
 
 

 
Врз основа на член 22 став 1 точка 7, член 50, став 1 точка 16 од Законот за 

локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр 5/02), член 
15 став 1 точка 7, член 34 став 1 точка 15 од Статутот на општина Охрид, како и 
програмата за социјална и здравствена заштита на општина Охрид за 2022 година, 
Градоначалникот на општина Oхрид објавува: 

 
 

ЈАВЕН ПОВИК 
 

за доделување на еднократен паричен надоместок - образовен додаток за 
студенти кои потекнуваат од семејства со социјален ризик и студираат 

надвор од општина Охрид за академската 2022/2023 година 
 

          Општина Охрид, во врска со својата надлежност за социјална заштита за 
академската 2022/2023 година ќе додели еднократен паричен надоместок - 
образовен додаток за студенти кои студираат надвор од општина Охрид и 
потекнуваат од семејства со социјален ризик а се со место на живеење во општина 
Охрид. 
 

1. Право на паричен надоместок – образовен додаток 
 

Општи услови: 
          - да се жители на Општина Охрид; 
          - да се редовни студенти, запишани во тековната година на универзитетите 
во РМ (со одалеченост од најмалку 70 км од општина Охрид); 
          - да не повторувале година во текот на своето образование; 
         - да не е корисник на стипендија или кредит од друга инситуција или 
компанија; 
     Напомена: неисполнувањето на сите општи услови заедно е основ за 
одбивање на пријавата.  
      Посебни услови: 
          - студентот потекнува од многудетно семејство (во семјството има три или 
повеќе деца); 
          - потекнува од еднородителско семејство (предност ќе имаат студентите чиј 
што еден родител е починат); 
          - студентот е дете без родители;  
          - студентот потекнува од семејство со вкупни примања на родителите до 
износот на минимална плата (18.000 денари во нето износ); 
          - потекнува од семејство во кое и двајцата родители примаат минимална 
плата;  
         - потекнува од семејство приматели на еднократна или постојана парична 
помош (гарантирана минимална помош за работно неспособни лица) 
         - студентот од прва линија во семејството има лице со посебни потреби или 
ретки болести; 

Напомена: Може да аплицира студент кој исполнува барем еден од посебните 
услови, но предност ќе имаат студентите кои исполнуваат два или повеќе од 
горенаведените посебни услови. 

 



 
2. Потребни документи 

Задолжителни документи: 
- Пријава (со опис на состојбата во семејството и потребата од паричен 
надоместок); 

            - Извод на родени (копија);  
            - Копија од трансакциска сметка на студентот; 
 - копија од лична карта; 
 - Изјава од студентот за бројноста и членовите на неговото потесно 
семејство по прва линија и нивни матични броеви; 
 - Потврда за редовно запишана учебна години на студентот – оригинал, не 
постара од 6 месеци; 
 Документи кои се поднесуваат за докажување на посебниот услов врз 
основа на кој се поднесува пријавата: 
 - Потврда од Центарот за социјални работи за многудетни семејства 
            - Потврда за еднородителски семејства (решение за бракоразводна 
постапка или извод од матичната книга на умрени); 
            - Решение од Центарот за социјални работи за примање на социјална 
помош; 
           - документ од надлежна институција кој потврдува статус – дете без 
родители; 
           - Наод и мислење за видот и степенот на попреченоста во физичкиот или 
психичкиот развој и специфичните потреби на членот на семејството на студентот 
издадено од страна на центрите кои го утврдуваат истиот; 
 - општина Охрид по службена должност преку Управата за јавни приходи ќе 
ги обезбеди податоците кои се однесуваат на примањата на семејството и се 
составен дел од годишните даночни пријави.  
 
3. Висината на паричниот надоместок – образовен додаток 

 
Образовниот додаток се доделува еднократно за целата академска 2022/23 

година. 
Износот на образовниот додаток за студенти кои студираат надвор од 

Охрид и потекнуваат од семејства со социјален ризик изнесува еднократно во нето 
износ од 6000,00 денари за студенти кои ги исполнуваат горенаведените услови. 
Образовниот додаток за студенти е неповратен. 

 
4. Рок и начин на пријавување 

 
Пријавите со документите се доставуваат по пошта во затворен коверт на 

адреса: Општина Охрид ул.„Димитар Влахов“ бр.57 – Охрид со назнака „3а 
Комисија за спроведување на постапка за доделување на еднократен 
паричен надоместок -  образовен додаток за студенти кои студираат надвор 
од општина Охрид и потекнуваат од семеjства со социјален ризик, за 
академската 2022/2023 година, или лично во архивата на општина Охрид. 

Потребните документи заедно со изјавите треба да бидат доставени 
најдоцна 20 дена од денот на објавување на јавниот повик. 

Документите кои се некомплетни и ненавремено доставени нема да бидат 
разгледувани. 

Доставените документи не се враќаат. 



Градоначалникот на општина Охрид ќе формира комисија која ќе ги 
разгледа пристигнатите барања и ќе му предложи да донесе решение за исплата 
на еднократен паричен надоместок образовен додаток. 

 
Напомена: Во буџетот на општина Охрид се обезбедени 720.000 денари за 

оваа намена. Ќе биде овозможен паричен надоместок за максимум 120 студенти. 
Во случај на еднакви бодови селекцијата ќе се прави по принципот: „прв дојден, 
прв услужен „за што критериум ќе биде времето на пристигнување на апликацијата 
во Архивата на општина Охрид; 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



ИЗЈАВА  
(ја пополнува студентот)  

 

 

 

 

Јас, _______________________________________ од __________________,  
          

со постојано место на живеење на ул. ________________________________  

бр. _______, ЕМБГ ___________________ и број на л.к. __________________  

издадена _______________ година во _________________, изјавувам под 

морална, материјална и кривична одговорност дека податоците содржани во 

пријавата како и приложената документација која се бараше согласно Јавниот 

повик, се идентични и вистинити. 

Под морална, материјална и кривична одговорност изјавувам дека јас не сум 

корисник на стипендија од други институции или компании. 
                   
 

 

 

На _________ 2022 година      Изјавил  

             _____________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



ПРИЈАВА 
 
 

             Се пријавувам да бидам корисник на еднократен паричен надоместок - 
образовен додаток, за учебната 2022/2023 година. Сметам дека ги исполнувам 
условите предвидени од страна на Комисијата и аргументирано ги доставувам 
потребните документи. 
 
1.Презиме, татково име, име_______________________________________ 
 
2.Ден, месец и година на раѓање___________________________________ 
 
3.Место на раѓање, ______________ општина ____________________ 
 
4.Постојано место на живеење 
 
 Место____________________ 
 
Улица и број______________________ 
 
Oпштина, држава __________________ 
 
Tел.бр. и e-mail ____________________ 
 
Универзитет на кој студира___________________________ 

 
 

Подносител на пријава  
 

_____________________ 
                                    

                                                           
     Охрид 
 
_________2022 година 

 Краток опис на состојбата и условите во кои живее семејството 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ИЗЈАВА  
за бројноста  и членовите на потесното семејство по прва линија на студентот  

(ја пополнува студентот)  
 

 

Јас, _______________________________________ од __________________,  
          

со постојано место на живеење на ул. ________________________________  

бр. _______, ЕМБГ ___________________ и број на л.к. __________________  

издадена _______________ година во _________________, изјавувам под 

морална, материјална и кривична одговорност дека членови на моето потесно 

семeјство се: 

Реден 
број 

Име и презиме сродство ЕМБГ 

1.  Татко  

 2.  Мајка  

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

 
Воедно изјавувам  дека сме согласни општина Охрид за потребите на оваа 

постaпка да ги користи нашите лични податоци со цел да може реално да се 

утврди фактичката сосотојба. 

                   

 

На _________ 2022 година              Изјавил  

             _____________________ 

 


