
     Врз основа на член 6 став 3 и член 11 став 1 алинеја 2 од Законот за 

социјална заштита („Службен весник на РСМ“ бр.104/19,146/19, 275/19, 302/20, 

311/20, 163/21, 294/21 и 99/22), член 22 став 1, точка 7, член 36 став 1 точка 15 

и член 62 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.5/2002), член 15 став 1 точка 7, чен 21 став 1 точка 43, член 45 

и член 47 став 1  од Статутот на Општина Валандово и Програмата за 

активности на Општина Валандово во областа на социјалната заштита и 

заштита на децата во 2022 година („Службен гласник на Општина Валандово“ 

бр. 16/2021), Советот на Општина Валандово на тринаесеттата редовна 

седница одржана на 26.08.2022 година, донесе 

 

ОДЛУКА 

за одобрување на еднократна парична помош на лицата со попреченост 

на подрачјето на Општина Валандово 

 

Член 1 

Со оваа Одлука, се одобрува исплата на еднократна парична помош, во 

нето паричен износ од 20.000,00 денари, на лица со попреченост, жители на 

општина Валандово. 

Член 2 

Исплатата на еднократната парична помош од член 1 на оваа Одлука ќе 

се врши од Буџетот на Општина Валандово, Програма AО Совет на Општина, 

подставка 464990- други трансфери. 

Член 3 

Еднократната парична помош, согласно оваа Одлука им се одобрува на 

лица поради попреченост во менталниот или телесниот развој и ги опфаќа 

следните категории на лица: 

− Со тешка или длабока интелектуална попреченост; 

− Со пречки во телесниот развој; 

− Со аутизам; 

− Потполно слепо лице; 

− Потполно глуво лице; 

Член 4 

Подносителот на барањето за доделување на еднократна парична 

помош за себе или за член од семејството приложува: 



− Наод и мислење за оцена на видот и степенот на попреченоста и 

посебните потреби на лица со пречки во развојот издадено од соодветна 

установа или потврда од центарот за социјални работи дека лицето 

остварува право на надоместок поради попреченост врз основа на 

конзилијарно мислење од првостепена комисија составена од тројца 

лекари специјалисти од соодветна терцијална здраствена установа. 

− Важечка лична карта за лицето кое бара еднократна парична помош, или 

лична карта на родител/старател. 

− Трансакциска сметка за лицето кое бара еднократна помош или 

трансакциска сметка на родител/старател. 

Барањето за остварување на правото на член 1 на оваа Одлука се 

објавува на ВЕБ страната на Општина Валандово www.valandovo.gov.mk. 

Барањето ќе може да се подигне од ВЕБ страна на општината или од 

Архивата на Општина Валандово. 

Член 5 

Еднократниот паричен надоместок, ќе се исплати на лица до 65 годишна 

возраст, кои имаат една или повеќе видови на попреченост, согласно член 3 на 

оваа одлука. 

Член 6 

Постапката за доделување на еднократна парична помош утврдена со 

оваа Одлука, ќе ја води Комисијата за доделување на едократна парична 

помош, формирана од Градоначалникот на Општина Валандово со Решениe 

бр.09-626/2 од 20.09.2019 година. 

Член 7 

Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен 

весник на општина Валандово“. 
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