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 Врз основа на член 22 став (1) точка 7, член 36, став (1) точка 15 од Законот за 
локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/2002) и член 38 став (1) точка 11 
од Статутот на Општина Гевгелија („Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.25/06, 
08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21) Советот на Општина Гевгелија на својата 21-ва 
седница, одржана на ден 27.12.2022 година, го донесе следниот  
 
 

П Р А В И Л Н И К  
ЗА УТВРДУВАЊЕ КРИТЕРИУМИ, УСЛОВИ И ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА 

ЕДНОКРАТНА ПАРИЧНА ПОМОШ 
 
 
 

 I. ОПШТИ ОДРЕДБИ  
 

Член 1 
 Со овој Правилник се одредуваат критериумите, условите и постапката за 
доделување на еднократна парична помош и висината на паричната помош која ја 
доделува Општина Гевгелија на физички лица.  
 

Член 2 
  Право на користење на еднократна парична помош согласно одредбите од овој 
Правилник можат да остварат само физички лица, коишто се жители на Општина 
Гевгелија само еднаш во текот на календарската година.  
 

Член 3 
 Во Буџетот на Општина Гевгелија, за секоја година посебно се предвидуваат 
средствата кои се доделуваaт на физички лица во вид на:  
 1. Еднократна парична помош за социјално-загрозени лица (приматели на 
гарантирана минимална помош, невработени лица);  
 2. Еднократна парична помош за лекување;  
 3. Еднократна парична помош за родители на деца со попреченост;  
 4. Еднократна парична помош за смртен случај;  
 5. Еднократна парична помош за новороденче;  
 6. Еднократна парична помош за прво новороденче во годината.  
 
 
 II. КРИТЕРИУМИ, УСЛОВИ И ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА 
ЕДНОКРАТНА ПАРИЧНА ПОМОШ  
 

Еднократна парична помош за социјално-загрозени лица 
  

Член 4  
 Општина Гевгелија доделува еднократна парична помош за задоволување на 
потребите на лице или семејство кое се нашло во положба на социјална, односно 
материјална загрозеност.  
 Висината на паричната помош од ставот 1 на овој член изнесува од 2.000,00 до 
3.000,00 денари.  
 Паричната помош од став 1 на овој член се доделува на приматели на 
гарантирана минимална помош и невработени лица.  
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 Постапката за доделување парична помош на социјално-загрозени лица се 
поведува со поднесување на писмено барање до Aрхивата на Општина Гевгелија.  
 Со поднесувањето на барањето, подносителот потпишува изјава за користење 
на неговите лични податоци во постапката за остварување и користење на правото на 
парична помош. 
  За остварување на правото на парична помош за социјално-загрозени лица, 
барателот со барањето ја поднесува следната документација: 
 - копија од важечка лична карта на барателот;  
 - потврда од Агенцијата за вработување на РСМ (за невработени);  
 - потврда од Центар за социјални работи (за приматели на ГМП); 
 - копија од трансакциска сметка на барателот. 
 

Еднократна парична помош за лекување 
 

Член 5 
 Еднократна парична помош се доделува на физички лица за лекување во 
државата и странство, а кои не се во можност финансиски да ги покријат трошоците за 
лекување.  
 Висината на паричната помош од став 1 на овој член изнесува од 3.000,00 до 
25.000,00 денари.  
 Во исклучителни ситуации, висината на паричната помош може да биде и 
повисока од утврдената во став 2 на овој член, а најмногу до 30.000,00 денари и тоа 
кога барателот е во живото-загрозувачка состојба и му се потребни повеќе 
финансиски средства за да изврши оперативен зафат. 
  Постапката за доделување на парична помош за лекување се поведува со 
поднесување писмено барање до Архивата на Општина Гевгелија.  
 Со поднесување на барањето, подносителот потпишува изјава за користење на 
неговите лични податоци во постапката за остварување и користење на правото на 
парична помош.  
 За остварување на правото на парична помош за лекување, барателот со 
барањето ја поднесува следната документација: 
 - копија од важечка лична карта на барателот;  
 - медицинска документација (специјалистички упати, наоди од специјалист, 
извештај за историјат на болеста, отпусни листи, медицински потврди од соодветни 
здравствени установи за болничко лекување, потврда/извештај за закажана хируршка 
интервенција и слично, не постари од 6 месеци);  
 - копија од трансакциска сметка на барателот.  
 

Еднократна парична помош за родители на деца со пречки во развојот 
 

Член 6 
 Општина Гевгелија доделува еднократна парична помош за родители на деца 
со пречки во развојот.  
 Висината на паричната помош од ставот 1 на овој член изнесува 6.000,00 
денари.  
 Постапката за доделување парична помош се поведува со поднесување на 
писмено барање до Архивата на Општина Гевгелија.  
 Со поднесувањето на барањето, подносителот потпишува изјава за користење 
на неговите лични податоци во постапката за остварување и користење на правото на 
парична помош. 
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 За остварување на правото на парична помош, барателот со барањето ја 
поднесува следната документација:  
 - копија од важечка лична карта на барателот;  
 - копија од трансакциска сметка на барателот;  
 - копија од наод и мислење од соодветен стручен орган – комисија.  

 
Еднократна парична помош за смртен случај 

 
Член 7 

  Еднократна парична помош ќе се доделува за смртен случај во 
семејства кои не се во можност финансиски да ги покријат трошоците за истиот.  
 Висината на паричната помош од став 1 на овој член е 6.000,00 денари. 
 Паричната помош од став 1 на овој член се доделува на приматели на 
гарантирана минимална помош и невработени лица. 
  Постапката за доделување на парична помош за смртен случај се поведува со 
поднесување на писмено барање до Архивата на Општина Гевгелија.  
 Со поднесувањето на барањето, подносителот потпишува изјава за користење 
на неговите лични податоци во постапката за остварување и користење на правото на 
парична помош.  
 Потребна документација за остварување на правото на парична помош за за 
смртен случај за барателот и членовите на неговото семејството е: 
 - копија од важечка лична карта на барателот;  
 - извод од матичната книга на умрените;  
 - потврди од Агенцијата за вработување на РСМ (за невработени);  
 - потврда од Центар за социјални работи (за корисници на гарантирана 
минимална помош);  
 - копија од трансакциска сметка на барателот.  
 Барањето за остварување на правото на парична помош од став 1 на овој член 
се поднесува во рок од три месеци од настанувањето на смртниот случај.  
 

Еднократна парична помош за новородено дете 
 

Член 8 
 Право на еднократна помош за новородено дете имаат родители жители на 
општина Гевгелија.  
 Висината на парична помош изнесува 6.000 денари за новородено дете и 
12.000,00 денари за третородено дете и секое наредно новородено дете.  
 Постапката за доделување на парична помош за новородено дете се поведува 
со поднесување на писмено барање до Архивата на Општина Гевгелија. 
  Со поднесувањето на барањето, подносителот потпишува изјава за користење 
на неговите лични податоци во постапката за остварување и користење на правото на 
парична помош.  
 Потребна документација за остварување на правото на парична помош за 
новородено дете:  
 - копија од важечка лична карта од родителите;  
 - копија од извод од матичната книга на родените за детето (за новороденчето, 
за трето дете- извод за сите три деца);  
 - копија од трансакциска сметка на барателот.  
 Барањето за остварување на правото на парична помош од став 1 на овој член 
се поднесува во рок од шест месеци од раѓањето на детето.  
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Еднократна парична помош за прво новородено дете 

 
Член 9 

 Право на еднократна помош за прво новородено дете има мајката која ќе го 
роди првото новороденче во тековната годината.  
 Висината на паричната помош од став 1 на овој член изнесува 20.000 денари. 
 ЈЗУ Општа болница со проширена дејност - Гевгелија ја известува Општина 
Гевгелија кога ќе се роди првото новороденче во годината.  
 
 III. КОМИСИЈА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ПАРИЧНА ПОМОШ 

 
Член 10  

 По поднесени барања за доделување на парична помош согласно овој 
Правилник, одлучува Градоначалникот на Општината по претходен предлог на 
Комисијата за доделување парична помош.  
 

Член 11 
 Комисијата за доделување на парична помош (во натамошниот текст Комисија) 
составена од 3 члена, со Решение ја формира Градоначалникот на Општина Гевгелија 
од редот на вработените во општинската администрација.  
 

Член 12 
 Комисијата ги разгледува поднесените барања и констатира дали барателите 
ги исполнуваат условите за доделување на парична помош согласно одредбите од 
овој Правилник.  

 
Член 13 

 Доколку барањето е комплетно и е поднесено согласно пропишаниот рок, 
Комисијата ја проверува основаноста на барањето и дава предлог до 
Градоначалникот согласно овој правилник.  
 

Член 14 
 По доставувањето на предлогот, Градоначалникот на Општина Гевгелија 
донесува Решение за одобрување или одбивање на барањето за доделување на 
парична помош. 
 
 
  IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ  
 

Член 15 
 Овој Правилник влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен Гласник на Општина Гевгелија“.  
 
 
бр.09-2562/1                                                                           претседател  
27.12.2022 год.                                                      на Советoт на Општина Гевгелија,  
Гевгелија                                                                              Патрик Матх с.р. 
 


