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статус: 14.08.2020

РЕГИСТАР НА ЛИЦЕНЦИРАНИ  ДАВАТЕЛИ НА СОЦИЈАЛНИ УСЛУГИ 

1
Здружение за поддршка и развој 

ХУМАНОСТ Скопје

Ивана Павловска, претседател,       

  Сашко Јованов, извршен 

директор

ул. Бранислав Нушиќ бр.13-1/17 Скопје, 

02/5112-716, моб. 072 229 418
услуги во домот лична асистенција 

лица со потешка и најтешка 

попреченост и потполно 

слепи лица од 18 до 65 

годишна возраст

11
10-9737/4 од 30.12.2019 

година

5 години

(30.12.2024) 

2

Здружение за промоција и развој на 

инклузивно општество ИНКЛУЗИВА 

Куманово

Благица Димитровска

ул. Октомвриска Револуција бр.56-1/1 

Куманово, 

inkluziva@gmail.com, 076-279663, 076-279-662

услуги во домот лична асистенција 

лица со потешка и најтешка 

попреченост и потполно 

слепи лица од 18 до 65 

годишна возраст

21
10-10000/4 од 

30.12.2019 година

5 години

(30.12.2024)

3
Црвен крст на Република Северна 

Македонија

Љупка Петковска стручен 

соработник за социјално -

хуманитарни програми

бул. “Кочо Рацин” бр.13 Скопје

petkovska@redcross.org.mk
услуги во домот лична асистенција 

лица со потешка и најтешка 

попреченост и потполно 

слепи лица од 18 до 65 

10-9999/4  од 

30.12.2019 година 

5 години

(30.12.2024)

3.1   Црвен крст на Град Скопје

Љупка Петковска - стручен 

соработник за социјално -

хуманитарни програми

бул. “Кочо Рацин” бр.13 Скопје, 

skopje@redcross.org
услуги во домот лична асистенција 52

3.2
Црвен крст на Република Северна 

Македонија-ОО Битола
Борче Пашоски, секретар

ул. Филип Втори Македонски бр. 54 Битола, 

bitola@redcross.org.mk
услуги во домот лична асистенција 16

3.3
Црвен крст на Република Северна 

Македонија-ОО Струга
ул. Ристо Крле бр.1 Струга, struga@redcross.org услуги во домот лична асистенција 16

3.4
Црвен крст на Република  Македонија-ОО 

Струмица
Маријана Тошева, секретар

ул. Коста Бозов бр.1 Струмица, 

strumica@redcross.org 
услуги во домот лична асистенција 41

3.5
Црвен крст на Република  Македонија-ОО 

Гостивар
Мерита Алили, секретар

ул. Мајор Чеде Филипоски бр.17 Гостивар, 

gostivar@redcross.org
услуги во домот лична асистенција 21

3.6
Црвен крст на Република  Македонија-ОО 

Куманово

Бојан Петрушевски, вд 

секретар

ул. 11 Октомври бр. 4 Куманово, 

kumanovo@redcross.org
услуги во домот лична асистенција 6

3.7
Црвен крст на Република  Македонија-ОО 

Неготино
Тошко Настов, секретар

ул. Мирче Ацев бр.2 Неготино, 

negotino@redcross.ogr
услуги во домот лична асистенција 21

3.8
Црвен крст на Република  Македонија-ОО 

Велес
Орце Николов, секретар

ул. 8 септември бр.166а Велес, 

veles@redcross.org.mk
услуги во домот лична асистенција 22

4
Центар за помош на лица со ментален 

хендикеп ПОРАКА НЕГОТИНО-Неготино
Гордана Трајковска

ул. Киро Крстев бр.15 Неготино, 

gorda_traj@yahoo.com

услуги за вон-

семејна заштита

живеење со 

поддршка 
87 лица со попреченост 21

10-9669/4 од 30.12.2019 

година

5 години

(30.12.2024)

5

Центар за социјална рехабилитација на лица 

кои употребуваат односно злоупотребуваат 

дрога и други психотропни супстанции и 

прокурзори ТЕРАПЕВТСКА ЗАЕДНИЦА  - 

ПОКРОВ  

Билјана Мицева, директор
ул. Населено место без уличен систем бр.220 

Баница, Струмица

 услуги во 

заедницата 

рехабилитација и 

реинтеграција 
30

лица кои имаат проблем со 

зависности од дрога и  

други психотропни 

супстанции и други 

маргинализирани лица

5
10-9718/4 од 30.12.2019 

година

5 години

(30.12.2024)

6 Здружение на граѓани СКАЈ ПЛУС Струмица
Стоилка Митева, овластено 

лице

ул. Генерл Боро Пацков бр.1/9 Струмица, тел. 

077 647 067, stojne@abv.bg

 услуги во 

заедницата 

услуги на привремен 

престој
8  жртви на семејно насилство 4

10-1028/3   од 

13.03.2020 година

5 години       

(13.03.2025) 

7

Приватна установа за социјална заштит на 

стари лица - Астреон  - Подружница за 

социјална заштит на стари лица  - Банско

Илија Захариев, овластено 

лице

ул. Илија Алексов бр.137 Радовиш, 

подружница ул. Бања бб, с. Банско- Струмица, 

astreon@hotmail.com 

услуги за вон-

семејна заштита

сместување во 

установа 
47 стари лица 14

04-1527/4    од 

13.03.2020

5 години       

(13.03.2025) 

8
Приватна установа за социјална заштита на 

стари лица - Дом за стари лица Опен Хард

Стефанија Манасиевска, 

овластено лице

ул. Населено место без уличен систeм бр.10, 

в.м. Чамл'k. с. Попчево Струмица тел.075 498 

188, openheart2020@gmail.com

услуги за вон-

семејна заштита

сместување во 

установа 
21 стари лица 8

10-2601/5 од 24.04.2020 

година

5 години       

(24.04.2025) 

9
Здружение за поддршка и развој 

ХУМАНОСТ Скопје

Ивана Павловска, претседател,       

  Сашко Јованов, извршен 

директор

ул. Бранислав Нушиќ бр.13-1/17 Скопје, 

02/5112-716, моб. 072 229 418
услуги во домот

помош и нега во 

домот

возрасни лица со намалени 

физички и ментални 

способности, инвалидитет

20
10-2617/4 од 11.05.2020 

година

5 години       

(11.05.2025) 

10
Приватна установа за социјална заштита на 

стари лица - Сончева куќа Сопиште

Марко Тодоровски, овластено 

лице

ул.1 бр.20 Сопиште, Скопје, 

soncevakuka@gmail.com

услуги за вон-

семејна заштита

сместување во 

установа 
22 стари лица 4

10-1122/12 од 

03.06.2020 година

5 години       

(03.06.2025) 

11

Приватна установа за социјална превенција 

и социјална заштита - СОС Детско село - 

Скопје

Александра Ивановски - 

директор

ул. Финска бр.131 Скопје, тел: 02/25 35 010, 

selo@sos.org.mk

услуги за вон-

семејна заштита

живеење со 

поддршка 
28

деца без родители и 

родителска грижа над 14 

годишна возраст, а најдоцна 

до 26 годишна 

возраст/завршување на 

високо образование 20

10-2107/4 од 03.07.2010 

година

5 години       

(03.07.2025) 

12
Здружение за европска социјална инклуција 

ЕСИ НЕЛИС - Скопје

Жарко Селковски - Овластено 

лице
ул. 11 Октомври 42а Скопје услуги во домот лична асистенција 

лица со потешка и најтешка 

попреченост и потполно 

слепи лица од 18 до 65 

годишна возраст

6
10-3436/6 од 02.07.2020 

година

5 години       

(02.07.2025) 

периодот за кој е 

издадена дозволата 

за вршење на  

работи од социјална 

заштита

реден 

број 

име на установа за социјална заштита и 

друг давател на социјални услуги

раководно лице на 

давателот на услугата

адреса на седиштето на давателот на 

услугата

електронска адреса и телефон за контакт

социјална услуга 
вид на социјална 

услуга 

обемот на социјалната услуга за која е 

издадена дозвола за вршење на  работи од 

социјална заштита

број на корисници 
корисници според видот на 

социјален ризик 

број на лица непосредни даватели 

на услугата

број и датум на 

решението за 

издадена дозвола за 

вршење на  работи 

од социјална 

заштита
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РЕГИСТАР НА ЛИЦЕНЦИРАНИ  ДАВАТЕЛИ НА СОЦИЈАЛНИ УСЛУГИ 

26
13

Приватна установа за оцијална заштита на 

стари лица-ХАНТЕРС ЛАЈФ

Зоран Крстаноски-Овластено 

лице-Директор

ул.1 бр.28а, Катланово - Петровец, 

info@hanterslife.com

услуги за вон-

семејна заштита

сместување во 

установа 
121 стари лица 18

10-3906/5 од 07.08.2020 

година

5 години       

(07.08.2025) 


