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Врз основа на член 8 од Правилникот за изменување и дополнување на 

правилникот за уредување на поблиските услови, критериуми и начинот на 

доделување на еднократна помош во вид на социјални пакети  за новородени 

деца од социјално загрозени семејства, жители на општина Кочани („Службен 

гласник на Општина Кочани бр.7/2020“) Сектор за правни, јавни дејности и 

општи работи изготви Пречистениот текст на Правилникотот за уредување на 

поблиските услови, критериуми и начинот на доделување на парична помош во 

вид на социјални пакети  за новородени деца од социјално загрозени семејства, 

жители на општина Кочани кој опфаќа: Правилник за уредување на поблиските 

услови, критериуми и начинот на доделување на еднократна помош во вид на 

социјални пакети  за новородени деца од социјално загрозени семејства, жители 

на општина Кочани („Службен гласник на Општина Кочани бр.13/2017“) и 

Правилник за уредување на поблиските услови, критериуми и начинот на 

доделување на парична помош во вид на социјални пакети  за новородени деца 

од социјално загрозени семејства, жители на општина Кочани („Службен 

гласник на Општина Кочани бр.7/2020“) 

 

П Р А В И Л Н И К 

за уредување на поблиските услови, критериуми и начинот на доделување на 

парична помош во вид на социјални пакети  за новородени деца од социјално 

загрозени семејства, жители на општина Кочани 

(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ) 

 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат поблиските услови, критериуми и 

начинот на доделување на парична помош во вид на социјални пакети за 

новородени деца од социојално загрозени семејства жители на општина Кочани. 

Основната цел која се очекува да се постигне преку доделувањето на овој 

вид на помош е обезбедување на транспарентна, социјална, достапна, ефикасна 

и квалитетна мерка за потребите на корисникот. 

 

Член 2 

Право на парична  помош во вид на социјален пакет за новороденче има 

мајка родилка која родила едно или повеќе живородени деца (близнаци, тројка 

или повеќе) при раѓање. 

 

Член 3 

Социјалната помош во вид на социјален пакет за новороденче од 

социјално загрозено семејство, жители на Општина  Кочани ја доделува 

Градоначаникот на Општина Кочани со донесување на Одлука. 

Вредноста на социјалниот пакет за новороденче од социјално загрозено 

семејство изнесува 3.500,00 денари. 

Средствата за доделување на социјална помош во вид социјален пакет за 

новороденче од социјално загрозено семејство се обезбедуваат од Буџетот на 

Општина Кочани. 
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Член 4 

Барањето за остварување на парична помош во вид на социјален пакет за 

новороденче се поднесува во архивата на Општина Кочани. 

Барањето за остварување на парична помош во вид на социјален пакет за 

новороденче се поднесува на секои три месеци, до наполнување на 1 (една) 

година на детето, а првото барање се поднесува до наполнети 3 (три) месеци на 

детето. 

По исклучок ако барателот го пропуштил рокот за поднесување на 

првото барање до наполнети 3 (три) месеци на детето, може да поднесе Барање 

за користење на оваа помош се до наполнета 1 (една) година на детето. 

 

Член 5 

Поднoсителот на барањето за остварување на парична  помош во вид на 

социјален пакет за новороденче со Барањето задолжително ги поднесува 

следните документи: 

1. Лична карта од родител/те (фотокопија), 

2. Извод од матичната книга на венчаните, во фотокопија - ако барателот е 

во брачна зедница, 

3. Ако барателот живее во вонбрачна заедница поднесува Изјава под 

морална, материјална и кривична одговорност дека живее во вонбрачна 

заедница; 

4. Ако барателот е самохран родител поднесува Изјава под морална , 

материјална и кривична одговорност дека живее со детето како самохран 

родител; 

5. Ако детето не е признато од таткото, барателот поднесува Изјава под 

морална , материјална и кривична одговорност дека живее со детето и 

истото не е признато од таткото; 

6. Извод од матичната книга на родените за детето, во фотокопија; 

7. Писмен доказ за докажување на социјалниот статус на барателот и/или 

неговиот брачен/вонбрачен другар. За докажување на социјалниот статус 

на барателот и неговиот брачен/вонбрачен другар потребно е да се 

исполнуваат најмалку еден од следните услови: 

- да е корисник на права на парична помош од социјална заштита 

согласно Законот за социјална заштита (гарантирана минимална 

помош; надоместок заради попреченост; надоместок за помош и нега 

од друго лице; надоместок на плата за скратено работно време; 

надоместок за домување; траен надоместок и еднократна парична 

помош) - се докажува со доставување на потврда од Центарот за 

социјална работа- Кочани - во оригинал, непостара од 1 месец;  

- барателот и неговиот брачен/вонбрачен другар да се невработени – се 

докажува со доставување на потврда од Агенција за вработување на 

СРМ-Центар за вработување  Кочани, потврдата се доставува во 

оригинал, не постара од 1 месец; 

- барателот и неговиот брачен/вонбрачен другар да не остваруваат 

приходи по било каков основ – се докажува со доставување на 

Уверение за пријавени и остварени приходи од Управа за јавни 

приходи за последната година- во оригинал, не постаро од 1 месец. 
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8. Изјава за семејната состојба,  во оригинал,  дадена под морална, 

материјална и кривична одговорност од барателот; 

9. Изјава за користење на лични податоци, во оригинал –од барателот и 

неговиот брачен/вонбрачен другар. 

 

Подносителот на Барањето е должен да дава точни податоци. 

Ако се утврди дека барателот дал нецелосни или невистинити податоци, 

истиот го губи правото, согласно овој правилник. 

За корисниците на правото од социјална заштита, фактичката состојба, 

односно комплетноста и валидноста на документите се утврдува согласно 

доставените документи кои се доказ во предметот. 

Документите се доказ во постапката и не се враќат на барателот. 

За приемот на барањето и разгледување на поднесената документација се 

составува Записник до Градоначалникот. 

 

Член 6 

  Социјалниот пакет за новороденче содржи производи медицински 

наменети за новороденче и тоа: пелени, бебешки лосион, помада, бебешка пудра 

(колекции за третирање и неѓа на бебешката кожа), шише, цуцла и други 

бебешки производи за новороденче кои по свој избор и според своите потреби 

ги бира корисникот на одобрената помош во вкупен  износ до 3.500,00  денари.   

Средствата за доделување на овој вид на помош ќе се обезбедуваат од 

Буџетот на Општина Кочани. 

Овој вид на помош ќе се планира и реализира во согласност со 

Програмата за спроведување на социјална, детска и здравствена заштита на 

Општина Кочани која ја донесува Советот на Општина Кочани за секоја 

буџетска година. 

 

Член 7 

Оваа помош во вид на социјален пакет за новороденче се одобрува за 

секое едно живородено дете на секои три месеци до наполнување на една 

година старост на детето. 

Ако мајката роди  близнаци, тројка или повеќе деца при раѓање, за секое 

живо родено дете има право на социјален пакет согласно условите од овој 

Правилник 

 

Член 8 

Помошта во вид на социјален пакет за новороденче се доделува само на 

жители на Општина Кочани, односно најмалку едниот од  двајцата 

брачни/вонбрачни другари да е жител на општина Кочани. 

 

Член 9 

Врз основа на поднесеното барање и приложените докази кон барањето, 

доколку истото е основано и е поднесено во согласност со условите од овој 

Правилник,  Градоначалникот донесува одлука со која на барателот ќе му 

одобри и додели парична помош во вид на социјален пакет за новороденче во 

висина до 3.500,00 денари. 

Доколку барањето е некомплетно, нецелосно и не ги исполнува условите 

од овој Правилник, Градоначалникот ќе донесе одлука за неприфаќање на 

истото. 

За донесената одлука се известува барателот. 
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Барателот на паричнапомош во вид на социјален пакет за новороденче 

може во било која аптека во општина Кочани да го подигне пакетот за 

новороденче само со доставување на Одлуката за одобрување на социјална 

помош во вид на социјален пакет за новороденче, во оригинал. 

 Барателот на парична помош во вид на социјален пакет за новороденче 

ги избира потребните производи за новороденчето по свој избор, а вкупната 

вредност на истите не треба да го надминува износот одобрен во одлуката на 

Градоначалникот. 

За подигнатите производи во висината на одобрениот износ согласно 

доставената одлука од Градоначалникот на Општина Кочани аптеката доставува 

фактура до Општина Кочани со податоци за корисниците.  

 

Член 10 

Против одлуката на Градоначалникот за доделување на паричнапомош во 

вид на социјален пакет за новороденче може да се поднесе приговор во рок од 3 

(три) дена од денот на приемот на одлуката. 

Приговорот го разгледува комисија формирана од Градоначалникот од редот 

на  администрацијата со мандат од 4 години.  

Комисијата го разгледува приговорот во рок од три работни дена и за својата 

работа составува записник во кој дава предлог за основаноста или 

неоснованоста на поднесениот приговор и истиот го доставува до 

Градоначалникот. 

Постапувајќи по записникот на комисијата за разгледување на поднесениот 

приговор, Градоначалникот донесува Решение за прифаќање или за 

неприфаќање на приговорот. 

Градоначалникот одлучува по поднесениот приговор во рок од 15 дена од 

денот на приемот на истиот во архивата на Општина Кочани. 

Решението на Градоначалникот е конечно. 

 

Член 11 

Овој правилник може да се измени или дополни само во писмена форма. 

 

 

 Член 12 

Овој правилник влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави 

во „Службен гласник на Општина Кочани“. 

 

 

 

 


