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I Вовед 

Употребата на дрогите и градењето на соодветни политики и програми поврзани со 
дрогите не е исклучиво обврска само на националните институции и централната власт.  
Локалните власти, односно општините исто така имаат своја обврска како законска така 
и морална во креирањето на соодветен одговор кон прашањата на употреба на психо-
активните супстанци. 

II Законска рамка

Согласно Законот за социјалната заштита општината, Градот Скопје и општините во 
Градот Скопје донесуваат годишни програми за потребите на граѓаните од областа на 
социјалната заштита  во која предвидуваат активности и средства за реализација на ис-
тите. Годишните програми за социјална заштита се изготвуваат врз основа на социјални-
от план на општината, градот Скопје и општините во градот Скопје, а во согласност со 
Националната програма за развој на социјалната заштита. (Службен весник на РСМ, бр. 
104 .2019 )

Според Законот за локална самоуправа  меѓу останатите надлежности на општините 
се дефинирани и следниве:

Социјалната заштита на децата – детски градинки и домови за стари ( сопственост, 
финансирање, инвестиции и одржување), остварување на социјална грижа за инвалид-
ните лица, децата без родители и родителска грижа, деца со воспитно-социјални про-
блеми, деца со посебни потреби, децата од енородителски семејства, децата на улица, 
лицата изложени на социјален ризик, лицата засегнати со злоупотреба на дрога и алко-
хол, подигање на свеста на населението, домување на лица со социјален ризик, оствару-
вање на право и воспитување на децата од предучилшна возраст. 

Здравствената заштита – управување со мрежата на јавни здравствени организации 
и објекти од примарна здравствена заштита кои треба да вклучат застапеност на локал-
ната самоуправа во сите одбори на сите здравствени организации во јавна сопственост, 
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здравственото воспитување, унапредување на здравјето, превентивни акитвности, 
заштита на здравјето на работниците и заштита при работа, здравствен надзор над 
животната средина, надзор над заразните болести, помош на пациенти со специјални 
потреби( на пример , ментално здравје, злоупотреба на деца итн).  (Службен весник на 
Република Македонија бр 5 2002)

Согласно член 9 од Законот за контрола на дроги и психотропни супстанции на те-
риторијата на Република Северна Македонија треба да се формираат  регионални еди-
ници за спроведување на активностите за спречување и сузбивање на злоупотребата 
на опојните дроги и психотропните супстанции, и тоа: 1) пелагониски регион (Ресен, Би-
тола, Прилеп, Крушево, Демир Хисар); 2) вардарски регион (Велес, Градско, Кавадарци, 
Неготино, Демир Капија); 3) североисточен регион (Кратово, Куманово, Крива Паланка); 
4) југозападен регион (Охрид, Струга, Дебар, Кичево, Македонски Брод); 5) скопски реги-
он; 6) југоисточен регион (Гевгелија, Струмица, Дојран, Валандово, Радовиш); 7) полошки 
регион (Тетово, Гостивар, Маврови анови); 8) источен регион (Штип, Кочани, Пробиштип, 
Пехчево, Македонска Каменица, Свети Николе, Берово, Делчево, Виница) и 9) региона-
лен центар за казнено поправни и воспитни установи - Скопје. 

(2) Во регионалните единици од ставот 1 на овој член се формираат работни групи, 
кои ќе остваруваат определени активности за спречување и сузбивање на злоупотреба-
та на опојните дроги и психотропните супстанции за подрачјата за кои се формирани.

Потоа како обврски на овие тела се дадени : 1. Секоја регионална координативна 
единица да развие, усвои и имплементира акциски план за борба против дрога, базира-
но на актуелните состојби и случувања на ниво на област во надлежност на локалната 
самоуправа, а во линија со Националната Стратегијата за дроги на Репблика Македонија 
2014-2020год. и Акциските планови (за периодот 2014-2017год и 2017-2020год). 

2. Секоја регионална координативна единица, на 6 месеци, да изготвува евалуација 
на имплементацијата на Планот за активности за борба против дрога на локално ниво, 
која ќе биде презентирана пред Државната меѓу ресорска комисија за борба против 
дрога, од страна на номиниран представник. 

Вклучувањето на општините во политиките за дроги се наведени  и во  Националната  
стратегија за дроги 2014-2020 и новата Национална стратегија за дроги 2021-2025. 

“Општините во Република Македонија може да ја користат рамката и поставеноста 
на Националната стратегија за дроги на Република Македонија 2014-2020 год и Акциски-
те планови, да изградат локална стратегија за дроги за општината која ја претставуваат, 
со слобода да ги опфатат и локалните приоритети базирани на евидентирани сознанија 
и спецификите на состојбата во нивното опкружување. Националната стратегија за дро-
ги на Република Македонија 2014-2020 год ќе има додадена вредност при градењето 
на стратегиите за дроги на општините во Република Македонија и ќе представува плат-
форма за координација во релација на принципите и пристапите во справувањето со 
проблемот”( Влада на РМ, 2014)

 Една од целите на националната стратегија е “-Развој на регионални координативни 
тела (единици) во областа на дрогите на локално ниво (согласно член 9 од Законот за 
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контрола на дроги и психотропни супстанции). Во овие тела покрај претставниците на 
јавните и државни институции кои имаат свои надлежности во областа на дрогите, може 
да учествуваат и претставници на граѓанското општество, ЗЕЛС (Заедница на локалната 
самоуправа), приватни здравствени организации, претставници на стручна јавност кои 
можат со својот ангажман да придонесат за унапредување на состојбата поврзана со 
дроги и др. на локално, односно регионално ниво. Регионалните координативни тела 
ќе придонесат да се зајакне одговорот на надлежните институции на Република Македо-
нија во справувањето со новите трендови”. ”( Влада на РМ, 2014)

Во новата Национална стратегија за дроги 2021-2025 година во мерките и активности 
за постигнување на целите на стратегијата е наведено Обезбедување на финансиска 
подршка за реализација на стратегијата и во рамките на буџетите на локалната само-
управа.

III Цел на анализата

Водејќи се од овие стратешки цели како и од законската обврска што ја имаат општи-
ните во насока на креирање на соодветен одговор кон прашањата на употреба на дро-
гите,  ХОПС – Опции за здрав живот Скопје спроведе анализа на клучните стратегии и 
програми на Градот Скопје и општините во градот Скопје со единствена цел да се утврди 
дали оваа законска обврска тие ја исполнуваат и дали темата на употреба на дрогите е 
дел од приоритетите  на локалните политики. Дополнителна причина за оваа анализа е 
и праксата на  Европските претпристапни фондови кои како критериум за аплицирање 
на општините за проекти ги одредуваат единствено темите и проблемите кои се препо-
знаени како приоритети од соодветните стратегии или документи усвоени од совети-
те на општините( на пример повикот од годишната ИПА програма за 2020 година ЕУ за 
општините: Подобрување на услугите на локалната власт преку иновативни концепти )  
Затоа сакавме да ја утврдиме моменталната состојба на препознаеност на проблемот на 
употреба на дроги од страна на локалните самоуправи на територијата на Град Скопје. 

IV Анализа

1 Град Скопје

Градот Скопје, Секторот за јавни дејности во партнерство со Македонската мрежа 
за намалување на штети (во понатамошниот текст – ММНШ) во 2007 година формираше 
Координативно тело за дроги на Град Скопје согласно со прилагодените активности на 
проектот „Мрежа на градови за политика на дроги” (изработен и предложен од ММНШ- 
Македонската мрежа за намалување на штети, а финансиран од страна на Фондацијата 
Отворено Општество - Македонија). 

Координативното тело за дроги на Град Скопје брои 25 члена и е составено од: 



• Експертско советодавно тело (негови членови се: експерти, претставници 
на владини и невладини организации и институции кои работат на полето 
на намалување на побарувачката и снабдувањето со дроги на национално и 
локално ниво) и 

• Тело на Локални координатори од општините во Град Скопје (негови 
членови се назначените лица од општините во Град Скопје).

Формирањето на Координативното тело за дроги на Град Скопје е во согласност со 
Националната стратегија за дроги на Република Македонија (2006 – 2011 година), како и 
со Законот за Град Скопје, Законот за локална самоуправа и Законот за социјална заштита.

Градот Скопје во 2008 година ја усвои првата Локална стратегија за дроги на Град 
Скопје за периодот 2008-2013 година, заедно со локалниот акциски план, а потоа се ус-
вои и стратегијата за периодот 2015-2020 година со акцискиот план 2015/2016 година. 

И во двете локлани стратегии се предвидени соодветни активности во 5 области: 
Превенција на употреба на дрогите, градска безбедност, лекување на зависноста од 
дроги, намалување на штети од употреба на дроги и рехабилитација и ресоцијализација. 

Освен локалната стратегија за дроги прашањата за употребата на дроги и креирање 
на соодветен одговор за нив се препознаени и во локалната стратегија на Град Скопје за 
ХИВ за периодот 2016-2020 година. Во рамките на оваа стратегија се предвидени соод-
ветни активности за намалување на штети  од употреба на дроги како и за лекување на 
зависноста. 

Град Скопје секоја година донесува и Програма за социјална , детска и здравстве-
на заштита. Во програмата за 2020 година  “се предвидува фокусот на активностите на 
Градот Скопје, во областа на социјална, детска и здравствена заштита, да биде насочен 
кон остварување на пет приоритетни цели кои треба да придонесат за унапредување 
на социјалната и здравствената заштита на граѓаните: 1. Остварување социјална зашти-
та на лица со посебни потреби; 2. Остварување социјална заштита на лица засегнати 
од злоупотреба на дрога; 3. Општествено вклучување и социјални услуги за ранливи-
те категории на граѓани; 4. Еднакви можности на жените и мажите, недискриминација, 
поттикнување и развој на лични и општествени вредности и 5. Унапредување на здрав-
ствена заштита.”

Во рамките на втората цел на програмата “Остварување социјална заштита на лица 
засегнати од злоупотреба на дрога” се предвидени следниве активности:

• Спроведување на активностите предвидени во Акциониот план за дроги 
на Град Скопје (превенција, лекување, рехабилитација и ресоцијализација, 
намалување на штети и градска безбедност) 2015-2020 година со земање 
во предвид различните начини на кој жените и мажите, момчињата и 
девојчињата, се изложени на дроги и различните ризици кои произлегуваат 
од нивното користење; 

• Поддршка на Дневниот Центар за рехабилитација и ресоцијализација на 
корисниците на дрога и нивните семејства; 
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• Поддршка на Советувалиште за превенција од употреба на дрога кај 
средношколската популација во град Скопје; 

• Поддршка на активности на Дневен центар за намалување на штети од 
злоупотреба на дроги (активноста е опишана во приоритетот: Општествено 
вклучување и социјални услуги); 

• Воспоставување координација и соработка меѓу организациите и 
институциите во Град Скопје кои работат на справување со проблемот на 
злоупотреба на дроги;

За реализација на оваа програма предвидени се  средства од буџетот на Град Скопје 
во износ од 3.000.000 денари.

Исто така во приоритетната цел 3 - Општествено вклучување и социјални услуги за 
ранливите категории на граѓани, се предвидени активности и подршка на дневен центар 
за намалување на штети од употреба на дроги. За реализација на оваа програма предви-
дени се  средства од буџетот на Град Скопје во износ од 800.000 денари.

Во приоритетна цел 5 – Унапредување на здравствена заштита е предвидена уште 
една активност

Поддршка во работењето на информативни телефонски линии за помош на граѓа-
ните од употреба на дрога, алкохол, превенција на ХИВ/СИДА и други важни прашања

2 Општина Гази баба
Последна усвоена програма за социјална заштита која ја анализиравме е за 2019 

година. Во оваа програма се предвидени повеќе активности од областа на социјалната 
заштита но единствената активност која може биде поврзана со прашањето за дрогите е 
активноста бр 7 - Совет за превенција на детско претстапништво - иницијативи за запоз-
навање на граѓаните со правата на малолетниците, за нивна заштита од пороци, трибини 
и советувања и сл. За оваа активност биле предвидени вкупно 50.000 денари.

Во други стратешки документи на општината проблемот на употреба на дрогите не 
е вклучен.

3 Општина Чаир
Општина Чаир има донесено програма за социјална заштита за последните две го-

дини во чии рамки  проблемот на употреба на дроги не е спомнат и не се предвидени 
активности поврзани со дрога. 

Во други стратешки документи на општината проблемот на употреба на дрогите не 
е вклучен.

4 Општина Ѓорче Петров 
Во програмата за социјална и здравствена заштита за 2021 година не се предвидени 

активности поврзани со употреба на дрогите. Во стратегијата за локален економски раз-
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вој 2012-2018 како стратешки цели кои може да се спроведат во рамките на ингеренции-
те на Општината со цел да се подобри здравјето и здравствената заштита на населението 
на територијата на Општина Ѓорче Петров меѓу останатите е наведена и следната цел 3. 
Обезбедување на континуитет во едукацијата за превенција за злоупотреба на дрога. 

5 Општина Карпош
Во програмата за детска,  социјална и здравствена заштита за 2020 година не се пред-

видени активности поврзани со употреба на дрогите. Како можност постои доделување 
на еднократна парична помош за лекување. Друга можност која треба да се спомне е дека 
оваа општина во програмата има предвидено 300 000 МКД за доделување на проекти од 
областа на детска, социјална и здравствена заштита при што за проектите во износ до 30 
000 МКД одлучува Комисијата за поддршка на проектни активности од овие области, до-
дека за проекти над 30 000 МКД се распишува јавен оглас по претходно добиена соглас-
ност од Советот. Право да аплицираат за овие проекти имаат физички лица и правни лица 
со регистрирана дејност која ја опфаќа социјалната и здравствената заштита.

Во други стратешки документи на општината проблемот на употреба на дрогите не 
е вклучен.

6 Општина Аеродром
Програмата за остварување социјална и детска заштита и заштита и спасување на 

граѓаните во Општина Аеродром за 2020 година не вклучува активности поврзани со 
употреба на дрогите. Како можност постои да се креираат активности  во рамките на 
мерката - Соработка и поддршка на владини, невладини и хуманитарни организации и 
здруженија на граѓани со цел обезбедување посебни мерки и услуги за социјална пре-
венција и заштита на лица во социјален ризик, како и можност за доделување на едно-
кратна парична помош за лекување.

Во други стратешки документи на општината проблемот на употреба на дрогите не 
е вклучен.

7 Општина Центар
Во програмата за детска,  социјална и здравствена заштита за 2020 и 2021  година 

не се предвидени активности поврзани со употреба на дрогите. Како можност постои 
доделување на еднократна парична помош за лекување. 

Општината има усвоено и Стратегија за социјална заштита 2015-2020 година. Во стра-
тегијата е констатирано дека досега општината нема реализирано активност  за кате-
горијата на граѓани лица кои злоупотребуваат дроги, други психотропни супстанции, 
прекурзори и алкохол;

Треба да нагласиме дека во 2019 година Општина Центар учествуваше во иниција-
тивата на Општина Кисела Вода и здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје за 
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заедничка апликација на проект чија цел беше отварање на центар за ресоцијализација 
и реинтеграција на лица зависни од дроги.

8 Општина Кисела Вода
Во рамките на Програмата за Месна самоуправа (Капитални расходи) и Подпрограма 

за месна самоуправа (тековно оперативни расходи) на Општина Кисела Вода за 2021 го-
дина се содржи и програмата за социјална заштита.  Во оваа програма е наведено “сите 
форми и облици на социјална заштита кои општината треба да ги спроведе, треба да се 
сеопфатни за нејзините граѓани, а особено децата, инвалидизираните лица, еднороди-
телски семејства, лица изложени на социјален ризик, лица засегнати со злоупотреба на 
дрога и алкохол, стари и изнемоштени лица, деца на улица, деца без родители и други.”

Со програмата се предвидува фокусот на активностите на Општина Кисела Вода, во 
областа на социјална заштита, да биде насочен кон остварување на пет приоритетни 
цели кои треба да придонесат за унапредување на социјалната заштита на граѓаните:

• Остварување социјална заштита на лица со посебни потреби; 
• Остварување социјална заштита на лица засегнати од злоупотреба на дрога; 
• Општествено вклучување и социјални услуги;
• Еднакви можности, недискриминација, поттикнување и развој на лични и 

општествени вредности; 
• Унапредување на здравствена заштита. 

9 Општина Шуто Оризари
Во рамките на стратешкото планирање Општина Шуто Оризари во стратешката цел  

Подобрување на квалитетот на живеење преку образование, здравствена и социјална 
заштита, култура и спорт има дефинирано 5 конкретни цели

• Подобрување на квалитетот на предшколското, основното и средното 
стручно образование

• Подобрување на здравствената заштита
• Подобрување на социјалната заштита
• Проширен обем со културна содржина
• Подобрување на условите за спорт и рекреација

За втората конкретна цел  “подобрување на здравствената заштита”се предвидува 
формирање на дополнителни тимови за ноќна смена во здравствениот дом, информи-
рање на граѓаните за работењето на ноќната служба во здравствениот дом, отворање на 
гинеколошка амбуланта, набавка на современа медицинска опрема, обезбедување на 
возило за итна помош, доедукација на медицинскиот тим преку обуки и семинари, обу-
ка на медицинскиот тим за културолошките карактеристики на локалното население, 
формирање на мобилен тим за приближување на лекарот до пациентот – набавка на 
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возило и потребна медицинска опрема за теренска работа, и подигнување на свеста кај 
граѓаните за хигиено-здравствените навики.

Во третата конкретна цел “подобрување на социјалната заштита”ќе се спроведат 
следните активности: анализа за реалниот број на лица под ризик кои имаат потреба од 
оброк и причините за тоа, соодветни програми/советувалишта за фамилиите кои при-
маат социјална помош, сервиси за планирање на семејството и семејно советувалиште, 
програма за искоренување на малолетничките бракови, подготовка на стратегија за дет-
ски развој и заштита на децата од злоупотреба, подигање на свеста против семејното 
насилство и злоупотреба на жените и децата, акциски планови за социјално вклучување 
на различни категории маргинализирани граѓани како алкохоличари и повратници од 
затвор, проширување и реновирање на народната кујна, дополнително вработување на 
лица во народната кујна, истражување за потребата од изградба на дом за стари лица и 
според тоа изградба на истиот, анализа на потребата за домување на лица под социјален 
ризик и изградба на домови за овие лица.

Иако прашањето на употребата на дрогите не е директно и јасно спомнато постои 
можност истото да биде вклучено во повеќе активности меѓу кои најсоодветна е во рам-
ките на изработка на  акциски планови за социјално вклучување на различни категории 
маргинализирани граѓани како алкохоличари и повратници од затвор .

 На веб-страницата на општината има листа на програми и на таа листа е наведена и 
Програмата за социјална заштита за 2019 година.  И покрај повеќето обиди и контакти 
со одговорните луѓе во општината оваа програма не ја добивме за да ја анализираме. 

10 Општина Бутел
Во програмата за социјална и детска заштита за 2021 година не се вклучени актив-

ности поврзани со употреба на дрогите. 
Во други стратешки документи на општината проблемот на употреба на дрогите не 

е спомнат.

11 Општина Сарај
Во оваа општина не постои стратегија ниту програма која се однесува на социјалните 

и здравствените прашања.

V Заклучоци и препораки

Анализата покажа дека освен градот Скопје и општините  Кисела Вода и Ѓорче Пет-
ров, во ниту една друга општина прашањата за дрогите не се вклучени во локална стра-
тегија или програма.  Општина Гази Баба во рамките на програмата за социјална заштита 
има планирана активност за информирање на граѓаните за заштита  од пороци. 

Од друга страна постојат општини кои  покрај тоа што не предвиделе соодветни ак-
тивности во сопствените програми сепак биле дел од иницијативи за реализирање на 
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проекти поврзани со употребата на дроги. Таков е случајот со Општина Центар. Оваа 
општина во  усвоената стратегија за социјална заштита 2015 -2020 година констатира-
ла дека досега општината нема реализирано активност за категоријата на граѓани лица 
кои злоупотребуваат дроги, други психотропни супстанции, прекурзори и алкохол. Исто 
така нема предвидена  конкретна активност поврзана со употребата на дрогите во стра-
тегијата и во програмите за социјална заштита за последниве години. Сепак Општина 
Центар заедно со Општина Кисела Вода и здружението ХОПС – Опции за здрав живот 
Скопје во 2019 година заеднички аплицираа во Министерството за труд и социјална по-
литика со партнерски проект за отварање на центар за рехабилитација и интеграција на 
луѓето кои употребуваат дроги. 

Имајќи ја во предвид состојбата со употребата на дроги во сите скопски општини, 
како и законската обврска на општините, потребно е секоја општина во Скопје да го сле-
ди примерот на Град Скопје и проблемот на употреба на дрогите да биде регистриран 
како еден од приоритетите на локалната власт и соодветно тој приоритет да биде дел од 
одредена стратегија или програма. На тој начин општините ќе покажат дека навистина 
се грижат за сите граѓани кои живеат на нивните територии а истовремено ќе можат да 
аплицираат на повиците на Европска унија за реализирање на проекти кои ги третираат 
социјалните и здравствените прашања. 

Анализата покажа дека во оние општини каде се вклучени граѓанските организации 
во изработка на стратегии, проблемот на употреба на дроги е детектиран и вклучен во 
стратешките документи ( Град Скопје, Општина Центар, Општина Ѓорче Петров ) или во 
релевантните програми ( Град Скопје, Општина Кисела Вода, Општина Гази Баба). Ова  
претставува уште една причина повеќе да се потенцира потребата од посуштинско 
вклучување на граѓанските организации во стратешкото планирањето  на ниво на ло-
калните самоуправи.



14

VI Библиографија

1. Закон за социјална заштита , Службен весник на РСМ, бр. 104 . 23.5.2019 година
2. Закон за локална самоуправа., Службен весник н а Република Македонија бр 5/ 

2002
3. Законот за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции, Службен 

весник на Република Македонија бр. 37/2016
4. Локална Стратегија за дроги на Град Скопје 2008 -2013, Град Скопје , 2008
5. Локална Стратегија за дроги на Град Скопје 2015 -2020, Град Скопје , 2015
6. Локална Стратегија на Град Скопје за ХИВ  2016-2020 година, Град Скопје, 2016
7. Националната стратегија за дроги на Република Македонија 2014-2020, Влада на 

Република Македонија, 2014
8. Национална стратегија за дроги 2021-2025,  Влада на Република Македонија, 

2021
9. Програмата за остварување на социјална и детска заштита и заштита и 

спасување на граѓаните, Општина Аеродром , 2020 
10. Програма за социјална и детска заштита, Општина Бутел, 2021
11. Програма за социјална , детска и здравствена заштита, Град Скопје, 2020
12. Програма за социјална заштита, Општина Гази Баба, 2019
13. Програма за социјална заштита и здравствена заштита, Општина Ѓорче Петров, 

2021
14. Програмата за детска,  социјална и здравствена заштита, Општина Центар, 2020
15. Програмата за детска,  социјална и здравствена заштита, Општина Центар, 2021
16. 
17. Програмата за детска,  социјална и здравствена заштита, Општина Карпош, 2020
18. Програмата за Месна самоуправа , Општина Кисела Вода, 2021
19. Програма за социјална заштита, Општина Чаир, 2020
20. Програма за социјална заштита, Општина Чаир, 2021
21. Службен Гласник на Општина Кисела Вода , бр.1. 2021
22. Стратегија за ЛЕР на Општина Ѓорче Петров -2012-2018,Општина Ѓорче Петров, 

2012
23. Стратегија за социјална заштита 2015-2020, Општина Центар , 2015
24. Стратегија на Општина Шуто Оризари 
25. IPA II Annual Action Programme for the Republic of North Macedonia for the year 

2020
26. EU for Municipalities. Improving Local Government Services through Innovative 

Concepts



15



Х О П С  -  О П Ц И И  З А  З Д Р А В  Ж И В О Т  С К О П Ј Е Декември 2021 година


