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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.5/2002),а во врска со член 75, став 1 од Статутот на 
Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 
9/2019 и 7/2020), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе 
 

 
ЗАКЛУЧОК 

за објавување на Програма за активностите на Општина Карпош во областа на 
детска, социјална и здравствена заштита за 2021 година 

 
 
 
 
 
 

1. Се објавува Програма за активностите на Општина Карпош во областа на детска, 
социјална и здравствена заштита за 2021 година, донесена на педесет и првата 
седница, одржана на 28 декември 2020 година. 
 
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Карпош“. 
 
 

Број: 11-8449/35            ГРАДОНАЧАЛНИК 
Датум: 29.12.2020 година     НА ОПШТИНА КАРПОШ 
Скопје                            Стефан Богоев 
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Врз основа на член 22, став 1, точка 7 и 9; член 36, став1, точка 1 и член 62 од Законот за 
локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), Советот на 
Општина Карпош, на педесет и првата седница, одржана на 28 декември 2020 година, 
донесе 
 

 
 
 
 

ПРЕДЛОГ - ПРОГРАМА 
за активностите на Општина Карпош во областа на детска, социјална и 

здравствена заштита за 2021 година 

 
 
I. Развојни приоритети и цели 

Програмата дефинира повеќе приоритети од областа на детската, социјалната и 
здравствената заштита, кои треба да придонесат  за унапредување на социоекономската и 
здравствената заштита на граѓаните на Општина Карпош и тоа:  
 
-Организирање на активности за подобрување на воспитно - згрижувачкиот процес за 
децата и вработените од ЈУОДГ 
 
- Подобрување на квалитетот на живеење на граѓаните и вклучување на маргинализирани 
групи  
 
-Унапредување  на детската, социјалната  и здравствената заштита  
 
-Парична помош за новороденчиња, лица/семејства во социјален ризик, за потешко 
лекување и елементарни непогоди 
 
-Хуманитарни акции наменети за граѓаните во социјален ризик 
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II. Проектни активности  
 
 
 

УНАПРЕДУВАЊЕ НА ДЕТСКАТА , СОЦИЈАЛНАТА И ЗДРАВСТВЕНАТА 
ЗАШТИТА 

 
 
1. Филтри за прочистување на водата за пиење во 

ЈУОДГ                
Опис на активности: Обезбедување на филтри за прочистување на водата за 

пиење  во сите 12 објекти во ЈУОДГ 
Стратешки насоки и цели: Превентивна заштита на децата и вработените во ЈУОДГ  
Очекувани резултати:  

 Намалување на ризици  
Целна група: Деца од предучилишна возраст   
Предвидена финансиска 
рамка: 
Реализатор: 

360.000,оо денари 
 
 Општина Карпош 

Трошоци: - Набавка на филтри за прочистување на водата за пиење 
во ЈУОДГ 
- 360 000,оо денари 

 
2. Бесплатни часови по англиски јазик за децата од 

големите групи од ЈУОДГ 
Опис на активности: Бесплатни часови по англиски јазик кои ќе се одржуваат 

во тек на престојот во установата на децата од големите 
групи во ЈУОДГ 

Стратешки насоки и цели: Проширување и унапредување на воспитно - 
згрижувачкиот процес во ЈУОДГ 

Очекувани резултати:  Подготовка на децата за изучување на 
странски јазик 
 

Целна група: Деца од предучилишна возраст 
Предвидена финансиска 
рамка: 
Реализатор: 

250 000,оо денари 
  
Општина Карпош 

Трошоци: 250 000,оо денари  
По објавување на оглас 
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ПОДОБРУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА ЖИВЕЕЊЕ НА ГРАЃАНИТЕ ОД 

ОПШТИНА КАРПОШ         
 
 
3. Одбележување на 3-ти Декември - Денот на 

лицата со попреченост под мотото „Сите сме исти 
, сподели среќа “         

Опис на активности: Организирање на средба по повод ,,3 Декември ‘‘-денот на 
лицата со попреченост  по единаесети пат. 
По иницијатива на Градоначалникот на средбата 
присуствуваат лица со попреченост од Општина Карпош. 
Преку одржување на трибина се споделуваат искуства,  
проблеми со кои се соочуваат лицата со попреченост и се 
предлагаат  можности за нивно решавање. 
По тој повод се доделува еднократна парична помош на 
лицата со попреченост. 
 

Стратешки насоки и цели:  Намалување на осаменоста лицата со попреченост 
 Интегрирање во општествениот живот и нивна 

социјализација. 
 Активности кои може да ги превземе општината со 

цел за подобрување на квалитетот на живеење, 
обезбедување и олеснување на нивното движење 
преку поставување на  пристапни рампи. 

 Разгледување на можност за нивно вработување. 
 

Очекувани резултати:  
 Вклучување на лицата со попреченост во 

социјалниот живот. 
 Олеснување на животот и социјализација на 

семејствата кои имаат лица со попреченост. 
  Ефектите од досегашните активности кои ги 

превземала општината (давање на психосоцијална 
поддршка, парична помош и помош во пакети со 
храна и корегирање и изградба на пристапни 
рампи пред индивидуалните и колективни 
стамбени објекти ). 

Целна група: Лицата со попреченост: 
- лица со физички хендикеп 
- лица со оштетен вид(слепи и слабовидни) 
-лица со оштетен слух(глуви и наглуви) 
-интелектуално попречени лица 
-лица со попреченост во говорот 
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-аутистични деца 
-стари лица со пречки во психички и физички развој што 
имаат тешкотии во социјалната интеграција 
-лица со комбинирани пречки во развојот 
 

Предвидена финансиска 
рамка: 
Реализатор: 

550.000,оо ден. 
 
Општина Карпош 

Трошоци: -доделување на еднократна парична помош на лица со 
попреченост 

 
 
 
 
4. Принципи на работа на Советувалишен центар за 

семејно насилство 
Опис на активности: -Советување и поддршка од социјален работник. 

- Советување и поддршка од психотерапевт. 
-Бесплатни правни совети од правник. 
-Упатување и придружба до соодветни институции. 
 

Стратешки насоки и цели: Услугите на Советувалишниот центар се нудат на целото 
семејство, т.е. советувањето е достапно за жртви на 
семејно насилство, сторителите на семејно насилство како 
и за деца кои се дел од семејство во кое се врши или се 
вршело насилство, или се жртви на семејно насилство. 

Очекувани резултати: Воспоставување и одржување на психо-
советувалишен центар за жени жртви на насилство. 

Целна група: Жртви на семејно насилство 
 
Реализатор: 

 
Општина Карпош (финансиски поддржувач) 
Национална мрежа против насилство врз жените и семејно 
насилство (реализатор на проектот). 

Трошоци: 200 000, оо ден.     
 
 
5. Посета на Геронтолошкиот завод 13-ти     

Ноември, оддел ,,Мајка Тереза“ - Злокуќани 
Опис на активности: Посета на штитениците во старскиот дом со 

Градоначалникот  и општинската администрација 
Пригодна културно забавна програма организирана од 
дечиња од една општинска градинка. 
Пригодни подароци за штитениците. 

Стратешки насоки и цели: Психо-социјална поддршка. 
Грижа на општината за старите лица 
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Очекувани резултати: Намалување на чувството на осаменост 
Целна група: Штитеници на Домот 
Предвидена финансиска 
рамка: 
Реализатор: 

30.000,оо денари  
  
Општина Карпош 

Трошоци: -лични пакети со кондиторски продукти за лицата 
сместени во домот 

 
 
 
 УНАПРЕДУВАЊЕ ОД ОБЛАСТА НА ДЕТСКАТА, СОЦИЈАЛНАТА И 
ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА 

   
           
6.   Превентивна програма за работа со деца во 

градинки за надминување на последиците од 
разводот на родителите 

Опис на активности: - Семинари со група од воспитувачки, негувателки и 
стучни тимови 
- Спроведување на програмата со групи на деца 
- Супервизија-супервизиски состаноци со група на 
воспитувачи, негуватели и стручен тим од сите градинки 
од Општина Карпош 

Стратешки насоки и цели: Превенција на манталното здравје на деца на разведени 
родители преку сензибилизација и едукација на стручниот 
персонал во градинките и психо-социјална поддршка на 
децата 

Очекувани резултати: Намалување на нивото на стрес, поддршка во правилниот 
развој на децата и зачувување на менталното здравје од 
најрана возраст 

Целна група: Стучните тимови од предучилишните установи и децата 
 
Реализатор: 

                    Здружени на психотерапија и едукација   ,, 
АМИГДАЛА ‘‘ 

Предвидена финансиска 
рамка: 

170.000,оо денари 

Трошоци: -Хонорари 
- Изработка и печатење на сертификати 
-Хонорари за супервизија 
-Материјали за работа 

 
 
7. Обновување и унапредување на дидактичките 

материјали  во Јавните установи општински 
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детски градинки        
Опис на активности: -Обновување на еколошки дидактички материјали за 

децата од предучилишните установи. 
Стратешки насоки и цели:  

 Повлекување од употреба на стари и не 
фунционални играчки за децата. 

 Континуирано обновување на еколошки 
дидактички материјал поприфатлив за работа на 
децата од предучилишна возраст и лесен за 
одржување. 

Очекувани резултати:  Поквалитетна воспитно-образовна работа. 
 Подобрување на психо-физички развој на децата. 
 Стекнување работни навики и чувство за 

развивање на одговорно однесување.  
 Поголема социјализација меѓу децата, правила во 

однесувањето и меѓусебно почитување. 
Целна група: Деца од предучилишна возраст. 
 
Реализатор: 

 
 Општина Карпош 

Предвидена финансиска 
рамка: 

100.000,оо ден.    

Трошоци: Набавка на еколошки дидактички материјали и 
играчки за децата од предучилишните установи - 
100.000,оо ден. 

 
8. Контрола и безбедност на храната во 

предучилишните установи 
Опис на активности: Систематски контроли за безбедност на храната преку 

теренски активности и контрола на бројот на оброците кои 
се приготвуваат во ЈУОДГ. Соработка со операторите на 
храна во ОУ и контрола на нивната работа во рамките на 
контролата и безбедност на храната. 

Стратешки насоки и цели: Овозможување на персоналот во градинките доедуцирање 
преку работилници и предавања, следење на 
здравствената состојба на децата во целост (храна, 
алергии, сезонски заболувања) и внесување здрави 
хигиенски навики. 

Очекувани резултати:  Стекнување здрави навики преку исхраната 
 Контрола и безбедност на храната која ја 

консумираат децата 
 Контрола на бројноста на оброците со згрижените 

деца 
Целна група: Деца од предучилишна и училишна возраст 
Предвидена финансиска 
рамка: 

Нема 
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9. ЧЛЕНСТВО на Општина Карпош во Европската 

агенција за хигиенско инженерство и дизајн  (EHEDG) 

- Франкфурт, Германија 

Опис на активности: Општина Карпош е член на EНEDG (Европското тело за 
хигиенски инженеринг и дизајн) веќе девет години. Веќе 
пет години е и членка на GHI (Global Harmonization 
Initiative). Како член на овие две Организација има 
привилегии да учествува на конференции, конгреси и 
манифестации од научен карактер од областа на 
безбедност на храната, нутриционизмот и здравјето по 
повластени цени. 

Стратешки насоки и цели: Одржување семинари и обуки наменети за овластеното 
лице за контрола и безбедност на храна со цел 
унапредување на здравството. Објавување  на публикации 
и научни и стручни трудови. Контакти со домашни и 
странски фирми со цел заедничка соработка. 

Очекувани резултати:  Унапредување на работата на ОУ и ЈУОДГ од 
здравствен аспект. 

 Промовирање на Општината во светски научни 
рамки. 

Целна група: Децата и граѓаните на Општина Карпош 
Годишна чланарина: 
Реализатор : 

30.500,оо денари 
 
ЕHEDG (Европско тело за хигиенски инженеринг и дизајн 
- седиште во Франкфурт 

Трошоци: - Годишна чланарина - 30.500,оо ден. 
 

  
 
 
10. Информативни средби и меѓуопштинска 

соработка на општините на ниво на Град Скопје 
за  придобивките од EHEDG членството и контролата 
на безбедноста на храната во ЈУОДГ. 

Опис на активности: - Презентација 
- Дискусија 
- Рекламен материјал 

Стратешки насоки и цели: - Проширување на соработката со другите 
општини на ниво на Град Скопје 

Очекувани резултати: - Подигнување на свеста и потребата од 
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зголемена контрола на контролата на 
безбедноста на храната и нутритивниот дел од 
прехранбените производи кои се користат во 
подготовката на оброците во кујните во 
ЈУОДГ. 

Целна група: Општини на територија на Град Скопје 
Предвидена финансиска 
Рамка (котизација за 
настанот): 
Реализатор; 

Нема финансиски средства. 
 
Општина Карпош во соработка со Регионалната 
канцеларија на EHEDG за Р. Македонија 

 
 

ПАРИЧНА ПОМОШ ЗА НОВОРОДЕНЧИЊА,ЛИЦА/СЕМЕЈСТВА ВО 
СОЦИЈАЛЕН РИЗИК,ЗА ПОТЕЕШКО ЛЕКУВАЊЕ И ЕЛЕМЕНТАРНИ 

НЕПОГОДИ 
 
11. Парична помош за лица/семејства во социјален 

ризик           
Опис на активности: Еднократен паричен надомест кој се доделува еднаш во 

годината за: 
-Лица/семејства во состојба на социјален ризик 
- Лекување  
-Елементарна непогода (поплава , пожар, земјотрес ) 
За остварување на правото на паричен надомест потребно 
е да се достави соодветна документација како доказ за 
наведеното барање и се прави увид во домот на барателот 
. 
Покрај паричната помош на граѓаните им се пружаат и 
други видови на поддршка и тоа: 
- психо-социјална помош  
- упатување во соодветна институција и решавање на 
нивните проблеми 
 

Стратешки насоки и цели:  Поддршка за лица/семејства кои во моментот  се 
нашле во состојба на социјален ризик, 

 Психо-социјална поддршка 
 Поддршка за лекување 
 Парична помош  

Очекувани резултати: Намалување на бројот на лица/семејства кои се во 
социјален ризик преку поддршка при решавање на 
нивните проблеми. 

Целна група: Лица/семејства во социјален ризик 
Предвидена финансиска 
рамка: 
Реализатор: 

3.000.000,оо ден. 
 
Општина Карпош 
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Трошоци: Парична помош за лица/семејства: 
-кои се нашле во состојба на социјален ризик                    ( 
корисници на социјална помош, постојана парична 
помош, невработени лица) 
-за лекување 
-за елементарна непогода (поплава, пожар, земјотрес)  

 
 
 
12. Парична помош за секое новородено-посвоено 

дете на територијата на Општина Карпош 
Опис на активности: Информирање на граѓаните од Општина Карпош,  за 

условите за  користење на правото за парична помош за 
секое новородено и посвоено дете на територија на 
општината. За остварување на право на еднократна 
парична помош, потребно е да се исполнат следните 
критериумите :  
 -Еднократна парична помош да се доделува  на секое 
новородено и посвоено дете, чии што  родители  се 
жители на Општина Карпош (што се утврдува со 
документ за лична идинтификација) 
-На денот на поднесување на Барањето , новородончето да 
не е постаро од  90 дена 
-Вкупните приходи на родителите да не бидат повисоки 
од 30.000.оо ден. или да се корисници на социјална 
помош.Или ако едниот родител е невработен , да достави 
потврда од агенцијата за вработување на РМ  , или друг 
документ со кој ќе се потврди дека е невработен. 

Стратешки насоки и цели: Финансиска поддршка за семејствата. 
Информирање и упатување на семејствата за остварување 
на нивните права и од други соодветни институции во 
државата. 

Очекувани резултати: Поддршка на семејства/лица во ризик.  
Целна група: Лица/семејства во социјален ризик 
Предвидена финансиска 
рамка: 
Реализатор: 

400.000,оо ден.      
 
 Општина Карпош 

Трошоци: Еднократна парична помош во износ од 4.000,оо денари за 
секое новородено/посвоено дете согласно утврдените 
критериуми.  
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ХУМАНИТАРНИ АКЦИИ НАМЕНЕТИ ЗА ГРАЃАНИТЕ ВО СОЦИЈАЛЕН РИЗИК 
            
 
13. Хуманитарна акција - 

,,  Подај рака , донирај за твојот сосед “ 
 

Опис на активности:  Хуманитарната акција ,, Подај рака , донирај за твојот 
сосед ‘‘ веќе традиционално се организира од Општина 
Карпош два пати во годината. Акцијата се организира : 
- По повод Велигденските празници 
- По повод Денот на општината  

Акцијата се реализира преку собирање на 
прехранбени и хигиенски производи донирани од 
општинската администрација,децата и родителите од 
основните училишта и предучилишните установи од 
Општина Карпош, граѓаните преку донирање во 
Урбаните заедници и општествено одговорни 
компании. 
Акцијата трае 5 работни дена 

По завршувањето, собраните производи се пакуваат  и се 
доделуваат на лица/семејства во социјален ризик од 
Општина Карпош. 
-  Повод настаната некоја  вонредна состојба 

Стратешки насоки и цели:  Подобрување на социјалната состојба на 
лицата/семејства во социјален ризик 

 Грижа за ризичните групи на граѓани 
Очекувани резултати: Подобрување на состојбата на лицата/семејства во 

социјален ризик. 
Поддршка на лицата заради надминување на 
моменталната состојба  

Целна група: Лица/семејства во социјален ризик 
Предвидена финансиска 
рамка: 
Реализатор: 

100.000,оо ден 
 
Општина Карпош 

Трошоци: Вреќи за пакување 
Трошоците се предвидени за две  хуманитарни акции. 
Трошоци за пакети со храна и хигиенски средства во 
вонредна состојба 

 
 

Вкупна сума 5.190.500,оо денари 
 
 
Вкупна предвидена финансиска рамка: 5.190.500,оо денари 
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III. Финансирање 

Финансирањето на активностите утврдени со оваа Програма во износ од 
5.190.500,оо денари е предвидено со Буџетот на Општина Карпош за 2021 година. 

За активностите од областа што ги опфаќа Програмата, а кои согласно потребите ќе 
се појават во текот на 2021 година ќе бидат предвидени дополнитeлни финансиски 
средства од Буџетот на Општина Карпош. 

 
 
 

IV. Завршни одредби 
Одделението за детска, социјална и здравствена заштита со Секторите за Финансии 

и Јавни набавки ќе изработат динамички план со финансиски и временски рамки за 
полесно имплементирање и следење на реализирањето на предвидените активности во 
рамките на оваа Програма. Покренувањето на нови иницијативи, како и давање мислења и 
предлози заради остварување на целите на Програмата може да биде дел од било кој 
Сектор на Општината во непосредна соработка со Секретарот и Градоначалникот. 
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