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Предговор 

 

Целта на годишниот извештај е центарот е да ја прикаже извршената работа и постигнатите 

резултати, во извештајниот период, во однос на планираните цели, дефинирани со годишната 

програма за работа и да даде поширока слика за состојбите во социјалното опкружување, нагласувајќи 

ги најприсутните социјални ризици, начин на справување со нив и предлози за унапредување на 

начинот на работа на центарот.  

Овој документ содржи насоки за начинот на изготвување на Годишниотизвештај со унифицирани 

квантитативни и квалитативни податоци (табели и насоки за анализа) и обезбедува споредливост и 

следливост на резултатите од работењето и на социјалните појави. Тој исто така дава слика за 

остварувањето на програмата за работа на центрите, како и анализа на причините за степенот на 

реализација на програмата. 

Годишниот извештај е основа за подготвка на месечни оперативни извештаи за работењето на 

центрите и за анализа на потребните ресурси за реализирање на програмата.  

Извештајот исто така e основа за следење на остварувањето на планираната работа на центарот.  

Изготвениот извештај  се доставува до МТСП, Сектор за социјална заштита и до Завод за социјална 

заштита (ЗСД).  

Извештаите  за работа на центрите му обезбедуваат на МТСП основа за креирање на политики и 

мерки за социјалната заштита.   
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1.Појдовна основа 
 
Социјалната заштита се утврдува како дејност од јавен интерес. Таа се дефинира како систем на 
мерки, активности и политики за спречување и надминување на основните социјални ризици на 
кои е изложен граѓанинот во текот на животот, мерки наменети  за намалување на сиромаштијата 
и социјалната исклученост како и за јакнење на капацитетот за сопствена заштита на граѓанинот. 
Министерството за труд и социјална политика е централна  институција која го врши креирањето 
на политиката,стратешкото планирање, спроведувањето и примената на Законите и другите 
прописи во областа  на социјалната заштита, а Центрите за социјална работа непосредно ги 
реализираат истите. 
Социјалната заштита на граѓаните државата ја остварува во согласност со начелото на социјална 
праведност,хуманизам и солидарност. Таа го воспоставува системот на социјална заштита и го 
овозможува неговото функционирање, обезбедуваjќи услови и мерки за вршење на социјално-
заштитната дејност и развивање на форми на самопомош. 
Со својата работа ЈУМ ЦСР Свети Николе целосно е насочен кон остварување на стратегиите и 
приоритетите на Владата на РСМ и на МТСП и се постигнати целите дефинирани во Годишната 
програма. 
ЈУМ ЦСР Свети Николе како меѓуопштинска јавна установа со јавни овластувања ја извршува 
дејноста на социјална заштита на подрачјето на Општина Свети Николе и општина Лозово 
согласно Законите и други законски и подзаконски акти кои се однесуваат на задачите на 
Центрите за социјална работа со примена на соодветна методологија за работа. 
   Целта на годишниот извештај е Центарот да ја прикаже извршената работа и постигнатите 
резултати за 2022 година , во однос на планираните цели дефинирани во годишната програма 
за работа за 2022 година и да даде поширока слика за состојбите во социјалното опкружување, 
а притоа нагласувајки ги најприсутните социјални ризици.Извештајот содржи квантитативни 
податоци кои се изразени во табели, како и описни податоци за вкупните резултати од 
работењето со сите социјални појави во нашите општини, како и анализа на причините за 
степенот на реализација на програмата. 
Овој Извештај е реализиран согласно Законот за извршување на буџет на РСМ за 2022 година, 
како и програмата на Владата на РСМ за средствата наменети за социјални надоместоци. 
 
 

2.Законски влијанија 
 

             ЈУМ Центарот за социјална работа Свети Николе во својата работа се базира  на Законот за 
социјалната заштита, Законот за семејството, Закон за  спречување и заштита од насилство врз 
жените и семејно насилство,Закон за заштита на децата, Закон за правда за децата, ЗОУП, 
Кривичниот закон , Закон за извршување на санкциите и други закони, спроведување на програмата 
на Владата, програми на општината и одлуки и програми на Министерството за труд и социјална 
политика на РСМ. 
             Во текот на 2022година  престана вонредната состојба која беше прогласена поради 
пандемија со Ковид -19, но до средината на годината се уште беше кризна состојба и до тогаш 
важеа уредбите со законска сила во областа на социјалната и детската заштита со цел на луѓето 
во вакви услови да им се олесни пристапот до социјалните права и услуги.Од 07/2022 година 
престанаа да важат сите уредби и продолжија да важат само одредбите во законот за 
социјалната заштита и Законот за  заштита на децата за остварување на одредено право или 
услуга.     

  
Во текот на 2022 година се продолжи со интегрираното водење на случај на сите предмети што значи 
подобар пристап до услуги и права на корисникот подобра и побрза заштита и целосна слика на 
домакинството од сите аспекти  од страна на еден  стручен работник. 

        Измените и дополнувањата на Законот за заштита на децата како променетите услови за настава 

допринесоа да се изменат условите за продолжување на користење на одредени права од детска заштита. 
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    Законот за социјална сигурност на старите лица  обезбедува сигурна и подобра заштита на старите лица 

заради нивниот допринос во општествениот живот, без оглед што истите немаат работен стаж . 

 
 

Бр. Промена во релевантна 
регулатива – краток опис 
на промената или ново-
донесена регулатива 

Влијание врз 
работењето на 
центарот во смисла 
на потребни ресурси, 
начин на 
организација и 
слично. 

Влијание на промената врз  
целните групи со кои работи 
центарот и општо врз 
социјалниот простор во 
надлежност на центарот 

1. Од страна на Уставниот суд 
укинати се одредбите од 
Законот  за социјалната 
 заштита каде возрасната 
граница  до 65 години беше 
услов за остварување на 
право на попреченост. 
 

Нема големео влијание 
на работата на 
Центарот , и нема  
влијание на потребата 
од зголемување на 
бројот на вработени 

Има влијание на целните групи 
затоа што на овој начин право 
на попреченост ќе можат да 
остварат и постари лица од 65 
години што значи бројот на 
овие корисници ќе се зголеми  

    

 
 

3.Опис на социјалниот простор 
 
ЈУМ ЦСР Свети Николе како јавна установа со својот домен на работа ги опфаќа општините Свети 

Николе и Лозово. 

1.Демографските фактори– На територијата на општина Свети Николе и општина Лозово има вкупно 

17.584 жители регистрирани со податоците од извршениот попис на население во 2021 год.Со оглед на 

фактот што територијата на Свети Николе е со речиси  чиста етничка структура на 

население,најголемиот број на права и услуги од социјална заштита ги користат лица кои се од 

Македонска националност  но не изостанува и бројот на корисници од Турска,Албанска,Ромска и Влашка 

националност, кои се повеќе застапени во општина Лозово. Од базата на податоци добиени од  СПИЛ 

програмата констатирано е дека услуги и права од социјална заштита на територијата на општина Свети 

Николе во изминатата 2022 година користеле 3909 лица од кои 1545 користеле некое право ,а --2364 

користеле услуга. Самите промени во општествениот систем носат промени и во функционирањето на 

семејниот систем и односите помеѓу членовите од семјството,независно дали  станува збор за промени 

во материјалната состојба,брачните односи,појава на семејно насилство,малолетничкото 

престапништво и слично.Горенаведените промени наведуваат дел од населението да се најде во 

состојба на различен социјален ризик кои Центарот преку своите законски надлежности,правата и 

услугите кои им ги нуди на граѓаните им овозможува ублажување или елиминирање на причините кои 

ги довеле во состојба на социјален ризик.   

 
2.Економските фактори – 
На територијата на општина Свети Николе споредбено со претходните години  од евиденцијата што ја 

води АВРСМ  е утврдено дека  невработеноста во текот на  2022 година се зголемила и има  1508 лица 

кои се работоспособни и невработени.Од нив 805 лица се активни баратели на работа,703 пасивни 

кои не бараат вработување.За разлика од Свети николе на територијата на општина Лозово имаме 

незначително намалување на невработеноста и во текот на 2022 година се евидентирани  вкупно 272 

невработени од кои  160 активни  баратели и 112 пасивни баратели на работа. 

Во однос на образованието најзастапени невработени се лица со завршено средно образование и 
неквалификувани лица ,а во однос на полот преовладуваат невработени од  машки пол.Согласно 
Програмата на Владата на РСМ,Оперативниот план за вработување и активните мерки за  
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вработување и самовработување констатирано е дека мал дел од лицата кои биле корисници на 
одредено право или услуга од системот на социјална заштита ги имаат искористено овие мерки, со што 
и социјалниот ризик во кој што се нашле го надминале. 
    Стручните лица од Центарот во секојдневната работа со корисниците на одредени права или услуги, 

навремено ги  информираат за можностите кои ги имаат за вработување, а тоа имаше позитивно 

влијание на корисниците и намалување на ризиците во кои тие се нашле  

 

 

3.Културни и религиски фактори –  

Културните и религиските фактори на територијата на општина Сети Николе и Лозово немаат големо 

влијание на појавата на одредени ризици на населението или намалување на истите;  

 

 

4.Степен на образование на населението  
  
 
– Во текот на 2022 година продолжија активностите за остварување на правото на образовен додаток 
со кој се обезбедува финасиска подршка на поголем број на семејства корисници на право на детски и 
образовен додаток.На тој начин се потикнуваат семејствата за поголемо вклучување на своите деца во 
образовниот систем кое нешто понатаму има  влијание на можноста за вработување и обезбдеување 
на средства за егзистенција.Колку поголем број лица се стекнале со одредено образование толку повеќе 
се намалува можноста за појава на одредени ризици кај населението, така што степенот на образование 
има одредено влијание на појавата на одредени ризици на населението.   

 

5.Здравство  

 

- Реализираните програмски активности поврзани со здравствените проблеми немаат големо влијание 

за подобрување или надминување на ризиците поврзани со здравствени проблеми кај целните групи. 

 На територијата на Општина Свети Николе функционира една  Јавната здравствена установа Здравен 

дом Свети Николе издвоена во две посебни амбуланти , Јавна здравствена установа  и Центар за јавно 

здравје ПО Свети Николе, повеќе приватни стоматолошки ординации, четири аптеки,приватна 

лабороторија и др. 

Како најизразени ризици во регионот кој што го покрива Центарот е ризикот од болест и зголемениот 

број на лица кои што поднеле барање за остварување на правото на помош  и нега од друго 

лице.Центарот не може по основ на овој најзастапен ризик директно да делува на негово намалување, 

но може да придонесе во делот на финансиска подршка на лицето со самото остварување на ова право.  

 Во 2022 година поради завршувањето на  Пандемија со Ковид 19   правата кои се остваруваа поради 

болест или попреченост се остваруваат врз основа на претходно изготвен наод од  

соодветната Коимисија со непореден преглед на лицето.Одлучувањето по увид во документацијата 

остана само за оние лице кои не се подвижни и неможат да бидат однесени на комисија , но по 

претходно доставена потврда од матичниот лекар дека лицето не може да се јави на преглед. 

Медицинската документација ја носи некој близок сродник.Во однос на комисијата за оцена на работна 

спсобност при ФПИО НА РСМ истата работи само со непосреден преглед на луѓето и во текот на цела 

2022 година редовно се решаваа предметите за разлика од 2020 кога воопшто не работеше таа комсија.   
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4.ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИТЕ АКТИВНОСТИ  
 
Во овој дел се прави детална споредба на планираните и реализираните активности и 
резултати, во остварувањето на правата и услугите на корисниците.  

Воедно, се дава и анализа на причините за разликите на планот во однос на реализацијата.  

 

 

5.ПРАВА НА ПАРИЧНА ПОМОШ ОД СОЦИЈАЛНА И ДЕТСКА ЗАШТИТА 

 
 
 

Овој дел треба да содржи краток осврт на паричните 
права од Законот за социјална заштита и Законот за 
заштита на децата. За секое поединечно право се 

даваат податоци за број на предмети за претходните 
три години и се планира обем на работа за следната 
година .Со оглед на тоа што од втората половина на 

2019 година дел од правата се групираа –во табелата 
за 2019 ќе се наведат правата кои тогаш се исплаќале, 
а бројот на предмети за новите права ќе се стават во 
табелата за 2020 и 2021.Број на предмети во работа  

Предмети во работа Планирани Разлика 

2020 2021 2022 2022 

 
 
 
 
 
2022 

Социјална парична помош  /  / / / / 

Постојана парична помош / / / / / 

Гарантирана минимална помош 198 220 208 235 -27 

Надоместок за слепило и мобилност / / / / / 

Надоместок за глувост / / / / / 

Надоместок заради попреченост 129 113 109 118 -9 

Надоместок за помош и нега од друго лице  553 570 592 590 2 

Надоместок на плата за скратено работно време   2 2 1 3 -2 

Додаток за домување  0 0 0 / 0 

Траен надоместок  0 0 0 / 0 

Еднократна парична помош 64 88 74 95 -21 

Социјална сигурност на стари лица 18 23 26 26 0 

Детски додаток 102 113 107 125 -18 

Посебен додаток 51 56 51 60 -9 

Еднократна парична помош за новороденче 116 114 126 130  -4 

Образовен додаток 113 113 119 120  -1 

 Родителски додаток за трето и четврто дете 162 150 132 145  -13 

Парични надоместоци од други закони 1 1 0 0     0 

Вкупно  1509 1563 1545 1647 -102 

 
 

• Најзастапени предмети во работа,се предметите за паричен надоместок за помош и нега од 

друго лице, а потоа ГМП и родителски додаток за трето дете. 

• Најголема отстапка на реализирано во однос на планирано има кај предметите од  ГМП,потоа 

ЕПП и ГДД ,а нема разлика или многу е мала кај СП и кај Образовен додаток .Ваква разлика кај 

предметите од ГМП се случи бидејки од 07 месец 2022 година престанаа да важат сите уредби со 
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законска сила од социјалната заштита и продолжи да се применува само Законот за социјалната 

заштита со претходно определените услови за остварување на правото на ГМП. 

5.1.   Гарантирана минимална помош 

 
Реализирано План Разлика 

2020 2021 2022 2022 2022 

Предмети 

Пренесени 170 198  220 220 0 

Новопримени 67 52  52 22 30 

Укинати 27 13  40 5 35 

Одбиени 12 17  24 2 22 

Предмети во работа-нерешени 0 2  0 0 0 

 Позитивно решени  198 220 208 235 -27 

 

 
Релизирано План Разлика 

2020 2021 2022 2022 2022 

Корисници 
Носители 198  220  208  235 -27 

Вкупно  корисници 416  423  433  465 -32 

       

 

 
Релизирано План Разлика 

2020 2021 2022 2022 2022 

Исплатен
и 

средства 

Исплатени 
средства 

12.509.861    
  

18.692.709
     

17.488.689           
        

20.501.060            3.012.371 

Неосновано 
исплатени 

0  0  0  
0 

0 

 
Вратени 
средства 

0  0 0 
0 

0 

       

 

 
Релизирано План Разлика 

2020 2021 2022 2022 2022 

Жалби 

Поднесени 3  11 12  11 1 

Усвоени 0  4  5  3 2 

Одбиени 3  7  7  8 -1 
 
Бројот на корисници на правото на ГМП во 2022 година е малку намален во  споредба со 2021 
година.Поради престанок на важењето на уредбите со законска сила од 01.07.2022 година каде што беа 
предвидени одредени олеснувања како што е : (полнолетните корисници немора задолжително да 
бидат пријавени во АВРСМ, не  се земаа приходите од претходните три месеци туку од месецот во кој 
се поднесува барањето и претходниот месец, а олеснување имаше и во делот на недвижен имот( 
градежно земјиште), како и тоа дека не смеат да поседуваат моторно возило поново од 5 години)бројот 
на корисниците е намален и затоа има малку поголема разлика од планираното до реализираното. 
    Во предметите на ГМП за корисниците кои се неспособни за работа ,а кои беа на контролен преглед 
2022 година редовно беа решавани  предметите од страна на Комисијата за оцена на работната 
способност .  
 
 
5.2.Паричен додаток заради покривање на дел од трошоците за потрошувачка на 
енергенси во домаќинството, 
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Реализирано План Разлика 

2020 2021 2022 2022  

Корисниц
и 

Носители 216 220  243  245 -2 

Вкупно  корисници 434 423  460  465 -5 

Средства 
Исплатени/Потребни  
средства 217.728 

228.800
  

3.149.2
80  

2.969.4
60 

179.820 

  
Ова право во 2022 година е исплаќано се до 01.07.2022 кога престанаа да важат уредбите со законска 
сила поради престанок на  Панедмијата со Ковид -19 и потоа од октомври 2022 година па се продолжи 
со исплатата како што е предвидено со законот за социјалната заштита.  
 
 

5.3.Надоместок заради попреченост 

Вид попреченост  
Реализирано План Разлика 

2020 2021 2022 2022 2022 

тешка или длабока интелектуална  
попреченост 

Пренесени 14 19 19 
 
18 

 
1 

Новопримени 7 2 2 1 1 

Одбиени 2 3 0 1 -1 

Предмети во 
работа-
нерешени 0 0 0 

 
 
0 

 
 
0 

Позитивно 
решени  19 18 21 

 
18 

 
3 

најтешка телесна попреченост 

Пренесени 23 30 25 25 0 

Новопримени 9 0 2 2 0 

Одбиени 2 5 3 1 2 

Предмети во 
работа-
нерешени 0 0 0 

 
 
0 

 
 
0 

Позитивно 
решени  30 25 24 

 
26 

 
-2 

потполно слепо лице 

Пренесени 43 42 36 36 0 

Новопримени 1 0 0 2 -2 

Одбиени 2 6 4 1 3 

Предмети во 
работа-
нерешени 0 0 0 

 
 
0 

 
 
0 

Позитивно 
решени 42 36 32 

 
37 

 
-5 

потполно глуво лице 
 

Пренесени 38 38 34 34 0 

Новопримени 4 0 2 1 1 

Одбиени 4 4 4 0 4 

Предмети во 
работа-
нерешени  0 0 

 
 
0 

 
 
0 

Позитивно 
решени 38 34 32 

 
35 

 
-3 

Средства 

Исплатени/ 
Потребни 
средства 

10.120
.737 

9.11
0.57
6 

9.067.
395 

8.90
1.60
0 

165.795 
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Ова право надоместок заради попреченост согласно  Законот за социјалната заштита може да го 

оствари лице над 26 до 65 годишна возраст,  додека претходно МИС и глувост можеа да користат и 

лицата постари од 65 години.При крај на 2022 година од страна на Уставниот суд беше укината 

одредбата од Законот за социјалната заштита поврзана со години на старост, односно корисници на ова 

право можат да бидат сите лица кои ги исполнуваат другите услови за остварување на право на 

попреченост без оглед на годините на старотст.Оваа година скоро секаде нема големи разлики помеѓу 

планираното и реализираното освен кај потполно слепи лица и кај потполно глуви лица каде има повеќе 

планирани од реализирани. 

 

 

5.4.Надоместок за помош и нега од друго лице 

 
Релизирано План Разлика 

2020 2021 2022 2022  

Предмети 
 

Пренесени 495  553  553 570 -17 

Новопримени 203  221      254  230 24 

Укинати 95  91  99  100 -1 

Одбиени 50  84  108  110 -2 

Предмети во работа-нерешени 0  29  8 0 8 

Позитивно решени  553 570 592  590 -2 

       

 

 
Релизирано План Разлика 

2020 2021 2022 2022  

Исплатен
и 

средства 

Исплатени 
средства 

30.857.353  
29.819.177

  
33.843.632

  
30.851.177 2.992.455 

Неосновано 
исплатени 

0 0  0  0 0 

Вратени 
средства 

0 0  0  0 0 

 

 
Релизирано План Разлика 

2020 2021 2022 2022  

Жалби 

Поднесени 12  17  21 17 4 

Усвоени 3  2  3 5 -2 

Одбиени 9  15 18 12 6 
 
 
Во изминатата2022  година правото на паричен надоместок за помош и нега од друго лице го користеа 
поголем број на корисници од минатата година.Корисниците на ова право имаа потешкотии околу 
закажување на термин на комисија од страна на матичните лекари, но имајки впредвид дека се повеќе 
комисии, најчесто редовно ги добивавме наодите од Комисиите по пошта со мали искучоци и 
задоцнувања.Проблем имавме околу тоа што матичните понекогаш кога закажат упат за на комисија не 
ги известат странките дека треба веднаш и кај нас да поднесат барање, па се случуваше некогаш да 
добиеме готов наод ,а за истото кај нас странката да нема поднесено барање..Комисиите оваа година 
одлучуваа само врз основа на непосреден преглед на лицата, освен кога барателот не е во можност да 
се јави на комисија тогаш се одлучува само врз основа на мед.доклументација  
Кај ова право скоро и да немаме разлика  во планирани и реализирани во бројот на корисниците, но се 
јавува повеќе разлика кај исплатените средства,односно повеќе се исплатени одколку што се 

планирани. 
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5.5..Надоместок на плата за скратено работно време 

 
Релизирано План Разлика 

2020 2021 2022 2022  

Предмети 
 

Пренесени 2  2   2 2 0 

Новопримени 0  1   1 2 -1 

Укинати  0 1   2 0 2 

Одбиени 0  0   0 0 0 

Предмети во работа-нерешени  0 0   0 0 0 

Позитивно решени   2 2  1 4 -3 

     363.648  

 

 
Релизирано План Разлика 

2020 2021 2022 2022  

Исплатени 
средства 

Исплатени средства  181.824 194292  142.360 363.648 169356 

Неосновано исплатени 0  0  0 0 0 

Вратени средства 0  0  0 0 0 

 

 
Релизирано План Разлика 

2020 2021 2022 2022  

Жалби 

Поднесени 0 0  0  0 0 

Усвоени 0  0 0  0 0 

Одбиени 0  0 0  0 0 
 

Во 2022 година имаме двајца корисници на ова право од кои еден е родител на дете со најтежок облик 

на хронични заболувања, а  еден од нив е на дете со комбинирани пречки во развојот.Корисникот на 

кого му престана ова право е поради тоа што  еден од родителите оствари право на пензија и не ги 

исполнува понатаму условите за користење на истото. Имаме повеќе планирани од реализирани . 

 
5.6.Додаток за домување 

 
Релизирано План Разлика 

2020 2021 2022 2022  

Предмети 
 

Пренесени 0  0  0  0 0 

Новопримени 0  0  0  0 0 

Укинати 0  0  0  0 0 

Одбиени 0  0  0  0 0 

Предмети во работа-нерешени 0  0  0  0 0 

Позитивно решени  0  0  0 0 0 

 

 
Релизирано План Разлика 

2020 2021 2022 2022  

Исплатени 
средства 

Исплатени средства 0  0  0  0 0 

Неосновано исплатени 0  0  0  0 0 

Вратени средства 0  0  0  0 0 

 

 
Релизирано План Разлика 

2020 2021 2022 2022  

Жалби 

Поднесени 0  0  0  0 0 

Усвоени 0  0  0  0 0 

Одбиени 0  0  0  0 0 
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Во 2022 година немаме такви корисници 
 
 

5.7. Траен надоместок 

 

Релизирано План Разлика 

202
0 

2021 2022 2022  

Парична помош за 
згрижувач  

Пренесени 0  0  0  0 0 

Новопримени 0  0  0  0 0 

Укинати 0  0  0  0 0 

Одбиени 0  0  0  0 0 

Предмети во работа-
нерешени 

0  0  0  0 0 

Позитивно решени          

 

 
Релизирано План Разлика 

2020 2021 2022 2022  

Исплатени 
средства 

Исплатени средства 0  0  0  0 0 

Неосновано исплатени 0  0  0  0 0 

Вратени средства 0  0  0  0 0 

 

 
Релизирано План Разлика 

2020 2021 2022 2022  

Жалби 

Поднесени 0  0  0  0 0 

Усвоени 0  0  0  0 0 

Одбиени 0  0  0  0 0 
 
 

 
Релизирано План Разлика 

2020 2021 2022 2022  

Родител кој се грижел за 
дете со попреченост 

Пренесени 0  0  0  0 0 

Новопримени 0  0  0  0 0 

Укинати 0  0  0  0 0 

Одбиени 0  0  0  0 0 

Предмети во работа-
нерешени 

0  0  0  0 0 

Позитивно решени  0  0  0  0 0 

 

 
Релизирано План Разлика 

2020 2021 2022 2022  

Исплатени 
средства 

Исплатени средства 0  0  0  0 0 

Неосновано исплатени 0  0  0  0 0 

Вратени средства 0  0  0  0 0 

 

 
Релизирано План Разлика 

2020 2021 2022 2022  

Жалби 

Поднесени 0  0  0  0 0 

Усвоени 0  0  0  0 0 

Одбиени 0  0  0  0 0 
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  Во 2022 година немаме корисници на правото на траен надоместок .Ова право може да користи 
згрижувач кој згрижувал лице во своето семејство повеќе од 15 години и родител кој 
се грижел за детето со попреченост до неговата 26 годишна возраст само доколку 
детето не било сместено во Установа.Родителот ова право може да го користи после 
62/64 години ако нема остварено пензија 

 
 
5.8.Еднократна парична помош 

 
Релизирано План Разлика 

2020 2021 2022 2022  

Предмети 
 

Пренесени 0  0   0 0 0 

Новопримени 64  88   76 100 -24 

Укинати 0  0   0 0 0 

Одбиени 0  0   2 5 -3 

Предмети во работа 64  88   74 95 -21 

Исплатени 
средства 

Исплатени средства 263.000  355500  355.500 390.000 44.500 

Неосновано исплатени 0  0 0             0 0 

Вратени средства 0  0 0  0 0 

 

 
Релизирано План Разлика 

2020 2021 2022 2022  

Жалби 

Поднесени 0  0  0  0 0 

Усвоени 0  0  0  0 0 

Одбиени 0  0  0  0 0 
 
Во текот на 2022 година бројот на корисниците на ЕПП малку  е намален и има повеќе планирани од 
исплатени ЕПП.Најмногу се исплаќаше ЕПП за егзистенционални потреби, но секако имаше поголеми 
исплати поради смрт на член на семејството за лекување и сл.. 
 

 
5.9.Социјална сигурност за стари лица 

 
Реализирано  План Разлика 

2020 2021 2022 2022  

Предмет
и 

Пренесени 22 18 23 23 0 

Новопримени 1 6  6 4 2 

Укинати 5 1  2 1 1 

Одбиени 0 0  0 0 0 

Предмети во работа-
нерешени 0 0  0 

0 0 

Позитивно решени  18 23 27 26 1 

Средства 

Исплатени/Потребни 
средства 

1.225.76
8 

1.54225
6 

2.072.69
8 

1.765.45
6 

307.24
2 

 
   

Правото на социјална сигурност на старите лица се однесува за оние стари лица  на возраст 
над 65 години кои немаат никаков приход, без оглед на тоа дали имаат блиски сродници кои 
би се грижеле за нив .Во 2022 година немаме отстапки од планирани и 
реализирани.Карактеристично за ова право е доколку лицето оствари и минимален  приход 
во претходните три месеци на истиот целосно му се прекинува правото на СП .Ова е 
исклучок за корисниците на ГМП кои можат после наполнувањето на 65 годишна возраст  
веднаш да продолжат да го користат правото на СП,бидејки ГМП не се смета како приход. 
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5.10.Детски додаток 

 
Релизирано План Разлика 

2020 2021 2022 2022  

Предмети 
 

Пренесени  67 102   112 112 0 

Новопримени 54 24   38 40 -2 

Укинати 18  12   27 25 2 

Одбиени 1  2   16 2 14 

Предмети во работа-нерешени 0  0   0 0 0 

Позитивно решени  102  112  107 125 -18 

 
 
 

 
Релизирано План Разлика 

2020 2021 2022 2022  

Исплатени 
средства 

Исплатени средства 
1.486.992

 4 

1.897.393
  

1.991.616 
2.154.79
3 

154.177 

Неосновано 
исплатени 

0 0  0  0 0 

Вратени средства 0 0  0  0 0 

 

 
Релизирано План Разлика 

2020 2021 2022 2022  

Жалби 

Поднесени 0  0  0  0 0 

Усвоени 0  0  0  0 0 

Одбиени 0  0  0  0 0 
 
Правото на детски додаток во 2022 го користат помал број на корисници во споредба со претходната 
година од причини што минималната плата е зголемена, а прагот за остварување на правото на ГДД не 
е зголемено,така што корисници на ГДД се претежно корисниците на ГМП, самохрани родители и 
пензионери.Исто така сега со зголемување на минималната плата се зголемува и прагот за остварување 
на ова право на лицата кои не се корисници на ГМП.И овде имаме повеќе планирани од реализирани. 

 
 
5.11.Посебен додаток 

 
Релизирано План Разлика 

2020 2021 2022 2022  

Предмети 
 

Пренесени 64  51  56  56 0 

Новопримени 3  16  12  10 2 

Укинати 15 9  14 5 9 

Одбиени 1  2  3  1 2 

Предмети во работа-нерешени 0  0  0  0 0 

Позитивно решени  51  56  51  60 -9 

 

 
Релизирано План Разлика 

2020 2021 2022 2022  

Исплатени 
средства 

Исплатени средства 3.813.854 3.708.884 3.968.652 3.919.560 49.092 

Неосновано исплатени 3.364 0  0 0 0 

Вратени средства 0 0  0 0 0 
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Релизирано План Разлика 

2020 2021 2022 2022  

Жалби 

Поднесени 0  0  0  0 0 

Усвоени 0  0  0  0 0 

Одбиени 0  0  0  0 0 
 
 
Правото на ПД нема некои посебни промени  и сите корисници на правото на ПД немаат годишна 
обнова.Бројот на овие кориснции во 2022 година е намален во однос на претходната година и имаме 
повеќе планирани од реализирани.Инаку во 2022 година се зголеми правото на посебен додаток и 
корисниците на ова право со одлука на Валда на РСМ ќе добиваат четиримесеци по ред почнувајки од 
01.01.2023 година финансиска подршка од по 3000 денари месечно. 

 
5.12.Еднократна парична помош за новороденче 

 
Релизирано План Разлика 

2020 2021 2022 2022  

Предмети 
 

Пренесени 0 0 0 0 0 

Новопримени  116 114  113  130 -17 

Укинати  0 0  0  0 0 

Одбиени  0 0  1  0 1 

Предмети во работа-нерешени  0 0  0  0 0 

Позитивно решени   116 114  112  130 -8 

 

 
Релизирано План 

Разлик
а 

2020 2021 2022 2022  

Исплатен
и 

средства 

Исплатени средства 
1.345.036

  
1.405.884

  
1.472.176

  
1.815.120 342944 

Неосновано 
исплатени 

0  0  0 0  

Вратени средства 0  0  0 0  

 

 
Релизирано План Разлика 

2020 2021 2022 2022  

Жалби 

Поднесени 0   0  0 0 0 

Усвоени 0   0  0 0 0 

Одбиени 0   0  0 0 0 
 
Ова право ЕППН има минимално намалување на бројот на корисници на ова право и во 2022 година се 
112,а се исплаќа ЕППН за прво и за второ живородено дете .Бројот на реализирани е помал од бројот 
на планирани што е случај во скоро сите права. 

 
5.13.Образовен додаток 

 

 
Релизирано План Разлика 

2020 2021 2022 2022  

Предмети 
 

Пренесени 68  113  113  125 -12 

Новопримени 121 34  24    30 -6 

Укинати 76 22  17    25 -8 

Одбиени 0  0  0      0 0 

Предмети во работа-нерешени 0 0  0      0 0 

Позитивно решени  68 113  120  130 -10 
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Релизирано План Разлика 

2020 2021 2022 2022  

Исплатени 
средства 

Исплатени средства 822.677 1.115.388 
 
986.472  

 
1.319.849 

 
333.377 

Неосновано исплатени 0 0 0  0 0 

Вратени средства 0 0 0  0 0 

       

       

       

       

 

 
Релизирано План Разлика 

2020 2021 2022 2022  

Жалби 

Поднесени 0  0   0 0 0 

Усвоени 0  0   0 0 0 

Одбиени 0  0   0 0 0 
 
 
 
Образовниот додаток е право од детска заштита воведено со измените на Законот за заштита на децата 
од 23.05.2019 година .Во новото право од детска заштита образовен додаток опфатени се сите деца од 
семејства корисници на право на ГМП или семејства со мали приходи кои користат право на ГДД,а чии 
деца се вклучени во образовниот процес и од основно и од средно училиште.Во ова право   влегува и 
правото за студирање кое претходно беше право од социјална заштита.Во 2022 година бројот на 
корисници на правото на образовен додаток е незначително зголемен .Бројот на корисници за образовен 
додаток, додаток за студирање и оваа година користат само еден корисник. Бројот на реализирани е 
помал отколку бројот на планирани. 

 

5.14.Родителски додаток 

 
Релизирано План Разлика 

2020 2021 2022 2022  

Предмети 
 

Пренесени 199  156   144 125 19 

Новопримени  3 11       5   30 -25 

Укинати 46  21     20   25 -5 

Одбиени 0  2       3     0 3 

Предмети во работа-нерешени 0  0       0     0 0 

Позитивно решени  156 144    126 130 -4 

 

 
Релизирано План Разлика 

2020 2021 2022 2022  

Исплатен
и 

средства 

Исплатени 
средства 

16.587.241
  

14.838.43
2  

13.631.33
6 

14.339.232 
707.986 

Неосновано 
исплатени 

0 0  0  0 0  

Вратени средства 0 0  0  0 0  
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Релизирано План Разлика 

2020 2021 2022 2022  

Жалби 

Поднесени 0  0  0  0 0 

Усвоени 0  0  0  0 0 

Одбиени 0  0  0  0 0 
  
Бројот на корисници на правото на родителски додаток за трето  дете во 2022 година е 125 и е  намален 
во споредба со претходната година од причини што имаше поголем број на  корисници кои ова право го 
користат 10 години и истото мора да престане.Нови корисници немаме многу, бидејки условот за 
остварување на правото е семејството кое има трето живородено дете да не е материјлно обезбедено 
односно да има помал проесечен приход од минималната плата.Новите одредби од измените на 
законот за детска заштита почнаа да важат од  24.03.2020 година,сите кои дотогаш остварија право по 
стариот закон   ке го користат истото во период од 10 години .  

 
 
5.15.Паричен надоместок на мајка која родила четврто дете 

 
Релизирано План Разлика 

2020 2021 2022 2022  

Предмети 
 

Пренесени 6  6 6  6 0 

Укинати 0 0  0  0 0 

Одбиени 0 0  0  0 0 

 
 
 

 
Релизирано План Разлика 

2020 2021 2022 2022  

Исплатени 
средства 

Исплатени средства 842.832 842.832  842.320  842.320 0 

Неосновано исплатени 0 0  0  0 0 

Вратени средства 0 0  0  0 0 

 

 
Релизирано План Разлика 

2020 2021 2022 2022  

Жалби 

Поднесени 0  0  1  0 1 

Усвоени 0  0  0  0 0 

Одбиени 0  0  1  0 1 
 
 
 
Ова право го користат само 6 семејства стари корисници ,а во измените на Законот за заштита на 
децата ова право не е предвидено.Го користат само оние семејства кои тогаш го оствариле , а ќе го 
користат во период од 15 години од нивното остварување. 

 
 
 

5.16.Цивилна инвалиднина 

 
Релизирано План Разлика 

2020 2021 2022 2022  

Предмети 
 

Пренесени 1 1  0  0 0 

Новопримени 0 0  0  0 0 

Укинати 0 0  1  0 1 

Одбиени 0 0  0  0 0 

Предмети во работа-нерешени 0 0  0  0 0 

Позитивно решени  1 1  0  0 0 
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Релизирано План Разлика 

2020 2021 2022 2022  

Исплатени 
средства 

Исплатени средства 341.112  105.693  0 0 0 

Неосновано исплатени 0  0  0 0 0 

Вратени средства 0  0  0 0 0 

 

 
Релизирано План Разлика 

2020 2021 2022 2022  

Жалби 

Поднесени 0  0  0  0 0 

Усвоени 0  0  0  0 0 

Одбиени 0  0  0  0 0 

 

Во 2022 година немаме корисници на правото на Цивилна инвалиднина.  

 
 
 
 
 
 
5.17.Парична помош за лице кое до 18 год. имало статус на дете без родители и 
родителска грижа 

 
Релизирано План Разлика 

2020 2021 2022 2022  

Предмети 
 

Пренесени 0  0   0 0 0 

Новопримени 0  0   0 0 0 

Укинати 0  0   0 0 0 

Одбиени 0  0   0 0 0 

Предмети во работа-нерешени 0  0   0 0 0 

Позитивно решени  0  0   0 0 0 

 

 
Релизирано План Разлика 

2020 2021 2022 2022  

Исплатени 
средства 

Исплатени средства 0  0 0  0 0 

Неосновано исплатени 0   0 0  0 0 

Вратени средства 0   0 0  0 0 

 

 
Релизирано План Разлика 

2020 2021 2022 2022  

Жалби 

Поднесени 0  0   0 0 0 

Усвоени 0  0  0  0 0 

Одбиени 0  0   0 0 0 

 
Ова право е по стариот закон за социјалната заштита и немаме такви корисници. 

 
 
 
5.18.Парична помош за студирање 

 
Релизирано План Разлика 

2020 2021 2022 2022  

Предмети Пренесени 3 1  1  1 0 
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 Новопримени 0 0  1  0 0 

Укинати 0 2  1  0 0 

Одбиени 0 0  0  0 0 

Предмети во работа-нерешени 0 0  0  0 0 

Позитивно решени  3 1  1  1 0 

 

 
Релизирано План Разлика 

2020 2021 2022 2022  

Исплатени 
средства 

Исплатени средства 387.072  293.784  201.305  293.784 92.479 

Неосновано исплатени 96.768  0 0  0 0 

Вратени средства 0  0  0  0 0 

 

 
Релизирано План Разлика 

2020 2021 2022 2022  

Жалби 

Поднесени 0 2 0  0 0 

Усвоени 0 0   0 0 0 

Одбиени 0 2  0 0 0 
 
Правото на парична помош за студирање по ЗСЗ не постои, но како право од детска заштита има  
правото на образовен додаток и имаме таков 1 корисник чие право беше укинато во август 2022 година   
и 1 нов корисник од декември2022 година. 

 

5.19.Право на надоместок на трошоци за сместување на лицето и надоместок за 
згрижување 

 
Релизирано План Разлика 

2020 2021 2022 2022  

Предмети 
 

Пренесени 
1 2      2 

         
2 

0 

Новопримени 1   0 0  1 -1 

Укинати 0   0 1 0 0 

Одбиени 0   0  0 0 0 

Предмети во работа-нерешени 0   0  0 0 0 

Позитивно решени  2   2  1 3 -2 

 

 
Релизирано План Разлика 

2020 2021 2022 2022  

Исплатени 
средства 

Исплатени средства 281.134  293.784  293.784  324.000 30.216 

Неосновано исплатени 0  0  0 0 0 

Вратени средства 0  0  0 0 0 

 

 
Релизирано План Разлика 

2020 2021 2022 2022  

Жалби 

Поднесени 0  0   0 0 0 

Усвоени 0  0   0 0 0 

Одбиени 0  0  0  0 0 

 
Во 2022 година имаме едно дете сместено во општо згрижувчко семејство  и две деца сместени во 

роднинско згрижувачко семејство така што имаме две згрижувачки семејства  на територијата на 

нашата општина на кои се  се исплаќа надоместок на трошоци за сместување и за згрижување. При 

крај на 2022 година детето од згрижувачкото семејство од Свети Николе е повлечено од страна на 

матичниот Центар и сместено во друго згрижувачко семејство во друга општина , на барање на 
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згрижувачката поради влошување на нејзината здравствена состојба.Така што имаме разлика од 

планираното до реализираното. 

 

 

5.20.Право на здравствена заштита 

 
Релизирано План Разлика 

2020 2021 2022 2022  

Предмети 
 

Пренесени 67 67 62 60 2 

Новопримени 3 4  5 15 -13 

Укинати 3 8   7 10 -3 

Одбиени 0 1   0 0 0 

Предмети во работа-нерешени 0 0   0 0 0 

Позитивно решени  67 62   60 65 -5 

       

 

 
Релизирано План 

Разлик
а 

2020 2020 2021 2022  

Исплатен
и 

средства 

Исплатени средства 
1.445.881

  
1.551.072

  
1.551.072

  
1.696.50

0 
145.428 

Неосновано 
исплатени 

0 0  0  0 0 

Вратени средства 0 0  0  0 0 

 

 
Релизирано План Разлика 

2020 2021 2022 2022  

Жалби 

Поднесени 0  0   0 0 0 

Усвоени 0  0   0 0 0 

Одбиени 0  0   0 0 0 

 
  Право на здравствена заштита е условено право кое можат да го остварат лица кои се веќе корисници 
социјална услуга вон-семејна заштита сместување во институција,згрижувачко семејство, корисници на 
ГМП неспособни за работа, корисници на правото на помош и нега од друго лице ,корисниците на 
правото на попреченост, , како и корисниците на право на социјална сигурност на старите лица кои 
неможат да остварат здравствено осигурување по друг основ. Отстапките во број на корисници од 
планираното е многу мал, а и бројот на корисници во 2022 година е минимално намален од претходната.  

 

 
 

5.21.Паричен надоместок од други закони 

 
Реализирано План Разлика 

2020 2021 2022 2022  

Предмети 

Пренесени  0 0 0 0 0 

Новопримени  0 0 0 0 0 

Укинати  0 0 0 0 0 

Одбиени  0 0 0 0 0 

Предмети во работа-нерешени  0 0 0 0 0 

Позитивно решени  0 0 0 0 0 

Средства Исплатени/Потребни средства 0 0 0 0 0 
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6.СОЦИЈАЛНА ПРЕВЕНЦИЈА И СОЦИЈАЛНИ УСЛУГИ 
 

 
6.1.СОЦИЈАЛНА ПРЕВЕНЦИЈА   
 

Планирана активност 
Учесници/ц
елна група 
(описно) 

Број/опфат на 
учесници 

Очекувани позитивни 
влијанија/исходи 

План
иран

о 
Остварено Планирано Остварено 

 Организирање работни 
средби со стручен кадар во 
образовни установи за 
координација на 
превентивни активности за 
важноста на воспитно 
образовниот процес и 
превенција од малолтничко 
престапништво 

 Педагошко 
психолошка 
служба од 
училиштата 
и 
претставниц
и од ЦСР  15 

 се 

реализилиз
ирани  во 
училиштата   
со  со 
нивните 
стручни 
тимови  

 Зголемување 
на редовноста 
на учениците и 
намалување на 
малолетничко 
престапништво 

 Зголемување 
на редовноста 
на учениците и 
намалување на 
малолетничко 
престапништво 

 Организирање на средби  со 
стручен кадар од 
здравствени институции за 
координација на 
превентивни 
активностиПодобрување на 
меѓусебната соработка во 
делот на насилство врз 
жените и семејно насилство 

 Претставниц
и од ЦСР 
Свети 
Николе и 
Здравствен 
дом Свети 
Николе, 
вклучувајки и 
раководни 
лица од ЗД 

 2 
средб
и 
годиш
но 

 Се 
реализилиз
ирани со 
здравствени
теработници  

 Подобрување 
на меѓусебната 
соработка,подо
бра 
координација 
меѓу 
институциите 

 Подобрување 
на меѓусебната 
соработка,подо
бра 
координација 
меѓу 
институциите 

 Учество во активности во 
основни  училишта за 
превенција од одреден 
ризик(трибини , фокус групи 
и други настани) 

 

 Превенција 
од болести 
на зависност, 
права на 
детето, 
препознавањ
е на семејно 
насилство 

 Учен
ици 
од 6 
до 9 
оддел
ение 
во 
сите 
основ
ни 
учили
шта 

 Реализилиз
ирани  по 
една 
едукативна 
заедничка 
работилниц
а на ЦСР 
ПС и 
училиштето 

 Подобра 
информираност  
на 100 ученици 
за 
препознавање 
на наведените 
ризици и 
последици од 

 Подобра 
информираност  
на 100 ученици 
за 
препознавање 
на наведените 
ризици и 
последици од 

            

            

 
Сите активности од социјална превенција кои беа предвидени за 2022 година  се целосно 
реализирани оваа година. Меѓуресорската соработка на превенција на локолно ниво се одвива 
најчесто заеднички со најповиканите институции Центарот, полиција училиштата, здравствени 
работници  .  
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6.2.СОЦИЈАЛНИ УСЛУГИ   
6.2.1.Услуги на информирање и упатување  

 

Реализирано  План Разлика 

2020 2021 2022 
 
2022 

 

Услуга на информирање  
382 

 

 
495 
 1700 

 
 

1646 

 
 
54 

Услуга на упатување до друга 
институција 

37 
 

51 
 90 

 
 

90 

0 

Вкупно 419 546 1790 1736 54 
. 

Услугите на информирање и упатување опфаќаат информирање на граѓаните за правата од социјална 

заштита и расположливите социјални услуги, првична проценка и упатување до други институции, со 

цел остварување непречен пристап до правата и услугите. 

 

6.2.2.Услуги на стручна помош и поддршка 

 Реализирано  План Разлика 

2020 2021 2022 2022  

Услуги на стручна помош и поддршка 

 
77 

115 121 120 1 

Вкупно 77 115 121 120 1 

Услугите на стручна помош и поддршка на поединец и семејство опфаќаат помош и поддршка за 

надминување на индивидуални и семејни проблеми преку проценка, планирање, интервенции за 

заштита и евалуација, како и следење на состојбата по завршување на интервенциите, со цел 

зајакнување на корисниците, промоција на нивниот непречен развој, обезбедување и одржување на 

добросостојбата и независноста и нивно долгорочно оспособување за самостојно надминување на 

социјалните проблеми. 

 

6.2.3.Услуги на советување 

 

Реализирано  План Разлика 

2020 2021 2022 2022 
 

Подготовка за брак, живот во семејство, 
родителство, планирање на семејство, 
брачно/партнерско советување за партнери 
со нарушени односи 

 
 

28 
 

48 
 39 

50 
 

 
 
-11 
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Советување при развод на брак 
 
 

135 138 90 140 

 
 
-50 

Семејна медијација за семејства со нарушени 
семејни 
 односи 
 

99 

 
115 

 
70 

 
120 

 
-50 

Психо-социјална поддршка за жртви на 
семејно насилство 
 

245 
 
267 

 
270 

 
270 

 
0 

Психо-социјален третман на сторители на 
семејно насилство и 
 

14 

 
18 

 
31 

 
20 

 
11 

Други специјализирани видови на советувања 

0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
Вкупно 
 

 
521 

 
586 

 
500 

 
600 

 

 
-100 

 

Услугите на советување опфаќаат советодавна работа, односно советувалишна работа, со цел 

превенирање, ублажување и надминување на последиците од настанатите социјални проблеми на 

поединец и семејство, и тоа:  

- подготовка за брак, живот во семејство, родителство, планирање на семејство, брачно/партнерско 

советување за партнери со нарушени односи, 

 - советување при развод на брак, 

 - семејна медијација за семејства со нарушени семејни односи, 

 - психо-социјална поддршка за жртви на семејно насилство,  

- психо-социјален третман на сторители на семејно насилство и  

- други специјализирани видови на советувања 

 

6.2.4.Услуги во домот 

 
Реализирано План Разлика 

2020  2021 2022 2022  

Помош и нега во домот  
 

0 0 0 2 -2 

Лична асистенција 
 

0 0 0 2 -2 

Вкупно 
 

0 0 0 4 -4 
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  Услуги во домот се услуги за обезбедување помош и нега во домот на лице со привремено или трајно 

намален функционален капацитет, со цел овозможување на лицето да продолжи да живее во 

сопствениот дом и превенција на потребата од вонсемејна заштита. 

Овие две услуги се уште не се развиени во нашата општина.За лична асистенција имаше 
заинтересирани неколку лица со попреченост, но кај нас нема лиценцирани лични асистнти и истата 
неможе да се реализира.  

6.2.5.Услуги во заедницата 

Во овој дел се наведуваат услугите во заедницата (услуги на дневен престој и услуги на 
привремен престој) кои се развиени и се обезбедуваат во центри за дневен престој, центри за 
рехабилитација и ресоцијализација и центри за привремен престој: 

Центри за Дневен престој :  
 

Центар за дневен престој за лица со попреченост 

Корисници 
Реализирано План Разлика 

2020 2021 2022 2022 

Вкупен број на категоризирани лица на 
територијата што ја покрива ЦСР на возраст од 
0-26   18  10 7 

 
 

20 

 
 

-13 

Број на упатени во Центар за дневен престој 13 13 13 15 -2 

Просечен број на присутни  во центар за дневен 
престој 9 6 7 

 
13 

 
-6 

 
 

 

Покрај ова се планира и: 

 

• Работа со корисници и семејства, 

Се работи со  мешана група на корисници според возраста ,  односно имаме корисници на возраст од 
15 до 52 години, со оглед на возраста е прилагодена и програмата за работа . И покрај големата разлика 
во годините нивото на интелектиуална развиеност е скоро на исто ниво со мали отстапувања.  
Дневниот центар изработува годишен план за работа кој е операционализиран низ месечни планови на 
работа кои содржат:  Тематски содржини поделени во повеќе подрачја, видови активности, одговорни 
стручни работници за реализација на активностите, временска рамка и додатни информации кои ги 
надминуваат редовните активности (партнерства,донации,проекти и сл.) Се изготвува и годишна 
програма за работа со локалната заедница   во која се планира спроведување на повеќе 
активности,посети и екскурзии.Со родителите сме во постојана комуникација и соработката во 
изминатиот период е     позитивна и заеднички се изнаоѓаат решенија за одредени настанати проблеми.  

 
Листа на услуги во Дневниот Центар:  
Продолжуваме согласно сегашната динамика особено орентирани кон оспособување за што поголема 
самостојност при извршување на секојдневните активности како дома така и во Д.Центар . 
 Како листа на услуги би ги навеле следниве: 
 -Индивидуален третман ,претежно од дефектолошки аспект. 
-Домашни посети во семејствата 
-Психосоцијална помош и поддршка за интеграција во локалната средина. 
- Ресоцијализација , работна окупација, професионална ориентација и работно ангажирање/   
вработување (досега сме посредувале за вработување на поголем број на луѓе со хендикеп кои денес 
успешно се вработени во некоја од  заштитните фирми во Општината) 
- Сензомоторен развој , едукација и интеграција  
- Советодавна работа со родители 
-Помош при упатување на комисија за категоризација 
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-Помош при остварување на права од социјалната и детската заштита 
 
 

• Потреби за подобрување на условите за работа и ефектите од работата 

Со оглед на фактот  што поголемиот број на лица со попреченост се возрасни како и возраста на нивните 
родители се јавува потреба од отворање на посебен центар за прифаќање на овие лица каде би 
живееле самостојно со 24  часовна подршка .  

 

• Начин на зголемување на опфат и присутност 

Со оглед на тоа  што поголемиот број на деца со попреченост се  редовни ученици преку процесот на 

инклузија , дневниот центар е спремен и има можности на овие лица да им пружи одредени  услуги во 

одреден временски период по завршување на часовите а исто така секогаш сме на располагање и на 

нивните родители нудејки  разновидни совети ,  како и помош при остварување на своите права . 

Сензорната соба е наменета за помали корисници и е претворена во  една мала занимална каде  ќе се  

работи  со децата од училште а со самото тоа и би ги поделелиле групите согласно нивната возраст.   

 

➢ Центар за дневен престој на деца во ризик  

Корисници 
Реализирано План Разлика 

2020 2021 2022 2023  

Вкупен број евидентирани деца на улица 
на подрачјето на ЦСР  0  0  0 

0 
0 

Број на упатени во центар за дневен 
престој 0 0 0 

0 
0 

Просечен број на присутни  во центар за 
дневен престој  0 0 0 

0 
0 

 
ЈУМ Центар за совијална работа Свети Николе нема Дневен центар за деца на улица и досега од 

евиденцијата нема евидентирани деца на улица 

 

➢ Центар за рехабилитација и ресоцијализација  

Корисници 
Реализирано План 

2022 

Разлика 

2020 2021 2022  

Вкупен број евидентирани зависници на 
подрачјето на ЦСР  0  0  0 

0 
0 

Број на упатени во Центар за рехабилитација 
и ресоцијализација 0 0 0 

0 
0 

Просечен број на присутни  во центар за 
рехабилитација и ресоцијализација  0 0 0 

0 
0 

 
Во општина Свети Николе нема отворено таков Центар 
 

➢ Центар за дневен престој за бездомни лица 

Корисници 
Реализирано План 

2022 

Разлика 

2020 2021 2022 

Број на корисници 0 0 0 0 0 

 
Во општина Свети Николе нема отворено таков Центар 
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➢ Центар за дневен престој за стари лица 

Корисници 
Реализирано План 

2022 

Разлика 

2020 2021 2022 

Број на регистрирани корисници во ДЦ 0 0 0 0 0 

Просечен број на присутни  во дневен центар 0 0 0 0 0 

 
Во општина Свети Николе нема отворено таков Центар 
 

Центри за привремен престој (ЦПП) 

➢ Центар за жртви на семејно насилство /Центар за жртви на семејно насилство, центар 
за жртви на родово-базирано насилство и центар за жени жртви на сексуално 
насилство и силување  

Број на корисници 

Реализирано План 
2022 

 

2020 2021 2022 Разлика 

3 5 8 6 2 

 
 Во текот на 2022 година во Центарот за жртви на семејно насилство беа згрижени 3 жени и 5 малолетни 
деца.  Центарот им обезбедува живеалиште со дневен престој , спална и санитарен чвор каде 
корисниците можат да ги обавуваат секојдневните активности за живеење, им обезбедува храна која 
сами ја подготвуваат , средства за хигиена  со кои тие самостојно одржуваат хигиена . За време на 
престојот стручните лица од Центарот на секој корисник спрема потребите им укажува психосоцијална 
подршка и третман со цел полесно и побезболно надминување на стресните состојби и трауми 
предизвикани од насилството, работи на нивните потреби за понатамошно уредување на нивниот живот 
преку соработка со стручните лица од нивниот матичен центар од кај доаѓаат. Центарот по потреба на 
корисниците ги придружува во обезбедување на здравствени услуги.Безбедноста и сигурноста во 
центарот за жртви на семејно насилство ја обезбедува ПС Свети Николе до која веднаш при сместување 
на корисник телефонски ги информираме ,а потоа и по писмен пат за присуството на лица во шелтерот. 
Особена потешкотија и недостаток во работата е немање на службени лица во ЦЛЖСН после работното 
време, ноќе и за време на викенд . Службени лица од ЦСР по потреба и проценка после работно време 
вршат повремени контроли  но истите се недоволни за ваков облик на заштита. На корисниците во 
шелтерот не им се остава телефон и истите немаат можност за комуникација со  службените лица после 
работното време. Друг  посериозен проблем кој се јавува и се согледува од досегашниот престој на 
жртви на насилство е долгото престојување во шелтерот   особено кога жртвите се надвор од нашата 
општина па истите во периодот кога тие веќе го надминуваат стресниот период и се враќаат во нормално 
секојдневно фукционирање поради одалеченоста од своето место на живеење не се во состојба сами 
да ги искористат нивните резилиентни и силни страни и самостојно да се враќаат во нормалното 
функционирање ( рабоата, одржување на живеалиште, одржување на семејни врски, планирање на 
натамошното живеење). 
Оваа година поради затната канализација настана поплавување на  дел од центарот со што и 
дополнително ја зголеми влагата во просториите. Центарот за жртви на семејно насилство работи веќе 
10 години и досега не е направено, белење на просториите, реновирање , а мебелот во истиот е доста 
оштетен па нормално просечно фукционирање од септември па наваму е доведено во ризик поради 
несоодвбетни услови. За ова е  известено и е побарано и средства од МТСП  за негово реновирање 
како би бил вратен во функција. 
  

➢ Центар за жртви на трговија со луѓе 

Број на корисници Реализирано План Разлика 
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2020 2021 2022 2022 

0 0 0 0 0 

     Во Свети Николе нема отворено  ваков Центар и  досега со оглед на бројот на пријавени случаи  
сметам дека немаме потреба од негово отварање. Оваа услуга би можеле да ја реализираме преку веќе 
постоечките вакви центри 

 

➢ Центар за бездомници 

Број на корисници 

Реализирано План 
2022 

 

2020 2021 2022 Разлика 

0 0 0 0 0 

    Немаме ваков центар и ЈУМ ЦСР Свети Николе не дава ваква услуга, а доколку има потреба услугата 

ќе ја обезвбеди преку веќе постоечките вакви центри., 

 

➢ Центар за деца кои ќе се затекнат без родителска грижа или како скитаат и деца жртви 
на злоупотреба  

Број на корисници 

Реализирано План 
2022 

 

2020 2021 2022 Разлика 

0 0 0 0 0 

Во нашата општина нема отворено таков центар,а и немаме евидентирано такви корисници 

 
 
 
 
 

➢ Советувалиште  

Корисници 
Реализирано План 

2022 

Разлик
а 

2020 2021 2022 

Вкупен број на евидентирани корисници во 
Советувалиште 30   

52 
 

Број на корисници по одредени ризици  
-брак и семејство 
-семејно насилство 
-деца во ризик и сл  
 

14 
8 
8 

20 
14 
9 

41  
42 
35 

25 брак и 
семејство 

17 
семејно 

насилств
о 

10 деца 
во ризик 

 
 
 
 
 
 
 

16 
25 
25 

 

Работата на советувалиштето во 2022 година е како и  претходните години со тоа што советувалишна 

работа се спроведува со поединечни семејства, немаме групна работа со повеќе различни семејства. 

Особена потешкотија во советувалишната работа е тоа што интересот за посета на советувалиште е 

мал, недоследен  и се сведува само на неопходниот миниум . Недостатокот и слабата мотивираност за 

ваквиот облик на работа  нашиот Стручен тим го анализира како резултат на  стигмата во општествената 

средина за посета на советувалишта,  работата на истите стручни лица во советувалиште и во услугите 
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кои ги добиваат како корисници  од каде се упатени  на пример водителот во мировна постапка е истиот 

што и во советувалиште,ист психолог педагог и нема јасна  

 

дистинкција во советувалиште да се работи на здрави модели на семејно и брачно фукционирање за 

разлика од мировна постапка каде би се работело на дијагностика на лошо фукционирање и потенцијали 

за  надминување. Сметаме дека советувалишта треба да бидат издвоени професионални со конкретни 

програми   за да го дадат својот ефект. Со ова се јавува и прфесионализација и обука на профили кои 

би работеле само советувалишна работа.  

Во 2022 година забележителен е тренд на зголемување на  бројот на лица во советувалиште што се 

должи на прифатената обврска согласно со индивидуалните планови заработа со кориснците 

6.2.6 Услуги на вон-семејна заштита 

6.2.6.1 Живеење со поддршка  

Давател на услугата  
Број на 

корисници 

Реализирано 

 

План 

 

 

Разлика 

2020 2021 2022 2022  

ОЕ на СОС Детско село  2 0 1 1 0 

ПОРАКА НЕГОТИНО-

Неготино 
 

1 1 1 1 

0 

 

6.2.6.2 Згрижување во друго семејство 

Згрижување во друго 
семејство  
 

Број на 
корисници 

Реализирано План Разлика 

2020 2021 2022 2022  

Сместување во 
згрижувачко семејство  

4 5 4 6 -2 

Роднинско згрижување 
 
 

0 2 2 2 0 

 
Со услуги на вон-семејна заштита се обезбедува основна заштита која опфаќа: сместување, помош и 
поддршка од стручни лица, згрижување, исхрана, облека, здравствена заштита, и други услуги во 
зависност од видот на корисниците, кои немаат  услови за живеење  во своето  семејство или од други 
причини им е потребна вон-семејна заштита. 

 

6.2.6.3 Сместување во установа  

За сместените во установа да се даде преглед на број на корисници за секоја установа:  

Установа  
Број на 
корисници 

Реализирано План Разлика 

2020 2021 2022 2022 2022 
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ЈУ Дом за доенчиња и мали деца 
Битола  

 
2 1 2 

2 0 

ЈУ Детски Дом 11 Октомври   / / / 0 0 

ЈУ за згрижување деца со воспитно  
социјални проблеми и нарушено 
поведение 

 
/ / / 

2 -2 

ЈУ Завод за рехабилитација на деца 
и младинци Скопје 

 
/ / / 

0 0 

ЈУ Завод за заштита и 
рехабилитација - 
Бања Банско,Струмица  

 
/ / / 

0 0 

ЈУ Специјален Завод Демир Капија   6 6 5 5 0 

ЈУ Дом за  стари лица   5 4 3 10 -7 

Установа за прифат на братели на 
азил 

 
0 0 0 0 

0 

 

Нема  големи промени во бројот на корисници во 2022година од претходната. 

 

 6.2.6.4. Сместување во групен дом  

Групен дом 
Број на 
корисници 

Реализирано 
 

План 
 
 

Разлика 

2020 2021 2022 2022  

Берово 0 
0 0 0 0 

0 

Штип 0 
0 0 0 0 

0 

Кавадарци 0 
0 0 0 0 

0 

Во 2022 година немаме корисници сместени во мал групен дом. 

 

7.ПОСТАПКИ КОИ СЕ ВОДАТ ВО ЦСР 

 

Број на предмети во работа  Реализирано План Разлика 

2020 2021 2022 2022 2022 

Брак и семејство 164 204 173 213 -40 

Бракоразводи- постапки за мирење  18 28 17 30 -13 

Лица со нарушени партнерски и брачни 
односи 

29 41 39 42 -3 

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

53 56 31 56 -25 

Вонбрачно доверување на дете  0 0 5 0 5 

Малолетно лице кое сака да стапи во брак 
пред полнолетство 

 0 0 0 2 -2 

Жртва на семејно насилство  33 42 42 45 -3 
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Сторител на семејно насилство  31 37 39 38 1 

Заштита на деца 125 113 107 117 -10 

Дете  без родители и родителска грижа  8 13 11 15 -4 

Дете со  попреченост 64 41 42 40 2 

Дете во ризик 18 25 24 25 -1 

Дете во судир со закон  14 7 14 10 4 

Малолетно лице  под старателство  8 13 11 15 -4 

Надзор над вршење на  родителско право  5 7 1 8 -7 

Одземање на родителско право   2 3 0 2 -2 

Посвојување  6 4 4 2 2 

Заштита на возрасни 371 369 371 383 -12 

Полнолетно лице со попреченост 278 271 273 275 -2 

Возрасно лице под старателство(целосно 
одземена деловна способност) 

 21 22 19 25 -6 

Возрасно лице под старателство  (делумно 
одземена деловна способност) 

 1 1 1 1 0 

Старателство на возрасно лице за посебен 
случај 

 19 9 9 10 -1 

Лице кое злоупотребува  дроги и други 
психотропни супстанци  

6 4 2 6 -4 

Лице кое злоупотребува алкохол,или се 
лекува од алкохол 

2 2 2 4 -2 

Возрасно лице  со изречена алтернативна 
мерка  

0 0 0 
0 

0 

Возрасно лице по отпуштање од казнена 
установа 

8 10 15 
10 

+5 

Лице жртва на трговија со луѓе 0 0  0 0 

Бездомно лице 0 0  0 0 

Старо лице  4 6 3 5 -2 

Лице азилант 0 0 0 
 

0 
0 

Носител на згрижувачко семесјтво  1 1 1 1 0 

Носител на роднинско згрижување 1 1 1 1 0 

Интегрирано советувалиште во ЦСР  30 42 45    45 0 

ВКУПНО 660 686 651 713 -62 

  

• Во постапките  од брак и семејство во изминатата година евидентно е благо намалување на 

бројот на постапки во оваа категорија.  

• Во делот на заштита на деца имаме едно проечно движење на предметите по сите ризици со 

помали осцилации. 

•  Во третиот дел заштита на возрасни имаме праволиниско движење и нема поголеми осцилации 

во сите постапки кои се водат.  

• Најзастапени предмети во работа се предметите од брак и семејство .Во делот на заштита на 

возрасни имаме поголем број на предмети , но најголемиот дел од нив се предмети од лица со 

попреченост кои се стари предмети и само се пренесуваат во наредната година.Овие лица 

добиваат облик на заштита ако им се одземе деловната спсобност или ако се сметуваат некаде 

или остварат некое право. 
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Од анализата на специфичните фактори кои влијаат на трендот на  зголемување или опаѓање на бројот 

на пријавени случаи од сите категории во 2022 година ,може да се истакне актуелната состојба со 

отселување на маладат популација во старнство. 

  

 

БРАК И СЕМЕЈСТВО 

7.1. Мировна постапка и доверување 

Број на 
предмети 

Предмети 
Реализирано План Разлика 

2020 2021 2022 2022 2022 

Пренесени / 18 2 5 -3 

Нови 18 17 17 25 -8 

Упатени на советувалиште 11 20 17 25 -8 

Успешна мировна постапка 1 2 1 10 -9 

Доставено мислење до суд 13 23 14 20 -6 

Постапено по барање од друг 
ЦСР 

5 7 5 1 4 

Предмети во работа 18 5 3 5 2 

Затворени (пасива) 
19 32 19 7      12 

 

Возраст на партнерите во мировните постапки се движиод 26 па до 45 години, најмногу од 

партнерите се со средно образование, потоа со основно ,а најмал дел се со високо образование. 

Спроведени постапки за мирење без деца немаме.Во постапките каде има деца истите се 

доверувани и кај мајки и кај татковци во зависност од потребите на децата, родителскиот потенцијал, 

и постигнатиот договор на родителите.  

 

 

/Измена на 
судска пресуда 
за доверување 

Предмети 
Реализирано План  разлика 

2020 2021 2022 2022  

Пренесени / 1 0 0 0 

Нови / 6 0 5 -5 

По барање на друг ЦСР / 1 0 3 -3 

Испратени извештаи до Суд / 6 0 5 -5 

Предмети во работа / 7 0 5 -5 

Затворени (пасива) 
/ 7 0 5 -5 

 

  Во 2022 година не  се водени постапки за измена на судска пресуда за доверување на 

деца.  

 

 

 

Суска 
привремена 

мерка за 
доверување 

Предмети 
Реализирано план разлика 

2020 2021 2022 2022  

Пренесени 0 0 0 0 0 

Нови 0 0 1 1 0 

Испратени извештаи до суд 0 0 1 1 0 

Предмети во работа 0 0 1 1 0 
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Затворени (пасива) 
0 0 1 1 0 

 

Во ЈУМ ЦСР Свети Николе во 1 предмет се води  судкса постапка за привремена 
мерка за доверување на 3 малолетни деца  на возраст од 7, 4 и 3 години. Постапката 
сеуште нема конечна судска завршница.   
 

7.2.Лица со нарушени партнерски/брачни односи  

Број на 
предмети  

Предмети 
Реализирано План Разлика 

2020 2021 2022 2021  

Пренесени 9 11 4 7 -3 

Нови 20 30 39 35 +4 

Упатени на советувалиште 11 21 20 16 +4 

Предмети во работа 29 7 5 10 -5 

Затворени (пасива) 
26 34 38 32 +6 

 
Во нарушени брачни/партнерски и семејни односи имаме партнери од 19 години па до 

77години од македонска и ромска националност, во распон на брачно живеење од 1 години па 

до 58 години заеднички живот . Од семејствата со нарушени партнерски и брачни односи само  

во 19 брачни  заедници со полнолетни деца односно станува збор за семејства во зрело доба 

и поодминати години .  

7.3.Дете на кое му се уредуваат односите со родител со кој не живе или блиски сродници 

Регулирано 
видување со 
спогодба со 

родител 

Предмети 
Реализирано План Разлика 

2020 2021 2022 2022 0 

Пренесени 2 0 0 0 0 

Нови 0 0 0 1 -1 

Упатени на советувалиште 0 0 0 0 0 

Предмети во работа 0 0 0 1 0 

Затворени (пасива) 
2 0 0 1 -1 

 

Покрај посебната анализа, појавата да се анализира и  од аспект на: 

• Почитување на спогодбата за видување 

 

 

 

 

Регулирано 
видување со 
спогодба со 

блиски 
сродници 

Предмети 
Реализирано План Разлика 

2020 2021 2022 2022  

Пренесени 0 0 0 0 0 

Нови 0 0 0 1 -1 

Упатени на советувалиште 0 0 0 1 -1 

Предмети во работа 0 0 0 1 -1 
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Затворени (пасива) 
0 0 0 1 -1 

Покрај посебната анализа, појавата да се анализира и  од аспект на почитување на 

спогодбата за видување. 

 

Регулирано 
видување со 
решение со 

родител 

Предмети 
Реализирано План Разлика 

2020 2021 2022 2022  

Пренесени 50 48 30 56 -26 

Нови 3 20 16 20 -4 

Упатени на советувалиште 0 8 19 12 7 

Предмети во работа 48 56 31 55 -24 

Затворени (пасива) 
5 12 25 21 4 

 

Родителите на деца на кои им се уредуваат односите се на возраст од 24 па до 46 години возраст 

,по образовна структура има најмногу со средно образование, а по некој со основно и високо 

образование, по етичка припадност најмногу Македонци,а четворица родители Роми. 

Решенијата воглавно се почитуваат, но има и видувања каде има потешкотии во видувањата  

каде преку советувалишна работа се упатуваат на соодветно вршење на родителската функција 

во услови на сепарирано живеење. Во изминатат 2022 година еден родител има самостојно 

пподнесено кривична  пријава пред Суд против родител за непочитување на решение на ЦСР 

за лични односи и непосредни контакти. 2 жалби се поднесени од кои по 2 повторно се 

одлучуваше во делот на динамиката на видувањата.Намалување на бројот на предмети имамае 

во делот на пренесени и предмети во работа поради тоа што дел од децата станаа полнолетни, 

но најголем дел предмети се затворени поради заминување во странство. .   

 

Регулирано 
видување со 
решение со 

блиски 
сродници 

Предмети 
Реализирано План Разлика 

2020 2021 2022 2022 2022 

Пренесени 0 0 0 0 0 

Нови 0 0 1 1 0 

Упатени на советувалиште 0 0 1 1 0 

Предмети во работа 0 0 1 1 0 

Затворени (пасива) 
0 0 0 0 0 

  

Во текот на 2022 година имаме донесено 1решение за 1 малолетно дете со кое се уредуват 

видувањата со баба и дедо од покојна мајка.Решението се одвива по утврдената динамика . 

 

7.4.Доверување на дете родено во вонбрачна заедница 

Број на 
предмети 

Предмети 
Реализирано План Разлика 

2020 2021 2022 2022  

Пренесени 0 0 0 0 0 

Нови 0 0 5 0 5 

Упатени на советувалиште 0 0 0 0 0 

Предмети во работа 0 0 0 0 0 

Затворени (пасива) 
0 0 5 0 5 

 



 

 

 

35 

Во текот на 2022 година имаме постапуано по 5 барања за доверување на дете од вонбрачна 

заедница. 

 

 

 
7.5.Малолетно лице кое наполнило 16 години и сака да склучи брак 

Број на 
предмети  

Предмети 
Реализирано План Разлика 

2020 2021 2022 2022 2022 

Пренесени 0 0 0 0 0 

Нови 0 0 0 2 -2 

Доставено мислење до суд 0 0 0 2 -2 

Упатени на советувалиште 0 0 0 2 -2 

Затворени (пасива) 0 0 0 2 -2 
 

Во 2022 година не е видентиран предмет по оваа категорија. 
 

7.6.Жртва на семејно насилство 

Број на предмети  

Предмети 
Реализирано План Разлика 

2020 2021 2022 2022  

Пренесени 15 10 9 10 -1 

Нови 18 24 42 35 7 

Предлог на ЦСР за ПМЗ до 
суд 

16 12 16 21 -5 

Упатени во советувалиште 8 9 0 2       -2 

Затворени (пасива) 23 24 40 10 30 

 
    Семејното насилство и родово базираното насилство бележи зголемување на пријавите , но не и 
зголемување на судските постапки за мерки на заштита од насилство бидејќи најчесто жртвите се 
откажуваат од водење на постапки пред судот за изрекување на времени мерки за заштита. Од 
досегашната  работа и анализа на предметите од областа на семејното насилство можеме да 
констатираме дека најчести жртви на семејно насилство се жени кои се жртви на насилство од страна 
на своите брачни партнери или поранешни брачни партнери, но и возрасни родители од деца. Како 
причини за насилството се употреба на алкохол, дрога и психотропни супстанци, нарушено психичко 
здравје на сторителот, нетолеранцијата како и нарушените брачни односи, од економски карактер. 
Имаме 1 предмет на родово базирано насилство, а едн предмет каде ни е отфрлен предлогот за 
изрекување на времени мерки за заштита од семејно насилство.  
Во делот на следењето на извршувањето на времените мерки за заштита на семејно насилство од 
страна на 5 жртви е пријавено непочитување на судските решенија за што се поднесени 5 кривични 
пријави против сторителите пред  ОЈО Свети Николе,а во останатите изречените мерки се почитувани 
. 
 

7.7.Сторител  на семејно насилство 

Број на предмети  

Предмети  
Реализирано План Разлика 

2020 2021 2022 2022  

Пренесени 15 23 9 9 0 

Нови 16 14 38 20 18 

Доставено мислење до суд  
за ПМЗ 

10 12 16 13 3 

Упатени на советувалиште 0 0 0 16 -16 
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Од досегашната  работа и анализа на предметите од областа на семејното насилство можеме да 

констатираме дека најчести сторители на семејно насилство се лица од машки пол на возраст над 23- 

66  години, брачни партнери на жртвите на семејно насилство а често како сторители на насилство се 

јавуваат и возрасни  деца . Причините за насилство во наведените случаи се  нарушени семејни односи, 

болести на зависност како и нарушено психичко здравје на сторителите. Најчесто изрекувани 

привремени мерки за заштита од семејно насилство во 2022 година се: забрана да се заканува дека ќе 

стори семејно насилство, забрана да ја малтретира и вознемирува жртвата на семејно насилство, 

забрана да се приближува до местото на живеење или друго место кое редовно го посетува жртвата на 

семејно насилство како и задолжително лекување од алкохол.  

 

 

ЗАШТИТА НА ДЕЦА 

7.8.Дете без родители и родителска грижа 

Број на 
предмети 

Предмети 
Реализирано План Разлика 

2020 2021 2022 2022 2022 

Пренесени    6 7 10 13 -3 

Нови  2 8 1 5 -4 

Решени  1 2 3 2 1 

Предмети во работа  8 13 11 16 -5 

Затворени (пасива) 
1 2 2 2 0 

 

Возраст на дете 
до 3 години 2 / 3 1 -2 

4 -  6 години  3 / 2 2 0 

 7 – 10 години  / / 3 1 2 

 11 – 14 години / 1 0 3 -3 

 15  - 18 години 3 1 3 0 3 

 Од 18 – 26 години / 0 0 0 0 

 

Покрај посебната анализа, појавата да се анализира и  од аспект на: 

• Пол на дете,- 5 женски,6 машки 

• Етничка припадност, -македонци 

• Образование на дете, 8 се училишни деца од кои 5 посетуваат основно а 3 средно 

образование 

• Семејна состојба, -без семејна грижа  

• Каде живее детето,- 2 деца живеат во семејство со блиски сродници, биолошко 

семејство со баби браќа и сетри, 5 деца живеат во згрижувачко семејство, 2  деца се 

сместени во роднинско згрижувачко семејство и 2 дете е згрижено во вонсемејна 

заштита Дом за доенчиња и мали деца  . 1 машко дете  од овие веќе е полнолетно и му 

престана стартелството и едно до 3 годишна возраст отстапено на др. Центар за 

посвојување.   

• Образование на мајката и таткото на децата е основно и средно образование. 

• Материјален статус деца од социјално загрозени семејства и деца од материјално 

обезбедени. 

• Причини за статусот-дете без родители и родителска грижа 6 деца се без родителска 

грижа и тоа 5 напуштени од родителите, 1 без двајцата родители,а на 5 деца на 

родителите им е одземено родителското право.   
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7.9. Дете со попреченост  

Број на 
предмети 

Предмети 
Реализирано План Разлика 

2020 2021 2022 2022  

Пренесени 61 64 62 46 16 

Нови 3 10 5 9        -4 

Предмети во работа 64 74 67 6 61 

Решени 3 10 8 49 -41 

Затворени (пасива) 
0 2 3 9       -6 

Во 2022 бројот на дете со попреченост изнесува 67  од кои 3 наполниле 26 години.Од тие 18 дете се со 

пречки во менталиот развој ,19 хронично болни,11 деца со комбинирани пречки, 9 со телесна 

попреченост,3 аутизам, 1 говор 1 слепо и 4 пречки во слухот .Според националната приопадност сите 

се изјаснуваат како Македонци.     

   7.10.Дете во ризик 

Број на 
предмети 

Предмети 
Реализирано План Разлика 

2020 2021 2022 2022  

Пренесени 1 1 3 7     -4 

Нови 8 15 24 18 6 

Решени 8 13 13 12 1 

Предмети во работа 1 3 8 16 -8 

Затворени (пасива) 
8 13 16 12 4 

 
 
 

Возраст на дете 
До 14 години 0 5 5 6 -1 

Од 14 до 18 години 9 11 19 14 5 

 

•    Децата во ризик се најмногу на возраст од 14 до 18  ,застапени и од двата пола  машки 

и  три женски , македонци и роми. Сите деца се вклучени во образовниот процес, деца 

кои живеат со своите родители. Образовниот статус на родителите се движи од 

основно, средно и високо образование, со различен социјален статус од деца кои 

потекнуваат од семејства социјално загрозени па до високо материјално обезбедени 

семејства.Најмногу деца во оваа категорија се јавуваат поради врснички тепачки и 

кражби. На овие деца најчесто им се даваат мерки на помош и заштита  преку 

советодавно советувалишна работа со родителите и децата , вклучување на педагошко 

психолошките служби од училиштата.   

 

Дете жртва на насилство 

Број на 
предмети 

Предмети 
Реализирано План Разлика 

2020 2021 2022 2022  

Пренесени 2 0 3 3 0 

Нови 7 5 9 5 4 

Решени 2 5 11 5 6 

Предмети во работа 7 3 1 3 -2 
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Затворени (пасива) 
7 2 11 5 6 

 

  Децата жртви на насилство се од  машки пол, беа вклучени во врсничко насилство ( тепачка  

4 деца, а 2 деца беа истепани од возрасно лице со душевна болест).  Потекнуваат од 

комплетни семејства ,со добар социо економски статус и добра образовна структура на 

родители високо и средно образование, а три деца се деца од семејства каде имало семејно 

насилство и тие се присутни во семејството иако врз нив не е извршено физичко насилство 

претрпеле емоционално насилство и се од Македонска националност. 

 

Дете жртва на трговија со луѓе 

Број на 
предмети 

Предмети 
Реализирано План Разлика 

2020 2021 2022 2021  

Пренесени 0 0 0 0 0 

Нови 0 0 0 1 -1 

Решени 0 0 0 1 -1 

Предмети во работа 0 0 0 1 -1 

Затворени (пасива) 
0 0 0 1 -1 

 

Нема евидентирано деца жртви на трговија со луѓе во текот на 2022 година 

 

Дете на улица 

Број на 
предмети 

Предмети 
Реализирано План Разлика 

2020 2021 2022 2022  

Пренесени 0 0 0 0 0 

Нови 0 0 0 0 0 

Решени 0 0 0 0 0 

Предмети во работа 0 0 0 0 0 

Затворени (пасива) 
0 0 0 0 0 

 

Нема евидентирано деца на улица во текот на 2022 година 

 

Дете кое злоупотребува алкохол 

Број на 
предмети 

Предмети 
Реализирано План Разлика 

2020 2021 2022 2022  

Пренесени 0 0 0 0 0 

Нови 0 0 0 1 -1 

Решени 0 0 0 1 -1 

Предмети во работа 0 0 0 1 -1 

Затворени (пасива) 
0 0 0 1 -1 

 

Во текот на 2022 година немаме на евиденција деца кои злоупотребуваат алкохол 
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Дете кое злоупотребува дрога 

Број на 
предмети 

Предмети 
Реализирано План Разлика 

2020 2021 2022 2022  

Пренесени 0 0 0 0 0 

Нови 0 0 0 1 -1 

Решени 0 0 0 1 -1 

Предмети во работа 0 0 0 1 -1 

Затворени (пасива) 
0 0 0 1 -1 

 

7.11.Дете во судир со законот 

Број на 
предмети 

Предмети 
Реализирано План Разлика 

2020 2021 2022 2022  

Пренесени 5 10 22 15 7 

Нови 9 12 14 8 6 

Решени 8 7 34 10 24 

Предмети во работа 14 22 2 13 -11 

Затворени (пасива) 
4 15 34 10 24 

 

     

• Децата во ризик се најмногу на возраст од 14 до 18  ,застапени и од двата пола и 10 

машки и 1женскo ,  по националност македонци освен едно ром. Сите деца се вклучени 

во образовниот процес, деца кои живејат со своите родители. Образовниот статус на 

родителите се движи од основно, средно и високо образование, со различен социјален 

статус од деца кои потекнуваат од семејства социјално загрозени па до високо 

материјално обезбедени семејства. Центарот има изречено воспитни мерки укор, 

засилен надзор од страна на родители  кои од страна на судот се прифатени а за 

неколку сеуште немаме повратни информации од судот.  

7.12.Дете под  старателство 

Број на 
предмети 

Предмети 
Реализирано План Разлика 

2020 2021 2022 2022  

Пренесени 6 8 10 13 -3 

Нови 2 6 1 4 -3 

Донесени решенија за 
престанак на старателство 

1 1 3 2 -1 

Предмети во работа 8 13 11 15 -4 

Возраст  

Полни 14, неполни 16 1 1 3 1 2 

Полни 16, неполни 18 12 6 11 8 3 

Полни 18, неполни 21 1 0 0 1 -1 
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Затворени (пасива) 
1 1 2 2 0 

  

• Пол на дете,- 5 женски,6 машки 

• Етничка припадност, -македонци 

• Образование на дете, 8 се училишни деца од кои 5 посетуваат основно а 3 средно 

образование 

• Семејна состојба, -без семејна грижа  

• Каде живее детето,- 2 деца живеат во семејство со блиски сродници, биолошко 

семејство со баби, браќа и сетри, 5 деца живеат во згрижувачко семејство СОС Детско 

село Скопје, 2  деца се сместени во роднинско згрижувачко семејство и 2 деца се 

згрижени во вонсемејна заштита Дом за доенчиња и мали деца  . 1 машко дете  од овие 

веќе е полнолетно и му престана стартелството и едно до 3 годишна возраст отстапено 

на др. Центар за посвојување, престанато стартелство .   

• Образование на мајката и таткото на децата е основно и средно образование. 

• Материјален статус деца од социјално загрозени семејства и деца од материјално 

обезбедени. 

• Причини за статусот-дете без родители и родителска грижа 6 деца се без родителска 

грижа и тоа 5 напуштени од родителите, 1 без двајцата родители,а на 5 деца на 

родителите им е одземено родителското право.   

7.13.Старателство над дете за посебен случај  

Број на предмети 

Предмети 
Реализирано План Разлика 

2020 2021 2022 2022  

Пренесени 0 0 0 0 0 

Нови 0  0 0  0 0 

Решени 0  0  0  0 0 

Предмети во работа 0 0 0 0 0 

Затворени (пасива)  0  0  0 0 0 

 
Во 2022 година немаме предмети на старателство на дете во посебен случај   

 

7.14.Надзор над вршење  на родителско право 

Број на предмети  

Предмети 
Реализирано План Разлика 

2020 2021 2022 2022  

Пренесени  1  5 1 7 -6 

Нови 4  6 1 4 -3 

Предмети во работа  5 1 2 8 -6 

Затворени (пасива)  1 10  2 3 -1 

 

Покрај посебната анализа, предметите се анализираат и од аспект на: 

- Број на предмети со применети мерки: 

- Корективно-превентивни: Во 2022 година над 2 родители е вршен надзор над вршењето на 

родителското право еден пренесен и еден нов со цел да се превенира и корегира 
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родителскиот однос во соодветно задоволување на потребите и правата на децата за кои е 

вршен надзор.  Кај 2 од родителите надзорот даде ефект и е подобрен родителскиот однос. 

  

7.15.Одземање на родителско право 

Број на предмети  

Предмети 
Реализирано План Разлика 

2020 2021 2022 2022  

Пренесени  0  2 5 3 2 

Нови 2  3 0 2 0 

Предмети во работа  2 5 5 2 0 

Затворени (пасива)  0  0 0  3 -2 

 

•  2 татковци на кои им е одземено родителското право во 2020 и  2021 година се на 

возраст од 34 и 45 години а мајките на возраст од 32 и 39 години ,  двајцата со основно 

образование, Македоноци двајцата невработени и материјално необезбедени, 

татковците еден со душевно заболување, другиот консуматор на алкохол но нема 

дијагноза бидејќи не се јавил на лекар .  

•  Децата се на возраст од 17,10,7,5 и 3 години три женски и две машки од  Македонска 

националност. Двете најмали деца се впишани во регистар на потенцијални посвоители 

но досега нема заинтересирани посвоители за овие две деца.  

• Подносител на барање за одземање на родителското право  е ЈУМ ЦСР Свети Николе  

 

 

7.16.Посвојување 

Број на предмети 
за проценка на 

посвоител/и 

Пренесени 
Реализирано План Разлика 

2020 2021 2022 2022  

Пренесени  5  4 4 4 0 

Нови 0  1  0 1 -1 

Решени  1  1  4 1 3 

Предмети во работа 4  4  4 4 0 

 
 

 

• Возраст на посвоители е од 42 па до 56 години 

• Образовниот статус на 6 потенцијални посвоители е средно , еден со основно и еден 

со високо образование. Сите  потенцијални посвоители се  материјално обезбедени.  

• Државјанство сите државјани на РСМ 

.  
 

Број на предмети 
за проценка на 

посвоеник 

Предмети 
Реализирано План Разлика 

2020 2021 2022 2022  

Пренесени  0  0 3 3 0 

Нови 1  3  1 1 0 

Решени   1  0 1 3 -2 

Предмети во работа  0 3  3 1 -1 
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• Во 2022 година е направена 1 проценки на посвоеник  1 новороденче на возраст од 3 

месеци отстапено на друг Центар за посвојување и две деца  пренесени од претходната 

година веќе впишани во Регистар на можни посвоеници машко 6 години  и женско 3 

година деца од   иста мајка на која и е одземно родителското право и, на едниот татко 

исто така одземено родителско правоо и еден татко го напуштил  и дал изјава за 

посвојување.  

 

 

 
Број на  предмети со 

заклучено посвојување 

Реализирано План Разлика 

2020 2021 2022 2022  

 
 

0 0 0 1 -1 

 
Во 2022 година нема реализирани посвојувања  

 

 

 

ЗАШТИТА НА ПОЛНОЛЕТНИ (ВОЗРАСНИ) ЛИЦА 

7.17.Полнолетно лице со попреченост  

Број на 
предмети 

Предмети 
Реализирано План Разлика 

2020 2021 2022 2022  

Пренесени 272 276 273 271 2 

Нови 4 6 3 10 -7 

Решени 4 6 6 6 0 

Предмети во работа 276 229 276 275 1 

Затворени (пасива) 
0 53 3 6 -3 

 
 
 
 
 
 
 

Број на 
предмети  

Предмети 
Реализирано План Разлика 

2020 2021 2022 2022  

Пренесени   278  276 273 271 2 

Нови 6   1 3 10 -7 

Сместени во згрижувачко 
семејство 0  0  0 

0 0 

Сместено кај роднини згрижувачи 0 0 0 0 0 

Упатени во дневен центар  9 10  13 13 0 

Сместени во установа 7 7 8 5 3 

Предмети во работа 16 1 276 275 1 

Затворени (пасива) 12 1 2 6 -4 
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Најголем број се со лесна попреченост во психичкиот  развој во 2022  година 132  потоа со умерена 
попреченост 22, тешка  интелектуална 21 ,комбинирани пречки 23 оштетен вид  30, оштетен слух 11 , 
со телесен инвалидитет 38 и 3 хронично болни лица 
Најголем број од нив се од 26-60 години , по етничка припадност најмогу Македонци,со тешка  имаме 

сместено 7лица во Установа . 

7.18.Старателство на лице со целосно одземена деловна способност 

Број на 
предмети 

Предмети 
Реализирано План Разлика 

2020 2021 2022 2022  

Пренесени 23 23 20 22  0 

Нови 0 1 0 5 -1 

Донесени решенија за 
престанок на старателство 

0 4 1 2 4 

Предмети во работа 23 20 19 25 -5 

Затворени (пасива) 
0 4 1 2 4 

 
Лицата кои се со целосно одземена деловна способност и се заштитени со формата старателство се 

лица на возраст од 31 до 76 години од кои 9 лица се од женски а 10 лица се од машки пол. Дел од овие 

лица поточно 5 лица се сместени во ЈУ Специјален завод- Демир Капија. 

 

7.19.Старателство на лице со делумно одземена деловна способност 

Број на 
предмети 

Предмети 
Реализирано План Разлика 

2020 2021 2022 2022  

Пренесени 1 1 1 1 0 

Нови 0 0 0 1 -1 

Донесени решенија за прекин 
на старателство 

0 0 0 1 -1 

Предмети во работа 1 1 1 1 0 

Затворени (пасива) 
0 0 0 1 -1 

 
Лице кое е со делумна одземена деловна способност и е заштитено со формата старателство а е на 
возраст од 50-60 години од машки пол. 

 

7.20.Старателство  на возрасно лице за посебен случај 

Број на предмети 

Предмети 
Реализирано План Разлика 

2020 2021 2022 2022  

Пренесени    0 8 15 9 6 

Нови 19  7  9 8 1 

Решени 19  15  24 17 7 

Предмети во работа 19 15 2 10 -8 

Затворени (пасива)  11  2 22 7 15 

 
На евиденцијата на ЈУМ ЦСР Свети Николе во 2022 година има вкупно 9 нови барања за старател на 
возрасно лице во посебен случај најчесто за ажурирање или отварање на сметка во банка. 
Како старатели во посебен случај се поставени блиски сродници на лицата и службени лица вработени 
во Центарот за социјална работа. 
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Дел од новоевидентираните предмети во текот на 2022 година се ставени во пасива поради завршување 
на  самата постапка. 

 
 
7.21. Лице кое употребува, односно злоупотребува дрога и други психотропни 
супстанци 

 

Број на предмети 

Предмети 
Реализирано План Разлика 

2020 2021 2022 2022  

Пренесени 0 6 0 4 -4 

Нови 6  4  2 4 -2 

Решени  4  10 2 8        -6 

Предмети во работа 6 0 2 6 -4 

Затворени (пасива)  4  10 2 2         0 
 

Во текот на 2022 година на евиденцијата на ЈУМ ЦСР Свети Николе евидентирани се  2 -лица кои 

злоупотребуваат дрога и други психотропни супстанци. Истите по нивно барање со Решение на ЈУМ 

ЦСР Свети Николе беа сместени во ТЗ Покров во Струмица заради спроведување на програма за 

ресоцијализација, рехабилитација и реинтеграција. Истите се од машки пол на возраст помеѓу 25 и 35 

години. 

 
 

7.22.Лице кое злоупотребува алкохол 

Број на предмети 

Предмети 
Реализирано План Разлика 

2020 2021 2022 2022  

Пренесени 2 0 1 2 -1 

Нови  0 2  4 4 0 

Решени  0  0 4 6 -2 

Предмети во работа 2 2 5 4 1 

Затворени (пасива)  2  0 3 2 1 
 

На евиденцијата на ЈУМ ЦСР Свети Николе во изминатата 2022 година   се евидентирани  4 лица од 

овој ризик,  кои злоупотребуваат алкохол на кои во текот на 2022 година со судска мерка се упатени на 

лекување во ЈЗУ Психијатриска болница Негорци 

7.23.Возрасно лице со изречена алтернативна мерка  

Број на предмети 

Предмети 
Реализирано План Разлика 

2020 2021 2022 2022  

Пренесени 0 0 0 0 0 

Нови 0  0  0  0 0 

Решени  0 0   0 0 0 

Предмети во работа 0 0 0 0 0 

Затворени (пасива)  0 0  0  0 0 

 
Во текот на 2022 година немаме возрасно лице со изречена алтернативна мерка 
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7.24.Возрасно лице по отпуштање од казнена установа 

Број на предмети 

Предмети 
Реализирано План Разлика 

2020 2021 2022 2022  

Пренесени 0 0 0 0 0 

Нови  8 10  15 10 5 

Решени  8 10  15 10 5 

Предмети во работа 8 10 15 0 15 

Затворени (пасива) 8  10  15 10 5 
 
    Во 2022 година како сторители на кривични дела кои се отпуштени од казнени установи во ЦСР се 
евидентирани вкупно 10 лица кои се на возраст од 21 до 66години. Од вкупно евидентираните лица сите 
се од машки пол. Со лицата по отпуштање од казнено поправната установа спроведувана е стручно 
советодавна и советувалишна работа со цел повторна реинтеграција во општествената средина и 
упатување за остварување на одредени права од социјална заштита. 

7.25.Лице жртва на трговија со луѓе 

Број на предмети 

Предмети 
Реализирано План Разлика 

2020 2021 2022 2022  

Пренесени 0 0 0 0 0 

Нови 0  0   0 1 -1 

Решени  0 0   0 1 -1 

Предмети во работа 0 0 0 1 -1 

Затворени (пасива)  0  0  0 0 0 
 

На евиденцијата на ЈУМ ЦСР Свети Николе не се евидентирани лица од овој ризик. 

 

7.26.Бездомно лице 

Број на предмети 

Предмети 
Реализирано План Разлика 

2020 2021 2022 2022  

Пренесени     0     0 0 0 0 

Нови 0  0  0  0 0 

Решени  0  0  0 0 0 

Предмети во работа 0 0 0 0 0 

Затворени (пасива)  0  0  0 0 0 

 
Во 2022 година немаме евидентирано лица со овој ризика 

7.27.Старо лице  

Број на предмети 

Предмети 
Реализирано План Разлика 

2020 2021 2022 2022  

Пренесени 4     4 3 6 -3 

Нови 0  1 0 2 -2 

Решени 0  0 0 8 -8 

Предмети во работа 4 1 3 5 -2 

Затворени (пасива)  0  1 0 3 -3 
 

Корисниците кои се евиденирани како стари лица се сместени во домови за стари лица и се 
на возраст од 52 до 78 години. Сите три лица се од женски пол.  
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7.28.Лице барател на право на азил, лице со статус признат бегалец или лице под 
супсидијарна заштита (за која категорија лица се однесуваат податоците ) 

Број на предмети 

Предмети 
Реализирано План Разлика 

2020 2021 2022 2022  

Пренесени 0 0 0 0 0 

Нови 0  0  0  0 0 

Решени  0  0  0 0 0 

Предмети во работа 0 0 0 0 0 

Затворени (пасива)  0  0  0 0 0 

 
На евиденцијата на ЈУМ ЦСР Свети Николе не се евидентирани лица од овој ризик 

 

7.29.Носител на згрижувачко семејство    

Број на предмети 

Предмети 
Реализирано План Разлика 

2020 2021 2022 2022  

Пренесени 1 1 1 1 0 

Нови 0   0 0 1 -1 

Решени  0  0 1 2 -1 

Предмети во работа 1 0 1 1 0 

Затворени (пасива) 0   0 1 1 0 
 

Во текот на 2022 година нема поднесени нови барања за згрижувачко семејство. Во  веќе постоечкото 

згрижувачко семејство од месец февруари 2019 година сместено е едно малолетно дете од машки пол 

на возраст од 5  години. Ова семејството во декември 2022 година се откажа од згрижувач поради болест 

на згрижувачката и правење на хирушки зафат и престана згрижувачката дејност. 

 

 

7.30.Носител на роднинско згрижувачко семејство    

Број на предмети 

Предмети 
Реализирано План Разлика 

2020 2021 2022 2022  

Пренесени 0 1 1 1 0 

Нови 1  0  0 1 -1 

Решени  1 0  0 2 -2 

Предмети во работа 1 1 1 1 0 

Затворени (пасива)  0 0   0 1 -1 
 
Од 2022 година на евиденцијата на ЈУМ ЦСР Свети Николе имаме евидентирано 1 роднинско 
згрижувачко семејство каде носителот на згрижувачкото семејство е баба на малолетните деца (тетка 
на нивната почината мајка).Малолетните деца се на возраст од 6  и 7 години  и истите се заштитени со 
обликот старателство а за старател е поставена нивната баба по мајка како малолетни деца без 
родители и родителска грижа. 
Згрижувачката е вработено лице  со  завршено средно образование и истата користи надоместок за 

згрижување,а неколку месеци користеше и право на гарантиран детски додаток. 
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Други услуги што ги обезбедува ЦСР 

Број на предмети 
Реализирано План Разлика 

2020 2021 2022 2022  

Давање на согласност за 
издавање на патна исправа 
на малолетно дете   3  5 13 

5 8 

Давање согласност за 
патување на малолетно дете 
во странство / 2 0 

3 -3 

Постапување по меѓународни 
конвенции, Хашка конвенција 
за меѓународно грабнување 
на деца и за плаќање на 
алиментација 0 0 1 

0 1 

Постапки за 
административно и судско 
извршување 0 0 0 

0 0 

Уверение за отпус од 
државјанство 2 5 4 

2 2 

Упатување на категоризација 18 10 7 20 -13 

Постапување по барање за 
издавање на согласност од 
самохран родител 1 2 4 

3 1 

Издавање на уверение по 
барање на лице  или МВР ( дека 
не е ставено под старателство)  28 16 21 

20 1 

Постапување по барање на ПС 
за промена на лично име  11 5 7 8 -1 

 
Во 2022 година имавме само соработка со НВО на нивни проект за бесплатана правна 
помош за лица жртви на семејно и родово базирано насилство.  

 
 

 
8.1.Останати активности 

ЈУМ ЦСР Свети Николе во 2022 год. имаше активна соработка со Локалната самоуправа на општина 

Свети Николе и општина Лозово.Канцеларијата во општина Лозово е целосно опремена, 

функционална и во истата секој ден работи стручен службеник за непречено  давање на услуги од 

социјална заштита секој работен ден.  

     Имено Советот на општина Свети Николе имаше донесено одлука за ослободување од плаќање 

за вода и комунални услуги на лицата корисници на ГМП од општина Свети Николе по претходно 

доставен список на корисници од наша страна,На самохраните родители  градоначалникот на  

општина Свети Николе им одобруваше ЕПП, а ЕПП се одобруваше и на лица кои во моментот имаат 

таква потреба.За празникот Св.Никола продолжува традицијата на доделување  помош во натура 

на сите корисници на ГМП  на терирорија на општина Свети Николе.Исплата за паричен надоместок 

се врши и за прво и второ живородено дете,а ова се исплаќа и во  општина Лозово . 

Оваа година имавме добра соработка со  општинската организација на  Црвен крст на РСМ со тоа 

што на најзагрозената категорија на луѓе им помагавме со паќети со храна и хигиена. 
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  Центарот  како и досега ќе учествува на активности-трибини, работилници и подршка  на НВО 

секторот во рамки на кампањи, а посебно во кампањата за заштита од семејно насилство , како и 

други активности на невладини организации . 

   9.Човечки ресурси 

         ЈУМ ЦСР Свети Николе има 1 оддел за административни службеници и две служби  од кои 1 за 

права на парична помош за територија на општина Свети Николе и Лозово и 1 служба за услуги од 

социјална заштита.Досегашните оддели Дневен центар за стари и возрасни лица, Дневен центар за 

лица со посебни потреби ,Центар за лица жртви на семејно насилство и оддел советувалиште не 

постојат како посебни оддели , но истите се инкорпорирани во Службата за услуги од социјална 

заштита.Имено за да биде систематизаиран посебен оддел како што е наведено во рамките на истиот 

треба да има систематизирано најмалку по 4 работни места што тоа не беше изводливо за нашиот 

Центар  со оглед на бројот на предвидените вработени и релано вработените. 

ЈУМ Центар за социјална работа Свети Николе ги има сите потребни  стручени кадри потребни за 

квалитетно и ефикасно извршување на сите  функции согласно законските прописи.Како стручни 

профили најзастапени се 6 социјалните работници,потоа има 2 психолози, 3 правници, 3 социолози, 1 

педагог,1 дефектолог и 1 економист.Согласно измените во Законот за социјалната заштита со новата 

систематизација на работни места  називите на работните места се видоизменети, а имаше потреба и 

од систематизирање на нови работни места со оглед дека треба да почнат да функционираат двете 

опшштински канцеларии. 

    Со новата систематизација е воведен називот водител на случај и така се ситематизирани сите 

стручни работници кои ги усполнуваа условите за тоа во моментот на донесувањето на 

систематизаијата, а има и самостојни стручни работнитци оние кои не ги исполнуваа условите за 

водители на случај.Водителите и другите стручни работници беа поделени во две служби за права и за 

услуги, а со новиот начин на работа и започнувањето на водење на сите предмети по системот водители 

на случај и на права и на услуги,така што водителите имаа овластувања за да работат оние кои работат 

само на услуги да работа и на права, а оние кои работеа само на права да работат и на услуги.Во текот 

на 2023 година се планира да се направи промена на систематизацијата заради потреба од 

унапредување на стручни работници и се планира 1 вработување на место архивар на испразнето место 

поради смрт на работник . 

    Во текот на 2023 година  посебна лиценца за водители на случај треба да добие  еден водител на 
случај –психолог кој до октомври 2022 година користеше породилно боледување.Сите  стручни 
работници и во текот на оваа година редовно си  пријавија одредени тематски обуки од ЈУЗавод за 
социјални дејности .Единствено планот за обуки на административните службеници не се реализираше 
во 2022 година, а во 2023 година се надевам дека ќе се реализира.  Заради успешно и професионално 
извршување на своите работни задачи стручните работници во секојдневната работа ја користат 
стручната литература изработена од Заводот за социјални дејности како што се Стандарди процедури 
за постапување на центрите за социјална работа,Стручно методолошки упатства и прирачници, 
протоколи за постапување како и други стандарди за работа на стручниот кадар во центрите за 
социјална работа при давање на услугите од социјална заштита. 
     Во текот на 2023 година се планира да има унапредување на три стручни работници  во самостоен 
стручен службеник или водител на случај зависно од нашите потреби кои ќе произлезат,но затоа ќе биде 
потребно да се направат измени во систематизацијата на работните места и годишниот план за 
вработување.Секако ова нема да може да се реализира без добивање на финансиска софгласност од 
Министерството за финасии.Исто така се планира да се  направат промени во систематизацијата .  
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Вработени 
Вработени 
заклучно со 
31.12.2022 

Планирани промени1 
во број на вработени 

Потребни нови 
вработувања 

согласно 
систематизација 

Категорија А -
Високо стручен 
кадар  

Раководител А1 2 0 0 

Координатор на 
оддел А2 

0 0 0 

Супервизија А3 0 0 0 

Самостоен 
стручен 
службеник А4 

3 0 0 

Водител на случај 
А4 

7  
 

0 2 

Стручен 
службеник А5 

2 0 1 

Тријажа А5 1 
Од 

16.01.2023 
година  во 
мирување  

0 0 

Категорија  Б  
Помошно 
стручен кадар  

Помошно-стручен 
од прво ниво Б1 

0 0 0 

Помошно-стручен 
од второ ниво Б2 

3 0 0 

Помошно-стручен 
од трето ниво Б3 

0 0 0 

Административни работници 4 0 0 

Помошно-технички кадар 2 0 0 

ВКУПНО: 23 0 4 

 
 

 
Од 27.12.2021 година Центарот има Вд. Директорот кој не е вклучен во табелата,по  професија е 
дипл.социјален работник, на работно место тријажер. 

 
 

 
13.Просторно технички услови за работа 
 
            Центарот е сместен во објект од тврда градба со приземје и спрат од кои Центарот за социјална 
работа го користи просторот на спрат со површина од 160 метри квадратни, со 9 канцеларии, ходник и 
подрум во кој е сместено парно греење. Центарот се затоплува со сопствено парно греење. Има струја, 
водоводна мрежа, телефон, интернет и службен е-маил jumcsrSvetiNikole@mtsp.gov.mk. Центарот 
располага со следниве електронски уреди:28компјутери од кои14 понови,  12 печатари,7 скенери, 9 
мултифункционални уреди (скенер,фотокопир,печатар) Во однос на техничката подршка сметаме дека 
оваа година ќе имаме потреба од обновување на постарите компјутери кои се потребни за извршување 
на секојдневната работа на Центарот, како и има потреба од 4 клима уреди од кои 1 за во шелтер 
Центарот, 1 за во сензорната соба од Дневниот Центар за лица со попреченост и 2 клима уреди за во 
канцелариите на ЈУМ ЦСР Свети Николе во главната зграда,Останатите клима уреди кои ги имаме се 
постари повеќегодишни и треба да се сервисираат. 
Центарот за лица жртви на семејно насилство откако е отворен пред 10 години не е реновиран и се 
наоѓа во лоша состојба.Истиот треба да се обели, а ентериерот внатре поголем дел е искршен и 

 
1Се однесува на промени во бројот на вработени во ЦСР по основ на пензионирање, поднесени барања за 
отстапување или преземање на вработени од други установи и друго.  
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нефункционален ,така што ќе треба дел од него да се поправи или замени со нов.Просториите се на 
призмје и во нив постојано мириса на  влага .Изминатата година на двапати беа сместувани повеќедетни 
семејства жртви на насилство и имавме проблем со поплава од затната канализација кој е отстранет.       
   
   Во текот на 2022 година се  планира белење на просториите во ЦЛЖСН кое ќе се реализира доколку 
добиеме согласност од МТСП за тоа. 
     Сензорната соба во дневниот центар за лица со посебни потреби е опремена, но поради  
Пандемијата Дневниот центар подолго време не работеше и таа не се користеше поради тоа.  
 
Центарот има четири  моторни возила од кои моментално 1 е функционални  Дачија Сандеро кое ни е 
преостапено со договор од Министерството додека 1 комбе Пежо –експерт кое е донација од Џонсон 
Мети наменето за превоз на корисницте во Дневниот центар за лица со посебни потреби поради 
сообракајна несрека и неможност за наоѓање на дел сметано од 09.11.2021 година се уште не е во 
функција.Во најскоро време оваа година истото ќе биде поравено и повторно ќе биде ставено во 
функција за која е и наменето.Центарот има и многу стари возила од кои едното е оствавено на чување 
на филтерната станица при ЈКП Комуналец Свети Николе  Лада Рива од 1982 година која е 
нефункционална и нерегистриеана и за неа имаме реверс и 1  Лада Самара од 1996 година која е 
почество во дефект и од 2018 година не е регистрирана.  
  

  

 

9.3.Финансирање 
 
 ЈУМ Центар за социјална работа Свети Николе е буџетски корисник и има една буџетска 
сметка 603, и донаторска 785. 
Буџетските средства за потребите на ЈУМ ЦСР Свети Николе за 2022год. од страна на МТСП 
се распределуваат според бројот на вработени и во зависност од специфичните потреби за 
функција на Установата, како и за потребите на Дневните центри чиј буџетски средства се 
распределуваат според бројот на корисниците и во зависност од потребите за функција на 
дневниот центар. МТСП финансиски средства за ЦСР одобрува преку годишен финансиски 
план односно се одобрува буџет на програма 4, потпрограма 40 а за дневен центар и центар 
за лица жртви на семејно насилство на програма 4, потпрограма 41.  

 
 

Потпрограма Ставка Годишен 
финансиски 
план 

Одобрено-
реализирано 

 
 

             40 
 

    420 
      421 
      423 
      424 
      425 
      426 
       

 
 

      2.500 
  370.000 
    90.000 
    10.000 
  200.500 
    15.000 
    

                4.230 
            555.417 
              47.717 
              31.904 
            121.638 

18.485 
 

   687.500             779.391 
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Потпрограма Ставка Годишен 
финансиски 
план 

Одобрено-
реализирано 

 
 
      41 

      420 
      421 
      423 
      424 
      425 
      426 
 
 

по барање 
300.000 
  57.000 
    5.000 
по барање 
по барање 
   
 

       /  
645.678 
  51.542 
    6.200 
    7.368 
    4.982 

  362.000 715.770 

 
 

Средствата од Финансискиот план на Центарот за расходна ставка 420 се наменети за патни 
расходи и Центарот патните расходи во текот на годината ги планира во рамките на средствата 
одобрени во Годишниот финансискиот план. 
Средствата од Финансискиот план на Центарот на расходна ставка 421 се наменети за 
потребите на центарот за режиски трошоци(комунални услуги,комуникација,транспорт), 
регистрација на возила, гориво и сл. 
Средства од Финансиски план на Центарот на расходна ставка на 423 се наменети за 
потребите на центарот за набавка на канцелариски материјал,весници,списанија,ситен 
инвентар,тонери,хигиенски средства  храна за корисниците на дневните центри и други 
материјали потребни за Центарот кои не се обезбедуваат од Министерството. 
Средствата од Финансискиот план на Центарот на расходна ставка 424 се наменети  за 
потребите на Центарот за поправки и сервисирање на возилата, дезинфекција дезинсекција и 
дератизација,и поправка и одржување на опрема и објекти освен одржување на софтвер за 
финансии кој се спроведува централизирано од страна на МТСП. 
 
Средствата од Финансискиот план на Центарот на расходна ставка 425 се наменети за 
потребите на Центарот за копирање и печатење, адвокатски услуги,осигурување,месечен 
надомест за членовите на  надзорен и управен орган ,санитарни прегледи на вработени во 
дневни центри и други потреби кои не се обезбедуваат од Министерството . 
Средствата од Финансискиот план на Центарот на расходна ставка 426 за потребите на 
Центарот за објавување на огласи, семинари,репрезентација и др.потреби на ЦСР за кои не 
се обезбедуваат од Министерството. 
 

Потпрограма Ставка Одобрено-реализирано 

 

40 464      63.050  
   

46 464 2.286.824 
 

46 463    814.835 
 

50 471    281.164  
 

 
Обврските за парична помош за смрт на вработен се исплаќа од потпрограма 40 расходна 
ставка 464,народни кујни се исплатуваат од потпрограма 46 расходна ставка 464,на истата се 
исплаќаат и трошоци по судски решенијаи трансфери при пензионирање. Во Годишниот план 
на Центарот не се вкалкулирани средствата за пртходно наведените намени и за истите се 
одобрува план(буџет ) по внес на обврска во софтверска апликација. 
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Средствата за исплата на фактури за персонална асистенција се одобруваат од потпрограма 
46,расходна ставка 463 и за таа намена во Годишниот план не се вкалкулираат средствата и 
за истите се одобрува план(буџет) по внес на обврската во софтверската апликација . 
Обврските за скратено работно време, здравствени услуги,трошоци за сместување во 
установа,погребални услуги се исплатуваат од програма 50 расходна станка 471. Во 
Годишниот план на Центарот не се вкалкулирани средствата за оваа намена  и за истите се 
одобрува план(буџет ) по внес на обврска во софтверска апликација.Во 2022 год.Центарот 
имаше две лице пријавено на скратено работно време . 
Во Годишниот план на Центарот не се вкалкулирани средствата за оваа намена и за истите се 
одобрува план(буџет ) по внес на обврска во софтверска апликација. 
Центарот се обврзува средствата одобрени од МТСП да ги користи наменски ирационално, 
согласно законските прописи,подзаконските акти и највисоките стандарди за етичко 
однесување. 
Од горе посочените табели евидентно е дека предвидените годишни средства за потребите 
на ЦСР се реални за функционирање и вршење на различните дејности на Центарот, меѓутоа 
во текот на фискалната година МТСП  може да врши промена и усогласување на финансиските 
планови од зависност од  динамиката на реализација на буџетот и промените на буџетот врз 
основа на пренамени (прераспределба) и ребаланс(измени и дополнувања) на буџетот. 
Заради промена и прераспределба на буџетот Центарот ги доставува барањата за 
одобрување на буџет преку софтверска апликација во делот Буџет;Евиденција на месечни 
барања;Вид на барање- Средства за обврски и Средства за готовина. 
МТСП врши одобрување на месечните барања за обврски и готовина во согласност со 
одобрената динамика за реализација на Буџетот од Министерство за финансии. Доколку 
обврските го надминуваат буџетот распределен согласно Финансискиот план на Центарот 
МТСП по оценка и анализа на реализација на вкупниот буџет врши промена на финансискиот 
план на Центарот што подразбира проширување (промена на динамиката на реализација), 
врши прераспределба на буџет помеѓу финансиски план на ЦСР и помеѓу финансиските 
планови на Центрите, одобрува обврски по приоритет и според рочност.. 
Со оглед  на навремената достапност и расположливост на средства за успешно и ефективно 
работење ЦСР Свети Николе во 2022год. нема никакви финансиски долгови, со што може да 
се констатира дека предвидениот Годишниот Финансиски план позитивно влијае врз 
остварување на годишната програма за работа на Центарот.   
    На донаторската сметка 785 наменета за потребите на Дневниот Центар за лица со пречки 
во развој има 35.910 ден и ќе се искористат во текот на 2023 год. 
 
 
 
 
9.4.Надзори и инспекции врз работата на ЦСР 
 
        Во текот на 2022 година над работата на ЈУМ ЦСР Свети Николе се спроведени повеќе редовни н 
и еден контролен инспекциски надзори  над работата  во ЈУМ ЦСР Свети Николе. 
        
 На ден 07.02.2022 извршен редовен  инспекциски надзор во постапктата за остварување и користење 
на правотот на ГМП и со Записник бр.ИП1 16-58 и Решение се констатирани одредени неправилности 
кои се отстранети во определениот рок и за истото е известено. 
 
На 10.02.2022 година извршен е редовен  инспекциски надзор над спроведување и примената на 
законот за социјалната заштита и Законот за семејството  во постапките за ставање под 
старателство,во предметите на лицата ставени под старателство. 
 Со Записник бр.ИП116-36 од 11.02.2022 година е констатирано дека не се најдени неправилности.   
 
   На 10.02.2022 година извршен е вонреден надзор во предметите на Мирослав и Никола Здравкови 
во постапката за остварување и користење на правото на ГМП при што со записник бр. ИП 1 16-71 од 
11.02.2022 година е констатирано дека не се најдени неправилности. 
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     На 22.02.2022 година спроведен е редовен инспекциски надзор над целокупното архивско 
работење.Не се констатирани никакви недостатоци .  
 
 
     На 19.08.2022 година извршен е редовен инспекциски надзор  над спроведување и примена на 
Законот за заштита на децата, како и други прописи и акти донесени врз негова основа.Не се 
пронајдени неправилности 
 
 На 07.09.2022 година извршен контролен инспекциски надзор во постапките за остварување и 
користење на правото на ГМП.Констатирано е дека сите неправилности се отстранети. 
На 15.12.2022 година извршен контролен инспекциски надзор во предметите на деца во ризик 
сторители на кривични дела и прекршоци,со записник бр. ИП116-2 е констатирано дека 
неправилностите се отстранети. 
 
Од досега спроведените редовни ,контролни и вонредни инспекциски надзори може да се заклучи дека 
се почитуваат законските одредби и рокови за постапивање и одлучување за одредено право или 
услуга, а исто така и постапките се водени согласно законските прописи. 
Забелешките дадени од инспекциските надзори влијаат на подобрување и унапредување на  работата 
на стручните работници во центарот.  
 
 

 
13.5.Препораки за адекватноста на мерките и активностите  
 
   Со воведување на интергрирано водење на случај имаме регионална поделба за остварување на 

правата и услугите помеѓу водителите на случај и самостојните стручни работници.Со тоа што еден 

стручен работник ќе биде одговорен за едно семејство, истиот многу непосредно ќе биде запознат со 

потребите на тоа семејство и ќе работи на надминување на проблемот кој го имаат. 

    Права кои се воведени со Законот за социјалната заштита и измените на Законoт за заштита на 

децата  се значително зголемени со што на корисниците им се овозможува додека се наоѓаат во 

положба од социјален ризик да имат поквалитетен живот.Со истите се предвидува да му се помогне на 

семејството преку мерките за вработување за побрзо излегување од системот на социјалната заштита, 

со тоа што ќе се вработи најлесно вработливиот член на семејството по претходно изготвен 

индивидуален план. 

      Со ЗСЗ има промена и на услугите кој едно домакинство може да ги добие.Истите се предвидени , 

но за нивна реализација потребно е да бидат предвидени и во програмата на  локалната самоуправа , 

бидејки зависно од интересот кои го пријавуваат жителите на нашата општина тие услуги и ќе се 

предвидат.За истите треба да се обезбедат даватели на тие услуги, а засега во нашата општина немаме 

лиценцирани даватели на услуга од типот за лична асистенција која се бара и помош и нега во 

домот.Новиот систем за социјална заштита би требало да обезбеди подобра и поквалитена заштита и 

решавање на проблемите на ѓраѓаните.Проблемите на кои би наишле во реализирањето на мерките и 

активностите можат лесно да се надминат со соодветни промени кои се потребни да се направат за да 

се дојде до саканото решение. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




