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ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 

 
                         
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ИЗВЕШТАЈ 

За реализација на Програма  на oпштина Ѓорче Петров  во остварување  
на социјална , детска и здравствена заштита  

за период 01.01.- 30.09.2021 година  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Скопје, Декември 2021 година 
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I. ВОВЕД  
 

 Извештајот е изготвен во насока да даде целосна слика за реализација на 
активностите предвидени во Програмата за остварување на социјална, детска и 
здравствена заштита во општина Ѓорче Петров за период од 01.01.2021 до 30.09.2021 
година, кој беше донесена од советот на општина Ѓорче Петров. 

Согласно наведеното, Извештајот ги вклучува реализираните активности и 
финансиски средства поединечно за секоја категорија опфатена во Програмата.  
 

II. РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ  
 

Во делот на социјалната и здравствената заштита остварени се следниве 
активности : 

  
1. Еднократен паричен надомест за новороденчиња  

Краток опис на активноста Во периодот од 01.01.2021 до 
30.09.2021 поднесени 193  барања 
за новороденче, од кои 97 се машки 
баратели и  86 женски ,a  се 
близнаци се  5 пара. 
  
Исплатени се вкупно 1.034.445,00 
ден.  
За новороденчиња планирани се 
1.600.000,00 ден  

Време на реализација  01.01.2021-30.0.9.2021 
 
Трошоци 
 
 
 
 

            
 

Вкупно нето                       
1.034.445,00ден 
                                   
                                        

 
2.  Еднократна парична помош 

Краток опис на активноста Во периодот од 01.01.2021 до 
30.09.2021 разгледани се 
поднесени      105 барања еднкратна 
парична помош.  Одобрени барања 
се  71, од кои  жени се 43 и  мажи 28. 
Неосновани барања има 34, при 
што се исплатени вкупно 
753.000,00 ден. 

За еднократна парична помош  
планирани се   1.600.000,00ден.  

Време на реализација Од 0.1.01 2021- 30.09.2021год  
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Трошоци  
 
 
 

 
Вкупно нето 
753.000,00                           
 
  

  
3.   Патролна Социјална служба 

Краток опис на активноста   
 Проектот ,, Патролна социјлна 
служба ,, не се релизираше во 
изминатиот период поради Ковид 
19. 
Планирани сретства се 130.000 ден 
за 12 месеци.   
  

Време на реализација Од 0.1.01 2021- 30.09.2021 год  
Трошоци                                                0, ден  

 
4. Еднократна матерјална поддршка во дрва и сл. 

Краток опис на активноста  Во периодот од 01.01.2021 до 
31.09.2020 доделена е матерјална 
поддршка во дрва во вредност 
90.650,00ден на 5 лицa  
 
За дрва се планирани 50.000,00 
ден  

Време на реализација 0д.01.01.2021- 30.9.2021 год  
Трошоци  90.650,00 ден 

 
6. Отварање на канцеларија во Даме Груев  за административни права од областа на 
социјалната заштита преку МТСП и Центар за социјална работа  
 

Краток опис на активноста  
 

Во тек е проектот за Отварање на 
канцеларија во Даме Груев  за 
административни права од областа 
на социјалната заштита.  
Потпишан е  Меморандум за 
соработка помеѓу општина Ѓорче 
Петров , МТСП и Центар за 
социјална работа . 
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Канцеларијата е целосно опремена 
и треба да започне со работа . 
Очекуваме од центарот за 
социјална работа да пратат луге. 
Поради Ковид 19 одложено е 
отварањето.   

Трошоци  
 

Проектот е финансиоран од МТСП 
и Светска банка  

 
 
7. Крводарителска  акција во Културниот дом Ѓорче Петров во соработка со црвен 
крст  
 

 
Дата 25 Септември  
Крводарителска акција 
Во соработка со црвен крст  

 На ден.25.09.2021 одржана е 
крводарителска  акција во 
Културниот дом во општина Ѓорче 
Петров. Крв дадоа  42 
крводарители. 
  
Од општина Ѓорче Петров помош 
за kрводарителската акција се: 50 
штампани маици, 50 води. 
Планирани се 40.000,00ден  

Трошоци  / 
  
 
8. Локален акциски план за вработување на ромки  
 
 

 
 Краток опис на активноста  

  
Со НВО Хера изготвен е локален 
акциски план за вработување  
ромки .  
 
Министерство за Локална 
самоуправа ќе додели 120.000,00 
ден   

Трошоци  / 
  
 
8. Хуманитарни акции во текот на целата година  
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Краток опис на активноста 
 

-Хуманитарни акции 
 

 
 
 
-Со црвен крст и волонтери 
помогнато е на лица во социјален 
ризик кои сами неможат да си 
набават лекови и храна  

 
За време на Ковид 19 организирана 
е хуманитарна акција за социјално 
загрозени лица во соработка со 
КАМ Маркет  и дадени се  50 пакети 
со храна и хигиенски сретства на 
социјално загрозени лица 
 
 
 
За време на Ковид 19 ангажирани 
се волонтери од Црвен крст за 
помош на старите лица при 
набавка на лекови и прехранбени 
продукти. Дадена е помош  од 150 
пакети со храна и хигиенски 
сретства.   
 

Трошоци  / 
 
 
V.    Рекапитулар за потрошени финансиски срества  
 
За активностите од областа на социјалната заштита за период од 01.01.2021 до 
31.09.2021 година планираните од 3.540.000,00 ден, потрошени се вкупно 
1.878.095,00 ден.    
 
 Планирани: 3.540.000,00 денари  
 Потрошени: 1.878.095,00 
 
 

1.Еднократен паричен надомест за 
новороденчиња 1.600.000.00       

1.034.445,00 

2. Еднократна парична помош,  1.600.000,00                     
753.000,00 

3.Патролна Социјална служба    130.000,00                                      0   

4. Еднократна матерјална поддршка во 
дрва и сл.      50.000,00                         

90.650,00      
6.Отварање на канцеларија во Даме 
Груев  за административни права од 
областа на социјалната заштита преку 
МТСП и Центар за социјална работа 

                     0. 

Проектот е 
финансиоран 

од МТСП и 
Светска банка 

7.Крводарителска  акција во Културниот 
дом Ѓорче Петров .       40.000,00 

  Активноста е 
реализирана 
но фактурите 
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не се 
доставени            

8. Локален акциски план за вработување 
на ромки       120.000,00                                    0  

9. Хуманитарни акции                                                                 0 

 

Вкупно 
планирани  
финансиски 
средства 
3.540.000,00 

Вкупно 
потрошени 
финансиски 
сретства 
1.878.095,00       

 
 

Извештајот за реализација на Програмата за активностите на oпштина Ѓорче 
Петров во областа на социјална, детска и здравствена заштита за период од 01.01.-
30.9.2021 година, градоначалникот како Предлагач на истиот го доставува до советот 
на општина Ѓорче Петров на разгледување и усвојување. 
 
 
 
      Градоначалник 

                                                                                       Александар Стојкоски с.р. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


