
Врз основа на член 158 став 1 од Законот за Основното образование („Службен 
весник на РСМ“ бр.161/19 и 229/20), член 62 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/2002), член 21 став 1 точка 11, член 45 и член 47 став 
1 од Статутот на Опшина Валандово, Советот на Општина Валандово на четвртата 
редовна седница, одржана на ден 29.11.2021 година, донесе 

 
 
 

О Д Л У К А 

за доделување на еднократна парична помош на семејства за  
запишување на дете во прво одделение во Општинските основни училишта 

 
 

Член 1 
 Со оваа Одлука се утврдува доделување на еднократна парична помош во 

износ од 4.000,00 денари, на семејства кои запишале дете во прво одделение во 
Општинските основни училишта.   

 

Член 2 
 Со исплатата на еднократната парична помош од член 1 на оваа Одлука ќе се 

отпочне со запишувањето на децата во прво одделение во учебната 2021/2022 
година.    

 
Член 3 

Еднократната парична помош ќе се доделува врз основа на поднесено барање 
од страна на семејствата, до aрхивата на Општина Валандово, со уредно приложена 
документација со која ќе се потврди запишувањето на првачето во основно училиште 
на територијата на Општина Валандово, сродството со првачето, лична карта и 
трансакциска сметка на име на еден од родителите (подносител на барањето).  
 Барањето за остварување на  правото од член 1 на оваа Одлука се објавува 
ВЕБ страната на Општина Валандово www.valandovo.gov.mk. 
 Барањето ќе може да се подигне од ВЕБ страната на општината или од 
Архивата на Општина Валандово 
  

Член 4 
Средствата за оваа намена ќе бидат обезбедени од Буџетот на Општина 

Валандово. 
 

Член 5 
Постапката за доделување на еднократна парична помош утврдена со оваа 

Одлука, ќе ја води Комисијата за доделување на еднократна парична помош, 
Формирана од Градоначалникот на Општина Валандово со Решение бр.09-626/2 од 
20.09.2019 година. 

 
Член 6 

Оваа Одлука стапува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник 
на Општина Валандово“.  

 

 
Бр. 08-111/7       Совет на Општина Валандово 
29.11.2021 год.           Претседател 
Валандово        Владимир Марков 
          

 
 


