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Вовед 
 

Социјалната  заштита  претставува  систем  на  политики,  мерки  но  и  превземени 

активности со чија помош се спречуваат и надминуваат социјалните ризици кај  граѓаните. Со 

програмата за социјална заштита општина Битола се стреми кон намалување на сиромаштијата 

и социјалната исклученост преку  јакнење на капацитетите на лицата од ранливи категории и 

нивна правилна инклузија во секојдневието на општината.    

Програмата за социјална заштита за 2020 година на Општина Битола дефинира повеќе 

приоритетни активности од областа на социјалната заштита на граѓаните на град Битола, кои 

имаат за цел да придонесат за унапредување на целокупната социо‐економска и здравствена 

положба  на  граѓаните  на Општина  Битола.  Социјалната  заштита  како  темел  врз  кој  се  гради 

стратегијата за работа со граѓаните на ниво на Локална самоуправа, е составен дел на Буџетот 

на Општина Битола  за  заштита, помош и поддршка на лицата во  социјален ризик, лицата  со 

попреченост, старите лица,  децата на улица, ромите, односно сите оние кои што се изложени 

на социјален ризик од било каков вид кој што може да има последици врз нивната добробит.   

  

 

 

Законски рамки според кои се подготвува самата програма 
 

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

законот за изменување и дополнување на законот за социјалната заштита (Службен весник на 

РСМ, бр. 146 од 17.7.2019  година), програма за развој на дејноста за заштитата на децата за 

2019  година  (Службен  весник  на  РМ,  бр.  246  од  28.12.2018  година  ),  законот  за  социјална 

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

заштита на децата (Службен весник на РСМ, бр. 146 од 17.7.2019 година), Законот за семејство 

(Службен весник на РМ, бр. 153 од 20.10.2014  година),  законот за превенција,  спречување и 

заштита  од  семејно  насилство  (Службен  весник  на  РМ,  бр.  150  од  2.09.2015  година), 

програмата  за развој на  заштитата на децата    во Република Македонија  (Службен весник на 

РМ,  бр.  246  од  28.12.2018  година),  Законот  за  финансирање  на  Единиците  на  Локалната 

самоуправа  (Службен весник на РМ, бр 61/04, 96/04, 67/07, 156/09 и 47/11), Закон за локална 

самоуправа  (Службен  весник  на  РМ,  бр.5  од  29.01.2002година),  Националната  програма  за 
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развој  на  социјална  заштита  (Службен  весник  на  РМ,  бр.  192  од  17.10.2016  година), 

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

однесуваат на социјалната, детската и здравствената заштита  во Република Македонија.  

 

 

 

Цели на програмата 
 

Основна цел на програмата  за  социјална  заштита на  територија на општина Битола е 

општината да  им помогне  на  граѓаните  во  надминување на  социјалните  ризиците  на  кои  се 

изложени, и вооедно да  ја зајакне мрежата на услуги заедно со физичките, правните лица и 

здруженијата на граѓаните. 

 

 

 

Вредности и принципи на програмата 
 

Вредности и принципи врз кои се темели Програмата за социјална заштита на Општина 

Битола се:  

‐ Најдобри интереси на корисниците  

‐ Социјална праведност и солидарност 

‐ Достапност на услугите на корисниците  

‐ Заштита на немоќните 

‐ Учество и одговорност на учесниците  

‐ Грижа и заштита на семејството во било каков облик и децата без родителска грижа 

‐ Родова сензитивност 

‐ Континуитет на заштита    
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Улога на  совет, градоначалник и локална самоуправа при реализирање 

на Програма за социјална заштита 
 

Советот  на  Општина  Битола  ја  усвојува  оваа  Програма  со  цел  да  обезбеди 

транспарентен,  интегрален,  ефикасен  и  правичен  систем  во  кој  ќе  ги  опфати  мерките  и 

средствата кои што се потребни да се задоволат потребите на корисниците на оваа програма 

кои живеаат во Општина Битола. Со оваа Програма ќе се реализираат потребите за социјална 

заштита  на  ранливите  категории  граѓани  и  нивна  поголема  вклученост  во  општеството  и 

излегување во пресрет на нивните барања. 

Локалната  самоуправа  има  надлежност  во  делот  и  на  здравственото  воспитување, 

унапредување  на  здравјето,  превентивни  активности,  надзор  над  заразни  болести  и  други 

области утврдени со закон. Исто така во планирањето на социјалната заштита на локално ниво 

можи да се оствавува и меѓуопштинска соработка, да се основаат заеднички јавни установи од 

областа на социјална и детска заштита.  

Градоначалникот и Советот на Општина Битола се залагаат и ќе направат максимален 

напор  во  границите  на  своите  финансиски  можности,  но  и  заложби  за  обезбедување  на 

средства  по  разни  основи  да  обезбедат  задоволување  на  дел  од  потребите  на  социјално 

загрозените  лица,  лицата  со  попреченост,  децата  без  родителска  грижа,  старите  лица, 

инклузија  на    ромските  деца,  семејствата  настрадани  од  елементарни  непогоди.  Но  и  да  се 

зголемат  капацитетите  за  згрижување  на  деца  до  предучилчишна  возраст  во  Детските 

градинки во Битола. 

Програмата е изгодвена врз основа на член 22, став 1, точка 7 и член 36 став 1 точка 1 

од Законот за Локална самоуправа и се дава на усвојување на Советот на Општина Битола.  

 

 

Активности  за  реализација  на  програма  за  социјална  заштита  на 

општина Битола 2020 година 
 

Оваа  Програма  и  активностите  во  неа  ќе  се  дополнуваат  согласно  потребите  кои  ќе 

произлезат  во  тековната  2020  година,  но  активностите  кои  што  се  предвидени  во  неа  се 

одделени во  пет основни ставки, како што следува: 

1. Првата  активност  вклучува Доделување  на  еднократна  парична  помош  и  се 

состои од днократна парична помош на физички лица  за помош и финансиска поддршка на 
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лица  во  социјален  ризик,  погодени  од  елементарни  непогоди  и  деца,  ученици  за 

достигнување од повисок ранг . 

2. Втората активност е насловена Социјална заштита на стари лица која во себе 

вклучува нега и грижа на стари и изнемоштени лица без семејна грижа во домашни услови  

3. Третата  активност  која  е Ран детски  развој  е  активност  која  во  себе  вклучува 

зголемување на капацитетите на постоечките градинки како и надоместок на партиципација за 

деца од загрозени семејства но и утврдување на бројот на деца роми од 3 до 5 години и нивна 

инклузија  проследена  со  кампања  за  подигнување  на  свеста  кај  родителите  за  важноста  на 

предучилишното  ниво  на  образование,  основно  средно  образование  и  продолжување  на 

факултетско образование   

4. Четвртата активност е насочена кон Социјална заштита на лица со попреченост 

и таа ќе биде реализирана преку одржливост Регионален ресурсен центар за слепи лица но и 

создавање  на мултифункционален  центар  за  ранливи  категории,  создавање  на  дата  база  на 

податоци  на  лица  од  ранливи  категории    според  видот  на  категорија  и  потребите  што  ќе 

послужи како    сервис за одредување и  таргетирање на ранливи  групи, покрај обезбедување 

адаптиран  превоз  на  лица  со  потешка  инвалидност  вклучено  е  и  користење      на  јавниот 

градски превоз  за лица  со посебни потреби со  ваучери за бесплатно користење на  услугите. 

Исто  така се вклучени и Општинско корисна работа преку обезбедување лични асистенти во 

наставно   воспитниот процес и/ или образовни асистенти, како   и општинско корисна работа 

СДЦ  што  се  реализира  со  обука  на  едукатори  кои  работат  со  ромски  деца  и  изучување  на 

браево  писмо  за  слепи  лица  кои  покасно  го  загубиле  видот.  Во  овој  дел  се  вклучени  и 

дополнително  ангажирани  лица  во  јавните  претпријатија  за  обавување  на    јавни  работи  и 

обележување на значајни датуми, како и изготвување на мобилна апликација за пристапност 

на  лица  со  попреченост  и  нфраструктура    за  лица  со  попреченост  со  изградба на  пристапни 

рампи. 

5. Последната  петта  активност  од  оваа  програма  е  насочен  кон Намалување на 

сиромаштијата  и  социјална  исклученост  што  ќе  биде  реализирано  преку  отварање  на 

современи урбани центри во повеќето урбани заедници заедници кои ќе биде од отворен тип 

во фунција на сите  граѓани со посебен фокус на работа со лица од ранливи категори, како и 

поставување  мултифункционален,  едукативен  креативен  и  информативен  простор  во 

градската  библиотека,  реализирање  на  активности  од  АП  за  жена  ромка,  од  стратегија  за 

граѓански  организации од АП  за  волонтерство,  од ЛЕСС,  организирање на  социјален  погреб, 

како и обуки за работнооспособување на лица од ранливи категории   личен и професионален 

развој на ранливи групи и зголемување на јавното учество, преку неформални средби. Покрај 
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тоа  ќе  биде  поставен  СОС  телефон    и  програма  за  економско  зајакнување  за  жртви  на 

насилство но и ќе се реализира воспоставување соработка со факултети за искористување на 

нивниот  студентски  потенцијал  како  волонтери.  Ќе  се  даде  поддршка  на  активности  за 

сузбивање  на  зависности  и  превенција  и  еднакви можности  во  здравствената  и  социјалната 

заштита,  општественото  живеење  и  сите  други  области  во  животот,  на  лицата  со  телесен 

инвалидитет, а со тоа и нивна целосна интеграција и независно живеење како и активности и 

информативни  средби  со  ромско  население  за  потребата  од  имунизација,  бесплатно 

здравствено осигурување, сексуално‐репродуктивно здравје и посета на доктор. 
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Акционен план  

  Активност  Одговорни  Опис на активност  Цел  Време  Финансис
ки 
Ресурси 

Индикатори 

1.   Доделување на  парична помош 

1.1.  Еднокртана 
парична помош на 
физички лица 

Градоначал
ник  
Комисија за 
финансии и 
буџет 

Да се ревидираат критериумите за 
доделувања на еднократна помош 
Eднократна парична помош на 
физички лица изложени на 
социјален ризик  и тоа  
 ‐ Болни и изнемоштени лица  
  ‐Лица со попреченост 
 ‐ Семејства настрадани од 
елементарни непогоди (пожари, 
поплави) 
 ‐ Самохрани родители без 
дополнителни приходи 
 ‐ Поддршка на ученици за 
натпревар од повисок ранг 

Помош и финансиска 
поддршка на лица во 
социјален ризик, погодени 
од елементарни непогоди и 
деца, ученици за 
достигнување повисок ранг  
резултати во општествените 
и природните  науки  

2020  350.000 
 
4.000.000 
  

 Број на лица 
кои добиле 
еднократна 
парична 
помош 

 

1.2.  Промоција на 
општината 

Градоначал
ник 

Настани во функција на развој и 
промоција на општината 

Поддршка на настани кои 
се реализираат за 
промоција на општината . 

2020  300.000  
ДО 
програма 
градонач
алник 

Број на 
реализирани 
настани 

2.   Социјална заштита на стари лица 
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2.1.  Нега и грижа на 
стари лица 

Општина 
Битола во 
соработка 
со ЗГ и 
Црвен крст 

 Општина Битола  во соработка со 
Здруженијата на граѓани ќе оствари 
нега и грижа на стари               
изнемоштени лица без семејна 
грижа во домашни услови.  

Нега и грижа на стари               
изнемоштени лица без 
семејна грижа во домашни 
услови  

 2020  50.000 
ден  
Грант 
Светска 
банка  

 Број на 
волонтери и 
број на 
услужени 
стари и 
изнемоштен
и лица 

3.   Ран детски развој 

3.1.  Зголемување на 
капацитетите на 
детските градинки 

Општина 
Битола,  
градинка 
ОЈУДГ „ 
Естеја 
Овадија 
Мара“ 

Во постоечките детски градинки 
„Снегулка“ , „Пролет“ и „Вангел 
Мајорот“ во склоп на ОЈУДГ „Естеја 
Овадија Мара“   реконструкција, 
проширување и доградба и 
приспособување на деца со 
посебни потреби. 

 Згрижување на поголем 
број на деца во детски 
градинки 

2020   10.900.00
0 ден 
Во 
програма 
на ЈУДГ 
„Е.О.Мар
а“ 

Број на 
реконструир
ани 
проширени 
и доградени 
објекти, број 
на зголемен 
капацитет по 
деца во 
детските 
градинки  

3.2.  Надоместок за 
партиципација на 
деца од детските 
грaдинки 

Општина 
Битола, 
Градинките 

Согласно  член  53  од  Законот  за 
заштита  на  деца  МТСП  донесе 
правилник  за  критериуми  за 
остварување  на  право  на 
партиципација  на  следните 
категории: 
 ‐деца  од  семејство  чија 
материјална  состојба  е  нарушена 
поради  претрпени  природни 
непогоди 
 ‐  дете  од  семејство  на  самохран 
родител чии месечни приходисе  во 

 Згружување на деца од 
загрозени семејства во 
детските градинки 

2020   200.000 
ден 
   

Број на 
згрижени 
деца од 
загрозени 
семејства во 
детските 
градинки  
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износ до минималната плата 

3.3.  Инклузија на деца 
Роми  

Општина 
Битола , 
МТСП 

Со  проектите  за  инклузија  на 
ромските  деца    од  социјално 
загрозените  семејства  во  детските 
градинки  во  Битола,  Општината 
обезбедува финансиски средства за 
нивни  превоз  и  месечен  
надоместок за градинка.  

Целта е нивно вклучување 
во воспитно образовниот 
процес и социјализација со 
другите деца, стекнување 
здрава навики, згрижување 
на овие деца и олеснување 
на нивната адаптација пред 
да започнат со редовно 
школување. Соработка со 
Здруженијата на граѓани 
кои работат со ромските 
деца за нивно едуцирање, 
вклученост во образовниот 
процес, особено за децата 
од ранливите категории, 
семества со социјален 
ризик и превенција и 
намалување на бројот на 
деца на улица.  

 2020  640.000 
ден 

 Број на деца 
Роми 
вклучени во 
процесот на 
инклузија, 
број на 
Здруженија 
на граѓани 
вклучени во 
процесот 

3.4.   Утврдување на 
бројот на деца 
Роми кои се на 
возраст од 3‐5 
години.   

Општина 
Битола  
Ромски 
НВО 

Прибирање на податоци од 
вклучени институции кои што ги 
имаат овие бројки, нивна 
статистичка обработка и анализа, 
анализа на разликите во добиените 
податоци  

Да се утврди бројот на деца 
Роми и деца со посебни 
потреби на возраст од 3 до 
5 години кои што се во 
предшколска возраст како 
би се имала точна бројка за 
деца Роми и деца со 
посебни потреби вклучени 
во редовно образование 
прво одделение во 
наредните три години 

Март – 
Мај 
2020 

20.000 
ден 

Утврден 
бројот на 
деца кои се 
на возраст 
од 3‐5 
години. 

3.5.   Кампања за 
подигнување на 

Општина 
Битола  

Обуки и работилници пропратени 
со соодветен промотивен материјал 

Да се зголеми учеството на 
децата, особено децата 

Април 
– Јуни 

50.000 
ден  

Број на деца 
вклучени во 
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свеста кај 
родителите за 
важноста на 
предучилишното 
ниво на 
образование, 
основно средно 
образование и 
продолжување на 
факултетско 
образование  

Ромски 
НВО 

за важноста на предучилишното 
образование врз детето иден 
ученик и неговите идни академски 
достигнувања, како и неопходноста 
од основно, средно образование и 
универзитетска диплома во 
денешницата 

Роми во предучилишно, 
основно и средно 
образование и факултетите 
 

2020  предучилиш
но 
образование
, број на 
семејства 
опфатени, 
број на деца 
(Роми) кои 
посетуваат 
основно и 
средно 
образование 
и факултет 

4.   Социјална заштита на лица со попреченост 

4.1.  Одржливост 
Регионален 
ресурсен центар за 
слепи лица 

Општина 
Битола  

Центарот е формиран со поддршка 
на УНДП и 5 те општини.За 
отварање на центарот и негово 
функционирање изготвен е  
елаборат  според кој на годишно 
ниво потребни средства за 
функционирање се 1.500.000 ден од 
кои МТСП ќе обезбеди 1.000.000 
ден . а општините според Одлуката 
за воспоставување на 
меѓуопштинска соработка ќе 
финансираат со 2% од буџетот за 
финансирање на Здруженија на 
граѓани и фондации 

Одржливост на регионален 
ресурсен центар за слепи 
лица 

2020   80.000 
ден 

Број на лица 
кои го 
посетуваат, 
ги  користат 
услугите и 
број на лица 
кои ги 
обезбедуваа
т услугите  

4.2.  Мултифункционал
ен центар за 
ранливи категории 
на граѓани 

Општина 
Битола 

Во целост прилагоден за сечии 
посебни потреби но во него би ги 
угостил и лицата без одредена 
категорија односно би вклучил и 
лица од било која ранлива 

Поголема грижа за 
маргилизираните лица, 
ранлива категорија, не само 
лицата со попреченост туку 
и самохрани родители, 

2020  Грант од 
Светска 
банка 

Број на лица 
кои го 
посетуваат, 
ги  користат 
услугите и 
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категорија, не само лицата со 
попреченост туку и самохрани 
родители, еднородителски 
семејства, деца без родители, 
жртви на семејно насилство, млади 
лица и т.н. како покрај својата 
првична наменаа би послужил и 
како центар за надминување на 
бариерите и стереотипите помеѓу 
луѓето. 
Обезбедување на превоз за 
корисниците со вклучен соодветен 
тим од дефектолог, психолог, 
логопед, соц. работник, 
физиотерапевт. 
Активности со кои би се поттикнале 
на  зголемување  на  економска      и 
опшествена  активност.  Целосно 
прифаќање на опшествен модел на 
посебни  потреби.  Обука  на  лицата 
за одредена работна позиција. 

еднородителски семејства, 
деца без родители, жртви 
на семејно насилство, 
млади лица и т.н.  
Поддршка на родители на 
деца со посебни потреби и 
поттикнување за активно 
вклучување на нивните 
деца во опшеството.  
Подобрување на 
капацитетите на 
постоечките субјекти кои 
работат со ранливи 
категории.  
Вклучување на социјален 
работник, психолог и 
педагог за добробит на 
корисниците како и лице 
кое ќе им помогне при 
одредување на нивните 
права и можности во 
законски рамки. 

број на лица 
кои ги 
обезбедуваа
т услугите, 
БРОЈ НА 
АКТИВНОСТ
И ВКЛУЧЕНИ 

4.3.  Создавање на дата 
база на податоци 
на лица од 
ранливи категории  

 Општина 
Битола 

Мапирање и систематизирање на 
лицата од ранливи категоирии 
според видот на категорија и 
потребите   сервис за одредување и 
таргетирање на ранливи групи 

 Одредување на точен број 
на лица од ранливи 
категории според видот на 
категорија и потреби 

 2020  100.000 
ден 

 Создадена 
дата база на 
поатоци 

4.4.  Обезбедување 
адаптиран превоз 
на лица со 
потешка 
инвалидност, по 
пат на донации 

Општина 
Битола 

Одржување и финансиска 
поддршка на процесот на 
обезбедување на превоз на лица со 
потешка инвалидност 

Олеснето движење на 
лицата со потешка 
инвалидност  

2020   200.000 
ден 
Во  
програма 
за 
оддржува

 Број на 
возила чие 
одржување 
се помага, 
број на лица 
вклучени во 
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или набавка  ње на 
возила и 
сл. 

превоз – 
корисници и 
шофери 

4.5.  користење   на 
јавниот градски 
превоз за лица со 
посебни потреби 

Општина 
Битола 

Набавка на ваучери за користење 
на јавен градски превоз за лица со 
посебни потреби 

 користење   на јавниот 
градски превоз за лица со 
посебни потреби 

 2020  10.000 
ден 

 Број на  
изготвени 
картици за 
лица кои 
користат 
бесплатен 
јавен превоз, 
број на 
превозници 
вклучени во 
процесот 

4.6.  Општинско 
корисна работа 

УНДП 
општина  

Воспитно   образована дејност за 
деца со попреченост преку 
обезбедување лични асистенти во 
наставно  воспитниот процес и/ или 
образовни асистенти, деца од 
материјално необезбедени 
семејства, социјално исклучени и 
останати категории граѓани на кои 
им е потребно базично 
описменување, едуцирање и 
слично.. Ангажирање на 19 
0бразовни асистенти за 19 крајни 
корисници деца со посебни 
потреби во две ОУ „Коле 
Канински“, Климент Охридски“ и 
СОУ „Таки Даскало“ и останатите 
основни и средни училишта каде 
има потреба  

Програмата Општинско –
корисна работа има за цел  
1. Да им помогне и да 
обезбеди социјална 
вклученост на лицата кои 
потешко се вклучуваат на 
пазарот на трудот преку 
работно ангажирање со 
скратено работно време 
заради стекнување на 
одредени вештини и нивно 
постепено вклучување на 
пазар на труд  
2.  Да ја зголеми понудата 
на социјалните услуги 
согласно потребите  на 
населението  во 
надлежност на локалната 
самоуправа  

јуни 
2020 

655.200 
УНДП 
588.500  
Општина 

 Број на деца 
со 
попреченост 
вклучени во 
редовен 
образовен 
процес, број 
на 
образовни 
асистенти 
вклучени 
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3. Да им помогне на 
жителите на територијата 
на локалната самоуправа, 
преку обезбедување на 
услуги од социјални сфера 

4.7.  Општинско 
корисна работа   
СДЦ 

 Општина 
Битола 

Едукатори  ќе се стекнат со знаења 
и вештини за работа со ромски 
деца од социјално загрозени 
семејства и со тоа ќе станат 
конкуренти на пазарот на трудот  
 подобрување на образованието на 
слепите лица со што лицата кои 
покасно го загубиле видот и немале 
можност да се образоваат во 
специјално  училиште за слепи лица 
им нудиме можност да го научат 
браевото писмо и  стекнување на 
одредени вештини, 
кои ќе им помогнат во нивно 
осамостојување   
Со тоа слепите лица ќе го 
надоградат психофизичкиот и 
образовниот развој со што 
истовремено ќе го подобрат 
социјалниот и опшествениот живот.
  Со изучувањето на браевото писмо 
ќе се докфаликуваат за работното 
место и истовремено ќе можат да 
станат конкуренти на пазарот на 
трудот 

 Цел на проектот е 
подобрување на 
училишниот успех и 
редовноста кај најмалку   50 
ромски деца кои го 
посетуваат ОУ „Ѓорѓи 
Сугарев“ – Битола   
 Вклучување на  деца  Роми 
од 3 6 годишна возраст за 
подобар ран детски развој 
во Сумнал 
 Зголемен број на 
заинтересирани родители 
за образованието на 
нивните деца 

Март 
2020 

216.000 
ден 
донација 

 Број на 
едукатори 
вклучени 
Број на 
слепи лица 
вклучени, 
Број на деца 
вклучени 

 

4.8.  Јавни работи  АВРСМ   Ангажирање на дополнителен број 
на извршители во Јавните 
претпријатија основани од 

 Во сезонскиот период кога 
обемот на работните 
задачи за одржување на 

април   
септем
ври 

1.000.000 
ден 

           Со овој 
проект се 
планира да 
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Општината кои би биле ангажирани 
за наведените активности.  

јавните зелени површини и 
јавните прометни 
површини (улици) е 
зголемен, како и во делот 
на извршување на 
дополнителни активности 
надвор од предвидените 
програми за работа на ЈП 
кои се однесуваат на 
активности на 
проширување на дејноста 
на одржување на јавната 
чистота и подигање на нови 
и одржување на 
постоечките зелните 
површини во општината, 
како и изведување на 
активности на чистење на 
урбани и рурални 
средини,се јавува потреба 
од дополнителни лица 
ангажирани 

2020   бидат 
работно 
ангажирани 
околу 25 30 
небравотени 
лица со 
ниско и 
средно 
образование 
во период 
од 4 месеци. 

4.9.  Обележување на 
значајни датуми 

 Општина 
Битола 

15 октомври меѓународниот ден 
на белиот стап, 3 декември 
меѓународен ден на 
хендикепирани лица , 
меѓународниот ден на Ромите 8 
април,  
15 мај – Мегународен ден на 
семејствата 
1.октомври‐Меѓународен ден на 
постарите лица  

 Лицата со телесна 
попреченост трационално 
остваруваат средби за 
одбележување на овие 
денови, и 
Градоначалничката на 
Општина Битола со дел од 
Советот и локалната 
самоуправа присуствуват на 
настанот и даваат придонес 
во нивната организација.  

2020   200.000 
ден 

 Број на 
настани 
реализирани 
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Прв понеделник во октомври – 
светски дена на живеалишта ( 
градови без сиримашни 
квартови)  
10 октомври Светски дена на 
менталното здравје  
17 октомври  Мегународен дена 
за искоренување на 
сиромаштијата  
20. ноември – Универзален дена 
на децата  
25 ноември  Меѓународен ден 
на елиминација на насилство 
против жените 
 10 декември – Ден на човекови 
права 

4.10.  Изготвување на 
мобилна 
апликација за 
пристапност на 
лица со 
попреченост 

 Општина 
Битола 

Аангажирање на тим 
информатичари и програмери кои 
што најпрво би ја изработиле 
самата апликација во нејзина 
основна форма додека втор тим 
прави истражување на терен за 
пристапноста на местата и објектите 
врз основа на чии податоци би се 
изготвила првата верзија со 
најзначајните места во град Битола 
на која подоцна самите корисници 
би додавале свои искуства откако 
оваа апликација ќе стане достапна 
бесплатно со симнување на 
телефон. 

 Создавање на апликација 
која што истовремено ќе 
биде компатибилна со сите 
платформи преку која што 
ќе бидат прикажани сите 
културолошки, историски, 
уметнички но и сите 
останати сегменти од 
градот Битола во смисла на 
институции, ресторани, 
хотели, музеи заедно со 
степенот на пристапност за 
лица од различни 
категории.   

 2020  100.000 
ден 

 Изготвена и 
достапна за 
користење 
мобилна 
апликација 
за 
пристапност 
на лица со 
попреченост
и 
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4.11.  Инфраструктура  за 
лица со 
попреченост   

Одделение 
за ЕР и ЈП 
за 
просторно 
планирање 
изработка 
на 
проектна 
документа
ција 
 
Одделени 
за 
комунални 
дејности 

 мапирање на функционалната 
пристапност и приспособување на 
објекти 
 
 
изработка на проектна 
документација  
 
изградба на пристапни рампи 

Со цел да се подобри 
животот на лицата со 
оштетен вид, слух, лица со 
телесна попреченост, 
Општина Битола ќе помогне 
во прилагодување на 
постоечка инфраструктура и 
покрене  иницијатива за 
отпочнување на постапка за 
изградна на нова 
инфраструктура во рамките 
на финансиските можности 
. 

 2020  1.000.000 
ден 
во 
Одделен
ие за 
комуналн
и 
дејности  

инфраструкт
ура  за лица 
со 
попреченост  
 
Изготвен 
план на 
објекти за 
кои е 
потребно 
приспособув
ање  
 
Ирзботена 
проектна 
документаци
ја  
 
Број на 
објекти кои 
добиле 
притапна 
рампа 

5.   Намалување на сиромаштијата и социјална исклученост 

5.1.  Урбани центри   Донатори 
Одд. за 
комунални 
дејности  

Реконструкција/опрема 
/вработување/ oбуки/ советодавни 
услуги 
Простор  за  социјализација  за  лица 
од секоја возраст 
Практични часови 
Волонтерски услуги 
Бесплатни спортски школи 

Целта  е  отварање  на 
современи  урбани  центри 
во  повеќето  урбани 
заедници  заедници  кои  ќе 
биде  од  отворен  тип  во 
фунција  на  сите  граѓани  со 
посебен фокус на работа со 
лица од ранливи категории  

 2020  750.000 
ден = 
500.000 
ден за 
реконстр
укција во 
програма 
за 

 Број на 
опремени 
центри, 
 број на лица 
кои ги 
користат 
услугите, 
број на лица 
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Културни активности     
    малски состаноци и состаноци на 
здруженија на граѓани   
Активности со кои би се поттикнале 
на  зголемување  на  економска 
активност  како  и  опшествена 
активност.   
Обука  на  лицата  за  одредена 
работна позиција.  
Советници  во  форма  на 
индивидуален  разговор,  и  групни 
сесии  каде  ќе  се  разговара  на 
одредена тема.      

комуналн
и 
дејности  
+250.000 
ден 
опрема  

кои ги 
обезбедуваа
т услугите 

5.2.  Социјален погреб  Општина 
Битола 

Согласно член 35 од Законот за 
гробишта и погребални услуги , 
доколку умреното лице било 
корисник на постојана парична 
помош и нема семејство , 
трошоците за истиот се на товар на 
општината во висина од 10.700 ден. 
Според податоците на Центарот за 
социјални работи на територијата 
на Општина Битола има 100 
потенцијални корисници на 
постојана парична помош 

 Покривање на трошоци за 
погреб на социјално 
загрозени лица и лица без 
семејство 

 2020  80.000 
ден 

 Обезбедени 
услуги  

5.3.  Активности од АП 
за жена Ромка 

Влада РСМ/ 
Министер 
без Ресор  

Активности за унапредување на 
положбата на жената Ромка  

 Подобрување на 
положбата на жена ромка 
во опшеството 

до  23 
септем
ври 
2020 

140.000 
ден 

 Број на 
активноти и 
лица 
вклучени во 
нив 

5.4.  Обуки за 
работнооспособув
ање на лица од 

 Општина 
Битола, 
ЛВС 

Обуки за работнооспособување на 
лица од ранливи категории   личен 
и професионален развој на ранливи 

 зголемување на 
капацитетите на лицата од 
ранливи категории 

 2020  50.000 
ден 

 Број на лица 
кои стекнале 
обука за 
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ранливи категории   
личен и 
професионален 
развој на ранливи 
групи 

здрженија  групи  работнооспо
собување 

5.5  Зголемување на 
јавното учество ,  
преку неформални 
средби и  
подобрување на 
човечките 
капацитети во 
образовните 
институции 

Општина 
Битола 

Обуки, печатење промотивни 
материјали, медиумска покриеност 

зголемување на јавното 
учество во процес на 
донесување одлуки, развој 
на инклузивна средина за 
надминување на бариерите 
и стереотипите за деца од 
ранливи категории и 
јакнење на капацитетите 
на наставниот кадар во 
образовните институции 

 2020  550.000 
ден 

 Број на 
активности и 
број на лица 
вклучени во 
нив 

5.6.  СОС телефон  и 
програма за 
економско 
зајакнување за 
жртви на 
насилство 

 Општина 
Битола 

обуки и телефонски централи   Линија за помош на жртви 
на насилство и нивна обука 
со цел економско 
зајакнување 

2020   110.000 
ден 

Отворена  
СОС линии и 
повици, 
 број на лица 
вклучени во 
обуките  

5.7.  Воспоставување 
соработка со 
факултети за 
искористување на 
нивниот 
студентски 
потенцијал како 
волонтери 

 Општина 
Битола 

Обука, промотивен матријал, 
меморандуми за соработка 

 Надминување на пречката 
со недостаток на асистенти, 
лични и образовни преку 
користење на студентските 
капацитети 

 2020  50.000 
ден 

 Број на 
факултети, 
студенти и 
корисници 
на услуги 
вклучени во 
процесот 
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5.8.  Поддршка на 
активности за 
сузбивање на 
зависности 

Општина 
Битола 

 обуки, советодавни поддршки, 
простор 

Намалување на бројот на 
зависници, спречување на 
појава на нови зависници 

 2020  50.000 
ден 

 Број на лица 
вклучени 

5.9.  Превенција и 
еднакви можности 
во здравствената и 
социјалната 
заштита, 
образованието 
,општественото 
живеење и сите 
други области во 
животот на лицата 
со телесен 
инвалидитет, а со 
тоа и нивна 
целосна 
интеграција и 
независно 
живеење  

Општина 
Битола 

 Aктивности во насока на   
промоција на здравјето и 
превенција на болестите како и 
учество на обуки за јакнење на 
капацитетите во  институциите и 
обуки на здравствените работници.  

Интеграција и 
надминување на 
стереотипи и сеграгација 

 2020  50.000 
ден 

 Број на лица 
вклучени 

5.10.  Активности и 
информативни 
средби со ромско 
население за 
потребата од 
имунизација, 
бесплатно 
здравствено 
осигурување, 
сексуално‐
репродуктивно 

Општина 
Битола  
Ромски 
НВО 

Aктивности во насока на   
промоција на здравјето и 
превенција на болестите како и 
информативни средби со ромско 
население 

Зголемен имунолошки 
статус на деца Роми, 
намален број на 
заболувања, намален 
негативен исход од 
одредени заболувања 

Јануар
и – 
Декем
ври 
2020 

20.000  Број на лица 
вклучени 
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здравје и посета на 
доктор  FATMA 

5.11.   Мултифункционал
ен простор   
ДНЕВНА СОБА НА 
ГРАДОТ 
едукативен, 
креативен и пред 
се информативен 
простор   

 НУУБ „Св. 
Климент 
Охридски“  

  Програми со слепи лица 
(соработка со Народниот Театар од 
Битола – организација на средби и 
читања од познати македонски 
автори во изведба на глумци од 
театарот) 
 Програми за лица со оштетен слух ( 
издавање на аудио и видео записи) 
 Работилници за трето доба во 
областа на информациска 
писменост (е  банкинг, интернет, 
користење на социјални мрежи 
итн.) 
 Програми од областа на кариерно 
водење со средношколци 
 Средби, промоции, обуки за 
различни занаети, вештини, 
иновативни и  креативни програми 
за активно работно население 
 Работилници за лица со дислексија 
 Програми за аутистични лица 
 Програми за социјално ранливи 
групи 
 Програми за превенција на семејно 
насилство 
 Едукативни програми за самохрани 
мајки 
 Организирање на програми 
поврзани со Целите за одржлив 
развој на ОН Агенда 2030 

    Задоволување на 
потреби за ииформации и 
користење на 
библиотечните ресурси на 
Библиотеката   
  анимација на граѓаните на 
Битола 
  задоволување на 
културните потреби 
  задоволување на 
рекреативни потреби 
  социјализација на сите 
возрасни групи 
  работа со лица со 
попреченост 
  место за маргинализирани 
групи итн. 

 2020  Грант 
Светска 
банка  

 Број на 
активности и 
лица 
вклучени во 
нив 

5.12.  Изготвување на  Општина   Изготвување на предлог мерки и  Да се направи можна и   2020    Израбтена 
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предлог мерки и 
предлог стратегија  
која ќе биде со 
надлежност на   
на локално ниво 
заради  
ублажување  на 
проблемот со 
живеалишта ( 
домување)  на 
социјално 
ранливите 
категории.  

Битоа во 
соработка 
со 
Здруженија 
на граѓани 
и локални 
институции 
МТСП 

предлог стратегија со надлежност 
на   
на локално ниво со цел на 
ублажување  на проблемот со 
живеалишта на социјално 
ранливите категории.  (пр.  
преземање на надлежноста од 
централно  ниво на локално ниво, 
надополнување на Законот Купи 
куќа купи стан, Банки за сиромашни 
, Општествено одговорни 
компании, истражување можности 
за донации, ...) 

одржлива стратегија за  да 
можат социјално ранливите 
граѓани  полесно  да дојдат 
до  соодветно живеалиште 
како едно од   основните 
човекови права , а сè со цел 
на ублажување на 
проблемот  кој сега  постои 
– имено со постоечкиот 
начин или  не можат  или 
многу тешко можат да го 
решат проблемот на 
домување .  

 донација  Предлог 
Стратегија за 
решавање на 
проблемот 
со 
живеалишта 
на социјално 
ранливите 
категории 
усвоена од 
Советот на  
Општина 
Битола  

5.13  Подготовка на 
прирачник за 
поттикнување на 
лицата од ранливи 
категории за 
активно 
вклучување во 
социоекономскиот 
живот 

Општина 
Битоа во 
соработка 
со општина 
Подгорица 
и општина 
Краљево 

Обуки со лица од трите општини 
директно инволвирани во оваа 
проблематика кои реаултираат со 
изработка на прирачник  

Да се подобри 
социоекономската положба 
на лицата од ранливи 
категории 

2020  донација 
733.800 
Western 
Balkan 
Found + 
152875 
Општина 
Битола, 
Подгориц
а и 
Краљево 

Број на 
прирачници 
и јазици на 
кои се 
испечатени, 
Број на 
обуки  
Број на лица 
вклучени 

 

 

Изготвил: 

М‐р Виолета Налевска  

М‐р Симона Јовеска 
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Прилог 1 

 

Ред.бр  шифра Субвенции и трансфери износ

  425 920  печатење  200.000 ден 

  425 970  Консултативни  услуги 300.000 ден 

   425 990 ‐ јавни работи 
‐ Образовни аситенти  
‐ Активности АП жени ромки 
 
 

1.000.000  
588.500 
140.000 

1.728.500 ден  

  426 310 ‐Семинари, обуки  500.000 ден 

  426 990  ‐Телефонска централа 
‐ опрема урбани центри 
‐ мобилна апликација 

60.000 ден 
250.000 ден 
100.000 ден 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
410.000 ден  

  464 990  ‐ Партиципација детски градинки
‐ инклузија деца Роми 
‐ трансфер Центар за слепи лица  
‐ обележување на значајни настани  
‐ социјален погреб 
‐ дата база лица попреченост 
 

200.000 ден 
640.000 ден 
 80.000 ден 
200.000 ден 
80.000 ден 
100.000 ден  

1.300.000 ден  

  742 114 
Приходи од ЕУ 

‐Зајакнување на општинските совети
  

2.700.000 ден 
 

  464 990  Разни трансфери 2.700.000 ден  

  742 111 ‐Приходи од УНДП
ОКР  

871.200 ден 

  425 990 Други договорни услуги  871.200 ден 
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      Вкупно  5.312.400 ден 


