
 

 

 Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен 
Весник на РМ“ бр.05/2002) и член 19 став 2 точка 11 од од Статутот на Општина Берово 
(„Службен Гласник на Општина Берово“ бр. 13/2002, 18/2007, 30/2008, 20/2010 и 20/2019), 
во согласност со Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Берово и Годишната 
програма за активностите на Општина Берово во областа на социјалната заштита, Советот 
на Општина Берово на 27-та седница одржана на ден 19.12.2019 година донесе: 
 

ПРАВИЛНИК 
за критериумите и постапката за реализација на трансфери по поднесени барања од 

физички лица за добивање на еднократна парична помош за новородено дете 
 

Член 1 
 Со овој Правилник се утврдуваат условите под кои може да се поднесе Барање и 
критериумите, постапката и реализацијата на трансфери по поднесени барања од физички 
лица за добивање на еднократна парична помош за секое новородено дете на територија на 
Општина Берово.  
 

Член 2 
 Средствата за реализација на поднесените барања се планираат во Буџетот на 
Општина Берово на годишно ниво по претходно направена процена, во Одлуката за 
извршување на Буџетот на Општина Берово и во Годишната Програма за активностите на 
Општина Берово во областа на социјалната заштита. 
 

Член 3 
 Средствата предвидени во Буџетот на годишно ниво за еднократна парична помош 
за новородено дете ќе се распределуваат на корисниците баратели според критериумот 
родителите на новороденото дете во календарската година да имаат регистрирано место на 
живеалиште и постојано престојувалиште на територија на Општина Берово.  
 Рокот за поднесување на Барање за исплата на средства согласно овој Правилник е во 
текот на календарската година во која е родено детето. За оние деца коишто се родени во 
последниот квартал од годината, рокот за пријавување и поднесување на барање за исплата 
на средства е до крајот на календарската година или најдоцна до 28 февруари во следната 
календарска година.   
 Местото на живеалиште и постојано престојувалиште се докажува со приложување 
на копија од личен документ за идентификација и со изјава од барателот заверена на нотар 
дека родителите живеат и престојуваат на територија на Општина Берово.  
 

  Член 4 
 За секое новородено дете, чии родители се со место на живеење во Општина Берово, 
ќе се врши исплата на 5.000,оо денари од потставка 464 990 – Други трансфери, Програма А0 
Совет на Општина, во согласност со годишната програма за активностите на Општина 
Берово во областа на социјалната заштита.  
  

   Член 5 
  Подносителите на барање за доделување на еднократна парична помош за 
новородено дете се должни да приложат: 

 извод од матична книга на родените за новороденото дете во оригинал; 
 фотокопија од лична карта на еден од родителите (барателот); 
 фотокопија од трансакциска сметка;  



 

 

 Потврда издадена од Министерство за внатрешни работи, Оддел за граѓански 
работи, Сектор за управно надзорни работи, Отсек за управни работи Штип – 
Берово, издадена врз основа на евиденција за живеалиште, престојувалиште и 
лични карти дека родителите имаат пријавено адреса на живеење на 
територија на Општина Берово и дека истите немаат пријавено престој 
надвор од Општина Берово или надвор од Република Македонија 

 
 

Член 6 
 Средствата предвидени во Буџетот за оваа намена, по утврдените критериуми ќе ги 
доделува Градоначалникот на Општина Берово. 

За секое поднесено Барање, се изготвува записник од Комисијата за утврдување кои 
физички лица ги исполнуваат критериумите за добивање на еднократна парична помош во 
кој се констатира дали барателите ги исполнуваат критериумите за доделување на 
еднократна парична помош за секое новородено дете.  

Доколку барателот достави некомплетна документација, наведена во член 5 од овој 
Правилник, Комисијата од став 2 на овој член е должна да му достави известување на 
барателот и да го задолжи барателот во рок од 5 работни дена по приемот на известувањето 
да ги комплетира документите.  

Доколку барателот не ги комплетира документите во рокот предвиден во став 3 од 
овој член, ќе се смета дека не исполнува условите за доделување на еднократна парична 
помош, и истиот ќе биде одбиен со Решение за недоделување на еднократна парична помош, 
по истекот на рокот за докомплетирање на барањето предвиден во став 3 од овој член.  

Доколку барателот достави уредна и комплетна документација, од страна на 
Градоначалникот на Општина Берово се донесува Решение за доделување на еднократна 
парична помош за новородено дете во рок од 60 дена од приемот и комплетирањето на 
барањето.  

Барањето, еден примерок од Записникот од Комисијата и еден примерок од 
Решението за доделување на еднократна парична помош за новородено дете се доставува до 
Одделението за финансиски прашања.   

Еден примерок од Записникот од Комисијата и еден примерок од Решението за 
доделување на еднократна парична помош за новородено дете се доставува до Комисијата 
за утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите за добивање на еднократна 
парична помош од Општина Берово. 

По еден примерок од Решението за доделување на еднократна парична помош за 
новородено дете се доставува до барателот и до архива на Општина Берово.  

 
                                                                           Член 7 
Правилникот влегува во сила со денот на неговото донесување, а ќе се применува од 

01.01.2020 година и ќе се објави во “Службен Гласник на Општина Берово”.  
 
 Изготвила: м-р Зорица Ризовска 
 Контролирала: Емилија Ваканска 
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