови социјални ризици. 

Социјалните услуги кои се обезбедуваат од Законот за социјална заштита се: 

- Услуги на информирање и упатување; 

- Услуги на стручна помош и поддршка; 

- Услуги на советување; 

- Услуги во домот; 

- Услуги во заедницата; 

- Услуги за вон-семејна заштита;  

 

3  Правилник за поблиските услови, критериумите и начинот на остварување на правото на партиципација во трошоци за згрижување, 

воспитание, одмор и рекреација на деца во јавни установи за деца донесен врз основа на член 53 од Закон за заштита на деца 

(Службен весник на РМ бр.19/14,48/18 ) 
4  Согласно донесен Правилник од совет на општината Пробиштип со број 26-141/7  на седницата оддржана на 08.02 2019 година. 



 

3.1 ПОСТОЕЧКИ СОЦИЈАЛНИ УСЛУГИ 

 

 Во изминатиов период Општина Пробиштип работеше на планирање и обезбедување на социјални услуги на 

граѓаните. Ги информираше, упатуваше до другите институции, соработуваше и даваше поддршка на граѓанските 

организации. Најмногу активности се реализираа преку Програмата Општинско корисна работа (ОКР) финансиски 

поддржана од страна на УНДП, а во соработка со АВРСМ, Центар за вработување и ЈУ Центар за социјална работа 

Пробишптип. Преку реализираните активности беше дадена поддршка на старите лица и лицата со попреченост и се 

ангажираа образовни асистенти кои им помагаат на учениците со посебни образовни потреби во училиштето. Ангажираните 

лица веќе се имат стекнато со соодветни сертификати кои ќе можат да се искористат во иднина, односно да се приклучат 

веднаш по лиценцирањето на даватели на услуги на ОО„Црвен Крст Пробиштип“ каде ќе бидат опфатени сите стари лица  и 

лица со попреченост кои ќе побараат ваков вид на услуга.  

Од социјалните услуги кои се обезбедуваат согласно Законот за социјална заштита постојат: 

 Услуги на информирање и упатување, согласно член 71 од Законот за социјална заштита се обезбедени преку  ЈУ 

центар за социјална работа – Пробиштип  

 Општински центар за социјални услуги  

Општина Пробиштип во период од 2013-2015 година беше дел од проект на Германското друштво за 

интернационална соработка - Регионална програма за социјална заштита и превенција од трговија со луѓе со акцент на 

зајакнување на социјалната фунција на општините. Во тој период се отвори Општински центар за социјални услуги со 

поддршка каде беа ангажирани две лица правник и социјален работник. Општината обезбеди просторија во општинската 

зграда на првиот кат со цел информирање на граѓаните за правата од областа на социјалната заштита. Преку овој центар се 

овозможи вмрежување и координација меѓу институциите на локално ниво како и соработка со граѓанските организации.  

Од работењето во тој период беа евидентирани советодавни и информативни услуги, услуги по однос на поднесени 

барања за финасиска помош до градоначалник, совет, барања за помош во облека, лекови, градежни материјали, превоз, 

социјални пакети  и др. Секојдневно беа посетувани руралните средини и запознавање со правата од областа на 

социјалната заштита.  

Оваа канцеларија сеуште постои во општинската канцеларија каде се примаат барањата до градоначалникот и 

советот на општината и истите се доставуваат до архивата на општина Пробиштип за понатамошно постапување. Таа 

претставува ресурс кој може да се искористи и како место за резлизирање на услугата за информирање и упатување, но и 

како канцеларија за поддршка или Центар за социјални услуги во општината.  

 

 



 3.1.2 УСЛУГИ НА СТРУЧНА ПОМОШ И ПОДДРШКА 

  

 Услуги на стручна помош и поддршка, согласно член 72 од Законот за социјална заштита се обезбедени преку ЈУ 

центар за социјални работи – Пробиштип 

 

 3.1.3 УСЛУГИ НА СОВЕТУВАЊЕ 

  

 Услуги на советување согласно член 73 од Законот за социјална заштита се обезбедени преку ЈУ центар за 

социјални работи – Пробиштип. 

 Услуги на советување реализира и ОО „Црвен Крст Пробиштип“ и преку нив биле опфатени 110 лица. Целна група  на 

услугата се средношколци, лица во социјален ризик, лица со ниски проходи, лица кои поради сиромаштијата не можат 

да обезбедат ефикасна и навремена психосоцијална поддршка, корисници на правата од областа на социјалната 

зашита.  

 

 

 3.1.4 УСЛУГИ ВО ДОМОТ 

 

3.1.4.1 Помош и нега во домот 

 

Оваа услуга не воспоставена, се пилотирани активности со кои се поставени основи за иден развој.  

Од страна на Општина Пробиштип а во соработка со ОО „Црвен Крст Пробиштип“ беа организирани мобилни тимови 

за потребата за помош на најранливите категории на граѓани која се јави со состојбата Ковид 19. Беше пружена помош на 

стари и изнемоштени лица, хронично болни лица, лица со посебни потреби, лица во изолација и др. Се набавуваа и се 

доставуваа прехрамбени продукти, хигиенски средства, лекови, извршуваа шалтерски услуги, асистирани ранливи групи на 

лица со облека. ОО „Црвен Крст“ Пробиштип дистрибуираше семејни пакети - 570 пакети со храна, 110 пакети со хигиена, 65 

пакети со дезинфекција, дистрибуирани 3500 заштитни маски вкупно. Опфатени беа вкупно 240 лица (хронично болни лица, 

стари изнемоштени лица со посебни потреби, лица во изолација), асистирани останати ранливи групи на лица со облека – 

вкупно 140, лица заразени со Ковид 19 и опфатени со достава на пакети со храна и хигиена и совети - вкупно 42, 

реализирани крводарувања -17 реализирани акции со 887 собрани крвни единици, доставени лекови во карантините во 

соработка со Министерство за здравство, хронични терапии и онколошки терапии - вкупно 55, Количина на дистрибуирани 

дезинфекциски гелови и средстав за дезинфекција.  



Преку Програма „Општинско корисна работа“ 2020 година“, за проект „Грижа, социјализација и едукација на жителите 

од општина Пробиштип“ согласно  Договорот помеѓу Агенцијата за вработување на РСМ и програмата за развој на 

обединетите нации и Општина Пробиштип 2020 година беа ангажирани двајца негуватели-помошници  на стари и 

изнемоштени лица за вршење на сервисна услуга надвор од домот преку набавка на храна, намирници, плаќање сметки 

препишување на лекови кај матичен лекар и земање на лекарства од аптека и др. Вкупно беа опфатени 10 стари и  

изнемоштени лица за сервисна услуга надвор од домот. Инаку општина Пробиштип е дел од програма ОКР од 2014 година и 

има опфатено околу 150 крајни корисници стари изнемоштени лица од општина Пробиштип. Со оваа програма услуга имат 

добиено и корисниците во Дневениот центар за лица со телесна или ментална попреленост преку ангажирање на лице – 

неговател и Услугата од Образовен асистент  во наставен процес за работа со ученици инклузирани во редовна настава во 

основно училиште. 

 

 3.1.5 УСЛУГИ ВО ЗАЕДНИЦАТА 

 

3.1.5.1 Услуги на дневен престој 

 

Дневен центар за лица со телесна или интелектуална попреченост 

 Во склоп на ЈУ „Центар за социјална работа Пробиштип работи и Дневниот центар за лица со телесна или 

ментална попреченост Пробиштип кој  е отворен во 2005 година и е сместен во дел од просториите одстапени од ЈОУ 

Детската градинка ,,Гоце Делчев“ – објект ,,Цветови“ со вкупна површина од 242 м2. Располага со две занимални, кујна со 

трепезарија и канцеларија опремени со соодветен мебел и техничка опрема, два санитарни чвора како и дворно место 

уредено со детски реквизити за игри. Една од занималните од страна на МТСП во текот на 2020 година е целосно 

реновирана и преадаптирана во две простории од кои едната просторија е сензорана соба опремена со соодветни 

реквизити и апаратура, а другата е за индивидуална работа со корисниците. Бројот на корисниците е варијабилен. 

Моментално на евиденција има 9 корисници на различна возраст и тоа 6 машки и 3 женски. Истите се  поделени во мала и 

голема група (до 18 години и над 18 години), а исто така има најава за прием и на нови корисници. Центарот на своите 

корисници им обезбедува престој храна, индивидуална и групна работа со лицата од страна на вработениот стручен 

персонал кој ги има од следниве  профили: 1 дефектолог, 1 психолог, 1 воспитувач, 1 медицинска сестра, 1 социјален 

згрижувач. Дневниот центар е целосно финансиран од МТСП. Во насока на подобрување на услугите за корисниците  

Дневниот центар како приоритет би се издвоила потребата за сопствено возило со кое ќе се превезуваат корисниците 

секојдневно а исто така би се користело и за превоз на дел од корисниците кои ја посетуваат паралелката за деца со 

посебни образовни потреби при ООУ,,Брака Миладиновци,, од Пробиштип а по наставата доаѓаат во Дневниот центар 



 Во рамки на Програмата ОКР беше ангажирано лице во Дневен центар за лица со телесна или интелектуална 

попреченост во Пробиштип за помош и поддршка на корисниците при облекување и соблекување, одржување на лична 

хигиена развивање на вештини, учество и помош во извршување на секојдневните активности. 

 

 3.1.6 УСЛУГИ НА ВОН-СЕМЕЈНА ЗАШТИТА 

 

Оваа услуга обезбедува основна заштита-сместување помош и поддршка од стручни лица, згрижување, исхрана, облека, 

здравствена заштита и други услуги во зависност од видот на корисниците кои немат услови за живеење во своето семејство 

или од други причини им е потребна вон семејна заштита. 

 

Живеење со поддршка 

 Општина Пробиштип нема воспоставено ваква услуга, но ја препознава потребата и може да се размислува во 

иднина, согледувајќи ја состојбата од добиената информација од ЈУ „Центар за социјална работа Пробиштип“ дека 1 лице 

без родителска грижа е сместено во Центар за помош на лица со ментален хендикеп Порака – Неготино.  

  

 Згрижување во семејство 

 Според добиените податоци од ЈУ „Центар за социјална работа Пробиштип“ згрижување во семејство е обезбедено 

за 3 лица со пречки во развојот и без семејна грижа и тие се сместени во згрижувачки семејства во Македонски брод.  

      

Сместување во установа 

Според добиените податоци од ЈУ „Центар за социјална работа Пробиштип“ сместување во установа е обезбедено 

за четири лица, од кои три од нив се сместени во Специјалниот завод Демир Капија и едно лице е сместено во ЈОУ Дом за 

стари лица Сју Рајдер Битола 

 

 

 3.2 НОВИ СОЦИЈАЛНИ УСЛУГИ 

 

 Обезбедувањето на квалитетни социјални услуги на локално ниво е најважната активност за поддршка на најрливите 

групи за самостојно и пристојно живеење на граѓаните во општината. Државата, општината, корисниците, локалното  

граѓанство, бизнис заедницата се важни актери кои преку нивна интеракција ќе се  овозможи пристап до социјални услуги. 

Општина Пробиштип во соработка со засегнатите чинители ќе овозможи да се создадат услови за функционирање  на 

постоечките услуги и нивна одржливост согласно потребите на локалното население. За постоечките социјални услуги како и 



за развој на нови општината ќе обезбеди средства од соптвениот буџет од донации, европски фондови , средства од МТСП и 

други фондови. 

  

3.2.1 Услуга на информирање и упатување 

 

Обновување на првобитната улога на Општинскиот центар за социјална услуга и давање на услуги за информирање и 

упатување на граѓаните  ќе биде приоритет. Ваквиот начин на работа покрај блиска соработка на граѓаните и локалната 

самоуправа и вмрежување помеѓу институциите ќе обезбеди и координација и информирање од областа на социјалната 

заштита. Во перспектива, целта ќе биде тој да прерасне во вистински Центар за социјални услуги.  

Од податоците добиени со мапирањето согледавме дека услугата на информрање и упатување  е најмногу потребна 

за Ромското население, и за невработените лица на возраст од од 25-29 и на возраст од 55-59 години, но генерално 

претставува потреба за сите граѓани со цел да ги добијат потребните информации за прават од областа на социјалната и 

здравствената заштита 

 

 3.2.2 Услуги на стручна помош и поддршка 

 

Додека не се обезбеди лиценциран давател на услугата, Центар за социјална работа и водењето на случај-метод на 

социјална работа кој го применува, ќе бидат од голема помош за проценката на потребите и ризиците во општината. Овие 

услуги мора да се комбинираат со услугата за за информирање и упатување и услугите на советување, првенствено за  да 

се надминат ризиците поврзани со сиромаштија, социјална исклученост и невработеност.  

  

 

3.2.3 Услуги на советување  

  

  Услугите на советување ќе бидат реализирани преку поддршка на граѓански организации кои веќе работат во таа 

сфера, како што е ОО „Црвен КрстПробиштип“, но и други организации кои кои би понудиле програми за советувалишна 

работа за различни категории на граѓани во социјален ризик. Младинскиот центар го гледаме како место кои ќе овозможи 

поттикнување на младински програми кои ќе ја подобрат благосостојбата на младите (меѓу кои и советувалишна работа на 

теми/предизвици специфични за нивната возраст). 

 

 3.2.4 УСЛУГИ ВО ДОМОТ 

 



3.2.4.1 Помош и нега во домот 

 

Општина Пробиштип има потреба од услугата помош и нега во домот на лица со најтешка попреченост односно 

комбинирана попреченост со највисок степен, потполно слепи лица, стари лица и други на кои им е потребна помош и нега 

во соработка со Црвен крст. Оваа потреба ОО „Црвен Крст Пробиштип“ во соработка со Општина Пробиштип ќе аплицира на 

повик преку МТСП преку проект финансиран од Светска банка. Со услугата ќе бидат опфатени 35 корисници ( стари лица, 

стари и изнемоштени лица, лица со хронични болести, лица со умерена и тешка попреченост како и лица со нален 

функционален капацитет).  

 

 3.2.4.2 Лична асистенција 

 

 Според добиените податоци од извршеното мапирање за лицата со попреченост и слепите лица има недостаток и 

потреба од услугата на лична асистенција. Оваа услуга ќе придонесе за независно и самостојно живеење на лицата со 

попреченост и нивно активно и рамноправно учество во заедницата и во општеството во целина обезбедувајќи поддршка за 

нивно осамостојување согласно индивидуалните потреби. Развојот на услугата  ќе се базира на правилниците од Законот за 

социјлна заштита. Со оваа услуга ќе бидат опфатени  корисници на надоместок за попреченост  (Податок добиен од ЦСР) 

од кои 28 се со тешка или длабока интелектуална попреченост и најтешка телесна попреченост и 31 лица потполно слепи. 

 

 3.2.5 УСЛУГИ ВО ЗАЕДНИЦАТА 

 

3.2.5.1 Услуги на дневен престој 

- Дневен центар за лица со сетилна попреченост (слепи и глуви лица). На евиденција во Центар за социјална работа 

има евидентирано 31 слепи лица на возраст од 42 години најмладиот и 88 годинин најстариот и 33 глуви лица од кои 

најмалиот е 28 години а најстариот 91 година. 

- Младински центар во општина Пробиштип за подобрување на благосостојбата на младите, развојот на личниот, 

социјалниот и професионланиот живот на млаадите, споделување на информации од важен интерес за младите и други 

аспекти од животот на младите. Иако ова не е услуга предвидена во Законот за социјална заштита овој центар може да нуди 

просторни услови за работа на даватели на социјални услуги за воспоставување на иновативна услуга која таргетира млади 

лица. 

  

 3.2.6 УСЛУГИ НА ВОН-СЕМЕЈНА ЗАШТИТА 

 



Живеење со поддршка  

 

 Следејки го процесот на деинституционализација и од добиените податоци од ЈУ Центар за социјална работа 

општина Пробиштип ќе се насочи кон обезбедување на мали групни домови или станбени единици на лица со попреченост 

над 26 годишна возраст. 

 

Згрижување во семејство 

Со оглед на важноста на проблематиката, општината ќе биде насочена кон подигнување на свеста кај своите жители 

преку организирање на кампањи за важноста и придобивките од згрижувачките семејства.  

 

Сместување во установа 

 Домот за стари лица во општина Пробиштип е во завршна фаза и претставува нова функционална целина во склоп 

на Здравствениот дом Пробиштип во централното градско подрачје. Во склоп на објектот распределни се простории со 

соодветна намена. Капацитетот на домот за стари лица изнесува 54 легла според бројот на корисници и тоа 50 легла за 

стари изнемоштени лица и 4 легла за стари лица со посебни потреби.  

 

ИНОВАТИВНИ УСЛУГИ 

Покрај претходно споменатите услуги општина Пробиштип ја остава можноста за креирање и на други иновативни 

услуги кои ќе произлезат од потребите на заедницата и од граѓанските организации. Токму една од нив е и 

обезбедување/дистрибуциија на храна на старите изнемоштени лица и лицата  од социјално загрозени семејства која 

дополнителни треба да се анализира пред да се воспостави.  

 

  

 3.3 Идентификување и приоретизирање на социјални ризици во општината 

 

 Според состојбите во нашата општина идентификувано е постоењето на следните социјални ризици и направеба е 

приоретизација врз која ќе се заснова идниот развој на социјалните услуги, и тоа:  

 Старост 

 Попреченост  

 Сиромаштија   

 

 



Социјален ризик Спецификација 

на социјални 

ризици 

Постоечки 

услуги 

Постоечки 

човечки ресурси 

Развој на нови 

услуги 

Потребни 

ресурси 

1. Старост 1.1 Стари лица 

над 65 годишна 

возраст; 

1.2 Стари лица 

со попреченост; 

1.3 Стари лица 

со хронични 

болести 

Услуга за 

помош и нега 

во домот 

обезбедена 

преку ОКР и 

ОО „Црвен 

Крст 

Пробиштип“ 

Несертифицирани 

негуватели/ки за 

старо лица  и 

волонтери од ОО 

„Црвен Крст 

Пробиштип“ 

Услуги во домот 

(помош и нега во 

домот) 

- Услуги за вон- 

семејна заштита 

(сместување во 

установа) 

Координатиор/ки 

на услугата 

помош и нега во 

домот 

- Сертифицирани 

негователи/ки 

- Социјален 

работник 

- 

Физиотерапевти 

- Медицински 

сестри 

- Доктор 

- Психолог 

2. Лица со 

попреченост 

2.1 Лица со 

интелектуална 

попреченост 

2.2 Лица со 

физичка 

попреченост 

2.3 Лица со 

Аутизам  и 

Услуга во 

заедницата 

(центар за 

дневен 

престој) 

Негуватели  

Ресурси од ОО 

„Црвен Крст 

Пробиштип“ 

Услуга во домот 

(услуга за лична 

асистенција) 

Услуга во 

зеднивата 

(услуга  за 

дневен престој) 

- Услуги за 

вон-

Координатор на 

услугата 

- Социјален 

работник 

- Психолог 

- Сертифицирани 

лични асистенти 

- Сертифицирани 



Даунов синдром  

2.4 Лица со 

ретки болест 

2.5 Слепи, глуви 

и наглуви лица 

семејна 

заштита 

(живеење 

со 

поддршка) 

 

Услуга на вон 

семејна заштита 

(мал групен дом 

Или клуб за 

Слепи, глуви и 

наглуви лица 

негуватели/ки 

- 

Физиотерапевти 

-Дефектолог 

-Специјални 

едукатори 

3. Сиромаштија 3.1 Невработени 

лица  

3.2 Ромска 

заедница 

3.3. Самохрани 

родители 

3.4 Корисници на  

ГМП  

3.5 Стари лица 

во социјален 

ризик  

3.6 Бездомни 

лица  

Програма ОКР 

Социјални 

пакети со 

прехрамбени и 

хигиенски 

продукти 

Волонтери и 

Општинска 

администрација 

Услуга на 

информирање и 

упатување 

Услуга на 

стручна помош и 

поддршка 

Услуга на 

советување 

-Координатор на 

услугата 

- Специјалнен 

едукатор и 

рехабилитатор 

- Ромски 

медијатор  

-Социјален 

работник 

-Правник 

 

 



Потребни капацитети и финансиска поддршка 

Нова услуга Форма Инфраструктура(потре

бна реконструкција и 

адаптација ), опрема 

Капацитет 

опфат на 

крајни 

корисници 

Потребни 

финансиски 

средства 

Извори на 

финансирањ

е 

Соработка Време/Перио

д на 

реализација 

Услуга во 

домот 

Услуга за 

помош и 

нега во 

домот 

Канцеларија/простор за 

воспоставување на 

услугата 

 

 

 

35 

25.200.000 

за 36 

месеци  

8 400 000 за 

12 месеци 

МТСП 

ЦСР 

Локален 

буџет 

Донатори 

МТСП 

ЦСР 

НВО 

ОО„Црвен 

Крст 

Пробишти

п 

36 месеци 

Услуга за 

лична 

асистенција 

Услуга за 

лична 

асистенција 

Канцеларија/простор за 

воспоставување на 

услугата 

 

 

 

Специјално 

транспортно возило за 

лица со попреченост. 

 

 

 

 

59 

39.600.000 

за 36 

месеци  

13.200.000 

за 12 

месеци 

Сума за 

возилото... 

1.550.000де

н 

 

 

МТСП 

ЦСР 

 

Донатори  

 

 

Локален 

буџет 

 

 

 

МТСП 

ЦСР 

НВО 

Фондации  

 

 

 

 

36 месеци 



 

 

Живеење со 

поддршка 

Мали 

стамбени 

единци  

Изградба, 

реконструкција  или 

адаптација на 

постоечки објекти  

5 5.464.800 за 

36 месеци 

1.821.600 за 

12 месеци 

МТСП 

ЦСР 

Локален 

буџет 

Донатори 

-МТСП 

ЦСР 

НВО 

 

36 месеци 

Услуга во 

заедницата 

Дневен 

центар или 

клуб за 

слепи и 

глуви лица 

Доградба, 

реконструкција или 

адаптација на 

постоечки простор 

60 

корисници 

38.320.560 

за 36 

месеци 

12.773.520 

за 12 

месеци 

 

МТСП 

ЦСР 

Локален 

буџет 

Донатори 

-МТСП 

ЦСР 

НВО 

Општинск

и буџет 

 

 

36 месеци 

 

 

 

 

Услуга на 

советување 

 

 

Младински 

центар 

Невработен

и лица 

Бездомни 

лица 

Ромска 

 

 

 

 

 

Адаптација или 

реконструкција на 

простор 

 

 

 

 

100 

корисници 

360.000,00 

ден 

 

 

 

 

Проекти 

преку 

донатори 

 

 

Буџет на 

општина 

Пробиштип 

ОО Црвен 

-МТСП 

ЦСР 

НВО 

-Агенција 

за млади 

и спорт 

Општинск

и буџет 

ЕУ 

 

 

 

 

36 месеци 



заедница Крст 

НВО 

фондови 

Услуга во 

заедницата  

Сензорна 

соба 

Адаптација или 

реконструкција  на 

простор/објект 

100 

корисници 

300.000,00 

ден 

Проекти 

преку 

донатори 

Буџет на 

општина 

Пробиштип 

-МТСП 

ЦСР 

НВО 

 

 

36 месеци 

Услуга на 

информирањ

е и 

упатување 

Невработен

и лица 

Бездомни 

лица 

Ромска 

заедница 

Адаптација или 

реконструкција на 

канцеларија во 

општинска зграда 

Жители на 

општина 

Пробиштип 

300.000,00 

ден 

 

 

Проекти 

преку 

донатори 

Буџет на 

општина 

Пробиштип 

-МТСП 

ЦСР 

НВО 

36 месеци 

 

Според Законот за социјална заштита МТСП издава дозвола за вршење на работи од областа на социјалната заштита на 

правни и физички лица под услови утврдени со овој закон. Соодветно на потребите на новите социјални услуги ќе се врши 

дополнително лиценцирање согласно правилниците кои произлегуваат од Законот. ОО „Црвен Крст Пробиштип“ во текот на 

2022 година ќе се обиде да стане овластен давател на социјална услуга на стари лица и лица со попреченост. 

 

 




