
ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Гевгелија 
 
 

Вработени Соба број 

Директор Лазо Трајков, дипл. социјален работник 2 

Служба за административни и помошно технички работи Вработени  

Финансиски работи и сметководство 
Архива и архивско работење 

Васка Илиева, економист 
Софија Атанасова, архивар 

3 

Архива и архивско работење на предмети од детски права Маргарита Карајанова, архивар 5 

Оддел за помошно-технички работи Благица Филиповиќ, хигиеничар 1 

Служба за права од социјална заштита Вработени Соба број 

- Право на социјална парична помош 
- Условен паричен надоместок 
- Паричен надоместок за електрична енергија за корисници на СПП 
- Право на еднократна парична помош и помош во натура 

Викторија Хусеновска, социјален работник  
9 

- Паричен надоместок за помош и нега од друго лице Ангелинка Петкова, дипл. социолог 9 

- Право на додаток за мобилност и слепило 
- Право на додаток за глувост 
- Детски додаток 
- Посебен додаток 
- Родителски додаток за трето дете  
- Еднократна парична помош за новороденче 

 
 
 
Ивана Кујунџиева, дипл. социјален 
работник 

 
 

9 

- Право на постојана парична помош 
- Право на социјално домување 
- Паричен надоместок за електрична енергија за корисници на ППП 
- Право на парична помош на лице кое до 18 години возраст имало статус на дете без 
родители и родителска грижа 
- Право на парична помош за студирање 
- Право на здравствена заштита 
- Право на цивилна инвалиднина 
- Надоместок на плата за скратено работно време поради нега на дете со телесни или 

 
 
 
 
 
Кристина Биќанин, дипл. правник 

 
 
 
 
 

7 



ментални пречки во развојот 
 

Служба за услуги од социјална заштита Вработени Соба број 

- Право на институционална и вонинституционална заштита 
- Заштита на стари лица 
- Старателство  
- Право на топол оброк (народна кујна) 

 
Ефросима Диновска, дипл. соц. работник 

 
4 

- Посвојување  
- Нарушени брачни и семејни односи 
- Мировна постапка 
- Уредување на лични односи на дете со родител, блиски сродници 
- Регулирање на видување на малолетно дете со родителот со кого не живее 

Ангелка Шуклева, дипл. соц. Работник  
8 

- Семејно насилство 
- Малолетничка правда 
- Советувалиште за брак и семејство 

Сашка Карајанова, дипл. психолог 
Виолета Христова, дипл. психолог 
Емилија Мулаева, дипл. соц. работник 

 
6 

 
Дневен центар за лица со посебни потреби 

Мери Кузманова, дипл. дефектолог 
Весна Кадинска, медицинска сестра 
Јорданка Чучанова, физотерапевт 
Ѓурѓа Ристовска, админ. техничар 

Детска 
градинка 

„Цветови“ 
Гевгелија 

 


