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Врз основа на член 36 став (1)  точка 15, а во врска со член 21 и член 22 

став (1) точка 7 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на 

Република Македонија“ бр.5/02), член 11 став (1)  алинеи 1 и 6  од Законот за 

социјалната заштита („Службен весник на Република Северна Македонија“ 

бр.104/19, 146/19, 275/19, 302/20, 311/20, 163/21 и 294/21), Советот на Општина 

Кочани на седницата одржана на 31.01.2022 година, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К  

изменување и дополнување на Правилникот за уредување на начинот и 

условите на доделување на финансиска помош на социјално загрозени граѓани, 

жители  на општина Кочани за поправка и оспособување на станбен простор 

 

Член 1 

Со овој правилник се врши изменување и дополнување на Правилникот за 

уредување на начинот и условите на доделување на финансиска помош на 

социјално загрозени граѓани, жители на општина Кочани за поправка и 

оспособување на станбен простор бр. 09-2257/1 од 15.12.2017 година („Службен 

гласник на Општина Кочани“ бр.13/2017). 

  

Член 2 

Во  членот 2, став 3 од  Правилникот, износот „30.000,00 денари“, се 

менува и гласи: „45.000,00 денари“.  

Во  членот 2, став 4 од  Правилникот износот „60.000 денари“ се менува 

и гласи: „80.000 денари“. 

 

Член 3 

Во членот 4, став 1, алинеја 4 после запирката се додава следниот текст: 

„за  лице со попреченост се доставува соодветен релевантен доказ од надлежен 

орган (пример потврда за користење на посебен додаток или решение за вид и 

степен на попреченост) и “. 

 

Член 4 

 Во членот 9 ставовите 1 и 2 се менуваат и гласат: 

„Контрола на терен за тоа дали барателот ги има вградено одобрените 

градежни материјали за објектот за кој му била одобрена финансиска помош во 

вид на градежни материјали од Градоначалникот согласно овој Правилник, 

вршат комуналните редари и општинскиот градежен инспектор по барање на 

Комисијата, за што изготвуваат записник од извршениот увид на лице место и 

истиот го доставуваат до Комисијата. 

Градежните материјали можат да се користат само за поправка/санација 

и оспособување на објектот (домот за живеење) кој е изграден/легализиран 

согласно позитивните законските прописи во Република Северна Македонија за 

кој објект барателот има добиено одлука од Градоначалникот со која му е 

одобрена помош во градежни материјали.“ 

 

Член 5 

Се задолжува Секторот за правни, јавни дејности и општи работи да 

изготви пречистен текст на Правилникот за уредување на начинот и условите 

на доделување на финансиска помош на социјално загрозени граѓани, жители 

на општина Кочани за поправка и оспособување на станбен простор. 
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Член 6 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на донесувањето, а 

ќе се објави во „Службен гласник на Општина Кочани“. 

 

 

 

Бр.09-333/1                                                         Претседател 

31.01.2022 година                            на Советот на Општина Кочани, 

К о ч а н и                                                            Лазо Митев 

 

 

 

 


