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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на 

РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина 

Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува 

 

З А К Л У Ч О К 

за објавување на Одлука за утврдување на јавен интерес за изградба  

на ски-центар на територијата на Општина Берово  

 

 Се објавува Одлука за утврдување на јавен интерес за изградба на ски-центар на 

територијата на Општина Берово, бр.07-2531/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на 

седницата што се одржа на 17.12.2013 година. 

 

Бр.08-2580/1                                                                                                  ОПШТИНА  БЕРОВО 

19.12.2013 год.                                                                                                       Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                                             Драги Наџински с.р. 

 

 

Врз основа на член 22 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на 

РМ“ бр.5/02), а во врска со член 22-а од Законот за спорт („Сл.весник на РМ“ бр. 29/02, 66/04, 

81/08, 18/11, 51/11, 64/12 и 148/13) и член 16 став 1 точка 6 од Статутот на Општина Берово 

(„Сл.гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Советот на Општина Берово на 

седницата одржана на 17.12.2013 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

за утврдување на јавен интерес за изградба  

на ски-центар на територијата на Општина Берово 

 

Член 1 

 Се утврдува јавен интерес за изградба на ски-центар на територијата на Општина Берово.  

 

Член 2 

 Објектот од член 1 на оваа Одлука ќе придонесе за остварување на јавниот интерес во 

спортот утврден како надлежност на општинaта во оваа област, а ќе овозможи и развој на 

туризмот на територијата на Општина Берово. 

Член 3 

 Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник 

на Општина Берово“. 

 

Бр.07-2531/1                                                     Совет на Општина Берово 

17.12.2013 година                                                                                                     Претседател 

Б е р о в о                               Јован Матеничарски с.р. 

 

 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на 

РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина 

Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува 

 

З А К Л У Ч О К 

за објавување на Одлука за прифаќање на иницијатива за отпочнување на постапка за 

изработка на ЛУПД за изградба на Стопански комплекс-рибник со сместувачки капацитет 

со ресторан на КП бр.4301 и 4293 КО Берово  
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 Се објавува Одлука за прифаќање на иницијатива за отпочнување на постапка за 

изработка на ЛУПД за изградба на Стопански комплекс-рибник со сместувачки капацитет со 

ресторан на КП бр.4301 и 4293 КО Берово на Јованчо Зашаровски, бр.07-2532/1, што Советот на 

Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 17.12.2013 година. 

 

Бр.08-2580/2                                                                                                     ОПШТИНА  БЕРОВО 

19.12.2013 год.                                                                                                           Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                                              Драги Наџински с.р. 

 

 

Врз основа на член 17, а во врска со член 50, став 4 од Законот за просторно и урбанистичко 
планирање (Сужбен весник на Република Македонија бр. 51/2005, 137/2007 и 91/2009 ) и Програмата за 
изработка на урбанистичка планска документација за 2011 година на подрачјето на Општина Берово бр. 07-
3167/1 од 28.12.2010 година, а по поднесеното барање Наш бр. 23-2359/1 од 20.11.2013 година од 
ЗАШАРОВСКИ ЈОВАНЧО од Берово, за изработка на локална урбанистичка планска документација на КП 
4301 и дел од 4293, КО Берово, М.В. Абланица, – за изградба на Стопански комплекс - рибник со 
сместувачки капацитет со ресторан, надвор од планскот опфат, Советот на Општина Берово на седницата 

одржана на 17.12.2013 година донесе:  

О Д Л У К А 
за прифаќање на иницијативата за отпочнување на постапка за  

изработка на локална урбанистичка планска документација  
за изградба на Стопански комплекс - рибник со сместувачки капацитет со ресторан, 

на  КП бр. 4301 и 4293, КО Берово, 
 

Член 1 
 Со оваа одлука се прифаќа иницијативата за изработка на локална урбанистичка планска 
документација, за изградба на Стопански комплекс - рибник со сместувачки капацитет со ресторан, на КП 
4301 и 4293, КО Берово, М.В. Абланица, што е надвор од планскиот опфат и за подрачјето нема 
урбанистичко планска документација. 

Член 2 
 Се задолжува одделение за урбанизам согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање 
да отпочне со постапка за изработка на локална урбанистичка планска документација вон планскиот опфат 
за катастарска парцела со КП 4301 и 4293, КО Берово. 

Член 3 
 Сите трошоците потребни за изработка на локална урбанистичка планска документација ќе ги 
финансира заитересираната странка ЗАШАРОВСКИ ЈОВАНЧО од Берово, што ќе се склучи посебен 
договор со инвеститорот и Општина Берово.  

Член 4 
 Одлуката влегува во сила со денот на објавување во Службен гласник на Општина Берово.  
 

Бр. 07-2532/1  Совет на Општина Берово 
17.12.2013 година                                                                      Претседател: 

Б е р о в о    Јован Матеничарски с.р.  
 

 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на 

РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина 

Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува 

 

З А К Л У Ч О К 

за објавување на Одлука за усогласување на намените на ДУП на Берово во однос на 

легализација на објекти надвор од дефинираниот опфат на планот за Гаврил Коловски 

 во локалитет „Гагова Чука“ во Берово  
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 Се објавува Одлука за усогласување на намените на ДУП на Берово во однос на 

легализација на објекти надвор од дефинираниот опфат на планот за Гаврил Коловски во 

локалитет „Гагова Чука“ во Берово, бр.07-2533/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на 

седницата што се одржа на 17.12.2013 година. 

 

Бр.08-2580/3                                                                                                      ОПШТИНА  БЕРОВО 

19.12.2013 год.                                                                                                          Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                                              Драги Наџински с.р. 

 
Vrz osnova na ~len 10, stav 4 od Zakonot za postapuvawe so bespravno izgradeni objekti 

(Sl.vesnik na RM br. 23/11, 54/11 i 155/12), ~len 22 st.1 t.1  od Zakonot za lokalna samouprava 

(Sl.vesnik na RM br. 5/02), i ~len 19, stav 2, to~ka 7, od Statutot na op{tina Berovo (Sl.glasnik 

na OB br.13/02 i 18/07), Sovetot na op{tina Berovo na sednicata odr`ana na den 17.12.2013 god., 

donese: 

 

O   D   L   U   K   A 
Za usoglasvawe na namenite na Detalniot urbanisti~ki plan na Berovo,  

vo odnos na legalizacija na objekti nadvor od definiraniot opfat na planot 

za Kolovski Gavril, vo lokalitet “Gagova ~uka” vo Berovo 

 

^len 1 

 Se dava soglasnost za usoglasvawe na namenite na Detalniot urbanisti~ki plan na Berovo, 

vo odnos na legalizacija na objekti nadvor od definiraniot opfat na planot, so pro{ituvawe na 

planskiot opfat za viekend stanovawe - za Kolovski Gavril, vo lokalitet “Gagova ~uka”, so 

slednite katastraski parceli:  

 KP 6988/1, KO Berovo. 

^len 2 

 Sovetot na Op{tina Berovo, po donesuvaweto na odlukata, go zadol`uva odelenieto za 

urbanizam da izgotvi proektna zada~a za definiraniot opfat na pro{iruvaweto so predvidenata 

namena, za objektite koi gi ispolnuvaat uslovite za utvrduvawe na praven status na bespravno 

izgraden objekt, bidat vklopeni vo istiot. 
 

^len 3 

 Finansiraweto na “Pro{iruvawe i dopolna na DUP Berovo -  za Kolovski Gavril, vo 

lokalitetot Gagova ~uka vo Berovo“ }e go vr{i Op{tinata, od sredstva predvideni so Buxetot na 

Op{tin Berovo po Programata za izrabotka na Urbanisti~ki planovi na podra~jeto na Op{tina 

Berovo, ili so samofinansirawe vo delovi od izmenite od zainteresiranite fizi~ki i pravni 

lica, soglasno ~l. 17 od zakonot za Prostorno i urbanisti~ko planirawe. 

 

^len 4 

 Ovaa Оdluka vleguva vo sila naredniot den od denot na objavuvaweto vo “Slu`ben glasnik 

na Op{tina Berovo“. 

 

Br. 07-2533/1                                                                                                          Совет на Општина Берово 

17.12.2013 god.                                                                                                                       Претседател 

Berovo                                                                                                                      Јован Матеничарски  с.р. 

                                  

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на 

РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина 

Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува 

 

З А К Л У Ч О К 

за објавување на Одлука за усогласување на намените на Урбанистички план за село 

Ратево  во однос на легализација на објекти надвор од дефинираниот опфат на планот за 

Шапков Ѓорѓе“ во локалитет „Сливница“ во Берово  
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 Се објавува Одлука за усогласување на намените на Урбанистички план за село Ратево во 

однос на легализација на објекти надвор од дефинираниот опфат на планот за Шапков Ѓорѓе во 

локалитет „Сливница“ во Берово, бр.07-2534/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на 

седницата што се одржа на 17.12.2013 година. 

 

Бр.08-2580/4                                                                                                      ОПШТИНА  БЕРОВО 

19.12.2013 год.                                                                                                         Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                                               Драги Наџински с.р. 

 
Vrz osnova na ~len 10, stav 4 od Zakonot za postapuvawe so bespravno izgradeni objekti 

(Sl.vesnik na RM br. 23/11, 54/11 i 155/12), ~len 22 st.1 t.1  od Zakonot za lokalna samouprava 

(Sl.vesnik na RM br. 5/02), i ~len 19, stav 2, to~ka 7, od Statutot na op{tina Berovo (Sl.glasnik 

na OB br.13/02 i 18/07), Sovetot na op{tina Berovo na sednicata odr`ana na den 17.12.2013 god, 

donese: 

O   D   L   U   K   A 
Za usoglasvawe na namenite na Urbanisti~kiot plan za selo Ratevo,  

vo odnos na legalizacija na objekti nadvor od definiraniot opfat na planot 

za [apkov \or|e, vo lokalitet “Slivnica” vo Berovo 

 

^len 1 

 Se dava soglasnost za usoglasvawe na namenite na Urbanisti~kiot plan za selo Ratevo, vo 

odnos na legalizacija na objekti nadvor od definiraniot opfat na planot, so pro{ituvawe na 

planskiot opfat za viekend stanovawe - za [apkov \or|e, vo lokalitet “Slivnica”, so slednite 

katastraski parceli:  

 KP 5738, KO Berovo. 

^len 2 

 Sovetot na Op{tina Berovo, po donesuvaweto na odlukata, go zadol`uva odelenieto za 

urbanizam da izgotvi proektna zada~a za definiraniot opfat na pro{iruvaweto so predvidenata 

namena, za objektite koi gi ispolnuvaat uslovite za utvrduvawe na praven status na bespravno 

izgraden objekt, bidat vklopeni vo istiot. 
 

^len 3 

 Finansiraweto na “Izmena i dopolna na Urbanisti~kiot plan za selo Ratevo -  za [apkov 

\or|e, vo lokalitetot Slivnica vo Berovo“ }e go vr{i Op{tinata, od sredstva predvideni so 

Buxetot na Op{tin Berovo po Programata za izrabotka na Urbanisti~ki planovi na podra~jeto 

na Op{tina Berovo, ili so samofinansirawe vo delovi od izmenite od zainteresiranite 

fizi~ki i pravni lica, soglasno ~l. 17 od zakonot za Prostorno i urbanisti~ko planirawe. 
 

^len 4 

 Ovaa odluka vleguva vo sila naredniot den od denot na objavuvaweto vo “Slu`ben glasnik” 

na Op{tina Berovo. 

 

Br. 07- 2534/1                                                                                                         Sovet na Op{tina Berovo 

17.12.2013 god.                                                                                                                    Pretsedatel, 

Berovo                                                                                                               Jovan Mateni~arski с.р. 

                                           

 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на 

РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина 

Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува 

 

З А К Л У Ч О К 

за објавување на Одлука за усогласување на намените на Детален урбанистички план на 

Берово  во однос на легализација на објекти надвор од дефинираниот опфат на планот за 

Димитриевиќ Љубинка “ во локалитет „Св.Богородица“ во Берово  
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Се објавува Одлука за усогласување на намените на Деталниот урбанистички план на 

Берово во однос на легализација на објекти надвор од дефинираниот опфат на планот за 

Димитриевиќ Љубинка во локалитет „Св.Богородица“ во Берово, бр.07-2535/1, што Советот на 

Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 17.12.2013 година. 

 

Бр.08-2580/5                                                                                                    ОПШТИНА  БЕРОВО 

19.12.2013 год.                                                                                                       Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                                             Драги Наџински с.р. 

 

 

 
Vrz osnova na ~len 10, stav 4 od Zakonot za postapuvawe so bespravno izgradeni objekti 

(Sl.vesnik na RM br. 23/11, 54/11 i 155/12), ~len 22 st.1 t.1  od Zakonot za lokalna samouprava 

(Sl.vesnik na RM br. 5/02), i ~len 19, stav 2, to~ka 7, od Statutot na op{tina Berovo (Sl.glasnik 

na OB br.13/02 i 18/07), Sovetot na op{tina Berovo na sednicata odr`ana na den 17.12.2013 god, 

donese: 

 

O   D   L   U   K   A 
Za usoglasvawe na namenite na Detalniot urbanisti~ki plan na Berovo,  

vo odnos na legalizacija na objekti nadvor od definiraniot opfat na planot 

za Dimitrievi} Qubinka, vo lokalitet “Sv.Bogorodica” vo Berovo 

 

^len 1 

 Se dava soglasnost za usoglasvawe na namenite na Detalniot urbanisti~ki plan na Berovo, 

vo odnos na legalizacija na objekti nadvor od definiraniot opfat na planot, so pro{ituvawe na 

planskiot opfat za viekend stanovawe - za Dimitrievi} Qubinka, vo lokalitet “Sv.Bogorodica”, 

so slednite katastraski parceli:  

 KP 4202, KO Berovo. 

^len 2 

 Sovetot na Op{tina Berovo, po donesuvaweto na odlukata, go zadol`uva odelenieto za 

urbanizam da izgotvi proektna zada~a za definiraniot opfat na pro{iruvaweto so predvidenata 

namena, za objektite koi gi ispolnuvaat uslovite za utvrduvawe na praven status na bespravno 

izgraden objekt, bidat vklopeni vo istiot. 
 

^len 3 

 Finansiraweto na “Pro{iruvawe i dopolna na DUP Berovo -  za Dimitrievi} Qubinka, 

vo lokalitetot Sv.Bogorodica vo Berovo“ }e go vr{i Op{tinata, od sredstva predvideni so 

Buxetot na Op{tin Berovo po Programata za izrabotka na Urbanisti~ki planovi na podra~jeto 

na Op{tina Berovo, ili so samofinansirawe vo delovi od izmenite od zainteresiranite 

fizi~ki i pravni lica, soglasno ~l. 17 od zakonot za Prostorno i urbanisti~ko planirawe. 
 

^len 4 

 Ovaa odluka vleguva vo sila naredniot den od denot na objavuvaweto vo “Slu`ben glasnik 

na Op{tina Berovo“. 

 

Br. 07- 2535/1                                                                                                       Sovet na Op{tina Berovo 

17.12.2013 god.                                                                                                                    Pretsedatel 

Berovo                                                                                                             Jovan Mateni~arski с.р. 

                                          

 

 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на 

РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина 

Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува 
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З А К Л У Ч О К 

за објавување на Одлука за усогласување на намените на Детален урбанистички план на 

Берово  во однос на легализација на објекти надвор од дефинираниот опфат на планот за 

Умленски Глигор “ во локалитет „Св.Богородица“ во Берово  

 

 Се објавува Одлука за усогласување на намените на Деталниот урбанистички план на 

Берово во однос на легализација на објекти надвор од дефинираниот опфат на планот за 

Умленски Глигор во локалитет „Св.Богородица“ во Берово, бр.07-2536/1, што Советот на 

Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 17.12.2013 година. 

 

Бр.08-2580/6                                                                                                 ОПШТИНА  БЕРОВО 

19.12.2013 год.                                                                                                       Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                                            Драги Наџински с.р. 

 
Vrz osnova na ~len 10, stav 4 od Zakonot za postapuvawe so bespravno izgradeni objekti 

(Sl.vesnik na RM br. 23/11, 54/11 i 155/12), ~len 22 st.1 t.1  od Zakonot za lokalna samouprava 

(Sl.vesnik na RM br. 5/02), i ~len 19, stav 2, to~ka 7, od Statutot na op{tina Berovo (Sl.glasnik 

na OB br.13/02 i 18/07), Sovetot na op{tina Berovo na sednicata odr`ana na den 17.12.2013 god, 

donese: 
 

O   D   L   U   K   A 
Za usoglasvawe na namenite na Detalniot urbanisti~ki plan na Berovo,  

vo odnos na legalizacija na objekti nadvor od definiraniot opfat na planot 

za Umlenski Gligor, vo lokalitet “Sv.Bogorodica” vo Berovo 

 

^len 1 

 Se dava soglasnost za usoglasvawe na namenite na Detalniot urbanisti~ki plan na Berovo, 

vo odnos na legalizacija na objekti nadvor od definiraniot opfat na planot, so pro{ituvawe na 

planskiot opfat za viekend stanovawe - za Umlenski Gligor, vo lokalitet “Sv.Bogorodica”, so 

slednite katastraski parceli:  

 KP 4299, KO Berovo. 

^len 2 

 Sovetot na Op{tina Berovo, po donesuvaweto na odlukata, go zadol`uva odelenieto za 

urbanizam da izgotvi proektna zada~a za definiraniot opfat na pro{iruvaweto so predvidenata 

namena, za objektite koi gi ispolnuvaat uslovite za utvrduvawe na praven status na bespravno 

izgraden objekt, bidat vklopeni vo istiot. 
 

^len 3 

 Finansiraweto na “Pro{iruvawe i dopolna na DUP Berovo -  za Umlenski Gligor vo 

lokalitetot Sv.Bogorodica vo Berovo“ }e go vr{i Op{tinata, od sredstva predvideni so 

Buxetot na Op{tin Berovo po Programata za izrabotka na Urbanisti~ki planovi na podra~jeto 

na Op{tina Berovo, ili so samofinansirawe vo delovi od izmenite od zainteresiranite 

fizi~ki i pravni lica, soglasno ~l. 17 od zakonot za Prostorno i urbanisti~ko planirawe. 
 

^len 4 

 Ovaa odluka vleguva vo sila naredniot den od denot na objavuvaweto vo “Slu`ben glasnik 

na Op{tina Berovo“. 

 

Br. 07- 2536/1                                                                                                         Sovet na Op{tina Berovo 

17.12.2013 god.                                                                                                                      Pretsedtel 

B e r o v o                                                                                                              Jovan Mateni~arskи с.р. 

                                           __                       

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на 

РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина 

Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува 
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З А К Л У Ч О К 

за објавување на Одлука за усогласување на намените на Детален урбанистички план на 

Берово  во однос на легализација на објекти надвор од дефинираниот опфат на планот за 

Каламадевски Драги “ во локалитет „ЗИК Малеш“ во Берово  

 

 Се објавува Одлука за усогласување на намените на Деталниот урбанистички план на 

Берово во однос на легализација на објекти надвор од дефинираниот опфат на планот за 

Каламадевски Драги во локалитет „ЗИК Малеш“ во Берово, бр.07-2537/1, што Советот на 

Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 17.12.2013 година. 

Бр.08-2580/7                                                                                                     ОПШТИНА  БЕРОВО 

19.12.2013 год.                                                                                                         Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                                              Драги Наџински с.р. 

 

Vrz osnova na ~len 10, stav 4 od Zakonot za postapuvawe so bespravno izgradeni objekti 

(Sl.vesnik na RM br. 23/11, 54/11 i 155/12), ~len 22 st.1 t.1  od Zakonot za lokalna samouprava 

(Sl.vesnik na RM br. 5/02), i ~len 19, stav 2, to~ka 7, od Statutot na op{tina Berovo (Sl.glasnik 

na OB br.13/02 i 18/07), Sovetot na op{tina Berovo na sednicata odr`ana na den 17.12.2013 godina 

donese: 

 

O   D   L   U   K   A 
Za usoglasvawe na namenite na Detalniot urbanisti~ki plan na Berovo,  

vo odnos na legalizacija na objekti nadvor od definiraniot opfat na planot 

za Kalamadevski Dragi, vo lokalitet “ZIK Male{” vo Berovo 

 

^len 1 

 Se dava soglasnost za usoglasvawe na namenite na Detalniot urbanisti~ki plan na Berovo, 

vo odnos na legalizacija na objekti nadvor od definiraniot opfat na planot, so pro{ituvawe na 

planskiot opfat za Malo stopanstvo Vlezna partija - za Kalamadevski Dragi, vo lokalitet “ZIK 

Male{”, so slednite katastraski parceli:  

 KP 1241/2, KO Berovo. 

^len 2 

 Sovetot na Op{tina Berovo, po donesuvaweto na odlukata, go zadol`uva odelenieto za 

urbanizam da izgotvi proektna zada~a za definiraniot opfat na pro{iruvaweto so predvidenata 

namena, za objektite koi gi ispolnuvaat uslovite za utvrduvawe na praven status na bespravno 

izgraden objekt, bidat vklopeni vo istiot. 
 

^len 3 

 Finansiraweto na “Pro{iruvawe i dopolna na DUP Berovo -  za Kalamadevski Dragi, vo 

lokalitetot ZIK Male{ vo Berovo”, }e go vr{i Op{tinata, od sredstva predvideni so Buxetot 

na Op{tin Berovo po Programata za izrabotka na Urbanisti~ki planovi na podra~jeto na 

Op{tina Berovo, ili so samofinansirawe vo delovi od izmenite od zainteresiranite fizi~ki i 

pravni lica, soglasno ~l. 17 od zakonot za Prostorno i urbanisti~ko planirawe. 
 

^len 4 

 Ovaa odluka vleguva vo sila naredniot den od denot na objavuvaweto vo “Slu`ben glasnik 

na Op{tina Berovo“. 

 

 

Br. 07- 2537/1                                                                                                           Sovet na Op{tina Berovo 

17.12.2013 god.                                                                                                                        Pretsedatel 

B e r o v o                                                                                                                       Jovan Mateni~arski с.р. 

 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на 

РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина 

Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува 

 



19.12.2013 god.   SLU@BEN   GLASNIK   NA OP[TINA BEROVO    br. 7     str. 11 

 

З А К Л У Ч О К 

за објавување на Програма за изградба реконструкција и одржување на  

локални патишта и улици во Општина Берово за 2014 година  

 

 Се објавува Програма за изградба реконструкција и одржување на локални патишта и 

улици во Општина Берово за 2014 година, бр.07-2538/1, што Советот на Општина Берово ја 

донесе на седницата што се одржа на 17.12.2013 година. 

 

Бр.08-2580/8                                                                                                        ОПШТИНА  БЕРОВО 

19.12.2013 год.                                                                                                          Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                                               Драги Наџински с.р. 
Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 15 od Zakonot za lokalna samouprava (“Sl.vesnik na 

RM” br.5/2002) , а во врска со ~len 14 stav 8 i ~len 15 stav 2 od Zakonot za javni pati{ta 

(“Sl.vesnik na RM” br.84/08,52/09,114/09,124/10,23/11,44/12,168/12 и 163/13) i ~len 19 stav 2 to~ka 12 

od Statutot na Оp{tina Berovo, Sovetot na Оp{tina Berovo na sednicata odr`ana na 17.12.2013 

godina donese 

P  R  O  G  R  A  M  A 

Za izgradba, rekonstrukcija i odr`uvawe  

na lokalni pati{ta i ulici vo op{tina Berovo 

vo 2014 godina 

 

 So ovaa Programa se planiraat aktivnostite na op{tina Berovo za izgradba, 

rekonstrukcija i odr`uvawe na lokalnite pati{ta i ulici vo op{tina Berovo vo 2014 godina . 

 Vo programata vo zavisnost od sredstvata so koi raspolaga op{tinata Berovo i  prilivot 

na finansiski sredstva od Buxetot i Fondovite na Republikata se planirani slednite 

aktivnosti: 

           1.Изградба, дoizgradba, rekonstrukcija i sanirawe na ulici vo Op{tina Berovo 

                       1.1.Изградба и доизградба на улици:;         …………..               10.300.000,00 ден. 

                  *  Ул.„20“ населба Ширината 

                  *  Ул.„Балканска“ 

                  *  Ул.„Даме Груев“ с.Русиново 

                  *   Ул.„8ми Март“ 

                  *  Ул.„Илинденска“ 

                  *  Ул.„Козара“ 

                  *  Ул.„Добрилачка мала“ с.Двориште                 

                  *  Улица во с.Будинарци 

                   *  Ул.„Маршал Тито“ с.Русиново 

                       1.2.Реконструкција и рехабилитација на улици     ………….   9.500.000,00 ден.. 

                  *  Ул.„Неретва“ 

                   *  Ул.„Малешка“ 

                  *  Ул.„Маршал Тито“ 

                  *  Ул.„Даме Груев“ 

                   *  Ул.„Ленинова“ 

                   *  Ул.„Енгелсова“ 

                   *  Ул.„Број 5“ 

                   *  Ул.„Страшо Пинџур“ 

                   *  Ул.„Бел Камен“ 

                       1.3.Nabavka i izgradba na soobra}ajna signalizacija  ......         480.000,00 den. 

                                            Vkupno 1.1 + 1.2. +1.3                                       20.280.000,00 ден.   

 

             2.  Odr`uvawe i za{tita na lokalni pati{ta i ulici, zimsko   odr`uvawe i regulirawe  

                   na re`imot na soobra}ajot.   

                                                   Вкупно 2                                                               1.522.457,00 den. 

 

P  R  I  H  O  D  I 

                       1. Sredstva za изградба, doizgradba, rekonstrukcija и санирање  na ulici         

                      se predvideni od: 
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                 - Сопствено учество                                              ……………..                 17.235.086,00 den.  

                 - Јавно претпријатие за државни патишта            ……….........                  3.044.914,00 den.                            

                                               Vkupno:                                     20.280.000,00 den.  

             

           2. Za odr`uvawe i za{tita na lokalni pati{ta i ulici, zimsko odr`uvawe i    

          regulirawe na re`im na soobra}ajot, sredstva se   predviduvaat od: Oddelenie za  

          komunalni raboti i za{tita na `ivotna sredina na Op{tina Berovo vo ramki na  

          predvidenite  sredstva od Buxeto za 2014 goд. 

                                                                                 Vkupno:                                          1.522.457,00 den. 

 

Br.07-2538/1                                       Sovet na op{tina Берово                                                                                                                                              

17.12.2013 gод.                                                                                                                    Pretsedatel                                                                                                                            

B e r o v o                                        Јован Матеничарски с.р. 

 

 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на 

РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина 

Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува 

 

З А К Л У Ч О К 

за објавување на Програма за уредување на градежно земјиште  

на подрачјето на Општина Берово за 2014 година 

  

 Се објавува Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина 

Берово за 2014 година, бр.07-2539/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што 

се одржа на 17.12.2013 година. 

 

Бр.08-2580/9                                                                                                    ОПШТИНА  БЕРОВО 

19.12.2013 год.                                                                                                       Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                                             Драги Наџински с.р. 

 

 

Vrz osnova na ~len 62 st.1 od Zakonot za lokalna samouprava (Slu`ben vesnik na 

RM br.5/2002), a vo vrska so ~len 84  stav 1   od Zakonot za уредување на grade`no zemji{te 

(Slu`ben vesnik na RM br.17/11,53/11,144/12,25/13137/13 i 163/11) i ~len 19 stav 2 to~ka 8 

od Statutot na Op{tina Berovo („Sl.glasnok na Op{tina Berovo“ br.13/02, 18/07, 30/08 и 

20/10), Sovetot na Оp{tina Berovo na сednicata odr`ana na den 17.12.2013 godina donese 

 

P R O G R A M A 

  ZA  UREDUVAWE  NA   GRADE@NO ZEMJI[TE  

NA  PODRA^JETO   NA OP[TINA   BEROVO   ZA  2014 GODINA 

 

Programata za ureduvawe na grade`no zemji{te na podra~jeto na op{tina Berovo 

za 2014 godina e osnova po koja }e se vr{i ureduvawe na grade`noto zemji{te i opfa}a: 

1.Prostorot koj e predmet na ureduvawe i obem na ureduvawe; 

2.Obemot i stepenot na opremuvawe na grade`no zemji{te so objekti na  

             osnovnata i sekundarnata infrastruktura; 

3.Visina na nadomestokot za ureduvawe na grade`noto zemji{te i negova  

raspredelba i presmetuvawe na tro{ocite za ureduvawe na grade`noto zemji{te;; 

4.Opredeluvawe na cena na grade`no zemji{te pri re{avawe na imotno pravni  

odnosi za potrebite za ureduvawe na grade`no zemji{te; 

5.Dinamika na izvr{uvawe na Programata; 

6.Preodni i zavr{ni odredbi. 

7.Трошоци за уредување на градежно земјиште, односно намена на средства по објекти  
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    и области . 

8.Изворни приходи .   

 

1. Prostorot koj e predmet na ureduvawe i obem na ureduvawe; 

1.1Ureduvawe na grade`noto zemji{te vo 2014 godina }e se vr{i vo gradot Berovo  

na podra~jeto opfateno so detalen urbanisti~ki plan na gradot, сите населени места во 

Општина Берово и туристичките населби„Суви лаки“и„Беровско езеро“ : 

-Na site poedine~ni lokacii na porane{ni sopstvenici so utvrdeno predimstveno 

pravo na koristewe na toa zemji{te i na site sopstvenici koi pravoto na koristewe go 

transformirale vo pravo na sopstevnost soglasno noviot Zakon za grade`no zemji{te,vo 

soglasnost so namenite utvrdeni vo Generalniot i Detalniot urbanisti~ki plan na 

gradot po obezbedena urbanisti~ka grade`na dokumentacija i sklu~en dogovor za 

ureduvawe na grade`noto zemji{te so Oddelenie  za komunalni raboti i za{tita na 

`ivotna sredina na op{tina Berovo; 

-Na site lokacii  dadeni pod koncesija ,dolgotraen ili kratkotraen zakup od 

strana na Republika Makedonija vrz osnova na sprovedena postapka soglasno Zakonot za 

grade`no zemji{te,za namenite utvrdeni so Detalniot urbanisti~ki plan na gradot; 

1.2. Ureduvawe na grad`no zemji{te za izgradba na objekti nadvor od urbaniot 

opfat i vo slu~ai koga ureduvaweto ne e predvideno so Programata, go vr{i 

investitorot na sopstven tro{ok. 

 

2.Obem i stepen na opremuvawe na grade`no zemji{te so objekti na osnovnata i 

sekundarnata infrastruktura 

2.1  Grade`noto zemji{te za lokaciite od to~ka 1.1 na ovaa programa }e se uredi so 

kompletna komunalna infrastruktura(osnovna uredenost),na sledniot na~in: 

-Izgradba na nepre~en pristap do grade`nata parcela od javen pat; 

-Izgradba na vodovodna mre`a; 

-Izgradba na fekalna kanalizacija; 

-Izgradba na elektri~na mre`a. 

2.2  Za povisok stepen na urednost od osnovniot,potрebna e izgradba na slednata 

infrastruktura: 

-Izgradba na PTT mre`a; 

-Izgradba na toplifikaciona mre`a; 

-Izgradba na ulici,trotoari i parkinzi; 

-Izgradba na atmosferska kanalizacija; 

-Izgradba na uli~no osvetluvawe: 

-Izgradba na gasovodna mre`a; 

-Izgradba na pre~istitelna stanica za otpadni vodi. 

2.3 Dokolku zemji{teto e opremeno so pomalku objekti od osnovniot stepen na 

uredenost opredelen vo to~ka 2.1 od programata se utvrduva kako ponizok stepen na 

uredenost. 

3.Presmetuvawe na tro{ocite za ureduvawe na grade`noto zemji{te; 

Nadomestokot za ureduvawe na grade`no zemji{te se opredeluva do visina na 

realnite tro{oci za ureduvawe-celosen nadomestok vo sledniot iznos: 

3.1 Za lokacii so osnoven stepen na uredenost: 

-geodetski raboti-----------------------------------------------20 den/ м
2
 

-proektirawe-----------------------------------------------------30 den/ м
2
 

-ulica(probiena)-----------------------------------------------300 den/ м
2
 

-vodovod-----------------------------------------------------------150 den/ м
2
 

-kanalizacija----------------------------------------------------150 den/ м
2
 

-elektri~na mre`a---------------------------------------------400 den/ м
2
 

   _________________________________________ 

    VKUPNO:      1.050,00 den/ м
2
 ili 17 evra 
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3.2 Za lokacii so povisok stepen na uredenost: 

-geodetski raboti----------------------------------------------- 20 den/ м
2
 

-proektirawe----------------------------------------------------- 30 den/ м
2
 

-ulica(asfalt)---------------------------------------------------470 den/ м
2
 

-vodovod------------------------------------------------------------150 den/ м
2
 

-kanalizacija---------------------------------------------------- 150 den/ м
2
 

-elektri~na mre`a--------------------------------------------- 400 den/ м
2
 

   ____________________________________________ 

   VKUPNO:                 1.220,00 den/ м
2
 ili 20 evra 

 

3.3 Za lokaciite so povisok stepen na uredenost od stepenot utvreden so to~kite 

3.1 i 3.2 se pla}a nadomestokot od to~ka 3.2 (Vkupniot iznos) zgolemen za 1% za sekoj 

povisok stepen na uredenost od to~ka 2.2 na ovaa programa. 

3.4 Nadomestokot za ureduvawe na grade`no zemji{te za delovni i javni  objekti za 

osnovniot stepen na uredenost iznesuva: 

-Прва zona vo Berovo-------------------------------------------1.550,00 den/ м
2
 ili 25 evra 

-Втора zona vo Berovo------------------------------------------1.400,00 den/ м
2
 ili 23 evra 

3.5 Nadomestokot za ureduvawe na grade`no zemji{te za deloven prostor 

opredelen vo to~ka 3.4 od ovaa programa za povisok stepen na uredenost na grade`noto 

zemji{te se zgolemuva za 1% od utvrdenata cena za sekoj nareden stepen na uredenost. 

 

         3.6   Nadomestokot za ureduvawe na grade`no zemji{te За објекти од група на класи 

на намени Г – производство,дистрибуција  и сервиси изнесува 22.000,00 ден./м2 нова корисна 

површина што ќе се гради, која е збир на нето површините на подовите на сите простории во 

објектот, согласно заверена проектна документација, помножени со соодветните коефициенти 

утврдени со “ Правилникот за степенот на уреденост на градежното земјиште и начинот на 

пресметување на трошоците за уредување на градежното земјиште според степенот на уреденост “ 

и оваа Програма. 

3.7  За објекти од група на класи на намениБ5 – угостителски и туристички 

комплекси,хотелски комплекси и одмаралишта, и за објекти од група на класи на 

намениА4 – хотел,мотел,времено сместување во викенд куќи,планинарски дом и ловен дом: 

изнесува 32.000,00 ден./м2 нова корисна површина што ќе се гради, која е збир на нето површините 

на подовите на сите простории во објектот, согласно заверена проектна документација, помножени 

со соодветните коефициенти утврдени со “ Правилникот за степенот на уреденост на градежното 

земјиште и начинот на пресметување на трошоците за уредување на градежното земјиште според 

степенот на уреденост “ и оваа Програма. 

          3.8  За туристичка населба „Суви Лаки“ и туристичка населба „Беровско Езеро“   ќе се 

наплатува за следните видови објекти : .    За индивидуални станбени згради и викенд куќи-

24.000,00 ден./м2 , За јавните објекти како што се: училишта , здравствени објекти (здравствени 

станици, амбуланти и друго.), објекти од областа на културата, уметноста, објекти на општествено 

политички организации, објекти на правосудството, обвинителството, надоместокот за уредување 

на градежното земјиште изнесува 28.000,00 ден/ м2
 и За деловни и производни објекти, 

надоместокот за уредување на градежното земјиште изнесува 32.000,00 ден/м2нова корисна 

површина што ќе се гради, која е збир на нето површините на подовите на сите простории во 

објектот, согласно заверена проектна документација, помножени со соодветните коефициенти 

утврдени со “ Правилникот за степенот на уреденост на градежното земјиште и начинот на 

пресметување на трошоците за уредување на градежното земјиште според степенот на уреденост “ 

и оваа Програма. 

.         За други објекти:    

 катни гаражи  ...............................................   8.000,00 ден/м2
 

 спортски покриени  објекти ...........................   20.000,00 ден/м2
 

 отворени пазаришта 20% од површината по   30.000,00 ден/м2
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3.9  Nadomestokot za ureduvawe na grade`no zemji{te opredelen vo to~ka 3.6 3.7 и  

3.8 od ovaa programa za povisok stepen na uredenost na grade`noto zemji{te sе zgolemuva za 

1% od utvrdenata cena za sekoj nareden stepen na uredenost 

 

3.10 Na~in na presmetuvawe na povr{inite za odreduvawe nadomestok za ureduvawe 

na grade`no zemji{te: 

            (1)  Висината на трошоците за уредување на градежното земјиште, во зависност од 

степенот на уреденост на градежното земјиште согласно точка 2  на ова програма, се пресметува 

по метар квадратен на новата  корисна површина што ќе се гради, што претставува збир на нето 

површините на подовите на сите простори во објектот, согласно заверениот основен проект, 

помножен со следните коефициенти: 

 

1. Стамбени објекти           
-стамбени простории                          ----------------------------                         1,0                                                       

-стамбени простории со висина до 2,50 m подпокривен простор -------      0,2 

- лоѓија затворена од три страни           -------------------------                         0,4 

-подлоѓија затворена од две страни      -------------------------                         0,3 

-балкони,тераси                                       ------------------------                          0,2 

-заеднички проодни тераси,пасажи      -------------------------                         0,2 

-помошни простории,остава за гориво,котлара,визба    ------------------       0,3 

-трафостаници до 35кв во објекти и надвор од објекти   ----------------        0,3 

-скалишен простор и заеднички комуникации          ---------------------         0,3 

-стражарници,управител,простории за домар            ---------------------        0,5 

-паркиралишта и гаражи                          -----------------------                          0,1 

 

2. Деловни и јавни  објекти 

-простории      ------------------------------------                                                   1,0 

-магацини       ------------------------------------                                                    0,5 

-помошни простории,остава за гориво,котлара       --------------------            0,3 

-трафостаници од 35кв во објект и надвор од објект     -----------------         0,4 

-скалишен простор и заеднички комуникации      ----------------------           0,5 

-паркиралишта и гаражи                          -----------------------                          0,1 

- лоѓија затворена од три страни           -------------------------                         0,5 

-подлоѓија затворена од две страни      -------------------------                         0,4 

-балкони,тераси                                       ------------------------                          0,3 

-отворен наткриен простор                    -------------------------                         0,3 

 

3. Други објекти 
-катни гаражи                 -----------------------------------------                             0,05 

-спортски покриени објекти         -----------------------------                             0,5 

-спортски откриени објекти        ------------------------------                             0,3 

-гасни станици и базни станици за 50% од површина на локација             1,0        

-отворени пазаришта за 30% од површина на локацијата   ------------         1,0 

-базени                             ----------------------------------------                              0,2 

-трафостаници над 35 кв       ----------------------------------                              1,0  

 

4.За објекти од група на класи на намени Г – производство,дистрибуција  и сервиси 

 -Г1 тешка и загадочна индустрија               ---------------------                       0,05 

 -Г2 лесна индустрија                                    ----------------------                       0,05 

 -Г3 сервиси                                                     ---------------------                       0,05 

 -Г4 стоваришта                                               ---------------------                       0,05 
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5.За бензиска пумпна станица и нејзини придружни содржини 

(продавници,кафетерии и ресторани,авто сервиси,авто салони,помошни простории): 

 -продажни простории на бензинските пумпни станици  -----------               1,0 

 -услужни простории на бензинските пумпни станици     -----------               1,0 

 

6. За објекти од група на класи на намениБ5 – угостителски и туристички 

комплекси,хотелски комплекси и одмаралишта, и за објекти од група на класи на 

намениА4 – хотел,мотел,времено сместување во викенд куќи,планинарски дом и ловен дом: 

 -сите простории                                         ---------------------------                       0,05 

7. За детски градинки,пензионерски домови и домови за стари лица: 

 -сите простории                                         ---------------------------                       0,05 

 

 (2) Во новата корисна површина што ќе се гради согласно заверената проектна 

документација не се пресметуваат површините на : 

-инсталациони канали 

-окна за лифтови 

-окна за врати  

-отворени паркиралишта и 

-подземни резервоари 

 

            ( 3) За објектите од став 1 со висина над 32 ката, висината на трошоците за 

уредување на градежното земјиште, во зависност од степенот на уреденост на градежното 

земјиште, се пресметува на 27 % од вкупно пресметаната површина согласно став (1) и (2)  

точка 3.10 

                Висината на трошоците за уредување на градежно земјиште во зависност од 

степенот на уреденост на градежното земјиште се пресметува на 27%од вкупно 

пресметаната површина согласно став(1) и(2)од потточка 3,6 и за други објекти од став(1)од 

потточката3,6 без оглед на нивната височина,кои се наоѓаат на истата градежна парцела во 

која е предвидена изградба на објекти со височина над 32 ката. 

( 4) За агро берзи, откупно дистрибутивни центри или пазари, висината на 

трошоците за уредување на градежното земјиште во зависност од степенот на уреденост на 

градежното земјиште, се пресметува на 50% од вкупно пресметаната површина, согласно 

став(1) и (2)  точка 3.10 

 

           3.11.„Надоместок за уредување на градежно земјиште за населени места во Општина 

Берово” 

     3.11.1. За населените места Смојмирово, Мачево, Будинарци и Митрашинци кои имаат УДС   ќе се 

наплатува за следните видови објекти : 

 

2. За индивидуални станбени згради -190,00 ден./м2 нова корисна површина што ќе се гради, која е збир 

на нето површините на подовите на сите простории во објектот, согласно заверена проектна 

документација, помножени со соодветните коефициенти утврдени со “ Правилникот за степенот на 

уреденост на градежното земјиште и начинот на пресметување на трошоците за уредување на 

градежното земјиште според степенот на уреденост “ и оваа Програма. 

3.       За јавните објекти како што се: училишта , здравствени објекти (здравствени станици, амбуланти и 

друго.), објекти од областа на културата, уметноста, објекти на општествено политички организации, 

објекти на правосудството, обвинителството, надоместокот за уредување на градежното земјиште 

изнесува 455,00 ден/м
2
 нова корисна површина што ќе се гради, која е збир на нето површините, на 

подовите на сите простории во објектот, согласно заверена проектна документација , помножени со 

соодветните коефициенти утврдени со “ Правилникот за степенот на уреденост на градежното 

земјиште и начинот на пресметување на трошоците за уредување на градежното земјиште според 

степенот на уреденост” и оваа Програма. 
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4.      За деловни и производни објекти, надоместокот за уредување на градежното земјиште изнесува 

560,00 ден/м2
 нова корисна површина што ќе се гради, која е збир на нето површините на подовите на 

сите простории во објектот, согласно заверена проектна документација, помножени со соодветните 

коефициенти утврдени со “ Правилникот за степенот на уреденост на градежното земјиште и начинот 

на пресметување за трошоците за уредување на градежното земјиште според степенот на уреденост “ 

и оваа Програма. 

            За пренамена на станбен простор во деловен простор, се наплаќа за 1м2
 разликата до деловен 

простор, т.е. 370,00 ден/м2
. нето развиена површина. 

 

            Во надоместокот за уредување на градежно земјиште не е земено како приход обезбедување на 

електрична енергија од дистрибутувната мрежа и трафостаница, изведба на ПТТ мрежа, како и 

приклучоци на целата инфраструктура ( електро, ПТТ, водовод и канализација), што значи дека тие 

трошоци паѓаат на товар на инвеститорите кои ги градат инвестиционите објекти. 

5. За други објекти:    

 катни гаражи  ...............   110,00 ден/м2
 

 спортски покриени  објекти ...........................   280,00 ден/м2
 

 отворени пазаришта 20% од површината по   560,00 ден/м2
 

 

Населено 

место 

Улица  ---

јавен пат 

     

Водовод 

Канализација Ел.мрежа Вкупен 

износ за 

наплата 

 

 

Прва група: 190/560 ден. 

    50%    15%     15%     20%   

Смојмирово     +     +        +       + 190/560  

Мачево     +     +        -       + 160/470  

Будинарци     +     +        +       + 190/560  

Митрашинци     +     +        -       + 160/470     

 

Втора група: 190/280 

       

Ратево     +      +          +         +    190/280  

Русиново     +      +            +         +    190/280  

Владимирово     +      +          +           +    190/280  

Двориште     +      +          --            +    160/240  

 

3.11.2 .    За населените места: Ратево, Русиново, Владимирово и Двориште кои имаат Општ акт ќе се 

наплатува за следните видови објекти. 

 

1. За индивидуални станбени згради -190,00 ден/м2 нова корисна површина што ќе се гради, која е 

збир на нето површините на подовите на сите простории во објектот, согласно заверена проектна 

документација помножени со соодветните коефициенти утврдени со “ Правилникот за степенот на 

уреденост на градежното земјиште и начинот на пресметување на трошоците за уредување на 

градежното земјиште според степенот на уреденост” и оваа Програма. 

 

2. За објекти од јавен карактер како што се: училишта, здравствени објекти ( болници, клиники , 

здравствени станици, амбуланти, и друго), објекти од областа на културата, уметноста, објекти на 

општествено политички организации, објекти на правосудството, обвинителството. Надоместокот за 

уредување на градежното земјиште изнесува.220,00ден/м2 нова корисна површина што ќе се гради, 

која е збир на нето површините на подовите на сите простории во објектот, согласно оверена 

проектна документација помножени со соодветните коефициенти утврдени со “ Правилникот за 

степенот на уреденост на градежното земјиште и начинот на пресметување на трошоците за 

уредување на градежното земјиште според степенот на уреденост” и оваа програма. 
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3. За деловни и производни објекти, надоместокот за уредување  на градежното земјиште изнесува 

280,00 ден м2
 нова корисна површина што ќе се гради, која е збир на нето површините на подовите 

на сите простории во објектот, согласно заверена проектна документација, помножени со 

соодветните коефициенти утврдени со “Правилникот за степенот на уреденост на градежното 

земјиште и начинот на пресметување на трошоците  за уредување на градежното земјиште според 

степенот на уреденост” и оваа Програма. 

           За пренамена на станбен простор во деловен простор, се наплача за 1 м2
 разлика до деловен 

простор, т.е. 90,00 ден/м2
 нето развиена површина. 

           Во надоместокот за уредување на градежно земјиште не е земено како приход обезбедување на 

електрична енергија од дистрибутивната  мрежа и трафостаница, изведба на ПТТ мрежа, како и 

приклучоци на целата инфраструктура ( електро. ПТТ, водовод и канализација), што значи дека тие 

трошоци паѓаат на товар на инвеститорите кои ги градат инвестиционите објекти. 

 

4. За други објекти : 

 катни гаражи .............       55,00 ден/м2
 

 спортски покриени  објекти     ....................     140,00 ден/м2
 

 отворени пазаришта 20% од површината по  280,00 ден/м2
 

   

     3.11.3. За туристичка населба „Суви Лаки“ и туристичка населба „Беровско Езеро“   ќе се наплатува за 

следните видови објекти : 

1.    За индивидуални станбени згради и викенд куќи-24.000,00 ден./м2 нова корисна површина што ќе 

се гради, која е збир на нето површините на подовите на сите простории во објектот, согласно заверена 

проектна документација, помножени со соодветните коефициенти утврдени со “ Правилникот за 

степенот на уреденост на градежното земјиште и начинот на пресметување на трошоците за уредување 

на градежното земјиште според степенот на уреденост “ и оваа Програма. 

2.      За јавните објекти како што се: училишта , здравствени објекти (здравствени станици, амбуланти и 

друго.), објекти од областа на културата, уметноста, објекти на општествено политички организации, 

објекти на правосудството, обвинителството, надоместокот за уредување на градежното земјиште 

изнесува 28.000,00 ден/ м2
 нова корисна површина што ќе се гради, која е збир на нето површините, на 

подовите на сите простории во објектот, согласно заверена проектна документација , помножени со 

соодветните коефициенти утврдени со “ Правилникот за степенот на уреденост на градежното земјиште 

и начинот на пресметување на трошоците за уредување на градежното земјиште според степенот на 

уреденост” и оваа Програма. 

 

3.     За деловни и производни објекти, надоместокот за уредување на градежното земјиште изнесува 

32.000,00 ден/м2
 нова корисна површина што ќе се гради, која е збир на нето површините на подовите 

на сите простории во објектот, согласно заверена проектна документација, помножени со соодветните 

коефициенти утврдени со “ Правилникот за степенот на уреденост на градежното земјиште и начинот на 

пресметување за трошоците за уредување на градежното земјиште според степенот на уреденост “ и 

оваа Програма. 

         За пренамена на станбен простор во деловен простор, се наплаќа за 1м2
 разликата до деловен 

простор, т.е. 8.000,00 ден/м2
. нето развиена површина. 

            Во надоместокот за уредување на градежно земјиште не е земено како приход обезбедување на 

електрична енергија од дистрибутувната мрежа и трафостаница, изведба на ПТТ мрежа, како и 

приклучоци на целата инфраструктура ( електро, ПТТ, водовод и канализација), што значи дека тие 

трошоци паѓаат на товар на инвеститорите кои ги градат инвестиционите објекти. 

 

4.         За други објекти:    

 катни гаражи  ...............................................   8.000,00 ден/м2
 

 спортски покриени  објекти ...........................   20.000,00 ден/м2
 

 отворени пазаришта 20% од површината по   30.000,00 ден/м2
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Населено место Улица  ---

јавен пат 

     

Водовод 

Канализација Ел.мрежа Геодетски 
работи и 
проектирање 

Вкупен 

износза 

наплата 

       40%    15%        15%         20%        10%  

„Суви Лаки“        +        +          -        +            +    

20.400/27.200 

„Беровско Езеро“         +        +          +        +             +     

24.000/32.000 

 

4. Opredeluvawe na cena na grade`no zemji{te pri re{avawe na imotno pravni 

odnosi za potrebite za ureduvawe na grade`no zemji{te; 

4.1 Cenata na grade`noto zemji{te vo Berovo pri re{avawe na imotno-pravni 

odnosi iznesuva: 

a)  Прва зона 

-za dodeluvawe-------------------------------------------350 den/m
2
 

-za odzemawe od vladenie-----------------------------300 den/m
2
 

b)  Втора зона (останато градско подрачје) 

-za dodeluvawe-------------------------------------------300 den/m
2
 

-za odzemawe od vladenie----------------------------250 den/m
2
 

            4.2 Надоместокот за трошоци за извршен стручен надзор при изведба на објекти на 

инфраструктурните проекти (прекопи) на јавните прометни површини ------1.500,00ден/ m
2
 

Prva zona vo Berovo go opfa}a prostorot me|u ulicite”Mar{al Tito”od dvete 

strani od zgradata na MVR do Manastirot”Sveti Arhangel Mihail”, ulica 

”Partizanska” od dvete strani do raskrsnicata so ulica ”Zadarska”, ulica”Zadarska”od 

dvete strani so rasksnicata so ulica “23 Avgust”,ulica”23Avgust”do raskrsnicata so 

ulica”Mo{a Pijade”,ulica”Mo{a Pijade”od ovaa raskrsnica do Manastirot”Sveti 

Arhangel Mihail”,ulica “Ilindenska” od raskrsnicata so ulica”Mar{al Tito” do 

raskrsnicata so ulica “Stra{o Pinxur” i ulica “Stra{o Pinxur” od raskrsnicata so 

ulica”Ilindenska”do rasksnica so ulica”Dedo Ilo Male{evski”. 

5.Dinamika na izvr{uvawe na Programata 

Dinamikata na izvr{uvawe na rabotite na ureduvawe na grade`noto zemji{te 

predvideni vo programata }e se odviva vo zavisnost od namenskite sredstva koi }e se 

soberat vo Buxetot na  op{tina Berovo. 

            6.Preodni i zavr{ni odredbi 

 6.1 Nadomestokot za ureduvawe na grade`no zemji{te za dogradbi i nadgradbi vo 

Berovo iznesuva 50% od nadomestocite utvrdeni vo to~ka 3 od Programata. 

 6.2 Доколку со изградбата на објекти предвидено е отстранување на постоечки објекти 

запишани во имотен лист кои се наоѓаат на истата градежна парцела,при пресметувањето на 

висината на трошоците за уредување на градежно земјиште од новата корисна површина се 

одбива површината утврдена во имотниот лист на постоечките објекти кои ќе се отстранат со 

изградбата на новите објекти. 

               Во случаите од предходниот став на оваа подточка,површините на подпокривен простор, 

лоџија, подлоџија, балкони, тераси, заеднички преодни тераси, пасажи, помошни простории, 

визба, скалишен простор, заеднички комуникации, паркиралишта и гаражи на постоечките 

објекти се одбиваат само од новата корисна површина на објектот која е со иста намена со 

намената на површините на наведените простории и делови од објектот. 

 6.3Nadomestokot za ureduvawe na grade`no zemji{te na investitorоt 

investitorite koi do vleguvawe vo sila na ovaa Programa investirale vo 

infrastrukturna mre`a za sopstveni objekti }e se namali za iznosot na sredstvata so koi 

u~estvuval investitorоt za odnosnata mre`a,vrz osnova na dostaven finansiski dokument 

od izveduva~ot na rabotite,odnosno procenetata vrednost na izvr{enite raboti. 
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 Vo slu~aj koga grade`noto zemji{te ne e uredeno,odnosno delumno e uredeno, 

investitorоt na objektot pla}a nadomestok do visinata na realnite tro{oci za delumno 

ureduvawe na zemji{teto-delumen nadomestok ili voop{to ne pla}a nadomestok. 

 6.4 Nadomestokot za ureduvawe na grade`no zemji{te se pla}a za povr{ina 

predvidena so zaveren glaven proekt. 

 Nadomestokot za ureduvawe na grade`no zemji{te se presmetuva vrz osnova na 

proekt dostaven od Oddelenieto za urbanizam  do Oddelenieto za komunalni raboti i 

za{tita na `ivotna sredina koj so investitorоt na objektot sklu~uva dogovor za na~inot 

na pla}awe i ureduvawe na me|usebnite prava i obvrski. 

 6.5 Za prenamena na stanben vo deloven prostor se pla}a nadomestok za ureduvawe 

na grade`no zemji{te vo iznos na razlikata me|u plateniot nadomestok za ureduvawe na 

grade`no zemji{te za stanben prostor i nadomestokot za deloven prostor. 

 6.6 Vo ureduvaweto na grade`noto zemji{te u~estvuva op{tinata,kako i subjektite 

koi stopanisuvaat so objektite na infrastrukturata. 

 Vo slu~aj koga neuredeno,odnosno delumno uredeno grade`no zemji{te }e se 

doureduva,nadomestokot go pla}aat korisnicite na objektite na infrastrukturata i 

subjektite koi stopanisuvaat so niv. 

 Tro{ocite za priklu~ok na infrastrukturnite mre`i ,kako i taksite za 

priklu~oci gi snosi investitorot na objektot vo dogovor so soodvetniot nositel na 

infrastrukturnata mre`a. 

 6.7 Vo ovaa programa nadomestokot e presmetuvan so vrednost na evroto od 61 denar 

za 1 evro.Pri sekoja promena na kursot na denarot vo odnos na evroto }e se primenuvaat 

iznosite na nadomestocite i cenata na grade`noto zemji{te vo denarska protivvrednost 

na evroto spored sredniot kurs na Narodnata banka na Republika Makedonija. 

 6.8 Надоместокот за уредување на градежно земјиште се плаќа во текот на постапката на 

издавањето на одобрението за градење. 

                  Без платен надоместок за уредување на градежното земјиште не може да се издаде 

одобрение за градење . 

 6.9 Tro{ocite za dislokacija na infrastrukturnite mre`i i za izgradba na 

pristapi,potporni zidovi i sl.pa|aat na tovar na investitorot na objektot. 

 6.10 Programata vleguva vo sila naredniot den od denot na objavuvaweto vo 

“Slu`ben glasnik”na op{tina Berovo. 

 

PROGRAMA  -- ТРОШОЦИ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШЕ 

ПО ОБЛАСТИ И ОБЈЕКТИ ( 2014 год.)завршна- конечна 
 

                                      J.  КОМУНАЛНИ  ДЕЈНОСТИ 

 

Ј00   Одржување на урбана опрема     110.000 

      1 Фарбање на канделабри парапети и друга опрема       70.000 

      2 Санација и оправки на урбана опрема       40.000 

   

ЈН0  Урбана опрема ( капитални расходи)      250.000 

      1  Набавка на урбана опрема      250.000 

   

ЈГ0  Изградба на системи за водоснабдување      1 900.000 

     1 Учество во изградба на систем за водоснабдување  

(доизградба) во с.Ратево и Двориште изамена на азбестни 

цеви на ул "Дамјан Груев"и ул "Неретва" во Берово 

    1 900.000 

   

Ј20 Одведување и пречистување на отпадни води       450.000 

    1 Чистење на регулирани канали за атмосверски води од наноси       100.000 

    2 Чистење на покриен бет канал на ул "Страшо Пинџур"       180.000 
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    3 Чистење на природни водотеци во Берово       120.000 

    4 Прибирање на мали води од ул"Илинденска и 29ти Ноември         50.000 

   

  ЈИ0 Изградба на системи за одведување и пречистување на 

отпадни води 

   6.550.000 

    1 Изградба на фекална канализација во с. Мачево    3 350.000 

    2 Изградба на колектор за векална канализација во с. 

Смојмирово, Беровско езеро , Ширината  Будинарци и крак на 

ул"Даме Груев"во Берово. 

   1.800.000 

    3 Учество во изградбата на колектор за фекална канализација со 

пречистителна станица во :,Митрашинци  

      600.000 

    4 Доизградба и санација на колекторски систем во  с. 

Владимирово 

       800.000 

Ј80 Други комунални услуги         120.000 

1 Рушење на стари објекти склони на паџање         120.000               

   

ЈЕ0 Изградба и реконструкција на тротоари и друга комунална 

инфраструктура 

     1.700.000                                   

     1  Изградба на тротоар на ул"Моша Пијаде"         200.000 

     2  Изградба на тротоари на ул"11 Октомври"         500.000 

     3  Изградба на тротоари на ул"Страшо Пинџур"         600.000 

     4  Изградба на детски игралишта и спортски терени во општина 

Берово.   

        400.000 

          

   

   РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

   Р .Б                    Назив на програмата     Износ во денари 

   

  1  Одржување на урбана опрема                  110.000 

  2  Урбана порема (капитални расходи)                   250.000 

  3  Изградба на системи за водоснабдување                1.900.000 

  4 Одведување и пречистување на отпадни води                   450.000 

  5 Изградба на системи за одведување и пречистување на 

отпадни води 

               6.550.000 

   6 Други комунални услуги    120.000                             

                   

   7 Изградба и реконструкција на тротоари и друга 

комунална инфраструктура 

              1.700.000 

          

         

                 

   

                           Се вкупно               11.080.000 

   

  

  ИЗВОРНИ  ПРИХОДИ 

 

Сретствата за ставките од програмата   Ј. Комунални објекти ке се обезбеди  од:  

   I.      Сопствено учество ------------------------------------------ 5.500.000,00 ден. 

   II.    Сретства од повисоко ниво на власт:                            5.580.000,00 

    

                                                -------------------------------------------------------- 
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                                                               Вкупно:                11.080.000,00ден. 

 

I. Сопствено учество :                                   ------------   5.500.000,00 

     I.1.  Надоместок за уредување на град. земјиште. ------   3.500.000,00  

     I.2.  Сретства од закуп на деловни  простории       ------     120.000,00  

     I.3.  Продажба на градежно земјиште                     ------- 1.880.000,00 

                                                                                ---------------------------------- 

                                                                                 Вкупно :     5.500.000,00 ден.   

 

 

Br.07-2539/1                                 Sovet na Оp{tina Berovo 

17.12.2013  god.                                   Pretsedatel, 

B e r o v o                                   Јован Матеничарски с.р. 

 

 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на 

РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина 

Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува 

 

 

З А К Л У Ч О К 

за објавување на Програма за изградба реконструкција и одржување  

на јавно осветлување на подрачјето на Општина Берово за 2014 година  

 

 

 Се објавува Програма за изградба реконструкција и одржување на јавно осветлување на 

подрачјето на Општина Берово за 2014 година, бр.07-2540/1, што Советот на Општина Берово ја 

донесе на седницата што се одржа на 17.12.2013 година. 

 

 

Бр.08-2580/10                                                                                                   ОПШТИНА  БЕРОВО 

19.12.2013 год.                                                                                                         Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                                               Драги Наџински с.р. 

 

 

 

                  Врз основа на член 62 став 1 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр. 

5/02) и член 19 став 2 точка 13 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина 

Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Советот на Општина Берово на седницата одржана на 

17.12.2013 година донесе  

 

П Р О Г Р А М А 

за изградба, реконструкција и одржување на јавното осветлување 

 на подрачјето на Општина Берово за 2014 година 

                                                                    

                  Согласно Одлуката за комунален ред и мерките за нејзино спроведување на Општина 

Берово, Советот на општината го уредува и организира вршењето на работите сврзани со јавното 

осветлување во општината . 

                    Со Програма се утврдуваат активностите за одржување на јавното осветлување за 

2014 год. Односно се утврдува обемот и динамиката на одржувањето, финансирањето на истите, 

како и финансирањето на потрошената енергија од јавното осветлување во Општината . 

                   Финансирањето,односно покривањето на трошоците за јавното осветлување е 

регулирано со Законот за комуналните такси (Сл. Весник на РМ бр. 61/04, 64/05, 92/07 ), според 
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кој за користење и одржавање на јавното осветлување се плаќа комунална такса во висина на 

противвредност од 25 киловат час за домачинства и 50 киловат час за трговски друштва и 

занаетчи по цена за јавно осветлување за секое броило за мерење на електричната енергија .   

                  Наплатата на таксата за користење и одржување на јавното осветлување од имателите 

на броило ја врши „ЕVN Македонија “  и ја уплатува на сметка на Буџетот на Општина Берово .  

                 Бројот на имателите на броила во текот на годината е променлив од причини што има 

пријавено потрошачи и потрошачи кои се одјавуваат и не користат електрична енергија . 

                 Моментално на територијата на Општина Берово има регистрирано 3236 броила , од кои 

3098 домаќинства и 138 трговски друштва . Мрежата за јавно осветлување се напојува од 38 

трафостаници во кои се наоѓаат блокови за јавно осветлување . 

 

                Со редовното одржување на јавното осветлување е опфатено : 

 

   - Набавка и вградување на нови светлосни тела   

      - Замена на прегорени и скршени сијалици . 

      - Замена на оштетени светлосни арматури . 

      - Замена на заштитни стакла . 

      - Замена на сите останати елементи на сијаличното место ( пригушници , фасонки и др.) .                

- Набавка и уградување на подземен кабел за осветлување на влезот на Берово ---м
/
  400 

- Набавка и уградување на надземен кабел. 

- Санирање на јавното осветлување на кејот на река Брегалница на потег од мостот кај хотел 

„Македонија“ до мостот на ул.„Партизанска“; 

- Поставување на нови столбови на улици (замена на дотраени столбови и проширување на 

      мрежата за улично осветлување со нови арматури во Берово и населените места )  

- Доизградба на електрична мрежа населба Ширината . 

 

Во Програмата за јавно осветлување за 2014 година  се предвидува 9.100.000,00денари 

сопствени средства од кои за : 

                            

                       Јавно осветлување: 

 

  За тековната потрошувачка на електрична енергија  ------------              5.950.000,00 денари           

 

                        Изградба и санирање на јавно осветлување : 

 

   За одржување на инсталациите -------------------------------------------------  700.000,00  денари 

Набавка и вградување на надземен кабел -----------------------------------    650.000,00 денари 

Поставување на нови столбови на улици ------------------------------------    600.000,00 денари 

Доизградба на електрична мрежа населба Ширината---------------------- 1.200.000,00 денари 

________________________________________________________________________ 

                                                                       

                                                             ВКУПНО : --------------------  9.100.000,00 денари 

 

                Во текот на 2014 година во Берово и по другите населени места во Општината се 

планира да се продолжи со  набавка и вградување на нови светлосни тела за заштита на 

електрична енергија  ( натриумски сијалици ). 

               Редовното одржување на јавното осветлување се изведува со вршење на редовни 

контроли преку теренски увиди за согледување на состојбите , остранување на утврдените 

дефекти и доведување на јавното осветлување во исправна состојба . 

              Во рамките на одржувањето на јавното осветлување ќе се врши и месечно читање на 

потрошената електрична енергија од јавното осветлување во сите напојни трафостаници . 

Извршител на сите овие активности ќе биде „ЕVN Македонија “ –подружница Делчево . 
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Додека редовното одржување преку замена на елементи ќе го врши стручно лице ангажирано 

во Општина Берово . 

               Надзор во редовното одржување на инсталациите , проверка на пристигнатите 

фактури за наплата на извршените работи , како и динамика на наменското користење на 

средствата ќе врши Оделението за  комунални работи и заштита на животна средина . 

 

Бр.07-2540/1                                                                                              Совет на Општина Берово 

17.12.2013 година                                                                                                      Председател 

Б е р о в о                                                                                                   Јован Матеничарски  с.р.                                                                                           

 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на 

РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина 

Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува 

 

З А К Л У Ч О К 

за објавување на Програма за поддршка на  

локалниот економски развој на Општина Берово за 2014 година  

 

 Се објавува Програма за поддршка на локалниот економски развој на Општина Берово за 

2014 година, бр.07-2541/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа 

на 17.12.2013 година. 

 

Бр.08-2580/11                                                                                                ОПШТИНА  БЕРОВО 

19.12.2013 год.                                                                                                      Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                                           Драги Наџински с.р. 

 

Врз основа на член 22 став 1 точка 3, член 36 и член 62 од Законот за локална самоуправа („Сл. 

весник на РМ“ бр.5/02), а во врска со член 16 став 1 точка 3, член 19 став 1 точка 3  и член 73 од 

Статутот на Општина  Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02 и 18/07, 30/08 и 

20/10), Советот на Општина Берово на седмата седница одржана  на 17.12. 2013 година, донесе 

 

ПРОГРАМА  

за подршка на локалниот економски развој на општина Берово за 2014 година 

 

Вовед 
 

Процесот на планирање на програмата е базиран врз законските обврски на јавните 

институции меѓутоа и врз база на непосредното учество на заедницата и граѓанското 

општество (граѓанскиот сектор, месните заедници, асоцијации и сл.),   преку заеднички напори 

и јавни програми и проекти кои овозможуваат достигнување на заедничката визија за 

создавање на услови за одржлив локален економски развој, која ќе промовира развој и ќе влијае 

врз невработеноста. 

Локалниот економски развој претставува организирана дејност на заедницата при што 

се преземаат мерки и активности, форми и облици за одржлив економски развој. Локалниот 

економски развој се однесува на луѓето од локалната заедница кои меѓусебно соработуваат со 

цел да се постигне одржлив економски раст, кој носи економска корист и подобрување на 

квалитетот на живот за сите во заедницата.  

Со стратешкото планирање на програмата за локален економски развој на општина 

Берово, локалната заедница врши конкретен чекор кон опредметување на ефектите од 

децентрализацијата како политички процес и јакнењето на демократските   односи, а посебно 

демократското вклучување на граѓаните во процесот на одлучување.  



19.12.2013 god.   SLU@BEN   GLASNIK   NA OP[TINA BEROVO    br. 7     str. 25 

 

Програмата за подршка на локалениот економски развој се подготвува врз основа 

на Акционот план за одржлив развој, Tуристичкиот акционен план за регионот Малеш-

Пијанец, Локалниот акционен план за вработување на општина Берово и посочените 

приоритети на граѓаните во процесот на подготовка на програмата, и се усвојува врз 

основа на надлежностите на Локалната самоуправа кои произлегуваат од Законот за Локална 

Самоуправа, Статутот на општина Берово, други позитивни законски одредби на Република 

Македонија и препораките на Европската Унија за забрзување на процесот за децентрализација 

и креирање на буџетите на единиците на локалната самоуправа согласно транспарентно и 

плански усвоените развојни документи.  

Подготовката на програмата се базира врз претходно изработените проценки и анализи 

во сите тематски области во кои локалната самопурава има законски надлежности. Во рамките 

на тие активности во подготвка е новата стратегија за развој на општина Берово,  како и 

програмата за енергетска ефикасност на општина Берово.  

Воедно, подготовката на програмата е согласно насоките на ЕУ и на Владата на Р.М. за 

користење на ИПА фондовите, што во основа ја имаат неопходноста од примена на оваа 

методологија за подготовка на програми за работа и буџетско планирање. 

Согласно претходно наведените насоки и должности, во рамките на стратегиските 

документи за развој на Општина Берово, вклучени се програмите за работа и буџетско 

планирање на сите Одделенија во Локалната Самоуправа на Општина Берово, при што 

одделението за Локален Економски Развој, за буџетската 2014 година ја предвидува програмата 

Г1, Подршка на локалниот економски развој. 

1.  Извори на финансирање на програмата 
 

Програмата предвидува приходна ставка од: 
 
  
 

1  Буџетот на Општина Берово за 2014 год. во износ                  9.859.563,00 ден 
 
 
 

2.  Нацрт Програма за Подршка на Локалниот Економски Развој на Општина 

Берово за 2014 година 
 

Општина Берово преку Одделението за Локален Економски Развој, согласно своите 

надлежности и задолженија, а во насока на подобрување на економската клима и условите за 

локален развој, според претходно усвоените и дефинирани  стратешки цели и приоритети ја 

базира Програмата за подршка на локалниот економски развој за буџетската 2014 година. 

 

2.1  Операционализација на стратегија за одржлив развој преку партиципативно 

учество на заедницата 

 

 2.1.1  Финансирање на локални микропроекти за потикнување на локалниот 

економски развој согласно стратегијата за развој со вклучување на МЗ, MСП, НВО преку 

модел на ЈАВЕН ПОВИК за предлог проекти од јавен интерес за подобрување на квалитетот 

на живот на граѓаните за 2014 година. 
 

Предвиден буџет                                                               200.000,оо ден 
 

2.1.2. Организирање на Форуми во заедницата 
 

Предвиден буџет    30.000.оо ден 
 

 

Вкупно планиран буџет за 2.1:                                                              230.000,оо ден 
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2.2. Поддршка на развојот на МСП и претприемништвото 
 

 Малите и средните претпријатија претставуваат движечка сила на економскиот развој и 

поради тоа потребно е континуирано да се работи на изнаоѓање стимулативни мерки за 

отварање на нови МСП, но исто така треба да им се даде поддршка на постоечките  

претпријатија во Општина Берово во нивните напори да најдат нови пазари и да ја подобрат 

својата конкурентност, со што ќе се даде придонес во развојот на локалната економија, 

отварањето на нови работни места и намалувањето на невработеноста во Општина Берово. 

 Предвидените активности за поддршка се во согласност со националната развојна 

политика за претприемништво и националната стратегија за развој на МСП во смисла на 

создавање на глобална рамка за развој на поволна деловна клима, а особено важно за општина 

Берово на среден и долг рок е изградбата на Технолошко-индустриската развојна зона. Еден од 

субјектите кој ќе иницира подобрување на развојот во регионот е Бизнис инкубаторот во 

Берово. Поддршката за  функционирање БИБ ќе го подобри претприемачкиот дух во 

заедницата ќе им помогне на младите лица да отпочната свој бизнис, воведдување на нови 

технологии, промоција и обуки за неговите членови, поттикнување на прекуграничната 

соработка во координација со лкалната самоуправа, АВРМ, регионалните институции и други 

заинтересирани страни. Поддршката во развојот на МСП и претприемништвото е планирана да 

се реализира преку следниве активности: 

-  Модели на соработка со МСП, НВО, фондации и заинтересирани групи на граѓани  
 

2.2.1. Заедничка промоција и маркетинг (заедничко општинско настапување и 

учество на саеми и други форми на презентација на општината и 

стопанството). Настапот на саеми надвор од oпштината како и организација на 

општински саеми би се реализирала по пат на меѓусебно партнерство. 
 

Предвиден буџет           0.оо ден 

 

2.2.2. Обуки за подигнување на вештини и знаења (организација на обуки за 

информирање, едуцирање, доквалификации или преквалификации на човечките 

ресурси во стопанството). 
 

Предвиден буџет            0.оо ден 
 

 

2.2.3. Поддршка на активнстите за изградба на Технолошко-индустриско 

развојната зона (ТИРЗ)  

 

Предвиден буџет                                                                                          0.оо ден 

 

2.2.4. Формирање на постојано работно тело „Економски совет“ при ЕЛС 

општина Берово 
 

Предвиден буџет                                                                                 30.000.оо ден 
 

2.2.5. Пддршка на Бизнис инкубатор Берово (БИБ), годишни активности и 

реализација на предвидени планови врз основа на член 10 и член 25 од Статутот 

на фондацијата  „Бизнис инкубатор“-Берово  
 
              Предвиден буџет                                                                              470.000.оо ден 
 

Вкупно планиран буџет за 2.2.                                                             500.000.оо ден.  
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2.3. Рационална употреба и искористување на природните ресурси во функција на 

локалниот економски развој 
 
 Искористувањето на природните ресурси во функција на локалниот економски развој, 

согласно стратегиитe развој на Општина Берово, треба да се темели на рационалната употреба 

на расположливите ресурси преку следниве активности: 

 

 2.3.1. Поттикнување на брендирање на производи и услуги во локалната економија 

согласно препораките и законскта регулатива, а во соработка со Секторот за маркетинг и 

квалитет на земјоделските производи, Одделението за стандарди и квалитет на земјоделските 

производи при МЗШВ и подрачната еднициа во општина Берово.  

 Активноста предвидува отпочнувсње на процесот за идентификација на локалните 

производи и услуги и информативно-консултативни и едукативни работилници со 

индивидуални земјоделци и локалните производители за заштитена ознака на потекло, 

географска ознака и традиционални специјалитети преку веќе етаблираниот бренд „Малеш“ 

или Беровско (јагне, сирење, компир, слива, мед и т.н.). Врз база на ваквите подготвителни 

активности ќе се поттикната проекти за локално брендирање на производи и услуги со 

заштитени ознаки за квалитет како што се сирење, мед, компир, слива и други производи кои 

се препознатливи во регионот и пошироко. Целта на оваа активност е искористување на 

мерката за финансиска поддршка преку АФПЗРР. 
 
Предвиден буџет                                                                                                  0.оо ден 

 

2.3.2. Едукативно информативни работилници и семинари за можностите за 

искористување на средствата од ИПАРД програмата како и за средствата од 

АФПЗРР. 

 

Едукативните семинари ќе ги опфатат сите три Мерки од ИПАРД програмата и тоа: 

-  Мерка 101 - Инвестиции на земјоделските стопанства со цел нивно 

преструктуирање и надградба за достигнување на стандардите на Европската 

Унија, 

-  Мерка 103 - Инвестиции за преработка и маркетинг на земјоделските и рибните 

производи, 
-  Мерка 302 - Диверзификација и развој на руралните економски активности и 
развој на руралниот туризам. 

 
 Семинарските и едукативни работилници за подигање на капацитетите на 

потенцијалните корисници ќе се организираат преку предавања на експертите од 

МЗШВ, а во соработка со одделението за локален економски развој, за конкретни 

разработки на Условите за аплицирање и подготовка на проекти. 

 
Предвиден буџет          0.оо ден 

 

2.3.3. Поддршка на проекти и програми поврзани со инфраструктурни планови, 

уредување на туристички и излетнички локалитети во руралните области. 

(обнова на електрична мрежа, пристапни патишта до 1 км, уредување на простор, 

обнова на водоводни инсталации и др). Зафатите би се реализирале преку 

кофинансирање на проектите со средства од АФПЗРР и други агенции. 

 
Предвиден буџет                                                                                                     0.оо ден 

 

 

Вкупно планиран буџет за 2.3.                                                                    0.оо ден.  
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2.4.  Поттикнување на партнерства и стимулативни мерки 
 
 Еден од најважните аспекти за развој на локалната економија е поттикнувањето на 

партнерствата и зајакнување на стопанството преку воведување на стимулативни мерки. 

Согласно Стратегиите за развој на Општина Берово и стратешките цели во делот на локалната 

економија од развојниот акционен план, предвидено е да се реализираат: 

 
2.4.1. Етно плоштад фестивал-Саем на алтернативни форми на туризам-Малешевијата на 

дланка и поддршка на Форест фест 

(Понуда, храна, активности, сместување). 

 
 Саемот во организација на Општина Берово, треба да овозможи презентација на 

целокупната понуда во сегментот на алтернативните форми на туризмот како стопанска 

гранка која што најнепосредно носи економски бенефит на најширок круг на семејства и 

граѓани на општината. Веќе една деценија наназад ова е најбрзорастечкиот сегмент во 

туризмот на глобално ниво. Воедно тоа ќе представува и вистинска можност за 

воспоставување на меѓусебни мрежи и асоцијации за соработка и заеднички настап на 

хотелиерите, туристичките организации, туроператори и даватели на услуги, а ќе се реализира 

како тродневна содржина: 

 

o Традиционална култура, обичаи, манифестации и фолклор 
o Етно работилница: Традиционална облека храна обичаи и др, 

o Малешевијата на дланка, продажен дел на ракотворби, сувенири и еколошки 

производи (здрава храна), 

o Презентација на традиционалната  кујна од малешевијата 

o Изработка на дрвени еко тезги 
 
Предвиден буџет                                                                                                0.оо ден 

 

2.4.2.   Воспоставување на партнерски односи со Европски градови и општини од земји 

членки на ЕУ во функција на искористување на средства од ЕУ фондови 

(Програма Европа за граѓаните и др.). За реализација на овие активности е 

неопходно да се организираат работни посети како на представници на 

Општината Берово во други општини така и на нивните представници кај нас. 
 
Предвиден буџет                                                                            0.оо ден 

 

Вкупно планиран буџет за 2.4:                                                                      0.оо ден.  
 

2.5.  Средства за учество во имплеметација на проекти 
 
 Според утврдените правила при апликацирање за одредени проекти, во зависност од 

донаторот како неопходност се наметнува потребата од обезбедување на средства за сопствено 

учество кои мора да се запазат како прв услов за аплицирање за одреден проект. Секој донатор 

определува посебни услови кои локалната самоуправа треба да ги обезбеди како составен дел 

од апликацијата за соодветниот проект. Со оваа ставка се предвидуваат средства за сопствено 

учество во следните области: 

 

 2.5.1.Партиципација во реализација на проекти со посебен акцент за ИПА фоондовите 

преку проектот „Обновување на природата за подобар квалите на животот “IPA Cross-Boreder 

Programmme-2007CB16IPO007-2 за кој средствата се рефундираат после извршена ревизија и 

одобрување за прифатливи трошоци. 
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Предвиден буџет                                                                                       8.054.563.оо ден 
 
 

2.5.2. Партиципација, односно сопствено учество на Општина Берово за аплицирање и 

реализација на регионални проекти во рамките на Источниот Плански Регион 

согласно Законот за рамномерен регионален развој и Годишната програма за 

финансирање на регионални проекти на Бирото за регионален развој. 

 
Предвиден буџет                                                                                          300.000.оо ден 

 

2.5.3.  Зедничко учество во аплицирање и реализација на проекти со други општини од 

Република Македонија во рамки на Програмите на различни донатори, 

меѓународни асоцијации, фондови, амбасади и други, за меѓуопштинска 

соработка и микрорегионални проект. 

 
Предвиден буџет              0.оо ден 

 

Вкупно планиран буџет за 2.5.                                                              8.354.563.оо ден.  
 

 

2.6.  Други oперативни расходи и договорни услуги 
 
За реализација на активностите на Програмата за подршка на локалниот економски развој за 

2014 година, потребни се средства кои се наопходни за реализација на договори за одредени 

услуги со правни или физички лица или хонорари без кои не би можеле да се реализираат 

предвидените содржини во 2014 год. 

 
2.6.1. Договорни обврски за Изработка на Стратегија за одржлив развој на Општина 

Берово (2014 - 2017) 

 
Предвиден буџет                                                                                         75.000.оо ден 

 
 

2.6.2. Системот за управување со квалитет ISO 9001:2008 за спроведување на Политиката 

за квалитет, која е дел од целокупната работна политика на институцијата и е заснована на 

воспоставување, примена и одржување на работен систем и на принципот за унапредување 

со квалитетот. Целта е потполно задоволување на барањата од стандардот ISO 9001:2008, 

потребите и очекувањата на корисниците, со став за континуирано подобрување  на 

системот за управување со квалитетот и зголемување на ефективноста и ефикасноста на 

комплетното работење на институцијата. 

 
Предвиден буџет                                                                                      300.000.оо ден 

 
 

Вкупно планиран буџет за 2.6.  375.000.00 ден.  
 

2.7 Подготовка на проекти 

Успешноста и реализацијата на зацртаните проектни активности на вработените во 

одделението за Локален економски развој е најдиректно поврзано со степенот на нивната 

обученост и стручност, затоа е неопходно континуирано подигнување на капацитетите на 

човечките ресурси во одделението за ЛЕР и приближување кон европските стандарди. 

 
Оваа програма за подигнување на капацитетот на човечките ресурси, планирана е да се 

оствари преку: 
 

2.7.1. Учество на  стручни обуки, тренинзи, семинари, работилници, конференции 
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Предвиден буџет                                                                                          50.000.оо ден 

 
 

2.7.2. Превод на проектна документација и стручна литература 

 
Предвиден буџет                                                                                          50.000.оо ден 

 

2.7.3. Консултантски услуги за специфични проектни активности 

 
Предвиден буџет                                                                                          300.000.оо ден 

 

 

Вкупно планиран буџет за 2.7:                                                                  400.000.оо ден.  
 
 

ВКУПЕН БУЏЕТ  ЗА 2014:                                                            9.859.563,00 ден 
 

 

 

 

 

3. Рекапитулар 
 

 

НАЦРТ ПРОГРАМА ЗА ПОДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

НА ОПШТИНА БЕРОВО ЗА 2014 ГОДИНА 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Бр 

 
 

Активност Опис 

Износ ‐ 
Планирано 

МКД 

 
 
 
 
2.1. 

Операционализација 

на стратегијата за 

одржлив развој 

преку 

партиципативно 

учество на 

заедницата 

2.1.1 Финансирање на локални микропроекти за 

потикнување на локалниот економски развој согласно 

стратегијата за развој со вклучување на МЗ, MСП, НВО 

преку модел на ЈАВЕН ПОВИК за предлог проекти од 

јавен интерес за подобрување на квалитетот на живот 

на граѓаните за 2014 година 

 
200.000 



19.12.2013 god.   SLU@BEN   GLASNIK   NA OP[TINA BEROVO    br. 7     str. 31 

 
2.1.2. Организирање на Форуми во заедницата 

30.000 

   Вкупно 2.1.  230.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Поддршка на развојот 

на МСП и 

претприемништвото 

2.2.1. Заедничка промоција и маркетинг (учество на 

саеми и други форми на презентација на општината и 

стопанството) 

 
 
 
/ 

2.2.2. Обуки за подигнување на вештини и знаења 

(организација на обуки за информирање, едуцирање, 

доквалификации или преквалификации на човечките 

ресурси во стопанството) 

 
 
 
 
/ 

2.2.3. Поддршка на активнстите за изградба на 

Технолошко-индустриско развојната зона (ТИРЗ) во 

општина Берово  

 

/ 

2.2.4. Формирање на постојано работно тело „Економски 

совет“ при ЕЛС општина Берово 30.000 

2.2.5. Пддршка на Бизнис инкубатор Берово (БИБ), 

годишни активности и реализација на предвидени планови 
470.000 

 Вкупно 2.2. 500.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
2.3. 

Рационална употреба 

и искористување на 

природните ресурси 

во функција на 

локалниот 

економски развој 

2.3.1. Поттикнување на брендирањето на производи и 

услуги во локалната економија, а во соработка со 

МЗШВ бренд „Малеш“ и земјоделските здруженија. 

 
 
 

/ 

2.3.2. Едукативно информативни работилници и 

семинари за можностите за искористување на 

средствата од ИПАРД програмата како и за 

средствата од АФПЗРР 

- Мерка 101 

- Мерка 103 

- Мерка 302 

 
 
 
 
 

/ 
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  2.3.3. Поддршка на проекти и програми поврзани со 

инфраструктурни планови, уредување на туристички и 

излетнички локалитети во руралните области. (обнова на 

електрична мрежа, пристапни патишта до 1км, 

уредување на простор, обнова на водоводни инсталации 

и др). Зафатите би се реализирале преку 

кофинансирање на проектите со средства од АФПЗРР 

и други агенции. 

 
 

 
/ 

   Вкупно 2.3.   0 
 

2.4 

 
 
 
 

Поттикнување на 

партнерства и 

стимулативни мерки 

2.4.1. Етно плоштад фестивал-Саем на алтернативни 

форми на туризам-Малешевијата на дланка, Форест фест / 

2.4.2. Воспоставување на партнерски односи со 

Европски градови и општини од земји членки на ЕУ) 

исклучиво во функција на користење на средства од 

ЕУ фондови. 

/ 

 Вкупно 2.4. 0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.5. 

 
 
 
 
 
Средства за учество 

во имплеметација на 

меѓународни проекти 

2.5.1. Партиципација во реализација на проекти 

„Обновување на природата за подобар квалите на 

животот“IPA Cross-Boreder Programmme - 

2007CB16IPO007-2  

 

 

8.054.563 

2.5.2.  Партиципација односно сопствено учество на 

Општина Берово за аплицирање и реализација на 

регионални проекти во рамките на Источниот Плански 

Регион 

 
300.000 

2.5.3. Зедничко учество во аплицирање и реализација на 

проекти со други општини од Република Македонија во 

рамки на Програмите на различни донатори, 

меѓународни асоцијации, фондови, амбасади и други, за 

меѓуопштинска соработка и микрорегионални проект. 

 
/ 

 Вкупно 2.5. 8.354.563 
 

 
 
2.6. 

 
 

Oперативни 

расходи и 

договорни услуги 

2.6.1. Договорни обврски за Изработка на Стратегија за 

одржлив развој на Општина Берово (2014 - 2017) 75.000 

2.6.2. Системот за управување со квалитет ISO 9001:2008 

за спроведување на Политиката за квалитет 300.000 

 Вкупно 2.6 375.000 

 

 
 
 
 
2.7. 

 

 

 

 

 
 

 

Подготовка на 

проекти 

2.7.1. Учество на стручни обуки, тренинзи, семинари, 

работилници, конференции 50.000 

2.7.2. Превод на проектна документација и стручна 

литература 50.000 

 
 

2.7.3. Консултантски услуги за специфични 

проектни активности 
300.000 

 Вкупно 

2.7. 

400.000 

 
ВКУПЕН БУЏЕТ  ЗА 2014 9.859.563,00 
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        Број 07- 2541/1                                                                                Совет на општина Берово 

           17.12.2013 год.                                                                                    Претседател, 

Берово                                           Јован Матеничарски с.р. 

 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на 

РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина 

Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува 

 

З А К Л У Ч О К 

за објавување на Програма за активностите на Општина Берово во областа на 

комуникацијата и односите со јавноста и меѓународната соработка во 2014 година  

 

 Се објавува Програма за за активностите на Општина Берово во областа на 

комуникацијата и односите со јавноста и меѓународната соработка во 2014 година, бр.07-2542/1, 

што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 17.12.2013 година. 

 

Бр.08-2580/12                                                                                                    ОПШТИНА  БЕРОВО 

19.12.2013 год.                                                                                                         Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                                               Драги Наџински с.р.  

 

 

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа 
(Сл.весник на РМ бр.5/02), член 140, став 2 од Деловникот на Советот на Општина 
Берово (Сл.гласник на Општина Берово бр.18/2007), член 19, став 11, член 42 а, член 
42 б и член 73 од Статутот на Општина Берово (Сл.гласник на Општина Берово 
бр.13/2002, 18/2007),Советот на Општина Берово на седницата одржана на 17 . 12 . 
2013 година донесе 

ПРОГРАМА 
за активностите на Општина Берово во областа на  комуникацијата 
 и односите со јавноста и меѓународната соработка во 2014 година  

ВОВЕД 

Односите со јавност се дефинираат како функција на менаџментот која ги евалуира 
ставовите на јавноста, ги идентификува политиките и процедурите на институцијата 
кои се од јавен интерес и изработува и извршува акциони планови и програми кои 
водат кон јавно прифаќање и разбирање на она што е пласирано. 
Дефиницијата, всушност, објаснува процес кој се состои од три фази: 
-определување и евалуирање на ставовите на јавноста, 
-идентификување на политиките и процедурите на институцијата кои се од јавен 
интерес, и 
-развој и извршување на комуникациски планови и програми, дизајнирани за да се 
влијае врз разбирањето и прифаќањето на пораките од страна на јавноста. 
Врз основа на востановените практики на комуникација со јавноста и вклучувањето 
на сите сегменти од локалната самоуправа и општинската администрација која 
работи на различни области на надлежност, во 2014 година, комуникацијата со 
јавноста ќе ја задржи динамиката од претходната година. 
Развојот на меѓународната соработка на планот на евроинтеграциите, вмрежувањето 
и зајакнувањето на постојните врски со збратимените градови и градовите пријатели, 
како и проектните партнери од европските земји  е континуирана заложба на 
Општина Берово. Реализацијата на взаемни активности и проекти и проширувањето 
на листата на партнери во минатите години потврди дека меѓународната соработка 
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може да претставува солидна основа за градење на врски помеѓу граѓаните и 
реализација на конкретни активности.  
Односите со јавност делуваат на внатрешната јавност, а тоа се вработените во 
Општината, стручните лица и другите соработници, и на надворешната јавност 
(медиуми, граѓани, стопански комори, други стопански субјекти и бизнис асоцијации, 
деловна мрежа, меѓународни организации и институции). 
Внатрешните комуникации ги опфаќаат сите видови на формални и неформални 
комуникации кои се одвиваат во рамки на Општината на различни нивоа, а чија 
главна цел е постигнување подобра ефикасност во работењето и остварување на 
стратешките цели. На елементарно ниво, стратешката цел на внатрешните 
комуникации е да им ги обезбеди основните информации на вработените со цел тие 
да можат успешно да ги извршуваат своите работни задачи и на тој начин да 
придонесат во постигнувањето на програмските и стратешките цели на 
институцијата, но и да му овозможат на менаџментот да го добие потребниот фидбек 
од вработените за да ги донесе вистинските одлуки. 
Во поширока смисла, со успешните внатрешни комуникации се воспоставува култура 
на заедничко делување според јасни правила, кои важат подеднакво за сите во 
Општината а кои на долг рок ја зголемуваат мотивираноста на вработените и 
продуктивноста во работењето и го подобруваат угледот на Општината. За да се 
остварат саканите ефекти во сферата на организационото однесување, е обезбедува 
активно, а не пасивно однесување на вработените.  
Надворешните комуникации се дефинираат како планиран и траен напор за 
воспоставување и одржување на наклоност и разбирање помеѓу Општината и целата 
надворешна јавност. Генерално гледано, односите со надворешната јавност се 
одлучувачки фактор за нејзиниот успех и истите имаат поширок спектар на делување 
отколку публицитетот, со оглед на тоа дека главна цел им е да влијаат на формирање 
на позитивен став за Општината.  
Задачата на односите со надворешната јавност не е само да се обезбедат податоци и 
да се објават соопштенија за јавност, туку подразбира и следење на повратната 
реакција на јавното мислење, а пред се мислењето на целната јавност. Целта на 
односите со јавноста е да се спознае важноста на поволниот став на јавноста и 
неговото влијание врз успешноста на работата на Општината и натамошно 
зајакнување на корпоративните односи и промотивните односи со јавноста. 

ОПРАВДАНОСТ 

Барањата на системот за управување со квалитет базиран на меѓународниот стандард 
ISO 9001-2008 стандард за управување со квалитет налагаат постојано подобрување 
на планот на внатрешната комуникација на администрацијата и надворешната 
комуникација со граѓаните. Програмскиот пристап во оваа специфична област 
овозможува континуирано следење и анализа на комуникацијата со јавноста, 
зајакнување на капацитетите за промоција на Општината на домашен и меѓународен 
план и зголемување на степенот на задоволство на корисниците на услугите. 
Што се однесува до меѓународната соработка, во 2014 година, ќе се насочи на 
интензивирање на активностите на Градоначалникот на Општина Берово, Советот на 
Општина Берово и општинската администрација, со особен фокус на учество на 
саемски манифестации и привлекување на интересот на странски инвеститори кон 
Општина Берово. 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ 

Зајакнување на комуникацијата со медиумите и граѓаните, промоција на Општината и 
овозможување на учество во комуникацијата со јавноста за сите актери во 
одржливиот развој на локалната заедница. 
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Зголмување на нивото на информираност на целата јавност за тековните работи, 
начинот на функционирање и предизвиците со кои се соочува локалната самоуправа. 
Искористување на предностите на меѓународните мрежи на градови и реализација на 
конкретни активности и проекти во рамките на евроинтегративните процеси. 

ЦЕЛИ: 

 Учество во комуникацијата со јавноста за сите актери во одржливиот развој на 

локалната заедница, 

 Зајакнување на капацитетите за комуникација со медиумите, 

 Зајакнување на капацитетите за промоција на Општината, 

 Искористување на повратните информации од граѓаните за примена на 

принципот на постојано подобрување, 

 Продлабочување на соработката со збратимените градови и градовите 

пријатели на Општина Берово со фокус на развојот на економијата, туризмот и 

заштитата на животната средина, 

 Продлабочување на соработката со меѓународните граѓански организации, 

 Реализација на заеднички активности и проекти од локално и регионално 

значење, 

 Зајакнување на учеството на здруженијата на граѓани во меѓународните 

активности на Општина Берово, 

 Зајакнување на учеството на локалните установи во меѓународните активности 

на Општина Берово, 

 Зајакнување на абсорпционите капацитети за користење на ЕУ фондовите. 

Финансиска спецификација на активностите од Програмата за 
комуникации и односи со јавност 

Реден 
Број 

Опис на активност Средства 
од 
Буџетот 
на 
Општина 
Берово 

Единечна 
цена/ Број 
на 
примероц
и 

Временска рамка Вкупно 
средства 

 
 
 
1. 

 
 
Изработка и печатење 
на брошури 

 
 
 

33.000,оо 

 
 
 

33/1000 

Континуирано, во 
текот на годината, 
во зависност од 
потребите 

 
 
 

33.000,оо 

 
 
 
2. 

 
 
Изработка и печатење 
на флаери 

 
 
 

6.090,оо 

 
 
 

2.9/2100 

Континуирано, во 
текот на годината, 
во зависност од 
потребите 

 
 
 

6.090,оо 

 
 
 
 
 
 
 
3. 

 
 
 
 
 
 
Изработка и печатење 
на општински весник 

 
 
 
12.300,оо 
х 6 месеци 
(на секои 
6 месеци 
еднаш) 

 
 
 
 
 
 
 

8.2/1500 

Весникот се 
планира да се 
издава еднаш на 
шест месеци во 
1500 примероци, 2 
месеци во текот на 
една календарска 
година 

 
 
 
 
 
 
 

24.600,оо 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Согласно 
досегашните 
практики, се 
склучува годишен 
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4. 

 
 
 
Емитување на аудио 
спотови на локално 
радио 

 
 
 
 
 

20.000,оо 

 
 
 
 
 

/ 

договор за радио 
покривање на 
активностите на 
Општина Берово со 
трговско радио 
друштво 

 
 
 
 
 

20.000,оо 

 
 
 
 
 
 
5. 

Реализација на 
активности во рамки на 
Програмата за 
децентрализирана 
соработка со регионот 
Долна Нормандија, 
Република Франција 

 
 
 
 
 
 

30.000,оо 

 
 
 
 
 
 

/ 

 
 
 
Континуирано, во 
текот на годината, 
во зависност од 
потребите 

 
 
 
 
 
 

30.000,оо 

 
 
 
 
6. 

Изработка на 
промотивен материјал   
-еколошки кеси,  
-папки,  
-календари 

 
 
19.800,оо 
36.000,оо 
15.800,оо 

 
 
-9.9/2000 
-18/2000 
-79/200 

 
Континуирано, во 
текот на годината, 
во зависност од 
потребите 

 
 
 
 

71.600,оо 

 
 
7. 

 
 
Непредвидени трошоци 

 
 

20.000,оо 

 
 

/ 

  
 

20.000,оо 

     
 
                   ВКУПНО: 

 
 

205.290,оо 

 

ОДРЖЛИВОСТ 
Практиката за флексибилност на програмата е потврдена во голем број Општини во 
Македонија. Во прилог на одржливоста на програмата оди и нејзиното влијание и 
дисеминација како добра практика низ општините кои веќе ја имаат и работат по неа. 
За нејзина одржливост во голема мера ќе придонесат Градоначалникот, Советот на 
Општината, граѓаните со следењето на работата на Општината, реакциите, 
коментарите, предлозите и идеите. 

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

Програмата за активностите на Општина Берово во областа на комуникацијата и 
односите со јавноста, како и меѓународната соработка во 2014 година претставува 
континуитет на процесите за зајакнување на капацитетите на Општината во овие 
области. Вклучувањето на сите наведени механизми за комуникација со јавноста и 
меѓународната соработка во 2014 година оди во прилог на генералниот пристап на 
програмата и овозможува користење на овие механизми од страна на сите актери на 
одржливиот развој на локалната заедница. 
 
Оваа програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Службен 
Гласник на Општина Берово. 
 
Бр.07-2542/1             Совет на Општина Берово 
17.12.2013 година                          Претседател 
Берово                    Јован Матеничарски с.р. 
 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на 

РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина 

Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува 

 

З А К Л У Ч О К 

за објавување на Програма за изработка на Урбанистички планови 

 на подрачјето на Општина Берово за 2014 година  
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 Се објавува Програма за изработка на Урбанистички планови на подрачјето на Општина 

Берово за 2014 година, бр.07-2543/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што 

се одржа на 17.12.2013 година. 

 

Бр.08-2580/13                                                                                                ОПШТИНА  БЕРОВО 

19.12.2013 год.                                                                                                    Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                                          Драги Наџински с.р. 

  

 

Vrz osnova na ~l. 17, stav 1 od Zakonot za prostorno i urbanisti~ko  

planirawe (*Sl. vesnik na RM* br. 24/08), ~l. 22, stav 1, to~ka 1 od Zakonot za lokalna 

samouprava, (*Sl. vesnik na RM* br. 5/02) i ~l. 73 od Statutot na Op{tina Berovo, 

(*Sl. glasnik na Op{tina Berovo* br. 13/02, 18/07, 30/08 i 20/10),  Sovetot  na  

op{tina  Berovo na sednicata odr`ana na den 17.12.2013 god,  donesuva:  

 

P R O G R A M A 

ZA  IZRABOTKA  NA  URBANISTI^KI  PLANOVI 

ZA  2014  GODINA  NA  PODRA^JETO  NA OP[TINA BEROVO 

 

I.  GENERALNI  URBANISTI^KI  PLANOVI 
1. Izrabotka  na  Gneraleniot  Urbanisti~ki  Plan  na  Berovo - so pro{iruvawe na 

Zona za malo stopanstvo i Lesna industrija,  
          

Granici na planskiot opfat:  

 jug i jugoistok - Regionalniot pat R523, Berovo - Strumica; 

 sever - Granici na katastarski parceli vo {iro~ina do 100 metri, paralelno 
so regionalniot pat R1310, Berovo-Radovi{, od raskrsnicata prema selo 
Vladimirovo; 

 zapad - katastarska granica na parcela vo Dr`avna sopstvenost i del od 
parcelata vo {iro~ina od 150 metri vo odnos na regionalniot pat R1302, 
Berovo - Strumica; 

      
vklu~uvajki gi izmenite na Gneraleniot urbanisti~ki  plan na Berovo, na namenata na 
povr{inite za odredeni lokaliteti: "Etno park", "Sportski kompleks", "Osnovno 
u~ili{te", "lokacii od javen interes", "Turisti~ki lokalitet", "ARM", "PP Dom", i 
dr.                   

Faza:  PREDLOG  PLAN            Golemina na planski opfat:  280.0 Ha 
 (Plan vo zavr{na faza, predaden na finalna Soglasnost od MTV Skopje, pred 
usfojuvawe od Sovet na O.Berovo);    

II.  DETALNI  URBANISTI^KI  PLANOVI 
1. Revizija na Detalniot Urbanisti~ki plan na Berovo po zoni od  3 Ha. do 10 Ha., vo 

zavisnost od potrebite na gra|anite; 

 Izmena i dopolna na DUP za lokalitet na centralnoto gradsko podra~je 

„Plo{tad“ vo  Berovo;  
 
Granici na planskiot opfat: 

o sever - ulica Ilindenska; 
o jug - ulica Cvetan Dimov; 
o istok - ulica Stra{o Pinxur; 
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o Zapad - ulica Mar{al Tito; 

Golemina na planski opfat: 3,50 ha 
 Plan vo izrabotka  Faza:  NACRT  PLAN; 

 Izmena i dopolna na DUP na Berovo - Kej Bregalnica  - desna strana;  
 

Granici na planskiot opfat: 
o sever - ulica Paruca do reka Bregalnica; 
o jug - ulica Mir~e Acev  i 23-ti Avgust do reka Bregalnica; 
o istok - ulica Mar{al Tito i Mo{a Pijade; 
o Zapad - Reka Bregalnica; 

Golemina na planski opfat: 11,0 ha 
 Plan vo izrabotka  Faza:  NACRT PLAN; 

 Izmena i dopolna na DUP na Berovo za lokalitet „Stara gimnazija”;  
 

Granici na planskiot opfat: 
o od Istok - ulica “Damjan Gruev”; 

o od Zapad - ulica “Mar{al Tito”; 

o od Sever - novopredvidena ulica, i; 

o od Jug - ulica “Damjan Gruev”; 

Golemina na planski opfat: 3,50 ha 
   Plan vo izrabotka  Faza:  PREDLOG  PLAN;  

 

2. Detalen urbanisti~ki plan na Berovo, za lokalitet „Etno park - Etno selo“  

vo  Berovo;  
 

Granici na planskiot opfat: 
o severo istok - ulica Mar{al Tito; 
o jug - katastraski parceli po granica na GUP; 
o severo zapad - Granica na GUP od manastir Sv.Arhangel Mihail  

do ul.15-ti Korpus; 
o jugo zapad - ulica 15-ti Korpus; 

Golemina na planski opfat: 6,50 ha 
   Plan vo izrabotka  Faza:  PREDLOG  PLAN;  

3. Detalen  urbanisti~ki  plan  na  Berovo,  za malo stopanstvo i servisi, za lok. 

„Ishrana“  vo  Berovo; 
 

Granici na planskiot opfat: 
o sever - Regionalen pat R1302, Berovo - Strumica; 
o jug - po ulicite novopredvidena kako spoj na ul. Mar{al Tito i Neretva; 
o istok - ulica Mar{al Tito; 
o Zapad - ulica Neretva; 

Golemina na planski opfat: 4,50 ha 
Plan vo pred dobivawe na zavr{na Soglasnost od MTV Skopje  Faza:  NACRT  

PLAN, 

4. Detalen urbanisti~ki plan na Berovo, za gradska zona „Malo Stopanstvo -
vlezna partija vo Berovo, soglasno pro{iruvaweto so GUP na Berovo za ovoj 
lokalitet; 
 

Granici na planskiot opfat: 
o sever - pristapna Ulica - Granica na GUP Berovo; 
o jug - Regionalen pat R1302, Berovo - Strumica; 
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o istok - Regionalen pat R1302, Berovo - Strumica; 
o Zapad - reka Bregalnica; 

Golemina na planski opfat:  10,50 ha 
Plan vo pred dobivawe na zavr{na Soglasnost od MTV Skopje;   Faza:  
               NACRT  PLAN,                  

 
5. Detalen  urbanisti~ki  plan  na  Berovo, za lesna industrija, za lok. 

„Alkaloid“ vo Berovo, soglasno pro{iruvaweto so GUP na Berovo za ovoj 
lokalitet;  
 
Granici na planskiot opfat: 

o sever - Granica na GUP Berovo; 
o jug - novopredvidena ulica Kojova Livada; 
o istok - ulica Kojova livada 
o Zapad - Regionalen pat R1302, Berovo - Strumica; 

 

Golemina na planski opfat:  10,50 ha 
Plan vo izrabotka    Faza:  PREDLOG  PLAN, 

III. URBANISTI^KA  DOKUMENTACIJA  ZA  NASELENO  MESTO 
1. Donesuvawe  na  Urbanisti~ka  dokumentacija  za selo - Vladimirovo; 

      Golemina na planski opfat:  35,20 ha 

2. Donesuvawe  na  Urbanisti~ka  dokumentacija  za selo - Rusinovo; 
     Golemina na planski opfat:  73,50 ha 

3. Donesuvawe  na  Urbanisti~ka  dokumentacija  za selo - Ratevo;    
               Golemina na planski opfat:  37,70 ha 

4. Donesuvawe  na  Urbanisti~ka  dokumentacija  za selo - Dvori{te; 
       Golemina na planski opfat:  25,50 ha 

Planovi  vo izrabotka    Faza:  PREDLOG  PLAN, 

IV. URBANISTI^KA DOKUMENTACIJA VON NASELENO  MESTO 
1. Donesuvawe  na  Urbanisti~ka  dokumentacija  von  naseleno  mesto - za turisti~ka 
naselba „Ablanica“; 

2. Donesuvawe  na  Urbanisti~ka  dokumentacija  von  naseleno  mesto - Grani~en premin 
„Klepalo“, so R.Bugarija; 

3. Donesuvawe  na  Urbanisti~ka  dokumentacija  von  naseleno  mesto - za turisti~ka 
naselba „Obozna“; 

4. Donesuvawe  na  Urbanisti~ka  dokumentacija  za turisti~ka razvojna zona i avto 
kampovi; 

5. Donesuvawe na Urbanisti~ka dokumentacija von naseleno mesto - za stopanski i 
turisti~ki kompleksi na dr`avno ili privatno zemji{te, od interes na op{tinata ili 
javen interes, nadvor od urbanisti~kite opfati na gradot i naselenite mesta vo 
Op{tina Berovo (za Lokalna Urbanisti~ka Planska Dokumentacija); 

Finansiraweto  na  urbanisti~kite  planovi  go  vr{i  Op{tinata  Berovo, od 
sredstva predvideni so Buxetot na Op{tinata, a koi sredstva se predvideni vo 
Programata za izrabotka na Urbanisti~ki planovi na podra~jeto na Op{tina Berovo, a 
predvideno e i samofinansirawe vo delovi od izmenite na DUP na Berovo, i za odredeni 
lokaliteti za turisti~kite naselbi, od zainteresiranite  fizi~ki  i  pravni  lica, 
soglasno ~l. 17 od zakonot za Prostorno i urbanisti~ko planirawe. 

 

Primerok  od  godi{nata  programa  za  izrabotka  na  urbanisti~ki  planovi {to 
ja donesuva Op{tinata Berovo, se dostavuva do  Ministerstvoto  za  transport  i  vrski,  
Sektor  za  uredvawe  na  prostorot  po  nejzinoto  donesuvawe i izleguvawe vo slu`ben 
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glasnik na Op{tina Berovo, soglasno  ~lenot  9  od  Pravilnikot za pobliska  sodr`ina  
i  na~inot  za  grafi~kata  obrabotka  na  planovite  i  za  na~inot  i  postapkata  za  
donesuvawe  na  prostornita  i  urbanisti~ki  planovi.        
                       

 

 
FINANSISKI PLAN ZA URBANISTI^KOTO PLANIRAWE za 2014 god. 

 

 NAZIV NA URBANISTI^KI PLAN Ha CENA SUMA VKUPNO 

      

GENERALEN  URBANISTI^KI  PLAN     

      

 Izmena i dopolna na GENERALNIOT 
URBANISTI^KI PLAN na Berovo       

 
Izrabotka na GUP Berovo i 

pro{iruvawe so 
12,9 9.000,00 116.100,00  

 
zona za Malo stopanstvo i Lesna 

industrija 
55 15.375,00 845.625,00 40% 

  67,9   961.725,00 384.690,00 

      

DETALEN  URBANISTI^KI  PLAN     

      

 Izmena i dopolna na DETALNIOT 
URBANISTI^KI PLAN na Berovo - 
parcijalni izmeni         

 DUP za centralno podra~je - plo{tad 3,5 24.000,00 84.000,00  

 DUP za desna strana na Kej Bregalnica 11 24.000,00 264.000,00  

 DUP za Etno park - Etno selo 6,5 24.000,00 156.000,00  

 Malo stopanstvo i servisi (lok. Ishrana) 4,5 24.000,00 108.000,00  

 Malo stopanstvo - Vlezna partija  10,5 24.000,00 252.000,00  

 Stara gimnazija  3,5 24.000,00 84.000,00 40% 

  48   948.000,00 379.200,00 

      

URBANISTI^KI PLAN ZA SELO     

      

 
Urbanisti~ki Plan zaSelo          

 Vladimirovo 35,2 6.865,00 241.626,00  

 Rusinovo 73,5 6.865,00 504.547,00  

 Ratevo 37,7 6.865,00 258.790,00 

 Dvori{te 25,5 6.865,00 175.037,00 

  171,9   1.180.000,00 1.180.000,00 

 
URBANISTI^KI PLAN VON  NASELENO  

MESTO     

      

 
Urbanisti~ki plan von naseleno mesto - 

Berovsko ezero 
90 16.400,00 1.476.000,00  
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Urbanisti~ki plan von naseleno mesto - 

Ablanica 
70 16.400,00 1.148.000,00 20% 

  160   2.624.000,00 524.800,00 

    VKUPNO 2.468.690,00 

 

 

Br. 07-2543/1                                                                        SOVET NA OPШTINA BEROVO 

17.12.2013 god.                                                                                     Pretsedatel 
B e r o v o                                                                                            Jovan Mateni~arski с.р. 

          
 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на 

РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина 

Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува 

 

 

З А К Л У Ч О К 

за објавување на Програма за работа во областа на располагањето со  

градежно земјиште во сопственост на Република Македонија  

на подрачјето на Општина Берово за 2014 година  

 

 Се објавува Програма за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во 

сопственост на Република Македонија на подрачјето на Општина Берово за 2014 година, бр.07-

2544/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 17.12.2013 

година. 

 

Бр.08-2580/14                                                                                                 ОПШТИНА  БЕРОВО 

19.12.2013 год.                                                                                                        Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                                            Драги Наџински с.р. 

 

 

Врз основа на член 89 од Законот за градежно земјиште (Сл.весник на РМ бр.17/2011 од 

11.02.2011), Законот за локалната самоуправа (Сл. Весник на РМ 5/2002), и чл. 73 од Статутот на 

Општина Берово  („Службен гласник на Општина Берово“ бр. 13/02, 18/07, 30/08 и 20/120), 

Советот на Општина Берово, на седницата одржана на ден 17.12.2013 година, донесе: 

 
ПРОГРАМА ЗА РАБОТА  

ВО ОБЛАСТА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ВО 

СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОДРАЧЈЕТО НА  

ОПШТИНА БЕРОВО ЗА 2014 ГОДИНА 
 

Вовед 
 

 Општ дел 

Со донесување на новиот закон за градежно земјиште (Сл.весник на РМ бр.17/2011 од 

11.02.2011), градежното земјиште може да биде во сопственост на Република Македонија, 

општините, домашни и странски правни и физички лица. 

Сопстевноста на градежното земјиште создава права и обврски. Сопстевноста на 

градежното земјиште вклучува: право на градење на земјиштето, право на  користење, 

пренесување на правото на градење на други лица и отуѓување на градежното земјиште. 
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Одлука за стекнување на сопственост на градежното земјиште во атарот на Општина 

Берово, донесува Советот на Општина Берово. 

Со градежното земјиште сопственост на Република Македонија управува Владата на 

Република Македонија.  

Градежното земјиште наменето за општа употреба можат да го користат сите правни и 

физички лица, општините, општините во градот Скопје и градот Скопје. Правото на 

користење Владата на Република Македонија може да го пренесе на општините. 

Сопственоста на градежното земјиште ја опфаќа неговата површина и се она што е со 

него трајно поврзано, а се наоѓа над или под површината.  

Градежното земјиште е добро од општ интерес за Република Македонија, а 

уредувањето на градежното земјиште е од јавен интерес и го врши општината. 

Градежното земјиште може да биде изградено и неизградено, уредено и неуредено. 

Изградено градежно земјиште е земјиште на кое е изграден објект од траен карактер и 

земјиштето што служи за редовна употреба на објектот во граници на градежната парцела.  

Уредено градежно земјиште е земјиште опремено со комунална инфраструктура, 

додека неуредено е земјиште на кое нема изграедно комунална инфраструктура.  

Градежно земјиште е земјште кое е планирано со урбанистички план или 

урбанистичка планска документација. 

На територијата на Општина Берово, се стационирани осум населени места, 

Митрашинци, Будинарци, Мачево, Смојмирово, Владимирово, Русиново, Ратево и 

Двориште, и седиштето на општината Берово. Населените места Митрашинци, Будинарци, 

Мачево и Смојмирово, се покриени со Урбанистичка документација за село, на претходно 

изработена УДНМ, а за селата Владимирово, Русиново, Ратево и Двориште, постои само 

Општ акт за населено место, по кои согласно законските прописи се издава документација 

за градба.  

За градот Берово на сила е Генералниот урбанистички план, од 2001 година, и Детален 

урбанистички план, донесен во 1992 година но продолжуван двапати во 1997 година и во 

2002 година. Во досегашнот период направени се неколку измени и дополнувања на 

основниот ДУП на Берово, како и поединечни измени со Архитектонско-Урбанистички 

проекти, во согласност со законските можности за измена на планот.  

За туристичката населба „Суви Лаки“, во атарот на село Русиново, на регионалниот 

пат Р523 Берово-Струмица, изработен и усфоен е „Урбанистички план вон населено 

место“ за тур.населба Суви Лаки, во 2008 година, како измена на основата на стариот план 

за Суви Лаки од 1979 година.   Во тек на изработка е уште еден Урбанистички план вон 

населено место за туристичка  населба „Беровско езеро“, околу вештачката акомулација на 

Ратевска река во атарот на Берово, кој е во завршна фаза на изработка, како и започната 

изработка на Урбанистички план вон населено место за туристичка  населба „Абланица“, 

близу Берово. 

Со донесувањето на  „Урбанистичкиот план вон населено место“ за туристичка  

населба „Беровско езеро“, околу вештачката акомулација на Ратевска река во атарот на 

Берово, од Советото на Општина Берово со бр. 07-1291/1 од 06.07.2012год, а по добиената 

согласност од Министерството за транспорт и врски, со бр. 16-10053/2 од 23.05.2012 год,  

се створени условите за отуѓување на градежното земјиште во сопственост на Република 

Македонија, кое се наоѓа во опфетот на оваа туристичка наслеба, а во функција на 

развојот на туризмот во Малешевијата.  

Градежна парцела е дел од градежното земјиште, чии граници се утврдени со 

„Урбанистичкиот план вон населено место“ за туристичка  населба „Беровско езеро“, и 

може да се состои од една, од дел или од повеќе катастарски парцели.  

Урбанизирани се десетина простори, надвор од урбаните опфати на овие места, со 

помош на Локална Урбанистичка Планска Документација - ЛУПД, каде на повеќе места 

во опфатот на оваа урбанизација,се влезени и делови од околно држано земјиште, 

изработени за повеќе туристичко стопански комплекси, како и комплекси за 

производствени дејности. 
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Градежна парцела е дел од градежното земјиште, чии граници се утврдени со 

урбанистички план или урбанистичка планска документација и може да се состои од една, 

од дел или од повеќе катастарски парцели.  

Објект од траен карактер е објект изграден со дoкументација (одобрение) и заведен во 

јавните книги за недвижности, а објект од времен карактер е објект поставен со одобрение 

за поставување до реализација на урбанистички план или урбанистичка документација.  

Времените објекти не се дел од градежното земјиште и врз основа на нив не може да се 

стекне сопственост на градежното земјиште.  

Инфраструктурен објект е подземна или надземна градба за инсталации од 

комуналната инфраструктура.  

Прометот со градежното земјиште е слободен.  

Градежното земјиште сопственост на Република Македонија може да се отуѓи, даде на 

користење (концесија или јавно приватно партнерство), даде под долготраен и 

краткотраен закуп, разменува или да се востановат други стварни права. 
 

 Просторен опфат и предмет на Програмата  
Предмет на Програмата е менаџирање со градежното земјиште во сопственост на 

Република Македонија што се наоѓа на територијата на Општина Берово, дефинирана 

според територијалната организација на Република Македонија, за време на календарска 

2012 година. 

За да може да се врши отуѓување, давање под закуп, на градежното земјиште 

изработена мапа општината со локации на државното градежно земјиште. 

Важен фактор во оваа постапка е и категоријата урбанистички план, односно 

урбанистичките планови врз основа на кои се издава одобрение за градење. 

Во текот на годишната Програма се предвидува предмет на менаџирање со 

градежното земјиште во сопственост на Република Македонија да бидат градежните 

парцели што се наоѓаат на териториите на следните населени места и локалитети:  

1.    Берово, 

2.    Мачево, 

3.    Смојмирово, 

4.    Будинарци, 

5.    Митрашинци, 

6.    Русиново, 

7.    Ратево, 

8.    Двориште, 

9.    Владимирово, 

10. Локалитет „Беровско Езеро“, 

11. Локалитет „Суви  Лаки“, 

12. Локалитет „Абланица“ , 

13. ЛУПД на повеќе локалитети, за туристички и производни комплекси; 
 

 Населените места -Митрашинци, Будинарци, Мачево и Смојмирово, со усфоена 

Урбанистичка документација за село;  

 Населените места -Владимирово, Русиново, Ратево и Двориште, со донесен Општ акт 

за населено место; 

 За градот Берово на сила е Генералниот урбанистички план, од 2001 година, и Детален 

урбанистички план, донесен во 1992 година но продолжуван двапати во 1997 година и 

во 2002 година; 

 Урбанистички план вон населено место за туристичка населба Суви Лаки, усфоен во 

2008 година; 

 Урбанистички план вон населено место за туристичка  населба „Беровско езеро“, во 

завршна фаза на донесување, пред Согласност од Министерство за транспорт и врски; 
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 Урбанистички план вон населено место за туристичка  населба „Абланица“, план во 

изработка; 

 Локална Урбанистичка Планска Документација - ЛУПД, на повеќе места во опфатот 

на Општината, каде со овој начин на урбанизација, се влезени и делови од околно 

држано земјиште, изработени за повеќе туристичко стопански комплекси, како и 

комплекси за производствени дејности. 

 

 Основи за изработка на Програмата 
 

- Законски основ 

Законски основ на програмата за управување со градежното земјиште се:  Закон за 

локалната самоуправа (Сл. Весник на РМ 5/2002), Закон за градежно земјиште (Сл.весник 

на РМ бр.17/2011 од 11.02.2011) и чл. 73 од Статутот на Општина Берово  (Сл. Гласник бр. 

13/02 и 18/07) 

 

- Основни плански документи 

Други документи потребни за  изработка на Програмата се следните стратешки, 

развојни и плански документи донесени на локално ниво: 
 

o Стратегија за одржлив развој на Општина Берово за плански период од 2006 до 

2011 год, која на прво место го става развојот на туризмот во општината, со Визија: 
Општина Берово - посакувано место за жителите, инвеститорите и туристите, со погодни 
услови за брз социо-економски и културен развој, развиена урбана и рурална 
инфраструктура и чиста и здрава животна средина 
 

o Стратегија за локален економски развој на Општина Берово за плански период 

од 2006 до 2011 год. (продолжена до 2015 год) во склоп на Стратегијата за  

одржлив развој на Општина Берово.  

o Локален еколошки акционен план за Општина Берово за плански период од 2004 

до 2010 год.  Celi na LEAP-от: 

 
1. Одредување, проценка и рангирање на Еко проблемите во општината врз основа на 

релативен ризик по човечкото здравје, животната средина и квалитетот на живеењето.  
2. Создавање на ЛЕАП кој ке ги одреди спечифичните стратегии и активности за 

намалување на најсериозните ризици во средината.  
3. Подобрување на севкупните еколошки услови во општината и штедење на пари на на 

жителите преку нискобуџетски стратегии и добри резултати со најмали трошоци.  
4. Промовирање на јавна свест, разбирање и одговорност за заштита на животна 

средина и зголемена јавна подршка за еколошки инвестиции. 
5. Зајакнување на можностите, како на локалната самоуправа за управување со 

еколошките програми и имплементирање на еколошките програми, вклучувајки ја 
нивната способност за привлекување на странски финансиски средства. 

o Стратегија за развој на еко-туризмот во Општина Берово за плански период од 

2005 до 2010 год, со Визија: Берово да биде омилено место за одмор и рекреација 

на многу странски и домашни туристи, со развој на туризамот и економијата, со 

збогатување на туристичката понуда во општината.  
 

o Стратегија за рурален развој на Општина Берово за плански период од 2008 до 

2013 год, со Визија:  Општина Берово – посакуванo место за жителите,  

инвеститорите и туристите, со погодни услови за брз социо-економски и културен 

развој, развиена инфраструктура и чиста и здрава животна средина, и цел: 
Постигнување одржлив развој на руралните подрачја.  
 

o Регионален Туристички акциски план за Општините Берово, Пехчево и Делчево, 

односно за регионот Малеш-Пијанец, за плански период од 2008 до 2013 год. со 
главна цел: развој на регионален планински туризам заснован од Визијата за туризмот : 

″Регионот Малеш-Пијанец -претпознатлива еколошка чиста средина, со природни 



19.12.2013 god.   SLU@BEN   GLASNIK   NA OP[TINA BEROVO    br. 7     str. 45 

 
реткости, развиена туристичка инфраструктура со разновидна туристичка понуда и 

традиционална храна.“ 
 

o Локален акциски план за вработување на Општина Берово за плански период од 

2009 до 2010 год, со акцент на Локалната стратегија за вработување, за развивање на локалниот 

економски развој преку локалните политики за вработување, со план на имплементација. 
 

o Генерален урбанистички план на Берово, за плански период од 2001 до 2011 год, 

со дефинирана градска зона за Мало стопанство, усфоен од Советот на општина 

Берово, со бр. 0701-25 од 28.02.2001 год, со Согласност од МТВ со бр. 13-3171 од 

23.03.2001 год,  
 

o Детален урбанистички план на Берово, донесен со Одлука бр. 08-496/1 од 

02.04.1992 год, и продолжуван двапати во 1997 година и во 2002 година, со Одлука 

бр. 08-285 од 17.10.1997 год, Детален урбанистички план за населба Ширината, 

со Одлука бр. 08-297 од 24.10.1996 год, Детален урбанистички план за градска 

зона за Мало стопанство, со Одлука бр. 08-292 од 21.12.1995 год, со Согласност 

од МТВ бр. 16-3750/95 од 04.07.1996 год, како и Измена и дополна на ДУП за 

Стара чаршија во Берово, усфоена со Одлука бр. 07-2076/1 од 14.10.2010 год, и 

Измена и дополна на ДУП  Берово-Кеј Брегалница Лева страна, усфоена со 

Одлука бр. 07-2511/1 од 15.11.2011 год; 
 

o Урбанистички планови за населените места и тоа:  Урбанистичка 

документација за селата Митрашинци, Будинарци, Мачево и Смојмирово, 

донесени со Одлука  бр. 07-230/1, 2, 3, и 07-231/1 од 27.02.2006 год, и Општ акт за 

населени места кои немаат урбанистичка документација, (без графичка 

подлога), за Владимирово, Русиново, Ратево и Двориште, од 1999 година; 
 

o „Урбанистички план вон населено место“ за туристичка населба „Беровско 

езеро“ донесена со Одлука  бр. 07-1291/1 од 06.07.2012 год; 
 

o Програма за изработка на урбанистички планови во 2013 година, усфоена од 

Совет на Општина Берово со бр. 07-2531/1 од 26.12.2012 год;  
 

o Плански програми  за изработка на урбанистичка документација за 

индустриски зони во Општина Берово:   Измена и дополна на Генерален 

урбанистички план на Берово, за плански период од 2010 до 2020 год (план во 

изработка пред усфојување), со дефинирање на нова површина со намена Г2 и Г3, 

за Мало стопанство и лесна индустрија. 
 

o Други стратешки документи:  Отпочнати Измени и дополни  на ДУП на 

Берово, по урбани блокови за зони предвидени за становање со јавни и станбено-

деловни објекти, на четири локалитети во Берово:  Етно парк, Туристички 

локалитет Јуовец, Кеј Брегалница и Централното градско подрачје во Берово, и 

Изработена урбаниизација со изработна на ЛУПД за Стопански и Туристички 

комплекси со зафатени површини од парцели во државна сопственост. 
 

 Лица вклучени во изработка на Програмата 

 Мишо Догазански, дипломиран градежен инжинер, Раководител на одделението за 

урбанизам, Раководител на проектниот тим за изработка на Програмата; 

 Анита Пуреовска, дипломиран правник, помлад соработник за административно 

правни работи, член на проектниот тим за изработка на Програмата; 

 

ГЛАВИ НА ПРОГРАМАТА: 

 

1. Цели на Програмата 

 Општи цели на Програмата 

o Обезбедување на услови за социо-економски развој на општината, преку правење 

просторни услови за развој на населените места. 
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 Конкретни цели на Програмата по населени места, урбани блокови и локалитети 

o Заинтерсираните граѓани за изградба на сопствени простори за обавување на 

предвидената дејност можат да ја реализираат својата потреба, согласно усфоената 

урбанистичка докуметација за населените места, а со тоа да придонесат за развој на 

своето населено место, преку користење на локалните ресурси, вработување на 

лица, обезбедување на подобри услови за живеење. 

 

2. Обем и преглед на градежно земјиште што е предмет на Програмата (групирани по 

урбанистички план) 

 Листа на градежни парцели што ќе бидат предмет на менаџирање во тоа населено 

место или локалитет, 
 

 Графички прилог со одбележани градежни парцели што ќе бидат предмет на 

менаџирање во тоа населено место или локалитет, идентификувани со број на 

градежните парцели, 
 

 Детален преглед на градежни парцели (групирани по предвидена активност), 
 

А.        Градежни парцели што ќе бидат предмет на отуѓување по пат на јавно 

надавање 

  Табела со следните информации: 

- Број на градежна парцела 

- Вкупна површина на градежната парцела 

- Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела 

- Површина за градба 

- Бруто развиена површина 

- Процент на изграденост 

- Коефициент на искористеност на земјиштето 

- Максимална дозволена висина 

- Катност 

- Почетна/Утврдена цена по метар квадратен, и 

- Вкупна почетна/утврдена цена. 

 
1.  Tabelaren pregled so numeri~ki pokazateli na nivo na grade`nи parcelи во 
градот Берово согласно важечкиот ДУП на Berovo. 

„Детален Урбанистички план на Берово“ 

Обем и преглед на градежното земјиште кое е предмет на програмата 
Листа на парцели  - предмет на јавно наддавање 

 

NUMERI^KI POKAZATELI NA NIVO NA GRADE@NA PARCELA I PLANSKI OPFAT ZA  

TURISTI^KA NASELBA  SUVI LAKI - BEROVO 
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БЕРОВО  
3,9 V3 7092 3540 10638 P+2 7,20 50 1,50 50 

GP 874 A2 5800 100 300 P+3 -P+5 7,20 35 1,20 30 

GP 1395 A1 430 100 300 P+1+Pk 7,20 23 0,70 2 

GP 1729 A1 450 100 300 P+1+Pk 7,20 22 0,66 2 

GP 3618 A1 320 100 300 P+1+Pk 7,20 32 0,94 2 
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GP 3,9      d.l. 7           M=1:2000 
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GP 874      d.l. 4, 5           M=1:2000 

 
GP 1395      d.l. 5, 6           M=1:1000 
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GP 1729      d.l. 6           M=1:1000 
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GP 3618      d.l. 10           M=1:1000 
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2.  Tabelaren pregled so numeri~ki pokazateli na nivo na grade`nи parcelи i 
planski opfat za turisti~ka naselba  „Suvi Laki“ - Berovo: 

„Урбанистички план вон населено место“ - Тур.нас. „СУВИ ЛАКИ“ 
          

 2. Обем и преглед на градежното земјиште кое е предмет на програмата  

   
Листа на парцели  - предмет на јавно наддавање 
   

NUMERI^KI POKAZATELI NA NIVO NA GRADE@NA PARCELA I PLANSKI OPFAT ZA  

TURISTI^KA NASELBA  SUVI LAKI - BEROVO 
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BLOK 1  
1.8 A1 1354 100 300 P+1+Pk 7,50 7 0,22 4 

1.9 A1 2130 100 300 P+1+Pk 7,50 5 0,14 4 

1.12 A1 640 100 300 P+1+Pk 7,50 16 0,47 4 

1.13 A1 618 100 300 P+1+Pk 7,50 16 0,49 4 

1.14 A1 870 100 300 P+1+Pk 7,50 11 0,34 4 

1.15 A1 854 100 300 P+1+Pk 7,50 12 0,35 4 

1.20 A1 630 100 300 P+1+Pk 7,50 16 0,48 4 

1.33 A1 1275 100 300 P+1+Pk 7,50 8 0,24 4 

1.36 A1 950 100 300 P+1+Pk 7,50 11 0,32 4 

1.38 A1 1068 100 300 P+1+Pk 7,50 9 0.28 4 

1.45 A1 557 100 300 P+1+Pk 7,50 18 0,54 4 
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1.46 A1 875 100 300 P+1+Pk 7,50 11 0,34 4 

1.47 A1 683 100 300 P+1+Pk 7,50 15 0,44 4 

1.51 A1 506 100 300 P+1+Pk 7,50 20 0,59 4 

1.52 A1 865 100 300 P+1+Pk 7,50 12 0,35 4 

1.65 A1 583 100 300 P+1+Pk 7,50 17 0,51 4 

1.66 A1 744 100 300 P+1+Pk 7,50 13 0,40 4 

1.67 A1 702 100 300 P+1+Pk 7,50 14 0,43 4 

1.73 A1 713 100 300 P+1+Pk 7,50 14 0,42 4 

1.74 A1 708 100 300 P+1+Pk 7,50 14 0,42 4 

1.75 A1 802 100 300 P+1+Pk 7,50 12 0,37 4 

1.76 A1 757 100 300 P+1+Pk 7,50 13 0,40 4 

1.77 A1 826 100 300 P+1+Pk 7,50 12 0,36 4 

1.79 A1 1964 100 300 P+1+Pk 7,50 5 0,15 4 

1.8 A1 1354 100 300 P+1+Pk 7,50 7 0,22 4 

1.9 A1 2128 100 300 P+1+Pk 7,50 5 0,14 4 

1.88 A1 607 100 300 P+1+Pk 7,50 16 0,49 4 

1.103 A1 954 100 300 P+1+Pk 7,50 11 0,32 4 

1.105 A1 878 100 300 P+1+Pk 7,50 11 0,34 4 

1.106 A1 867 100 300 P+1+Pk 7,50 12 0,35 4 

          

BLOK 2  

2.16 A1 492 100 300 P+1+Pk 7,50 20 0,61 4 

2.39 A1 750 100 300 P+1+Pk 7,50 13 0,40 4 

2.40 A1 596 100 300 P+1+Pk 7,50 17 0,50 4 

2.41 A1 660 100 300 P+1+Pk 7,50 15 0,45 4 

2.42 A1 736 100 300 P+1+Pk 7,50 14 0,41 4 

2.43 A1 751 100 300 P+1+Pk 7,50 14 0,41 4 

2.46 A1 622 100 300 P+1+Pk 7,50 16 0,48 4 

2.48 A1 670 100 300 P+1+Pk 7,50 15 0,45 4 

2.50 A1 470 100 300 P+1+Pk 7,50 21 0,64 4 

2.51 A1 610 100 300 P+1+Pk 7,50 16 0,49 4 

2.64 A1 732 100 300 P+1+Pk 7,50 14 0,41 4 

2.65 A1 732 100 300 P+1+Pk 7,50 14 0,41 4 

2.66 A1 730 100 300 P+1+Pk 7,50 14 0,41 4 

2.67 A1 1190 100 300 P+1+Pk 7,50 8 0,25 4 

2.68 A1 793 100 300 P+1+Pk 7,50 13 0,38 4 

2.69 A1 880 100 300 P+1+Pk 7,50 11 0,34 4 

2.70 A1 842 100 300 P+1+Pk 7,50 12 0,36 4 

2.124 A1 900 100 300 P+1+Pk 7,50 11 0,33 4 

2.125 A1 840 100 300 P+1+Pk 7,50 12 0,36 4 

2.126 A1 844 100 300 P+1+Pk 7,50 12 0,36 4 

2.127 A1 843 100 300 P+1+Pk 7,50 12 0,36 4 

2.130 A1 906 100 300 P+1+Pk 7,50 11 0,33 4 

2.131 A1 953 100 300 P+1+Pk 7,50 10 0,31 4 

2.132 A1 1027 100 300 P+1+Pk 7,50 10 0,29 4 
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2.133 A1 1083 100 300 P+1+Pk 7,50 9 0,28 4 

2.146 B1 1260 303 909 P+2 10,20 24 0,72 23 

2.148 B2 4968 2117 6351 P+2 10,20 43 1,28 212 

2.150 A1 892 100 300 P+1+Pk 7,50 11 0,34 4 

2.154 A1 974 100 300 P+1+Pk 7,50 10 0,31 4 

2.156 D3 5916 2610 7830 P+2 10,20 44 1,32 78 

          

BLOK 3  

3.7 A1 942 100 300 P+1+Pk 7,50 11 0,32 4 

3.8 A1 895 100 300 P+1+Pk 7,50 11 0,34 4 

3.10 A1 752 100 300 P+1+Pk 7,50 13 0,40 4 

3.11 A1 884 100 300 P+1+Pk 7,50 11 0,34 4 

3.12 A1 948 100 300 P+1+Pk 7,50 11 0,32 4 

3.13 A1 1104 100 300 P+1+Pk 7,50 9 0,27 4 

3.18 A1 1604 100 300 P+1+Pk 7,50 6 0,19 4 

3.22 A1 1453 100 300 P+1+Pk 7,50 7 0,21 4 

3.23 A1 1350 100 300 P+1+Pk 7,50 7 0,22 4 

3.26 A1 1130 100 300 P+1+Pk 7,50 9 0,27 4 

3.32 A1 725 100 300 P+1+Pk 7,50 14 0,41 4 

3.34 A1 812 100 300 P+1+Pk 7,50 12 0,37 4 

3.35 A1 707 100 300 P+1+Pk 7,50 14 0,42 4 

3.38 A1 962 100 300 P+1+Pk 7,50 10 0,31 4 

3.39 A1 1124 100 300 P+1+Pk 7,50 9 0,27 4 

3.40 A1 962 100 300 P+1+Pk 7,50 10 0,31 4 

3.41 A1 912 100 300 P+1+Pk 7,50 11 0,33 4 

3.42 A1 890 100 300 P+1+Pk 7,50 11 0,34 4 

3.43 A1 1014 100 300 P+1+Pk 7,50 10 0,30 4 

3.44 A1 1183 100 300 P+1+Pk 7,50 8 0,25 4 

3.45 A1 1126 100 300 P+1+Pk 7,50 9 0,27 4 

3.51 A1 754 100 300 P+1+Pk 7,50 13 0,40 4 

3.61 A4 7440 2320 6960 P+2 10,20 31 0,94 25 

3.75 A1 748 100 300 P+1+Pk 7,50 13 0,40 4 

3.76 A1 605 100 300 P+1+Pk 7,50 17 0,50 4 

3.81 A1 1112 100 300 P+1+Pk 7,50 9 0,27 4 

3.82 A1 897 100 300 P+1+Pk 7,50 11 0,33 4 

3.83 D3 8240 1260 3780 P+2 10,20 15 0,46 38 

3.85 A1 600 100 300 P+1+Pk 7,50 17 0,50 4 

3.89 B2 2560 767 2301 P+2 10,20 30 0,90 77 

3.92 A1 734 100 300 P+1+Pk 7,50 14 0,41 4 

3.93 A1 755 100 300 P+1+Pk 7,50 13 0,40 4 

          

BLOK 4  

4.1 A1 1536 100 300 P+1+Pk 7,50 7 0,20 4 

4.12 A1 1160 100 300 P+1+Pk 7,50 9 0,26 4 

4.38 A1 591 100 300 P+1+Pk 7,50 17 0,50 4 
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4.46 A1 1750 100 300 P+1+Pk 7,50 6 0,17 4 

        

BLOK 5 

5.14 A1 675 100 300 P+1+Pk 7,50 15 0,44 4 

5.24 A1 750 100 300 P+1+Pk 7,50 13 0,40 4 

5.37 A1 644 100 300 P+1+Pk 7,50 15 0.46 4 

5.54 A1 830 100 300 P+1+Pk 7,50 12 0,36 4 

5.56 A1 780 100 300 P+1+Pk 7,50 13 0,38 4 

5.57 A1 850 100 300 P+1+Pk 7,50 12 0,35 4 

5.61 A1 1020 100 300 P+1+Pk 7,50 10 0,29 4 

5.79 A1 760 100 300 P+1+Pk 7,50 13 0,39 4 

5.80 A1 780 100 300 P+1+Pk 7,50 13 0,38 4 

          

BLOK 6 

6.14 A1 860 100 300 P+1+Pk 7,50 12 0,35 4 

6.15 A1 752 100 300 P+1+Pk 7,50 13 0,39 4 

6.17 A1 689 100 300 P+1+Pk 7,50 14 0,43 4 

6.32 A1 484 100 300 P+1+Pk 7,50 21 0,62 4 

6.33 A1 493 100 300 P+1+Pk 7,50 20 0,61 4 

6.34 A1 483 100 300 P+1+Pk 7,50 21 0,62 4 

6.37 A1 486 100 300 P+1+Pk 7,50 21 0,62 4 

6.40 A1 508 100 300 P+1+Pk 7,50 20 0,59 4 

6.41 A1 493 100 300 P+1+Pk 7,50 20 0,61 4 

6.42 A1 483 100 300 P+1+Pk 7,50 21 0,62 4 

6.43 A1 487 100 300 P+1+Pk 7,50 21 0,62 4 

6.44 A1 493 100 300 P+1+Pk 7,50 20 0,61 4 

6.45 A1 508 100 300 P+1+Pk 7,50 20 0,59 4 

6.46 A1 1390 100 300 P+1+Pk 7,50 7 0,22 4 

6.47 A1 780 100 300 P+1+Pk 7,50 13 0,38 4 

6.48 A1 814 100 300 P+1+Pk 7,50 12 0,37 4 

6.87 A1 644 100 300 P+1+Pk 7,50 16 0.44 4 

6.88 A1 625 100 300 P+1+Pk 7,50 17 0.43 4 

6.89 A1 625 100 300 P+1+Pk 7,50 17 0.43 4 

6.94 A1 675 100 300 P+1+Pk 7,50 15 0,44 4 

6.95 A1 665 100 300 P+1+Pk 7,50 15 0,45 4 

6.96 A1 672 100 300 P+1+Pk 7,50 15 0,45 4 

 

 Изводите од УПВНМ за тур.нас. Суви Лаки, за посочените градежни парцели се составен дел 

од оваа табе 

 

 

3.  Tabelaren pregled so numeri~ki pokazateli na nivo na grade`nи parcelи i 
planski opfat za turisti~ka naselba  „Berovsko ezero“ - Berovo 

„Урбанистички план вон населено место“ - Тур.нас. „БЕРОВСКО ЕЗЕРО“ 
          

 2. Обем и преглед на градежното земјиште кое е предмет на програмата  

  

Листа на парцели  - предмет на јавно наддавање 
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NUMERI^KI POKAZATELI NA NIVO NA GRADE@NA PARCELA I PLANSKI OPFAT ZA  

TURISTI^KA NASELBA  БЕРОВСКО ЕЗЕРО  - BEROVO 
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BLOK 1  
          

1.163 A1 622 130 260 P+1+Pk 7,50 20 0,4 3 

1.164 A1 423 130 260 P+1+Pk 7,50 34 0,68 3 

1.166 A1 737 130 260 P+1+Pk 7,50 18 0,36 3 

1.167 A1 696 130 260 P+1+Pk 7,50 19 0,38 3 

1.194 A1 1553 130 260 P+1+Pk 7,50 8 0,16 3 

1.196 A1 1443 130 260 P+1+Pk 7,50 9 0,18 3 

1.197 B5 1590 795 3180 P+3+Pk 7,50 5 0,20   

1.200 B5 2219 1110 4438 P+3+Pk 13,50 5 0,20  

1.202 B5 2780 1390 5560 P+3+Pk 13,50 5 0,20  

1.203 B5 9966 4983 19930 P+3+Pk 13,50 5 0,20  

1.223 D3 12279 3684 7367 P+1 7,50 4 0,09  

1.224 D3 2895 868 1737 P+1 7,50 4 0,09  

           

BLOK 2  

2.57 A1 872 150 300 P+1+Pk 7,50 17 0,34 3 

2.79 A1 1239 192 384 P+1+Pk 7,50 15 0,3 3 

2.81 A1 990 192 384 P+1+Pk 7,50 19 0,36 3 

2.82 A1 1347 192 383 P+1+Pk 7,50 14 0,29 3 

 

 Изводите од УПВНМ за тур.нас. Суви Лаки, за посочените градежни парцели се составен дел 

од оваа табела. 

 

Б.       Градежни парцели што ќе бидат предмет на издавање под долготраен закуп 

по пат на јавно надавање 

  Табела со следните информации: 

- Број на градежна парцела 

- Вкупна површина на градежната парцела 

- Намена на земјиштето (основна класа) 

- Намена на земјиштето (опис) 

- Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела 

- Површина за градба 

- Бруто развиена површина 

- Процент на изграденост 

- Коефициент на искористеност на земјиштето 

- Максимална дозволена висина 

- Катност 

- Почетна/Утврдена цена по метар квадратен за годишна закупнина 

- Вкупна почетна/утврдена цена за годишна закупнина, и 

- Времетраење на закупот. 

В.       Градежни парцели што ќе бидат предмет на издавање под краткотраен закуп 

по пат на јавно надавање 

  Табела со следните информации: 
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- Број на градежна парцела 

- Вкупна површина на градежната парцела 

- Намена на земјиштето (основна класа) 

- Намена на земјиштето (опис) 

- Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела 

- Површина за градба 

- Бруто развиена површина 

- Процент на изграденост 

- Коефициент на искористеност на земјиштето 

- Максимална дозволена висина 

- Катност 

- Почетна/Утврдена цена по метар квадратен за годишна закупнина 

- Вкупна почетна/утврдена цена за годишна закупнина, и 

- Времетраење на закупот. 

Г.       Градежни парцели што ќе бидат предмет на давање на користење заради 

давање на концесија или јавно приватно партнерство 

  Табела со следните информации: 

- Број на градежна парцела 

- Вкупна површина на градежната парцела 

- Намена на земјиштето (основна класа) 

- Намена на земјиштето (опис) 

- Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела 

- Површина за градба 

- Бруто развиена површина 

- Процент на изграденост 

- Коефициент на искористеност на земјиштето 

- Максимална дозволена висина 

- Катност 

- Основ за давање на земјиштето на користење (концесија или ЈПП) 

- Заинтересирано правно лице (компанија), 

- Предвидени услови за договорот. 

3. Маркетинг стратегија за промоција на градежното земјиште што е предмет на оваа 

Програма 

 Дефинирање на целна група за оделни групи на градежни парцели 

- Определувањето на маркетинг стратегијата започнува со дефинирање на целната 

група на инвеститори т.е. претпоставување на заинтересираните страни за 

купување или изнајмување на одредени делови од градежното земјиште.  

- Со оглед на различната намена и местоположба на градежното земјиште што ќе 

биде понудено, логично е целните групи за одделни локации да бидат различни, а 

согласно урбанистичките планирања на општината за секој плански простор 

опфатен со урбанистичките планови.  

- Заинтересираните страни се всушност потенцијалните купувачи или изнајмувачи на 

државното градежно земјиште и идни инвеститори на објекти, односно 

претставуваат целна групата на активностите од маркетинг стратегијата. 

 Дефинирање на најефикасните маркетинг пристапи, алатки и канали  

- Идентификувањето на најефикасните маркетинг пристапи, алатки и канали за 

комуницирање, за промовирање на понудата до заинтересираните страни, е преку 

разни медиуми, реклами, постери, јавни повици и сл, во зависност од 

расположивите ресурси на општината, во одонос на постоењето на претходно 

наведените можности за маркетинг промовирања. 

 Дефинирање на опфатот и трошоците поврзани со имплементација на маркетинг 

стратегијата  
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- Со цел минимизирање на финасиските трошоци поврзани со објавата на огласи за 

отуѓување, односно давање под закуп на градежното земјиште се предвидува 

градежните парцели што се предмет на годишната Програма да се објават во 

турнуси, према заинтересираноста на граѓаните.  

- Секој турнус би опфатил објава на огласи за градежните парцели што се наоѓаат во 

состав на одредни населени места, урбани блокови или локалитети. Динамиката на 

реализација мора јасно да посочи кои градежни парцели ќе се објавуваат во кој 

турнус и кога би се реализирала објавата за тој турнус 

 Дефинирање на временската рамка за имплементација на маркетинг 

стратегијата 

- Маркетинг пристапот, алатките и каналите за комуницирање т.е. промовирање се 

лимитирани од повеќе аспекти, но главно од финансиската моќ на општината, а 

притоа запазувајки го законскиот минимум на јавно огласување 

- Како и да е, маркетинг стратегијата мора да обезбеди испраќање на вистинска, 

навремена и прецизна информација на вистинска адреса. 

 Лица задолжени за имплементација на маркетинг стратегијата 

- Од страна на општината е формирана комисија за продажба на градежното 

земјиште во државна сопственост која ќе ја спроведува целата постапка за 

отуѓување на земјиштето. 

4. Динамика на реализација на Програмата 

 Број на турнуси за објавување на оглас, временски период за објавување на 

огласите и распределба на градежните парцели по турнуси 

- Со цел минимизирање на финасиските трошоци поврзани со објавата на огласи за 

отуѓување, се предвидува градежните парцели предвидени со оваа годишна 

Програма за отуѓување т.е. давање под закуп, да бидат во два турнуси, за повеќе 

локалитети во општината (Берово, Суви Лаки, Беровско езеро). 

- Првиот турнус ги опфатил објава на огласи за градежните парцели што се наоѓаат 

во состав на туристичката населба „Суви Лаки“, КО Русиново, и би бил објавен во 

третиот квартал на 2011 година, додека пак градежните парцели што се наоѓаат во 

состав на градот Берово, и во состав на туристичката населба „Беровско езеро“, би 

биле објавени  во четвртиот квартал на 2011 година.  

 Пропишување на условите за надавање 

- Определувањето на висината на депозитот за учество од мин. 10%, определување 

на интернет страницата на која ќе се врши надавањето, одредување на условите за 

учество, и пропишување на други обврски или наведување на останати релевантни 

информации во врска со надавањето, ќе го врши комисијата за спроведување на 

отуѓувањето на градежното земјиште во согласност со законските прописи од таа 

област. 

 Лица надлежни за реализација на Програмата 

- Формираната комисија за продажба на градежното земјиште од страна на 

општината, која ќе ја спроведува целата постапка за отуѓување на земјиштето, ќе 

биде надлежна за реализација на програмата. 

 

5. Проценка на финансиските приливи по основ на реализација на Програмата 

(приходна страна на Програмата) 

- Проценката на финансиските приходи се прави кумулативно за секое населено 

место одделно, според просечната пазарна цена за метар квадратен градежно 

земјиште по зони во тоа населено место или локалитет, и во согласност со 

правилникот со определени цени на градежното земјиште по зони, излезен во 

Службен весник а издаден од Министерството за транспорт и врски. 

-  

6. Проценка на финансиските средства потребни за реализација на Програмата 

(расходна страна на Програмата) 
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- Финансиските средства потребни за реализација на програмате се состојат од збир 

на проценетите финансиски средства потребни за реализирање на селдните 

активности: 

1. Трошоци по основ на администрирање на постапките за отуѓување, односно 

давање под закуп на градежното земјиште; 

2. Трошоци по основ на експропријација; 

3. Трошоците по основ на купување на градежно земјиште од физички и правни 

лица, и 

4. Трошоци за промовирање, односно рекламирање на градежните локации што ќе 

бидат предмет на отуѓување, односно давање под закуп на градежното земјиште. 

 

7. Преодни и завршни одредби 

 

- Програмата ја усвојува Советот на општината. 

- Програмата може да се изменува и дополнува на начин и постапка иста по која и се 

донесува. 

- За спроведувањето на оваа Програма надлежен е Градоначалникот на општината. 

- Програмата влегува во сила со денот на објавувањето во Службениот гласник на 

Општина Берово. 

 

Бр.07-2544/1                                                  СОВЕТ НА ОПШТИНА  БЕРОВО 

17.12.2013 година                                                                                             Преседател 

Б е р о в о                                                                                                 Јован Матеничарски с.р. 

 

 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на 

РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина 

Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува 

 

З А К Л У Ч О К 

за објавување на Програма за одржување на јавна чистота  

во Општина Берово за 2014 година  

 

 Се објавува Програма за одржување на јавна чистота во Општина Берово за 2014 година, 

бр.07-2545/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 17.12.2013 

година. 

 

Бр.08-2580/15                                                                                               ОПШТИНА  БЕРОВО 

19.12.2013 год.                                                                                                    Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                                          Драги Наџински с.р. 

 

Врз основа на член 12 од Законот за јавна чистота („Сл.весник на РМ“ бр.111/08, 64/09, 

88/10, 114/10, 23/11, 53/11, 80/12 и 163/13) и член 19 став 2 точка 15 од Статутот на Општина 

Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Советот на 

Општина Берово на седницата одржана на 17.12.2013 година, донесе 

 

П Р О Г Р А М А 

за одржување на јавна чистота во Општина Берово за 2014 година 

 
 1.Општи одредби 

Со оваа програма се утврдуваат работите за одржување на јавната чистота во 
Општина Берово за 2014 година и тоа: 
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Вид и обем на работите што треба да се вршат, финансиските средства, временските 
рокови за извршување , динамика, начин на вршење на работите, одржување на 
постоечките и обезбедување на јавните санитарни јазли и поставување на соодветни 
садови за фрлање на отпадоци на јавни површини и на отворените простори пред јавните 
објекти. 

Согласно одредбите на Законот за јавна чистота,одржувањето на јавната 
чистота,собирањето на сметот и чистењето на снегот и ледот во зимски услови се дејност 
од јавен интерес од локално значење и претставува обврска на единиците на локалната 
самоуправа. 

Одржувањето на јавната чистота е континуиран процес кој обезбедува трајно и 
квалитетно чистење на јавните површини,на отворените простори на јавните објекти и на 
дворните површини на колективните и индивидуалните објекти за 
домување.Сопствениците,односно корисниците на отворени простори на јавни објекти за 
домување се должни истите уредно да ги одржуваат и редовно да го отстрануваат сметот 
од истите. 

Одржувањето на јавната чистота на јавните површини на општината го врши 
ЈПКР„Услуга“-Берово. 

2. Вид,обем,динамика и начин на извршување на работите 
Одржувањето на јавната чистота со метење на јавните површини ќе се врши на 

следниот начин: 
 2.1. Одржување на јавна чистота и метење на дел од улици и тротоари еден ден во 
неделата на: 
- Ул.„Маршал Тито“ (од раскрсница со ул.„Партизанска“ до раскрсницата со ул.“Мирче 
Ацев“, - понеделник 
- Ул.„23 Август“(од плоштад„Димитар Беровски“ до раскрсница со ул.„Борис Кидрич“), - 
среда 
- Ул.„Димитар Влахов“(од ул.„23 Август“ до ул„.Ѓуро Салај“) - петок 
- Ул.„Моша Пијаде“ од раскрсница,, Моша Пијаде’’ со ,,Партизанска“ до раскрсницата со 
ул.„23 Август“- понеделник 
- Ул.„Страшо Пинџур“ –од ул.„Илинденска“ до ул.„Цветан Димов“- четврток 
- ул.„Илинденска“-од музеј на град Берово до раскрсница со ул„Страшо Пинџур“-четврток 
- Ул.„Мирче Ацев“- петок 
 2.2. Одржување на јавна чистота и метење на градски плоштад „Димитар Беровски“ 
прва,втора и трета фаза - седум дена во неделата 

2.3. Одржување на јавната чистота и метење на центрите-мегдани во сите селски 
населби-еден ден во неделата и тоа: 

- с. Будинарци – секој 15 ти во месецот 
- с. Русиново – секој 10ти и 20 ти од месецот(освен кога овие денови се четврток, 

државен празник или неработен ден во такви случаи интервенцијата се врши ден пред тоа)  
- с.Смојмирово – секој 5 ти од месецот 
 -с. Владимирово – секој 25ти од месецот 

 2.4. Одржување на јавна чистота на сите паркови, зеленила и улични тревници во 
Берово-понеделник,среда и петок и по налог на одговорно лице  
 2.5. Одржување на јавна чистота на сите паркинзи, скалила што ги поврзуваат 
површините на јавниот сообраќај и такси стојалиштата - сабота 
 2.6. Одржување на јавната чистота на кејот на река Брегалница во градското 
подрачје од мостот на ул„Партизанска“ до дрвениот мост на река Брегалница над 
градскиот пазар се врши : 

 коритото-еднаш неделно- сабота  
 кејските зидови –секој први од месецот 
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 2.7.  Одржување на јавна чистота на спортски терени во градот (градски стадион ) и 
сите др.спортски терени во градот – пред и после натпревар и по налог на одговорно 
лице 
 2.8. Одржување на јавна чистота на градски гробишта – секој ден 

 2.9. Одржување на јавна чистота на градското пазариште – Среда и четврток 
попладне 
  
 ЈПКР „Услуга„ Берово е должно да врши чистење на снегот и мразот во зимски 
услови од улиците во Берово и главните улици во селските населби. 
 Чистењето на јавните и сообраќајните површини се извршува во утринските часови. 
 Одржувањето на јавната чистота со миење ќе се врши во летниот период  двапати во 
неделата на јавните површини во центарот на градот и тоа: понеделник и петок во 
раните утрински часови 
 Градскиот пазар ќе се мие еднаш неделно- четврток-попладне, а во зимскиот 
период по потреба. 
 Во останатите делови на градот, јавните површини ќе се мијат по потреба. 
 Миењето на јавни и сообраќајни површини ќе се извршува во раните утрински 
часови или во часовите кога фреквенцијата на возилата и луѓето кои се движат на 
површините кои се мијат е минимална. 

3. Поставување на садови за отпад и јавни санитарни јазли 
За одржување на јавната чистота на јавните површини се поставени  корпи за 

фрлање на отпадоци кои треба редовно да се празнат. Истите постепено да се менуваат, 
одржуваат и  надополнуваат. 
 Одржувањето на јавните санитарни јазли на градското пазариште и градските 
гробишта е во надлежнист на ЈПКР„Услуга“ треба редовно да се чистат, мијат и одржуваат 
во исправна состојба. 
 Во централното градско подрачје бројот на контињери е сведен на минимум(само на 
локации каде има колективни згради, јавни установи и фреквентни локации). Сите 
домакинства кои немаат набавено индивидуални садови за комунален отпад да се 
задолжат од страна на службите во Општината да ги обезбедат стандардните канти за 
отпадоци, најдоцна до 31.12.2014 год. 
 
           Распоредот за празнење на садови за комунален отпад во Берово ќе го достави 
до Општина Берово ЈПКР ,, Услуга’’  по денови реони и улици. 

 
 Во селските населби (Владимирово, Русиново , Смојмирово и Будинарци и Мачево) 

веќе се поставени коњтињери . Да се постават и додатни канти за отпадоци и ситен отпад  
и задолжат граѓаните да си набават садови за комунален отпад кои немаат обезбеддено 
најдоцна до 31.12.2014 год. 

Распоред за празнење на садовите за комунален отпад во селските и 
туристичките населби: 

- Митрашинци, Будинарци, Мачево, Смојмирово – секој вторник во неделата; 
- Владимирово – секоја среда во неделата; 
- Русиново и Ратево – секој четврток во неделата 
- Туристичка населба Абланица – секој петок во недаелата;  
- Туристичка населба Браната – секој петок во неделата; 
- Туристичка населба Суви Лаки – секој 15 во месецот; 
Во 2014 година да се изготви план за едукација на  населението од селската населба 

– Двориште за да и таму  организирано се собира комуналниот отпад од страна на 
ЈПКР„Услуга“ - Берово. 
 Чистењето на контињерите за ПЕТ отпадот е доверено од страна на општината на 
правно лице кое има лиценца за собирање на овој вид на отпад за кое нешто ќе се врши 
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контрола од страна на комуналната инспекција.Чистењето ќе се  врши задолжително 
еднаш неделно и тоа во среда и по потреба. 
 

4. Финансиски средства  
 Финансиските средства потребни за реализација на Програмата за одржување на 
јавната чистота во општина Берово изнесуваат 1.550.000 денари и тоа: 

- Одржување на улици и плоштад со метење и миење ..........500.000 денари 
- Одршување во зимски услови   ..............................................................550.000 ден. 
- Одржување на чистота на тротоари , кеј , пазар, паркиралишта, шеталишта и 

други јавни површини..............................................450.000 ден. 
- Набавка  и поставување на садови за отпадоци 

и друга опрема ............................................................................................. 50.000 ден. 
ВКУПНО  .................................................................................. 1.550.000 денари 

Средствата за одржување на јавната чистота предвидени во програмата се 
обезбедуваат од надоместокот за јавна чистота во општина Берово и донации. 

 
5. Надзор над извршување на програмата 
Надзор над извршување на програмата согласно Законот за јавна чистота врши 

надлежниот орган на општината – Одделение за комунални работи. 
Инспекциски надзор согласно Законот за јавна чистота го врши овластениот 

комунален инспектор и комуналниот редар ви општина Берово. 
 
6. Завршни одредби  
Програмата за одржување на јавна чистота на општина Берово за 2014 година 

влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен гласник на Општина 
Берово“. 
               

            
Бр.07-2545/1                                                                                               Совет на Општина Берово 

17.12.2013 година                                                                                                  Претседател                     
Б е р о в о                                          Јован Матеничарски с.р. 
                                                             

 
                     

 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на 

РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина 

Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува 

 

З А К Л У Ч О К 

за објавување на Програма за одржување на јавно зеленило  

на подрачјето на Општина Берово за 2014 година  

 

 Се објавува Програма за одржување на јавно зеленило на подрачјето на Општина Берово 

за 2014 година, бр.07-2546/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се 

одржа на 17.12.2013 година. 

 

Бр.08-2580/16                                                                                                ОПШТИНА  БЕРОВО 

19.12.2013 год.                                                                                                       Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                                             Драги Наџински с.р. 
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Врз основа на член 12 од Законот за јавна чистота („Сл.весник на РМ“ бр.111/08, 64/09, 

88/10, 114/10, 23/11, 80/12 и 163/13) и член 19 став 2 точка 16 од Статутот на Општина Берово 

(„Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Советот на Општина 

Берово на седницата одржана на  17.12.2013 година, донесе 

 

П Р О Г Р А М А 

за одржување на јавно зеленило на подрачјето на  

Општина Берово за 2014 година 

Вовед 

Програмата за одржување и уредување на јавното зеленило на подрачјето на општина 

Берово за 2014 година, има за цел да го прикаже видот и обемот на работите за одржување на 

зеленилото на подрачјето на градот, заштитните подрачја и спортско рекреативните центри и 

уредување на нови зелени површини, како и начинот на нивно финансирање. 

Редовното одржување на зеленилото се реализира со примена на соодветна динамика и 

интензитет на работните операции, прикажани во табеларни прегледи, опфатени со Годишната 

програма за работа на извршителот на програмата. 

Подигањето на нови зелени површини и реконструкција на деградирани зелени површини 

се врши според утврдените потреби. 

Организација на одржување на јавното зеленило 

Одржувањето на јавното зеленило е планирано во согласност со стандардите и 

биотехничките нормативи. 

 Реализацијата на Програмата се спроведува преку: 

 - Одржување на јавното зеленило на подрачјето на градот Берово и одржување на јавно 

зеленило во вонградски појас. 

 1.Одржувањето на јавните зелени површини на подрачјето на општина Берово дел се 

врши интензивно, а дел екстензивно.Под интензивно одржување подлежат следните зелени 

површини: 

 1.1. Парковски зелени површини 

 1.2.Зелени површини кои по урбанистичкиот план се од јавен интерес 

 1.3. Влез на Берово-Ул.„Маршал Тито“до раскрсница со ул.„Моша Пијаде“ 

 1.4. Плоштад „Димитар Беровски“-прва,втора и трета фаза 

 1.5. Зеленило по ул.„Партизанска“ 

 1.6.Зеленило по ул.„Борис Кидрич“ 

 1.7.Зеленило по ул.„23 Август“ 

 1.8.Зеленило по ул.„Моша Пијаде“ 

Под интензивно одржување подлежат дрворедите, зелените површини околу детските 

игралишта во градот. 

Динамиката и интензитетот на одржување на јавното градско и вонградско зеленило ќе се 

уреди согласно со Оперативната програма, истото се врши согласно со прегледите кои се 

составни делови на Програмата, со кои ќе се вградат сите елементи на одржување на градското и 

вонградското зеленило со сите негови пропратни делови како и мерки за негово збогатување и 

реконструкција. 

1.1  Во парковски површини спаѓаат следните површини: 

- Парк пред општинско Собрание .....................                 870 М2 

- Парк кај градски стадион        ..........................              7.820  “ 

- Парк кај стара гимназија           ..........................                8.000  “ 
- Парк позади Автобуска станица-стамбен комплекс....     200  “ 
- Парк на Кеј на Младина-стамбен објект .....................   4.200  “ 
- Амерички парк     ...........................................................   11.500  “ 
- Парк кај СИЗ(соцјално)  ................................................    2.850  “ 
- Парк пред Детска градинка..........................................        100  “ 
- Мал парк на ул.11 Октомври  ......................................          30  “ 
- Парк наспроти сточен пазар-стамбени блокови .......     4.450  “ 
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- Парк кај Основен суд      ...............................................        200  “ 
        -      Мал парк  кај Музеј(стар суд)  ....................................         30  “ 
        -      Мал парк на Ул.„М.Тито“кај Мустраќинци  ..............          20  “ 
                ВКУПНО   ...................................................................... 30.270 М2 

 1.2.Други зелени површини   
 Во други зелени површини кои се од јавен карактер и кои се под интензивно 
одржување: 

- Ул.„Маршал Тито“- од раскрсница со ул.„Мирче Ацев“до влезот на АД„Алкалоид“  и 
од плоштад „Д.Беровски “ до раскрсница  со ул.„Моша      Пијаде“ 
…………………………………………………………..                      2.500 M2                                                             

- Ул.„Партизанска“    ...........................................                      1.030  “ 
- Ул.Ѓорѓи Димитров“    ..................................................           540  “ 
- Ул.„Партизанска“од ПС до раскрс.Ѓ.Димитов со канал       750  “ 
- Ул.„Дамјан Груев“ ........................................................        1.500  “ 
- Ул.„Моша Пијаде“ .......................................................         4.500  “ 

         -    Ул.„Неретва“со мал парк Детско играл......................        2.200  “ 
- Ул.„Малешка“ ..............................................................            225  “ 
- Кеј на река Брегалница од двете страни ..................         1.600  “ 
- Ул.„Задарска“ ..............................................................         1.000  “ 
- Ул.„Димитар Влахов“..................................................             850  “ 
- Ул.„Крушевска република“  .......................................             600  “ 
- Ул.„Ѓуро Ѓакович“             ............................................          1.200  “ 
- Ул.„Вељко Влахович“со канал      ..............................          2.500  “ 
- Ул.„Борис Кидрич“           ............................................          1.500  “ 
- Ул.„11 Октомври“             ............................................          1.200  “ 
- Зеленило на „23 Август “со канал ............................              500  “ Ул.„Туристичка“               

............................................             200 “ 
- Ул„Страшо Пинџур“        ............................................              300  “ 
- Зелен појас од Ловен дом до спојка со ул. 

 -      „Страшо Пинџур“            ........................................                 200  “ 
 
ВКУПНО .....................................................................                24.895 М2 

ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД  НА ТЕКОВНОТО ОДРЖУВАЊЕ НА ГРАДСКОТО 
ЗЕЛЕНИЛО И ДИНАМИКА НА ИЗВРШУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ ОПЕРАЦИИ 

 
Ред. 
број 

Вид операција Единца 
мера 

количина Број на 
операции 

1 Машинско косење на трева М2 55.165 11 

2 Собирање на искосена трева и греблање М2 55.165 11 

3 Припрема на цветни површини М2       300 2 

4 Садење на сезонски цвеќиња Бр.   5.000 2 

5 Прскање со инсектицид на сезонско цвеќе Бр.   5.000 3 

6 Окопување на грмушки  бр         50 1 

7 Кроење на дрвореди,оформување на 
крошни  и украсни грмушки и нивно 
негување 

бр       150 2 

8 Окопувае на цвеќиња(ружи) бр          20 4 

9 Кроење на цвеќиња(ружи) бр         20 2 

10 Чистење на зел. површини од листови и др. М2 30.000 5 

11 Залевање на зелени површини М2 30.270 60 

12 Сечење на ивици по стази М 26.295 2 
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13 собирање на отпад со износ М2 15.550 48   

14 Прехрана со вештачки ѓубрива Кгр.       500 2 

15 Расад за сезонско цвеќе Бр.    5.000 3 

16 Вода потрошена за залевање М3    2.300 34 

17 Одржување на дрвореди бр        150 2 

 
ДИНАМИКА НА ИЗВРШУВАЊЕ НА РАБОТНИ ОПЕРАЦИИ-КАЛЕНДАРСКИ 
 
РЕД. 
БР. 

Работни операции  по 
месеци 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 вкупно. 
Опер. 

1 Машинско косење на 
трева 

   1 2 2 2 2 1 1   11 

2 Собирање на искосена 
трева 

   1 2 2 2 2 1 1   11 

3 Припрема на цветни 
површини 

   1 1     1   3 

4 Садење на сезонски 
цвеќиња 

   1 1 1      1 4 

5 Прскање на сезонско 
цвеќе со инсектициди 

    1 1  1     3 

6 Окопување на грмушки     1 1        2 

7 Кроење на дрвореди, 
оформување на крошни  
со украсни грмушки и 
нивно негување 

   1       1  2 

8 Окопувае на 
цвеќиња(ружи) 

   1 1  1   1   4 

9 Кроење на 
цвеќиња(ружи) 

   1      1   2 

10 Чистење на зелени 
површини од листови и 
др. 

   1      2 2  5 

11 Залевање на зелени 
површини 

    5 8 8 8 5    34 

12 Сечење на ивици по стази     1    1    2 

13 собирање на отпад со 
износ 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 

 
 

ИЗВРШИТЕЛ НА ПРОГРАМАТА 
  Задолжен субјект за извршување на активностите предложени со оваа Програма е 

ЈПКР„Услуга“Берово. 
 ЈПКР„Услуга“ Берово изготвува Годишна програма за работа, која ги содржи површините, 
основните операции и динамиката на нивно извршување, поделбата на територијата на реони 
и катастерски преглед на секоја од површините, како и потребните средства. 
 За подигањето на ново јавно зеленило и реконструкција на деградирано јавно зеленило, 
Општина Берово , покрај ЈПКР„Услуга“ може да вклучи и други правни лица, одбрани преку 
јавен повик. 
 

НАДЗОР НАД ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 
  Надзор над извршувањето на Програмата, согласно Одлуката за комунален ред на 

oпштина Берово врши Одделението за комунални работи при Општина Берово. 
 Инспекциски надзор, согласно Одлуката за комунален ред , врши општинскиот 
комунален инспектор. 
 

ФИНАНСИРАЊЕ НА АКТИВНОСТИТЕ ПРЕДВИДЕНИ СО ПРОГРАМАТА 
      Финансирањето на активностите за одржување на јавното зеленило, предвидени со оваа 
програма, се врши од Буџетот на општина Берово Програма Ј7 каде што се предвидени средства 
во висина од  820.000,00 денари. 
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     Делот за подигање и реконстуирање на јавни зелени површини се финансира преку 
Програмата за уредување на градежно земјиште за 2014 година. 
     Цените за работите околу одржувањето,подигањето и реконструкцијата на 
зеленилото,кои ги врши ЈПКР„Услуга“Берово се дефинирани согласно важечките ценовници за 
ваков вид на услуги. 

ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ 
       Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Берово“. 
 
Бр.07-2546/1                                                                                                          Совет на Општина Берово 
17.12.2013 година                                                                                                              Претседател 
Б е р о в о                                                                                                                  Јован Матеничарски с.р. 
 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на 

РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина 

Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува 

 

З А К Л У Ч О К 

за објавување на Програма за други комунални услуги третман на  

кучиња скитници и други нерегистрирани кучиња за 2014 година  

 

 Се објавува Програма за други комунални услуги третман на кучиња скитници и други 

нерегистрирани кучиња за 2014 година, бр.07-2547/1, што Советот на Општина Берово ја донесе 

на седницата што се одржа на 17.12.2013 година. 

 

Бр.08-2580/17                                                                                                  ОПШТИНА  БЕРОВО 

19.12.2013 год.                                                                                                      Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                                           Драги Наџински с.р. 

 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на 

РМ“ бр.5/02), а во врска со Одлука бр.07-1973/1 од 27.09.2012 година, донесена од Советот на 

Општина Берово, („Службен гласник на Општина Берово“ бр.42/12), Советот на Општина Берово 

на седницата одржана на ден 17.12.2013 година, донесе 

 

П Р О Г Р А М А 

За други комунални услуги третман на кучиња скитници и  

други нерегистрирани кучиња за 2014 година 

 

Со оваа Програма за други комунални услуги, третман на кучиња скитници и други 

нерегистрирани кучиња се предвидуваат работи и работни задачи,  предвидени средства за 

работа и динамика и реализација на предвидената порограма. 

 

Воведен дел 

 Општина Берово се соочува со се поизразениот проблем со кучињата скитници кои 

претставуваат опасност за населението и даваат лоша слика за градот и населените места. 

 Со цел за решавање на проблемот со кучињата скитници во општина Берово превземени 

се одредени активности од страна на Локалната самоуправа. За тековно и нормално 

функционирањена програмата и за третирање на кучињата скитници и нивен медицински 

третман потребно е да се одредат активности и финансиски средства за реализација на истите 

како што следи:    

 



19.12.2013 god.   SLU@BEN   GLASNIK   NA OP[TINA BEROVO    br. 7     str. 64 

 

 Финансиски план за реализација на програмата  

 

 1.Потребни средства за ангажирање на фирма за ловење (фаќање) на кучиња 

скитници,транспорт и предавање на прифатилиште : планирани 30 кучиња х 200,00 ден.денари  =  

6.000 денари. 

 2.Потребни средства за хранење на кучињата: 30 кгр.храна х 90,00  денари =  2.700,00 

денари. 

 3.Потребни средства за ангажирање на ветеринарна фирма за вршење на ветеринарни 

услуги (еутоназија,стерилизација,вакцинација  и дехелминтизација односно уништување на 

паразитите). Планирани се за  30 кучиња х 2.060,00 денари =  61.800,00денари. 

 Вкупно потребни средства за реализација на програмата: 

 

             1.     Заловување на кучиња.................. =   6 .000 денари 

2.   Храна за кучиња          .................. =   2. 700     „ 

3.   Ветеринарски услуги  .................. =  61.800     “ 

ВКУПНО   .................     =   70.500 денари 

 

Фактичката вредност на извршената услуга ќе се утврдува периодично во присуство на 

претставник од Локалната самоуправа  и изберената фирма  согласно единичните цени кои се 

дадени во Програмата и бројот на кучињата кои се третирани.  

 Програмата влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на 

Општина Берово“. 

 

Бр.07-2547/1                                                                Совет на Општина Берово 

17.12.2013 година                                        Претседател 

Б е р о в о                                           Јован Матеничарски с.р. 

        

 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на 

РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина 

Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува 

 

З А К Л У Ч О К 

за објавување на Програма за активностите на Општина Берово  

во областа на социјалната заштита за 2014 година  

 

 Се објавува Програма за активностите на Општина Берово во областа на социјалната 

заштита за 2014 година, бр.07-2548/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата 

што се одржа на 17.12.2013 година. 

 

Бр.08-2580/18                                                                                                  ОПШТИНА  БЕРОВО 

19.12.2013 год.                                                                                                       Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                                             Драги Наџински с.р. 

 

 

                Врз основа на член 22, став 1, точка 7, член 36 и 62 од Законот за локалната 
самоуправа (“Сл. весник на РМ“ бр. 5/02) и член 16 став 1 точка 7 од Статутот на Општина 
Берово („Сл. гласник на Општина Берово” бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Советот на 
Општина Берово на седницатa одржана на 17.12.2013 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

за активностите на Општина Берово во областа  
на социјална заштита во 2014 година 



19.12.2013 god.   SLU@BEN   GLASNIK   NA OP[TINA BEROVO    br. 7     str. 65 

 

I. ВОВЕД 
Основна цел на оваа Програма е развој на интегрален, транспарентен и ефективен систем 
на социјална заштита кој ќе обезбеди достaпни и квалитетнии мерки и услуги креирани 
според потребите на корисниците кои живеат на територијата на општина Берово.  
Реализирањетро на Програмата ќе се спроведе со низа активности од различни  
области во сферата на социјалната заштита.  
Посебни цели на Програмата се следните: 
Врз основа на Законот за социјална заштита, општините организираат и обезбедуваат 
спроведување на социјалната заштита, преку донесување на сопствени програми за 
специфичните потреби на граѓани: 

- Лицата со телесна попреченост, деца без родители и родителска грижа, деца со 
посебни потреби, деца од улица, деца со воспитно-социјални проблеми, деца со 
еднородителски семејства, лица изложени на социјален ризик, лица засегнати со 
злоупотреба на дроги и алкохол, старите лица без семејна грижа и сл. 

 
Основни социјални ризици, на кои најчесто се изложени граѓаните се следниве: 

- Ризици по здравјето (болест, повреда и инвалидност); 
- Ризици од стареење (старост и преживување); 
- Ризици по мајчинство и семејство; 
- Ризици од невработеност 
- Ризици од неадаптираност кон социјалната средина. 

 
Единиците на локалната самоуправа како едни од главните носители на социјалната 
заштита се одговорни за: 

- Донесување на развојни програми за социјална заштита; 
- Основање на јавни установи за социјална заштита; 
- Развивање на вонинституционални форми за социјална заштита; 
- Реализирање на социјални програми во соработка со останатите сегменти јавниот 
сектор, приватниот сектор и невладини организации. 
 

II.  Цели 
 Основни цели согласно Стратегијата за социјално вклучување, социјална заштита и 
намалување на сиромаштијата за Општина Берово на оваа Програма се: 
 

 Обезбедување активен однос на општина Берово кон задоволување на потребите и 

интересите на граѓаните од областа на социјалната заштита; 

 Изнаоѓање форми за згрижување на социјално ранливи групи; 

 Создавање услови за поквалитетни услови на децата од предучилишна возраст; 

 Продолжување на започнатите процеси на децентрализација,  

 плурализација и деинститулизација на социјалната заштита.  

 Осовременување на училишните установи во однос на организацијата на 

програмските содржини и соодветни кадровски услови за инклузија на деца со 

посебни потреби. 

 
III. Активности 
Активностите на општина Берово во областа на социјалната заштита ќе бидат насочени 
кон поттикнување, поддржување и помагање за остварување на целите на оваа Програма и 
тоа:  

 Остварување на правото на парична помош за социјално домување за лица 

корисници на постојана парична помош, социјално загрозени-стамбено 
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необезбедени 

 Создавање услови за континуирана работа на народна кујна, Дневен центар на лица 

со посебни потреби и Мал групен дом; 

 Помош за семејствата погодени од несреќи и елементарни непогоди; 

 Помош на социјално загрозени семејства; 

 Помош на лица – жртви на семејно насилство; 

 Реализација на активностите согласно стратешките документи; 

 Промовирање на родовата рамноправност. 
 

 
ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ НА ДЕЛУВАЊЕ 3: СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА  

 
Ред. 
Бр. 

 
Активност 

Период на 
реализација 

 
Корисници 

Планирани 
средства 

 
1. 

Финансиска и 
друга  
помош на лицата 
со  
загрозена 
социјална  
положба 

Континуирано  
во текот на  
целата година 
 

• лица со ниски прамања;  
• приматели на 
социјална помош;  
• лицата кои се во 
загрозена  
состојба поради болест, 
болнички  
третмани и хируршки 
зафати;  
• лица кои претрпеле 
елементарни  
непогоди и несреќи и  
• лица неспособни за 
работа 

180.000 
денари од  
Буџет на 
Општина  
Берово  

 
2. 

Еднократна 
парична  
помош и помош 
во  
натура за лица во  
ризик  
 

Декември 
2014  
година  

Лица – приматели на 
социјална помош  

100.000 
денари од  
Буџет на 
Општина  
Берово 

 
3. 

Обука за 
невработени лица 
(подготовка на 
бизнис план, 
претприемништво, 
изработка на 
елаборати) 

Континуирано  
во текот на  
целата година 
 

Невработени лица 4.981.500 
ИПА- 
Социјална 
инклузија 
(Општина 
Берово и 
Бизнис 
Инкубатор 
Берово) 

 
4. 
 

Домување за лица 
социјално загрозени 
стамбено 
необезбедени лица 

Јануари- 
декември 

Социјално загрозени 
стамбено необезбедени лица 

96.000 денари 
Од буџетот на 
Општина 
Берово 

 
5. 

Новогордишни 
подароци за децата 
со посебни потреби и 
деца без родители и 
родителска грижа во 
Мал групен дом 

Декември Децата од мал групен 
дом и дневен центар за 
лица со посебни потреби 

12 000 денари 
Општина 
Берово  

 
 
1. Трансфери до физички лица 
 
Трансферите до физичките лица ќе ги реализира Градоначалникот на општина Берово 
согласно оваа Програма, по барање на лицата, поткрепено со соодветна документација и 
мислење од Одделението за јавни дејности.   
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IV. Финансирање 
 
Активностите од областа на социјалната заштита утврдени со оваа Програма ќе се 
финансираат од средства од Буџетот на општина Берово предвидени за 2014 година. При 
реализацијата на Програмата, Општина Берово ќе ги поддржува институциите и 
здруженијата на граѓани за проектите од социјалната сфера на обезбедување на 
финансиски средтсва и друга помош од: 
- Министерството за труд и социјална политика на Република Македонија; 
- трговски друштва, јавни претпријатија, фондации и други правни и физички лица; 
- заинтересирани партнери за соработка во земјата и странство; и 
- други извори. 
 
V.  Распоредување на буџетските средства 
 
Содржините предвидени во оваа Програма се финансираат со посебна ставка во Буџетот на 
општината. 
  
VI.  Други форми на активности 
 
Други форми на активности кои ќе се помагаат со средства од Буџетот на општина Берово 
се: 
- обезбедување стручна, техничка и друга поддршка со кадри и опрема со која 
располага Општината; 
- организирање протоколарни и средби за воспоставување соработка на 
претставници на Општината со потенцијални донатори на проекти од областа на 
социјалната заштита. 
Овие форми на активности ќе се реализираа согласно можностите на општина Берово. 
 
VII. Завршни одредби 
 
Градоначалникот на Општина Берово го следи реализирањето на оваа Програма, покренува 
иницијативи, дава мислења и поднесува предлози во врска со остварувањето на нејзините 
цели и активности. Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Сл. гласник на Општина Берово”. 
 
 
Бр. 07- 2548/1                                                                    Совет на Општина Берово 
17.12.2013 год.                                                                                          Претседател, 
Б е р о в о                                             Јован Матеничарски с.р. 
 

 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на 

РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина 

Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува 

 

З А К Л У Ч О К 

за објавување на Програма за развој на спортот и рекреативните активности 

 на граѓаните во Општина Берово за 2014 година  

 

 Се објавува Програма за развој на спортот и рекреативните активности на граѓаните во 

Општина Берово за 2014 година, бр.07-2549/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на 

седницата што се одржа на 17.12.2013 година. 

 

Бр.08-2580/19                                                                                                 ОПШТИНА  БЕРОВО 

19.12.2013 год.                                                                                                         Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                                           Драги Наџински с.р. 
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Vrz osnova na ~len 22 stav 1 to~ka 6 od Zakonot za lokalna samouprava (“Sl. Vesnik 

na RM “ br.5/02) i ~len 16 stav 1 to~ka 6 od Statutot na Op{tina Berovo (“Sl.glasnik na 

Op{tina Berovo” br.13/02,18/07, 20/08 i 20/10), Sovetot na Op{tina Berovo na sednicata 

odr`ana na 17.12.2013 godina dnesuva 

 

 

PROGRAMA 

za razvoj na sportot i rekreativnite aktivnosti  

na gra|anite vo Op{tina Berovo za   2014 god. 

 

Bidej}i do sega nemame formirano op{tinski sojuz na sportovi vo koj  }e bidat 

zdru`eni sportski asocijacii,  klubovi,sojuzi i dru{tva , vo sklad so zakonot za 

zdru`enija na gra|ani i fondacii, i zakonot za sport, zaradi ostvaruvawe na javniot 

interes na Op{tinata vo oblasta na sportot, vo planirawe, organizirawe i realizirawe 

na sportski aktivnosti vo Op{tinata.    

            Op{tinata izgotvi godi{na programa za razvoj na sportot i sportsko 

rekreativnite aktivnosti na gra|anite vo Op{tina Berovo za 2014 god. koja se bazira  na 

zakonot za lokalna samouprava, i zakonot za sport, ~len 22-a  od zakonot za izmeni i 

dopolnuvawe na zakonot za sport so koe Op{tinata }e bide glaven inicijator i 

organizator na aktivnostite od oblasta na sportot i sportskite aktivnosti koi se 

slu~uvaat vo Op{tinata. 

 

Aktivnosti vo sportot imame vo: 

Vo OSU “ Aco Ruskovski” vo Berovo e formiran sojuz na u~ili{en sport (SUZ) a 

pod pokrovitelstvo na federacijata na u~ili{ni sportovi na Republika Makedonija, vo 

koj sojuz ~lenuva i ima svoi aktivnosti i OOU “Dedo Iqo Male{evski” od Berovo . 

Vo Op{tinata e formiran i registriran privaten ko{arkarski klub od 

Aleksandar Bo{nakovski koj  raboti so u~enici i gra|ani , a sportskite aktivnostite gi 

sproveduva vo sportskata sala na Makedonski braniteli koja se nao|a vo krugot na 

gimnazijata “ Aco Ruskovski” vo Berovo. 

Isto taka vo na{ata Op{tina ima  rgistrirano i karate klub koj go vodi Goran 

Kolovski. 

Decata so posebni potrebi imaat registrirano sportski klub “Male{ “- Berovo 

preku specijalnata olimpijada na Republika Makedonija, i svoite aktivnosti gi 

sproveduvaat na u~estva na nacionalni sportski natprevari na letni i zimski igri na 

deca so posebni potrebi. 

Drugi organizirani sportski aktivnosti vo Op{tinata ne se slu~uvaat, pa za toa 

Op{tina Berovo izgotvi programa za razvoj na sportot vo koja }e bidat opfateni site 

kategorii na gra|ani i u~enici.  

 

Realizacija na sportskata programa 

 Programata opfa}a sportski aktivnosti izneseni vo stavki od 1 do 4 

  

      1.    U~ili{en sport, i sportsko rekreativni aktivnosti. 

2.   Sportsko rekreativni aktivnosti – sport za site. 

3. Natprevaruva~ki – masoven sport i podr{ka za aktivirawe na sportski  klubovi 

vo poedini zgasnati sportski disciplini. 

4. Sportski objekti. 

   Iznesenite aktivnosti vo stavki od 1 do 4, podrobno se dadeni vo sodr`inata na 

programata za sportski aktivnosti i materijalno finansiski potrebi za organizacija i 

realizacija na istite. 
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 Otvoraweto, odr`uvaweto i zatvoraweto na soodvetnata programska aktivnost }e 

bide utvrdena so rasporedot za kalendarskata 2014 god. 
 

Osnovni celi i zada~i 

 

 Programata opfa}a masovno u~estvo na gra|anite vo rekreativno, zabavno, 

sportski aktivnosti, kako i  razvoj na masoven sport, so u~estvo na mladi lu|e vo skoro 

site oblasti na sportot {to predstavuva temel i osnova za podigawe na kvaliteten – 

vrven sport vo Op{tinata i vo Republikata. 

 

PROGRAMA ZA SPORTSKITE  AKTIVNOSTI 

Stavka 1 

  

U~ili{en sport, i sportsko rekreativni aktivnosti 

 

 Sistemot }e se realizira na Op{tinsko nivo pome|u u~ili{tata vo periodot na 

traeweto na {kolskata godina, a vo slednite disciplini: 

1. Ko{arka – ma{ka i `enska konkurencija. 

2. Rakomet – ma{ka i `enska konkurencija. 

3. Odbojka – ma{ka i `enska konkurencija. 

4. Mal fudbal – ma{ka i `enska konkurencija. 

5. Gimnastika – ma{ka i `enska konkurencija. 

6. Atletika – ma{ka i `enska konkurencija. 

7. Proleten kros – ma{ka i `enska konkurencija. 

Sojuzot na u~ili{en sport ( SUZ) – Berovo e doma}in i organizator na 

regionalen natprevar vo ko{arka vo `enska konkurencija, i rakomet vo ma{ka 

konkurencija koj }e se odr`i  vo sportskata sala Makedonski braniteli vo 

Berovo. 

Realizacijata na ovie natprevaruvawa }e se ostvarat so odr`uvawe na sportski 

turniri, so masovno u~estvo na u~enici od osnovni i sredni u~ili{ta od na{ata 

Op{tina. 

 

Stavka 2 

 

Sportsko rekreativni aktivnosti na gra|anite -  Sport za site 

od ova oblast se predvideni da se sprovedat slednite aktivnosti: 

 

1. Rekreativno vozewe na velosipedi na gra|ani od site vozrasti niz  

 ulicite na gradot i lokalnite mesta vo Op{tinata ( maj – septemvri ) .    

   

 Za realizacija na istite e neophodno u~estvo na stru~ni lica od ovaa oblast, 

materijalni tro{oci za podgotvuvawe na startot i celta, ozvu~uvawe, traki za sigurnost, 

obele`uvawe na pateka, lekar, propaganden materijal i drugo. 

 

2. Rekreativna sportsko – zabavna manifestacija “ Proleten  kros” vo presret na denot 

na proleta. 

 

]e se odr`i na den 21 mart, a lokacijata }e bide naknadno nazna~ena. 

Na istata }e se pokanat da zemat u~estvo  masoven broj  na gra|ani ,  

u~enici, predstavnici od nevladini organizacii i dr. istata }e predstavuva najgolema i 

najmasovna manifestacija od ovoj vid vo Op{tinata. 

 

3. Planinarewe – pe{a~ewe na gra|ani od site vozrasti 
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Aktivnostite na planinareweto – pe{a~eweto }e se odvivaat po Male{evskite 

planini, a relacijata }e bide dodatno dogovorena, a istata }e se realizira od april  do 

noemvri vo pove}e navrati,vo zavisnost na vremenskite priliki .  

 

4.Basket natprevari vo ma{ka i `enska konkurencija   

     

Opfa}a u~estvo na neograni~en broj na ekipi  sostaveni od lica gra|ani na site 

vozrasti, so primena na izraboteni propozicii za vakvo sportsko natprevaruvawe. 

Natprevarite }e se odvivaat na terenite na starata gimnazija, vo mesecite juni, juli i 

avgust, vo ve~ernite ~asovi. 

 

5.Natprevari vo rakomet, ma{ka i `enska konkurencija 

 

Opfa}a neograni~en – prijaven broj  na ekipi  sostaveni od lica – gra|ani na site 

vozrasti, so primena na izraboteni propozicii za vakvo sportsko natprevaruvawe. 

Natprevarite }e se odvivaat vo sala ili na terenite na starata gimnazija, vo mesecite 

juni, juli i avgust vo ve~ernite ~asovi. 

 

6.Turnir vo mal fudbal 

 

Opfa}a u~estvo na  neograni~en – prijaven broj na ekipi sostaveni  od lica – 

gra|ani na site vozrasti, so primena na propozicii za KUP sistem na natprevari vo mal 

fudbal . Natprevarite }e se igraat na  sportskiot  teren na starata gimnazija, ili vo 

salata na Makedonski Braniteli vo mesecite juni, juli, i avgust, natprevarite }e se 

igraat vo ve~ernite ~asovi. 

 

7.Natprevaruvawe na penzioneri i biv{i sportisti 

 

U~estvo na penzioneri i biv{i sportisti vo organizirani Op{tinski turniri vo 

{ah, vle~ewe na ja`e, pikado, frlawe na |ule i vo drugi sportski disciplini. 

Navedenite natprevari }e se odr`at vo letniot period vo godinata. 

 

8.Sport za lica so posebni potrebi 

 

Aktivnostite se sproveduvaat na republi~ko nivo so u~estvo na nacionalni 

sportski natprevari na letni i zimski igri na deca so posebni potrebi. 

Vo Op{tinata na treti dekemvri denot na licata so posebni potrebi }e se 

organiziraat sportski aktivnosti so {to }e se obele`i  denot na licata so posebni 

potrebi. 

 

Stavka 3 

 

Natprevaruva~ki – masoven sport i podr{ka za aktivirawe na   sportski aktivnosti  na 

klubovi  vo poedini zgasnati sportski discipline 

 

Sportskata tradicija kako i `elbata na {irokite gra|anski masi nalaga 

prezemawe na pozitivni  aktivnosti vo domen na podr{ka i aktivirawe na poedini 

klubovi koi od subjektivni ili objektivni pri~ini prestanaa da postojat . 

Realizacija na istata opfa}a potrebi od konstituirawe , kotizacija za 

natprevaruvawe, stru~ni lica , sudii , soodvetni tereni, i drugi materijalni tri{oci. 
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Op{tina Berovo vo ramki na svoite mo`nosti }e napravi napor da pomogne vo 

aktivirawe na nekoj  od zgasnatite sportski klubovi koi pred pove}e godini bea aktivni 

i se natprevaruvaa vo organiziran sistem na natprevari na republi~ko nivo. 

 

Stavka 4 

 

Sportski objekti 

 

Za odr`uvawe na sportski aktivnosti neophodno potrebno e obezbeduvawe na 

soodvetni sportski objekti,  

 So decentralizacijata na Op{tinata, odredeni sportski objekti vo Op{tinata se 

preostapeni na koristewe i upravuvawe na Op{tinata od strana na vladata na Republika 

Makedonija. Primer: u~ili{ni sportski sali, u~ili{ni sportski tereni i dr. na koi }e 

se odvivaat site sportski nastani od Op{tinsko i republi~ko nivo. 

Isto taka za da se sprovedat site gore navedeni sportski aktivnosti vo Op{tinata }e  se 

vlu~at stru~ni lica od oblasta na sportot – profesori po fizi~ko vospituvawe i drugi 

stru~ni lica. 
 

Raspored  

 

Na predvideni sredstva potrebni za realizacija  na programskite aktivnosti dadeni vo 

stavkite od 1 do 4 od programata. 

 

Za realizacija na dadenite stavki vo programata potrebno e da se obezbedat 

finansiski sredstva od najmalku  ……  300.000,00 denari. 
 

Programata vleguva vo sila so denot na objavuvawe vo „Slu`ben glasnik na 

Op{tinа Berovo“. 

 

Бр.07-2549/1                              Совет на Општина Берово 

17.12.2013 година                    Претседател 

Б е р о в о                                                                                                        Јован Матеничарски с.р. 

 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на 

РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина 

Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува 

 

 

З А К Л У Ч О К 

за објавување на Програма за активностите на Општина Берово 

во областа на културата за 2014 година  

 

 Се објавува Програма за активностите на Општина Берово во областа на културата за 2014 

година, бр.07-2550/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 

17.12.2013 година. 

 

Бр.08-2580/20                                                                                                   ОПШТИНА  БЕРОВО 

19.12.2013 год.                                                                                                         Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                                              Драги Наџински с.р. 

 



19.12.2013 god.   SLU@BEN   GLASNIK   NA OP[TINA BEROVO    br. 7     str. 72 

 

Врз основа на член 22 став 1 точка 5 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник 
на РМ“ бр.5/02) и член 16 став 1 точка 5 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник 
на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Советот на Општина Берово на 
седницата одржана  на 17.12.2013 година донесе 

 
ПРОГРАМА  

за активностите на Општина Берово во  

областа на културата во 2014 година 

Цел 

Програмата за активностите на Општина Берово во областа на културата во текот на 2014 ќе биде 

насочена кон постојано подигање на културните вредности и збогатување на културниот живот 

во општината, со што би се зголемила и туристичката понуда на регионот, што е во согласност со 

Туристичкиот акционен план и Стратегијата за одржлив развој на Општина Берово (2006-2011). 

Активности 
Во согласност со надлежностите на Општина Берово, ќе бидат спроведени активности кои 
ќе ги промовираат вредностите и културното наследство од регионот и ќе биде збогатен 
културниот живот преку организација на разни настани од културата. 
 
Организирање на културни настани  

Културен настан Време на 
одржување 

Буџет 

Бамбурци Јануари 80.000 
Велигден Април-Мај 60.000 
Прослава по повод матурска вечер на 
матуранти од ОСУ„Ацо Русковски“ - Берово 

Мај 30.000 

Илинден Август 15.000 
23-ти август - Малешевско звонче Август 15.000 
Етно Плоштад Фестивал Август 500.000 
Новогодишен дочек Декември 70.000 
Одбележување на значајни историски 
датуми  

23 август 
11 октомври 
23 октомври 
Марш до 
Петлец 

12.000 

ВКУПНО 782.000 
 
Финансирање: 
Средствата за финансирање на предвидените активности во рамки на оваа Програма во 
вредност од 632.000,00 денари ќе бидат обезбедени од Буџетот на Општина Берово за 2014 
година, 50.000,00 денари од стана на Министерството за култура на РМ и 100.000,00 денари 
од страна на домашни и странски организации и фондации. 
Образложение: 
Програмата за култура на Општина Берово за 2014 година се темели на определбите на 
општината за континуиран раст и развој на туристичката понуда на регионот, како една 
стратешка определба со која се зголемува бројот на туристи и придобивките за општината, 
туристичките и работниците од останатите сфери кои директно ги црпат придобивките од 
зголемените понуди. Дел од активностите традиционално се одржуваат секоја година но 
имаат тенденција на збогатување на содржините со што се проширува и самиот буџет на 
културниот настан.  
Реализацијата на културните настани кои ќе го промовираат културното наследство 
Бамбурци, Велигден и Илинден, 23 Август и организирањето на фестивалот на детски 
песни „Малешевско Звонче“ кој за првпат се одржа во 2010 година и веќе премина во 
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традиција, како и останатите настани ќе дадат голем придонес кон зголемена туристичка 
понуда и ќе дадат еден препознатлив белег на општината и регионот. 

Особен придонес во промовирањето на културните вредности на оптштината ќе даде и 

одржувањето на Етно Плоштад Фестивалот, кој прерасна во препознатлив белег за Берово 

и во еден од најголемите фестивали на отворено во Македонија и пошироко, кој ги 

промовира етно звуците како на Македонија, од Балканот, како и од целиот свет. 

 
Бр.07-2550/1                                                                                                    Совет на Општина Берово 
17.12.2013година                                                                                                       Претседател 
Б е р о в о                                                                                                               Јован Матеничарски с.р. 
 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на 

РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина 

Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува 

 

З А К Л У Ч О К 

за објавување на Програма за активностите на Општина Берово 

во областа на туризмот за 2014 година  

 

 Се објавува Програма за активностите на Општина Берово во областа на туризмот за 2014 

година, бр.07-2551/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 

17.12.2013 година. 

 

Бр.08-2580/21                                                                                               ОПШТИНА  БЕРОВО 

19.12.2013 год.                                                                                                     Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                                       Драги Наџински с.р. 

 

 

Врз основа на член 22 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник 
на РМ“ бр.5/02), а во врска со член 16 став 1 точка 3, со член 19 и член 73 од Статутот на 
Општина  Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02 и 18/07, 30/08 и 20/10), 
Советот на Општина Берово на седмата седницата одржана  на 17.12.2013 година донесе 

 
ПРОГРАМА  

за активностите на Општина Берово за 2014 година  
во областа на туризмот 

 
Г2 Поттикнување на  развојот во туризмот 
Вовед 
 Развојот на туризмот претставува организирана дејност на заедницата при што се 
преземаат мерки и активности, форми и облици за одржлив развој. Програмата за 
поттикнување на туризмот се однесува на луѓето од локалната заедница кои меѓусебно 
соработуваат со цел да се постигне одржлив развој на туризмот со одржлив економски 
пораст, кој носи економска корист и подобрување на квалитетот на туризмот и воедно 
живот за сите во заедницата.  Со стратешкото планирање и развојот на туризмот во 
Општина Берово, локалната заедница врши конкретен чекор кон опредметување на 
ефектите од децентрализацијата како политички процес и јакнењето на демократските 
односи, а посебно демократското вклучување на граѓанитево процесот на одлучување. 
 
Стратешки проиритети 
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 Програмата за поттикнување на развојот на туризмот е насочена кон активности во 
различни подрачја на делување, а со цел создавање на соодветни услови за искористување 
на конкурентните предности и дефинирање на туристичката понуда и производи 
идентификувани со Стратешките документи на општината  и усвоените приоритети: 
 

 Дефинирање на туристичкиот производ и понуда и нивна промоција и 
презентација, 

 Подобрување на квалитетот на постојната и изградба на нова инфраструктура, 
 Институционално јакнење и развој на човечки ресурси, 

 Утврдување на Берово како сериозна туристичка дестинација 

Управување со туризмот (евиденција, регистрација и категоризација, 
стандардизација)  
 
 
Согласно новите ингеренции на локалната самоуправа со процесот на децентрализација во 
областа на туризмот, во надележност на градоначалникот е водење на регистар на 
приватни сместувачки капацитети од мал обем. Преку одделението за ЛЕР ќе продолжат 
активностите за евиденција, регистрација и категоризација на сместувачките капацитети 
од мал обем. 
 
Промоција на туристичката понуда 
 Промоција на туристичката понуда на Берово и регионот ќе се врши преку 
електронските и печатени медиуми, учество во радио и тв емисии, поставување на банери 
на туристички портали. Промоцијата ќе се врши и преку изработка на  промотивни 
печатени материјали и учество на саеми. 
 
 
 
Завршни одредби 
 
 Градоначалникот на општина Берово го следи реализирањето на оваа Програма, 
покренува иницијативи, дава мислења и поднесува предлози во врска со остварувањето на 
нејзините цели и активности. Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Сл. гласник на општина Берово”. 
 
 
Број 07- 2551/1                                                                     Совет на Општина Берово 
17.12.2013 год.                                                                                         Претседател, 
Б е р о в о                                               Јован Матеничарски с.р. 

Активност временски рок буџет (МКД) 
Управување со туризмот (евиденција, 
регистрација и категоризација, 
стандардизација)  
 

јануари- декември 

/ 

Промоција на туристичката понуда февруари-декември / 
Печатење на промитивен материјал 
(брошури, флаери, мапи) и одржување 
на страницата www.visitberovo.gov.mk 

јануари- декември 
200 000 

Поставување на туристичка 
сигнализација 

јануари- декември 
50 000 

Вкупно 250. 000,00 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на 

РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина 

Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува 

 

 

З А К Л У Ч О К 

за објавување на Програма за енергетска ефикасност 

 на Општина Берово за 2014 година  

 

 

 Се објавува Програма за енергетска ефикасност на Општина Берово за 2014 година, бр.07-

2552/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 17.12.2013 

година. 

 

Бр.08-2580/22                                                                                                  ОПШТИНА  БЕРОВО 

19.12.2013 год.                                                                                                        Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                                             Драги Наџински с.р. 

 

 

Врз основа на член 22 став 1 точка 3, член 36 и член 62 од Законот за локална 
самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр.5/02), а во врска со член 16 став 1 точка 3, член 19 став 1 
точка 3 и член 73 од Статутот на Општина  Берово („Службен гласник на Општина Берово“ 
бр.13/02 и 18/07, 30/08 и 20/10), Советот на Општина Берово на седмата седницата 
одржана  на 17.12.2013 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А  

за ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ НА  
ОПШТИНА БЕРОВО за 2014 година 

Вовед 
 

Енергетиката, вклучувајќи ги сите нејзини сегменти, има големо влијание врз 
правилниот и континуиран развојот на државите и поради тоа е приоритет на сите 
позначајни економии. Спроведувањето на мерки за зголемување на енергетската 
ефикасност, намалување на искористувањето на фосилните горива како и зголемување 
на употребата на обновливите извори на енергија, се само дел од активностите кои се 
превземаат со цел да се зголеми: стабилноста на снабдување со енергија, континуитетот, 
рационалната употреба на домашните енергетски ресурси, конкурентноста, како и да се 
намалат: зависноста од увоз на електрична енергија, негативните влијанија врз 
животната средина предизвикана од Климатските промени.   

Согласно член 132 од Законот за енергетика од 18 февруари 2011 година, Општина 
Берово има обврска за изготвување на сопствена локална програма за енергетска 
ефикасност. Иницирањето на Програмата е со цел за подобрување на енергетската 
ефикасност во објектите под општинска управа, како и во јавното осветление. Исто така 
дополнителна цел е зголемување на свеста за рационално користење на енергијата меѓу 
населението во општината, а во исто време и заштеда на парични средства преку примена 
на мерките на енергетска ефикасност за да истите бидат употребени за понатамошно 
усовршување и подобрување на состојбите во објектите од јавен интерес. 

 
Енергетските резерви на Република Македонија се со ограничен век за 

искористување и во иднина, доколку се земе во предвид моменталниот начин на 
искористување на истите, државата сé повеќе ќе биде зависна од увоз на енергија. Затоа 
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превземањето на активности кои ќе водат кон реализација на мерки за енергетската 
ефикасност и употребата на обновливи извори на енергија е од суштествено значење и 
при тоа покрај намалувањето на зависноста од увоз на енергија, дополнителни 
придобивки може да се согледаат во продолжување на векот на искористувањето на 
домашните резерви, намaлување на трошоците наменети за увоз на електрична енергија 
чија цена на светскот пазар е со тенденција на перманентен раст и друго. 

Долгорочни цели на општината 

Општината Берово, како доминантно рурална општина, се стреми кон што поекономично и 

поефикасно користење на енергијата. Исто така, општината се фокусира кон задоволување 

на еколошките аспекти, што подразбира намалување на емисиите на штетни стакленички 

гасови во атмосферата. Долгорочните цели на општината се:  

 До 2020 година да се намали просечната потрошувачка на енергија (kWh/m2) за 

50%; 

 До 2020 година да се намали делот за енергија во општинските инвестиции за 40%; 

 Подобрување на внатрешните услови до стандардно ниво на удобност во 100% од 

основните училишта; 

 Да се замени целосното јавно осветление во општината со нови светилки со што 

потрошувачката ќе се намали на половина од сегашната; 

 Да се намалат нивото на CO2 емисии во атмосферата за 50% во споредба со 

сегашното ниво; 

 Брза идентификација и обнова на проблематичните системи во основните училишта 

со висока потрошувачка на енергија.  

Стратегија на општината е дека горенаведените цели ќе ги постигне преку:  

 Понатамошно функционирање и работење на тимот за енергетска ефикасност во 

одржување на базата на податоци; 

 Основање на фонд за финансирање и реализација на проекти за зголемување на 

енергетска ефикасност во училиштата и јавното осветление; 

 Идентификација и изнаоѓање на нови донатори; 

 Идентификација и користење на нови извори на енергија.  

Истовремено, за да се остварат горните долгорочни цели, општината има цел да промовира 

и работи на:  

 Создавање на свест преку ширење на добри практики;  

 Промоција на социјалната свест за потреба за создавање на одржлив развој; 

 Градење на партнерства коишто вклучуваат јавен сектор, потрошувачи и енергетски 

фирми;  
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Општината знае дека овие цели се амбициозни, но нивното постигнување е императив за 

општината во нејзината идна работа.  

Среднорочните цели кои се опфатени со ОПЕЕ се однесуваат на развојот на 

општината во областа на енергетска ефикасност во општината, во периодот 2014 – 

2016година. 

Поставените цели за овој период се следни:  

 До 2016 година да се намали просечната потрошувачка на енергија (kWh/m2) за 

најмалку 20%; 

 До 2016 година да се намали делот за трошоци за енергија во општинскиот буџет за 

најмалку 50%; 

 Подобрување на внатрешните услови до стандардно ниво на удобност во 80% од 

зградите во надлежност на општината;  

 Да се заменат најмалку 80% од светилките за улично осветление;  

 Да се намали емисијата на штетни гасови за 15% од сегашната.  

Стратегија на општината за постигнување на овие цели е:  

 Формирање на посебен организациски сегмент за енергетска ефикасност; 

 Ажурирање на базата на податоци за енергетска ефикасност; 

 Планирање на дел од буџетот предвиден за трошоци за енергетска ефикасност. 

 
Општина Берово под своја надлежност има триесет и два објекти и уличното 

осветлување како комунална услуга. За потребите на оваа програма податоци од дваесет 
и седум објекти беа собрани и употребени за понатамошни анализи. Дваесет и седумте 
објектите кои се под надлежност се: два административни објекти (општинската зграда и 
помал објект – проектна единица), едно централно средно училиште, две централни 
основни училишта и седум подрачни основни училишта, четири градинки, дом на 
културата и музеј, шест објекти на комунални претпријатија, бизнис инкубатор, 
противпожарен дом и една спортска сала. 

 
Табела: Преглед на потрошувачка на енергија во објектите под управување на 

Општина Берово за 2012 година 
 

р.б. 

Тип/Име на објект Локација 
Грејна 

Површина 
Потрошувачка на енергија пред мерки за 

ЕЕ 
ВК.  за 

енергија 

Објекти во сопственост на 
општината 

Место m2 
Електрична 

kWh/год. 
Топлинска 
kWh/год. 

Вкупно 
kWh/год. 

ден/год. 

Административни објекти   

1) Општинска зграда Берово 1.060 75.429 149.400 224.829 1.634.000 

2) Мала зграда - проектна Берово 189 4.700 13.944 18.644 113.140 

  ВКУПНО   1.249 80.129 69.720 149.849 1.747.140 

Образование   

3) ОСУ „Ацо Русковски“ Берово 3.685 54.386 838.103 892.489 2.155.510 
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4) ОУ „Н П - Русински“ Русиново 1.077 10.673 99.658 110.331 278.729 

5) ООУ „Д И Малешевски“ Берово 3.800 53.993 901.538 955.531 3.165.148 

6) ПУ „Д И Малешевски“ с. Мачево 185 711 22.998 23.709 34.463 

7) ПУ „Д И Малешевски“ с. Митрашинци 806 2.391 107.324 109.715 151.273 

8) ПУ „Д И Малешевски“ с. Смојмирово 300 2.017 51.745 53.762 78.283 

9) ПУ „Д И Малешевски“ с. Владимирово 370 3.388 51.746 55.134 121.742 

10) ПУ „Д И Малешевски“ с. Будинарци 762 9.017 84.819 93.836 460.685 

11) ПУ „Д  И Малешевски“ с. Двориште 632 1.452 84.819 86.271 403.568 

12) ПУ „Д И Малешевски“ с. Ратево 371 2.284 76.660 78.944 111.477 

  ВКУПНО   11.988 140.312 2.319.410 2.459.722 6.960.878 

Социјална грижа   

13) ОЈУДГ „23 Август“ Берово 1.280 42.909 201.232 244.141 500.785 

14) ОЈУДГ „23 Август“ с. Митрашинци 80 1.069 16.098 17.167 31.416 

15) ОЈУДГ „23 Август“ с. Русиново 1.028 10.483 93.893 104.376 530.731 

16) ОЈУДГ „23 Август“ с. Будинарци 62 1.452 16.099 17.551 36.843  

  ВКУПНО   2.450 55.913 327.322 383.235 1.099.775 

Култура   

17) Музеј на град Берово Берово 12 390 13.415 13.415 18.262 

18) Дом на кул. „Д. Беровски“ Берово 305 1.200 32.580 33.780 45.293 

  ВКУПНО   317 1.590 45.995 46.225 63.555 

Општински услуги   

19) ЈПКР „Услуга“ - админ. Берово 150 900 38.330 39.230 55.580 

20) ЈПКР „Услуга“ – Ф.станица Берово / 143.002 0 143.002 368.023 

21) ЈПКР „Услуга“ – П. станица Берово / 75.355 0 75.355 290.461 

22) ЈПКР „Услуга“ С. двор Берово 120 10.600 47.912 58.512 131.816 

23) Противпожарен Дом Берово / / / / / 

24) Пречис.  станица-админ с. Мачево 100 26.280 19.165 45.445 192.936 

25) Пречис.  станица-ОЗ с. Мачево (282м2) 207.182 0 207.182 1.181.552 

26) Бизнис Инкубатор Берово (835м2) / / /   

  ВКУПНО   370 463.319 105.407 568.726 2.220.368 

Спортски сали   

27) 
Спортска сала   
„Македонски бранители“ 

Берово 1.610 12.013 191.650 203.663 390.647 

  ВКУПНО   1.610 12.013 191.650 203.663 390.647 

Вкупната потрошувачка на енергија на општина Берово изнесува 4.627 MWh на 
годишно ниво. За ова ниво на потрошувачка општината издвојува од својот буџет 
17.087.000 денари што претставува 10% од севкупниот буџет на општината. 

Спроведувањето на Програмата за енергетска ефикасност носи повеќе придобивки 
како на пример: намалување на загубите на енергија, намалување на трошоците за 
топлинска и електрична енергија од буџетот на општината, подобрување на комфорот во 
училишните згради, подобрување на резултатите од образованието на децата, 
подобрување на осветленоста на просториите и друго. За да се постигнат овие цели, 
потребно е доследно спроведување на програмата, следење и надградување на 
податоците од базата на податоци за што е потребно да се оформи одговорен тим за 
енергетска ефикасност во општината со поддршка на градоначалникот и општинскиот 
совет. 

Во Oпштина Берово постои потенцијал за зголемување на енергетската ефикасност во 

објектите под општинска управа и уличното осветлување. За да се намали потрошувачката 

на енергија, а со тоа  и трошоците за енергија и во исто време да се подобрат внатрешните 
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услови на објектите во сопственост на општината од една страна и уличното осветление од 

друга страна, потребно е да се применат различни мерки за енергетска ефикасност.  

Главната цел на Општинската Програма за Енергетска Ефикасност (ОПЕЕ) во Општина 

Берово е да се намали потрошувачката на енергија во објектите под општинска управа и 

уличното осветление во општината, со што позитивно ќе се влијае врз подобрувањето на 

локалните економски состојби и намалувањето на буџетските трошоци. Покрај овие 

придобивки, со спроведувањето на ОПЕЕ ќе се постигне и:  

 Обновување на објектите и енергетските системи;  

 Подобрување на условите за работа, комфортот и продуктивноста;  

 Подигање на свест за енергетски заштеди кај сите лица во општината кои 

учествуваат во енергетскиот биланс на самата општина; и 

 Заштита на животната средина. 

Цели за 2014  

Целите во акциониот план за енергетска ефикасност за 2014 година се следни:  

 Спроведување на најмалку два проекта за намалување на потрошувачката на 

енергија; 

 Спроведување на енергетска анализа на најмалку 1/3 од објектите под општинска 

управа; 

 Формирање на Комисија за енергетска ефикасност во рамките на општинската 

организација која ќе работи на оваа проблематика; 

 Намалување / исклучување на греењето во основните училишта за време на 

зимскиот распуст, празници и викенди, преку опрема за регулација на системите за 

греење и далечинска контрола и управување; 

Во базата на податоци на Општина Берово идентификувани се следните сектори и целни 

групи: 

1. Сектор: Администрација  

 Целна група: Административни општински згради  

2. Сектор: Образование  

 Целна група: Средно и Основни училишта  

3. Сектор: Социјална грижа 

 Целна група: Детски градинки 

4. Сектор: Култура 

 Целна група: Дом на културата и музеј 

5.  Сектор: Комунални услуги 
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 Целна група: Улично осветлување  

 Целна група: Јавни Комунални Претпријатија 

Активности и временски распоред 

 Проект/Активност  Корисник Инвестиција 

(денари) 

Време на реализација 

2014 
1) - Топ изолација на надво. 

ѕидови 
Општинска зграда      

2) - Топ изолација на кров Општинска зграда      

3) - Замена на прозори и врати Општинска зграда      

4) - Термостатски вентили Општинска зграда      

5) - Топлинска изолација на кров Мала зграда - проект      

6) - Топ изолација на надво. 
ѕидови 

Мала зграда - проект      

7) - Замена на прозори и врати Мала зграда - проект      

8) - Термостатски вентили ОСУ „Ацо Русковски“      

9) - Реконструкција на дел од кров ОСУ „Ацо Русковски“ 992.000  х х  

10) - Модернизација на 
осветлување 

ОСУ „Ацо Русковски“      

11) - Топлинска изолација на кров ОУ ,с.Русиново      

12) - Топ изолација на надво. 
ѕидови 

ОУ, с.Русиново      

13) - Термостатски вентили ООУ,  Берово      

14) - Автоматска регулација ООУ , Берово 2.237.400  х х х 

15) - Топлинска изолација на кров ООУ  ,Берово      

16) - Топ изолација на надво. 
ѕидови 

ПУ , с.Митрашинци      

17) - Рекон. и изолација на под ПУ , с.Митрашинци      

18) - Рекон. и изолација на кров ПУ , с.Митрашинци 558.000  х х  

19) - Топ изолација на надво. 
ѕидови 

ПУ , с.Смојмирово      

20) - Термостатски вентили ПУ , с.Смојмирово      

21) - Рекон и изолација на кров ПУ , с.Смојмирово 217.000  х х  

22) - Топ изолација на надво. 
ѕидови 

ПУ , с.Владимирово 520.800  х х  

23) - Замена на прозори и врати ПУ , с.Владимирово      

24) - Топлинска изолација на кров ПУ , с.Владимирово      

25) - Модернизација на  
осветлување 

ПУ , с.Владимирово      

26) - Топ изолација на надво. 
ѕидови 

ПУ , с.Будинарци 543.120  х х  

27) - Топлинска изолација на кров ПУ , с.Будинарци      

28) - Термостатски вентили ПУ , с.Будинарци      

29) - Автоматска регулација ПУ , с.Будинарци      

30) - Топ изолација на надво. 
ѕидови 

ПУ , с.Двориште      

31) - Термостатски вентили ПУ , с.Двориште 53.000  х х  
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32) - Автоматска регулација ПУ , с.Двориште      

33) - Топлинска изолација на кров ПУ , с.Двориште 186.000  х х  

34) - Модернизација на 
осветлување 

ПУ , с.Двориште      

35) - Топ изолација на надво. 
ѕидови 

ПУ , с.Ратево 584.040  х х  

36) - Замена на прозори и врати ПУ , с.Ратево      

37) - Топлинска изолација на кров ПУ , с.Ратево      

38) - Модернизација на 
осветлување 

ПУ , с.Ратево      

39) - Топ изолација на надво. 
ѕидови 

ОЈУДГ , Берово      

40) - Топлинска изолација на кров ОЈУДГ , Берово 744.000  х х  

41) - Термостатски вентили ОЈУДГ , Берово 77.000  х х  

42) - Автоматска регулација ОЈУДГ , Берово      

43) - Реконструкција на кров ОЈУДГ, с.Митрашинци 86.800  х х  

44) - Реконструкција на под ОЈУДГ, с.Митрашинци      

45) - Замена на прозори и врати ОЈУДГ, с.Митрашинци      

46) - Замена на прозори и врати ОЈУДГ , с.Русиново      

47) - Топлинска изолација на кров ОЈУДГ , с.Русиново 637.360  х х  

48) - Термостатски вентили ОЈУДГ , с.Русиново 75.000  х х  

49) - Автоматска регулација ОЈУДГ , с.Русиново      

50) - Модернизација на 
осветлување 

ОЈУДГ , с.Русиново      

51) - Топ изолација на надво. 
ѕидови 

ОЈУДГ, с.Будинарци      

52) - Замена на прозори и врати ОЈУДГ, с.Будинарци      

53) - Топлинска изолација на кров ОЈУДГ, с.Будинарци 38.440  х х  

54) - Изолација на таван на подрум Музеј , Берово      

55) - Замена на прозори и врати Музеј , Берово      

56) - Топлинска изолација на кров Музеј , Берово 139.500  х х  

57) - Топ изолација на надво. 
ѕидови 

ЈПКР „Услуга“, Берово      

58) - Замена на прозори и врати ЈПКР „Услуга“, Берово      

59) - Топлинска изолација на кров ЈПКР „Услуга“, Берово 93.000  х х  

60) - Топ изолација на надво ѕидови ЈПКР „Услуга“ Стоп 
двор, Берово 

     

61) - Замена на прозори и врати ЈПКР „Услуга“Стоп 
двор Берово 

     

62) - Топлинска изолација на кров ЈПКР „Услуга“Стоп 
двор Берово 

105.400  х х  

63 - Модернизација на 
осветлување 

Спортска сала, Берово      

64 -Замена на светилки Улично осветлување      

ВКУПНО 7.887.860,00 

 
 

ВКУПЕН БУЏЕТ  ЗА 2014:                                                                              7.887.860,00ден 
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Број 07- 2552/1                                                                          Совет на Општина Берово 
17.12.2013 год.                                                                                   Претседавач, 
 Б е р о в о                                                        Јован Матеничарски с.р. 
 
 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на 

РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина 

Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува 

 

З А К Л У Ч О К 

за објавување на Заклучок за усвојување на Програма за енергетска ефикасност 

 на Општина Берово за 2014-2016 година  

 

 Се објавува Заклучок за усвојување на Програма за енергетска ефикасност на Општина 

Берово за 2014-2016 година, бр.07-2553/1, што Советот на Општина Берово го донесе на 

седницата што се одржа на 17.12.2013 година. 

 

Бр.08-2580/23                                                                                                ОПШТИНА  БЕРОВО 

19.12.2013 год.                                                                                                       Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                                          Драги Наџински с.р. 

 

 

Врз основа член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл.гласник на 

Општина Берово“ бр.5/02), член 19 став 2 точка 44 од Статутот на Општина Берово („Службен 

гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Советот на Општина Берово на 

седницата одржана на 17.12.2013 година,  донесе 

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на Програма за енергетска ефикасност  

на Општина Берово за 2014-2016  година  

 

1. Се усвојува Програмата енергетска ефикасност на Општина Берово за 2014-2016 година.  

2. Програмата од точка 1 е составен дел на овој Заклучок. 

3. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник 

на Општина Берово“.  

 

Бр.07-2553/1                                                                                               Совет на Општина Берово 

17.12.2013 година                                                                                                     Претседател 

Б е р о в о                                                                                                      Јован Матеничарски с.р.   

   

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на 

РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина 

Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува 

 

З А К Л У Ч О К 

за објавување на Програма за односи со малцинските заедници  

во Општина Берово за 2014 година  

 

 Се објавува Програма за односи со малцинските заедници во Општина Берово за 2014 

година, бр.07-2554/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 

17.12.2013 година. 
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Бр.08-2580/24                                                                                                ОПШТИНА  БЕРОВО 

19.12.2013 год.                                                                                                     Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                                          Драги Наџински с.р. 

 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на 

РМ“ бр.5/02), член 19 став 2 точка 44 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на 

Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Советот на Општина Берово на седницата 

одржана на 17.12.2013 година, донесе 

 

 

П Р О Г Р А М А 

за односи со малцинските заедници во  

Општина Берово за 2014 година 

 

Визија за односи со малцинските заедници: 

        „Општина Берово е посакувано место за живеење во кое Ромите се вклучени во 

креирање на развојот“ 

 

 

Области на делување: 

        Референтот за односи со малцинските заедници ги застапува интересите и потребите на 

Ромската заедница пред локалната администрација и локалните институции.Подобрување на 

квалитетот на живеење на Ромската заедница како најранлива категорија на граѓани. 

 Редовна комуникација со граѓаните Роми; 

 Идентификација и иницијативи за решавање на локалните проблеми на Ромската 

заедница; 

 Истражување на потребите на Ромската етничка заедница; 

 Изработување на стратегија за потребите на малцинските заедници и барање 

финансиски средства за реализација на проекти од значење на истите; 

 Соработка со ЗГ Здружение на граѓани „Терно Вас“ од Берово во областа на 

образованието што се совпаѓа со Декадата на Ромите 2005-2015 г. и Имплементација 

на ЛАП-ОВИ Локалните акциони планови 2012-2015 г. и програмата  кои се усвоени 

од страна на Советот на Општина Берово на 6.07.2012 г.донесена одлука. 

 Соработка со Ромскиот информативен центар (РИЦ) ,(кој е отворен на 27.07.2013 

г.сабота) 

Преоритети за 2014 година 

  Подобрување на инфраструктурата: 

      1.Доизградба на улицата „Братство и Единство“,Асфалтирање на улицата „23-ти 

Август“ до филтер станицата за вода,изградба на водоводната и канализационата мрежа во 

должина од 650 метри.Да се изгради пешачка патека помеѓу улиците „Балканска“ и 

„Братство и Единство“.Пробивање на две улици во должина од 110 м. и 40 м. 

  Подобрување на образованието: 

      2.Дооформување на основното образование тоа се лица од Ромската заедница 

минимална бројка која немаат основно образование.Проектот започнува од месец 

септември 2013 г.а ќе го имплементира ЗГ„Терно Вас“од Берово во соработка со 

Референтот за односи со малцинските заедници; 

      3.Да се подобри успехот во образованието  1-2 степени повисоко во ООУ„Дедо Иљо 

Малешевски“,и во ОСУ„Ацо Русковски“ во Берово; 
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      4.Имплементација на проектот „Роми дипломирајте“во август 2013 г. средношколци 

Роми,реализиран од страна на НВО „ Тернипе“ од  Делчево и ЗГ „Терно Вас“ од Берово 

финансиран од РЕФ Будимпешта.Проектот продолжува и во наредната 2014 г. 

       5.Добиените информации од Министерството за образование поточно од директорот 

за унапредување на образованието на јазиците на националностите г-ин Али Чупи за 

стипендирање на деца Роми во средните училишта од 1-4 година.Доставување на 

информација до ОСУ „Ацо Русковски“Берово за да аплицираат на објавениот конкурс,и 

доставување на информации до сите студенти Роми за аплицирање на објавениот 

конкурс,и доставување на информации до сите студенти Роми за аплицирање на 

објавениот конкурс од (RMSUP)Будимпешта Унгарија за добивање на степендии. 

   Промоција на Ромската култура во Општина Берово: 

     6.Да се одбележи Светскиот ден на Ромите 8-Април во Општина Берово. 

       

   Проблеми и потреби: 

      Најголем преоритет и еден најголем горчлив проблем со кој се соочува Ромската 

популација и Општината е од областа на инфраструктурата и тоа: 

       Улиците „Братство и Единство“ и „23-ти Август“ до филтер станицата, и 

поставување на тротоари и ивичњаци,изградба на водоводна и канализациона мрежа 

во должина од 650 метри,изградба на пешачка патека помеѓу улиците „Балканска„ и 

„Братство и Единство“,пробивање на нова улица во должина од 110 метри, и 

пробивање на втора улица и асфалтирање во должина од 40 метри (кај Кундевска 

Зумба). 
       Во областа на промоцијата на Ромската култура како дел од националното културно 

богатство на Македонија,Референтот за односи со малцинските заедници ја лоцираше 

потребата од: 

       Одбележување на празникот 8-ми Април Светскиот ден на Ромите во Општина 

Берово. 

 

        ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПО ОБЛАСТИ 

              

        Подобрување на инфраструктурата 

             Цел 1. Да се асфалтираат улиците „Братство и Единство“, „23-ти Август“до 

филтер станицата за вода и да се постават ивичњаци и тротоари .Да се пробијат две 

нови улици во должина од 110 м и 40 м и во широчина од 2,70 м. и да се асфалтираат; 

              Да се изгради водоводна и канализациона мрежа во должина од 650 м. 

              Да се изгради пешачка патека помеѓу улиците: „Балканска„ и „Братство и 

Единство“.Задача: Ова да се реализира и да влезе во годишната програма на 

Општина Берово за 2014 година;    

 

       Промоција на Ромската култура во Општина Берово 

              Цел 2.Да се одбележи Светскиот ден на Ромите 8-ми Април во Општина Берово. 

              Задача: Одбележување на Светскиот ден на Ромите 8-ми Април и да влезе во 

годишната програма на Општина Берово за 2014 година. 

 

        АКТИВНОСТИ 

 Референтот за односи со малцинските заедници  и официјално ќе побара подготовка на 

проекти за горе споменатите улици; 

 Организирање на Јавни трибини и информирање на граѓаните од Ромската заедница во 

Берово за Декадата на Ромите 2005-2015 година на тема: 

образование,вработување,домување и здравство; 

 Организирање на средби и состаноци со Здружение на граѓани ЗГ „ Терно Вас“ од Берово 

во областа на образованието; 
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 Соработка со (РИЦ) Ромски информативен центар во Општина Берово; 

 Одбележувањето на Светскиот ден на Ромите 8-ми Април да влезе во годишната програма 

на Општина Берово за 2014 година; 

 Доставување на барање до Советот на Општина Берово,и доставување на Програма за 

одбележување на празникот 8-ми Април Светскиот ден на Ромите; 

 

        ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ ПО ОБЛАСТИ 

Подобрување на инфраструктурата 

 Да се асфалтираат улиците: „Братство и Единство“ и „23-ти Август“ до филтер станицата 

за вода;  

 Пробивање и асфалтирање на две улици во должина од 110 м. и 40 м. ; 

 Изградба на водоводна и канализациона мрежа во должина од 650 м.; 

 Подобар пристап на моторните возила,пристап на колите за брза помош,жителите на 

населените места да не газат по калта;  

 Одобрување на годишната општинска програма за 2014 година од страна на Советот на 

Општина Берово во областа на инфраструктурата; 

 

 Подобрување на образованието 

 Дооформување на основното образование во соработка со ЗГ „Терно Вас“ (Здружение на 

граѓани) проект кој започнува во септември 2013 г. а завршува 2014 г. финансиран од 

(REF Будимпешта) Унгарија; 

 Подобрено образование за 1-2 степени повисоко во ООУ „Дедо Иљо Малешевски“ и ОСУ 

„Ацо Русковски“ Берово; 

 Со подобар успех и просек во (ОСУ) Општинското средно училиште “Ацо 

Русковски“Берово учениците од Ромската заедница можат да остварат право на 

степендии; 

 Информирање на средношколците од 1-4 година и студентите Роми по објавениот конкурс 

од Министерството за образование и (RMSUP) Будимпешта Унгарија за доделување на 

степендии; 

                   Промоција на Ромската култура во Општина Берово 

 Одобрување на програмата од страна на Советот на Општина Берово; 

 Реализирана програма за одбележување на празникот 8-ми Април Светскиот ден на 

Ромите; 

 Промовирана Ромската култура традиција и обичаи со што ќе се намалат предрасудите и 

стереотипите спрема Ромите. 

 

Бр.07-2554/1                                      Совет на Општина Берово 

17.12.2013 година                                                                                                  Претседател 

Б е р о в о                                                                                                      Јован Матеничарски с.р. 

     Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на 

РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина 

Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува 

 

З А К Л У Ч О К 

за објавување на Одлука за утврдување на висината на надоместокот  

и начин на користење на изграден паркинг простор во градот Берово 
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 Се објавува Одлука за утврдување на висината на надоместокот и начин на користење на 

изграден паркинг простор во градот Берово, бр.07-2555/1, што Советот на Општина Берово ја 

донесе на седницата што се одржа на 17.12.2013 година. 

 

Бр.08-2580/25                                                                                                     ОПШТИНА  БЕРОВО 

19.12.2013 год.                                                                                                           Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                                             Драги Наџински с.р. 

 

 

 

Vrz osnova na ~len 22 stav 1 to~ka 1 od Zakonot za lokalna samouprava (“Sl.vesnik 

na RM” br. 05/02), ~len 16 stav 1 to~ka 1 od Statutot na Op{tina Berovo (“Sl.glasnik na 

Op{tina Berovo” br. 13/02, 18/07, 30/08 i 20/10), a vo vrska so ~len 20 stav 1 tarifen broj 8 

od Zakonot za komunalni taksi (“Sl.vesnik na RM” br. 61/04, 64/05, 92/07 i 123/12), Sovetot 

na Op{tina Berovo na sednicata odr`ana na den 17.12.2013 god. donesuva: 
 

 

O   D   L   U   K   A 

Za  utvrduvawe  na  visinata  na  nadomestokot  i  

na~in na koristewe na izgraden parking prostor  

vo  gradot  Berovo 

 

 

^len  1 
 

 So ovaa Odluka se utvrduva visinata na tro{ocite za koristewe na izgraden 
parking prostor vo centralnoto gradsko podra~je, na~inot na koristewe i na~inot na 
pla}aweto za negovo koristewe. 

^len  2 
 

 Visinata na nadomestokot se presmetuva prema mestopolo`bata na parking 

prostorot koj se koristi i toa: 20 denari/dnevno od parking mesto, vo I - (prva)  centralno 

gradsko podra~je i 15 denari/dnevno od parking mesto, nadvor od centralna gradska zona 

kako:  II - (vtora)  von centralno gradsko podra~je. 

 

^len  3 
 

 Brojot na parking mestata za koristewe, nivnata mestopolo`ba i vremetraeweto 

na koristewe, }e se utvrdi so posebno Re{enie za koristewe na parking prostor po 

barawe na strankata, fizi~ko ili pravno lice. 

 Parking prostorot koj e daden na koristewe, mo`e da se koristi isklu~ivo za 

parkirawe na lesni motorni vozila, vremenski opredeleno so Re{enie za koristewe, i za 

nikakva druga namena.  

^len  4 
 

 Parking prostorot koj e daden na koristewe, korisnikot ne mo`e da go otstapi na 

drugo pravno ili fizi~ko lice. 

^len  5 
 

 Ovaa Odluka vleguva vo sila naredniot den od denot na objavuvaweto vo „Slu`ben 

glasnik na Op{tina Berovo“. 

 

Бр.07-2555/1  Совет на Општина Берово 

17.12.2013 година  Претседател, 

Берово  Jован Матеничарски с.р. 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на 

РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина 

Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува 

 

З А К Л У Ч О К 

за објавување на Заклучок за усвојување на Програма за работа  

на ТППЕ на Општина Берово за 2014 година  

 

 Се објавува Заклучок за усвојување на Програма за работа на ТППЕ на Општина Берово за 

2014 година, бр.07-2556/1, што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа 

на 17.12.2013 година. 

 

Бр.08-2580/26                                                                                               ОПШТИНА  БЕРОВО 

19.12.2013 год.                                                                                                    Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                                          Драги Наџински с.р. 

 

Врз основа член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл.гласник на 

Општина Берово“ бр.5/02), член 19 став 2 точка 44 од Статутот на Општина Берово („Службен 

гласник на Општина Берово“ бр.13/02 и 18/07), Советот на Општина Берово на седницата 

одржана на 17.12.2013 година,  донесе 

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на Програма за работа на  

ТППЕ-Берово за 2014 година  
 

1.Се усвојува Програмата за работа на Територијалната противпожарна единица на Општина 

Берово за 2014 година. 

2.Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на 

Општина Берово“.  

 

Бр.07-2556/1                                                                                            Совет на Општина Берово 

17.12.2013 година                                                                                                 Претседател 

Б е р о в о                                                                                                    Јован Матеничарски с.р. 
 

 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на 

РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина 

Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува 

 

З А К Л У Ч О К 

за објавување на Заклучок за усвојување на Програма за работа на  

Дом на култура „Димитар Беровски“ Берово за 2014 година  

 

 Се објавува Заклучок за усвојување на Програма за работа на Дом на култура „Димитар 

Беровски“ - Берово за 2014 година, бр.07-2557/1, што Советот на Општина Берово го донесе на 

седницата што се одржа на 17.12.2013 година. 

Бр.08-2580/27                                                                                                 ОПШТИНА  БЕРОВО 

19.12.2013 год.                                                                                                        Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                                              Драги Наџински с.р. 

 

 

Врз основа член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл.гласник на 

Општина Берово“ бр.5/02), член 19 став 2 точка 44 од Статутот на Општина Берово („Службен 
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гласник на Општина Берово“ бр.13/02 и 18/07), Советот на Општина Берово на седницата 

одржана на 17.12.2013 година,  донесе 

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на Програма за работа на  

Дом на култура „Димитар Беровски“-Берово за 2014 година  

 

1.Се усвојува Програмата за работа на Дом на култура „Димитар Беровски“- Берово за 2014 

година. 

2.Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник 

на Општина Берово“.  

 

Бр.07-2557/1                                                                                            Совет на Општина Берово 

17.12.2013 година                                                                                                Претседател 

Б е р о в о                                                                                                   Јован Матеничарски с.р.  

                                                                 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на 

РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина 

Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува 

 

З А К Л У Ч О К 

за објавување на Одлука за усогласување на намените на Урбанистички план за село 

Будинарци  во однос на легализација на објекти надвор од дефинираниот опфат на планот 

за Гриовски Владо во локалитет „Басара“ во атарот на с. Будинарци  

 

 

 Се објавува Одлука за усогласување на намените на Урбанистички план за село 

Будинарци во однос на легализација на објекти надвор од дефинираниот опфат на планот за 

Гриовски Владо во локалитет „Басара“ во атрот на с.Будинарци, бр.07-2558/1, што Советот на 

Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 17.12.2013 година. 

 

Бр.08-2580/28                                                                                             ОПШТИНА  БЕРОВО 

19.12.2013 год.                                                                                                  Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                                       Драги Наџински с.р. 

 
Vrz osnova na ~len 10, stav 4 od Zakonot za postapuvawe so bespravno izgradeni objekti 

(Sl.vesnik na RM br. 23/11, 54/11 i 155/12), ~len 22 st.1 t.1  od Zakonot za lokalna samouprava 

(Sl.vesnik na RM br. 5/02), i ~len 19, stav 2, to~ka 7, od Statutot na op{tina Berovo (Sl.glasnik 

na OB br.13/02 i 18/07), Sovetot na op{tina Berovo na sednicata odr`ana na den 17.12.2013 god, 

donese: 

 

O   D   L   U   K   A 
Za usoglasvawe na namenite na Urbanisti~kiot plan za selo Budinarci,  

vo odnos na legalizacija na objekti nadvor od definiraniot opfat na planot 

za Griovski Vlado, vo lokalitet “Basara” vo atarot na s.Budinarci 

 

^len 1 

 Se dava soglasnost za usoglasvawe na namenite na Urbanisti~kiot plan za selo Budinarci, 

vo odnos na legalizacija na objekti nadvor od definiraniot opfat na planot, so izrabotka na 

LUPD, za stopnaski kompleks Farma - za Griovski Vlado, vo lokalitet “Basara” vo atarot na 

s.Budinarci, so slednite katastraski parceli:  

 KP 149, 150, 151, 152, 154, 155 i 160, KO Budinarci. 
 

^len 2 
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 Sovetot na Op{tina Berovo, po donesuvaweto na odlukata, go zadol`uva odelenieto za 

urbanizam da izgotvi proektna zada~a za definiraniot opfat na pro{iruvaweto so predvidenata 

namena, za objektite koi gi ispolnuvaat uslovite za utvrduvawe na praven status na bespravno 

izgraden objekt, bidat vklopeni vo istiot. 
 

^len 3 

 Finansiraweto na “izrabotka na LUPD, za stopnaski kompleks Farma” -  za Griovski 

Vlado, vo lokalitetot “Basara” vo atarot na s.Budinarci, }e go vr{i zainteresiranoto fizi~ko 

ili pravno lice Griovski Vlado, soglasno ~l. 17 od zakonot za Prostorno i urbanisti~ko 

planirawe. 

^len 4 

 Ovaa odluka vleguva vo sila naredniot den od denot na objavuvaweto vo “Slu`ben glasnik 

na Op{tina Berovo“. 

 

Br. 07- 2558/1                                                                                                      Sovet na Op{tina Berovo 

17.12.2013 god.                                                                                                                    Pretsedatel 

B e r o v o                                                                                                          Jovan Mateni~arski с.р. 

                                               
   

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на 

РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина 

Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува 

 

З А К Л У Ч О К 

за објавување на Заклучок за усвојување на Програма за спроведување на  

општите мерки за заштита на населението од заразни болести за 2014 година  

 

 Се објавува Заклучок за усвојување на Програма за спроведување на општите мерки за 

заштита на населението од заразни болести за 2014 година, бр.07-2559/1, што Советот на 

Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 17.12.2013 година. 

 

Бр.08-2580/29                                                                                               ОПШТИНА  БЕРОВО 

19.12.2013 год.                                                                                                      Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                                         Драги Наџински с.р. 

 

 

Врз основа член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл.гласник на 

Општина Берово“ бр.5/02), член 19 став 2 точка 44 од Статутот на Општина Берово („Службен 

гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Советот на Општина Берово на 

седницата одржана на 17.12.2013 година,  донесе 

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на Програма за спроведување на општи мерки за  

заштита на населението од заразни болести во 2014 година  

 

1. Се усвојува Програма за спроведување на општи мерки за заштита на населението од 

заразни болести  во 2014 година. 

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник 

на Општина Берово“.  

 

Бр.07- 2559/1                                                                                            Совет на Општина Берово 

17.12.2013 година                                                                                                     Претседател 

Б е р о в о                                                                                                       Јован Матеничрски с.р.  
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на 

РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина 

Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува 

 

З А К Л У Ч О К 

за објавување на Решение за доделување на средства од Буџетот  

на Општина Берово за 2013 година на Ханка Едипова од Берово  

 

 Се објавува Решение за доделување на средства од Буџетот на Општина Берово за 2013 

година на Ханка Едипова од Берово, бр.05-2323/2, што Советот на Општина Берово го донесе на 

седницата што се одржа на 17.12.2013 година. 

 

Бр.08-2580/30                                                                                                ОПШТИНА  БЕРОВО 

19.12.2013 год.                                                                                                       Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                                            Драги Наџински с.р.    

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална смоуправа („Сл.весник на 

РМ“ бр.5/02), член 19 став 2 точка 44 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на 

Општина Берово“ бр.13/02,18/07,30/08 и 20/10) и член 5 од Правилникот бр.07-833/1 од 

30.04.2012 година („Сл..гласник на Општина Берово“ бр.39/12), Советот на Општина Берово на 

седницата одржана на 17.12.2013 година донесува 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за доделување на средства од  

Буџетот на Општина Берово за 2013 година 

 

1. На Ханка Едипова од Берово со ЕМБГ 2112966496509 поради незавидна финансиска 

положба за покривање на трошоци за определени услуги се доделува еднократна парична 

помош во износ од 3.000,00 денари. 

2. Средствата за таа намена ќе бидат исплатени од Буџетот на Општина Берово за 2013 

година програма V1 подставка 464 990 други трансвери. 

3. Се задолжува Одделението за финансиски прашања на Општина Берово да го спроведе 

оваа решение на трансакциска сметка 200002660414433 на Стопанска Банка А.Д Скопје. 

4. Ова Решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник 

на Општина Берово“. 

 

Бр.05-2323/2                                                                                               Совет на Општина Берово 

17.12.2013 година                                                                                                   Председател 

Б е р о в о                                                                                                      Јован Матеничарски с.р. 

 

 

Врз основа на член 50 став 1 точка 8 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на 

РМ“ бр.5/02) и член 17 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Берово за 2013 

година („Сл.гласник на Општина Берово“ бр.44/12), а во врска со Барањето на ЗГ „Центар за 

мултиетничка соработка и разбирање - Заедно во Европа“ Струга од 12.11.2013 година, 

Градоначалникот на Општина Берово донесува 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за доделување на средства од 

Буџетот на Општина Берово за 2013 година 
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1. На ЗГ „Центар за мултиетничка соработка и разбирање - Заедно во Европа“ Струга, за 

реализација на манифестацијата „Различни а еднакви 2013 година“, се доделува донација 

во износ од 3.000,00 денари. 

2. Средствата за таа намена ќе бидат исплатени од Буџетот на Општина Берово за 2013 

година програма Г1 поддршка на ЛЕР, подставка 463 110 трансвери до здруженија на 

граѓани и фондации. 

3. Се задолжува Одделението за финансиски прашања на Општина Берово, да го спроведе 

ова Решение на жиро-сметка број 200001239625266. 

4. Здружението од точка 1 (еден) на ова Решение се задолжува да поднесе извештај за 

намената на средствата до Одделението за финансиски прашања на Општина Берово. 

5. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 

гласник на Општина Берово“. 

 

Бр.05-2290/2                                                                                                      ОПШТИНА БЕРОВО 

19.11.2013  година                                                                                                   Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                                              Драги Наџински с.р.                                                                                                           

 

Врз основа на член 50 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на 

Р.М“ бр.5/02), член 61 став 1 алинеа 11 од Статутот на Општина Берово („Сл.гласник на Општина 

Берово“ бр.13/02 и 18/07), член 123 став 10 од Законот за заштита на децата („Сл.весник на Р.М“ 

бр.23/13), Градоначалникот на Општина Берово, донесе: 

 

РЕШЕНИЕ 

за избор на директор на  

ОЈУДГ „23-ти Август“ - Берово 

 

1. За директор на  ОЈУДГ „23-ти Август“ – Берово, се избира Фимка Ковчегарска – 

дипломиран професор по предучилишно воспитание на македонски јазик. 

2. Мандатот на директорот започнува од 18.11.2013 година и трае 4 (четири) години. 

3. Решението влегува во сила со денот на донесувањето. 

 

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

 

 Во врска со Одлука бр.04-2105/1 од 21.10.2013 година за распишување на Јавен конкурс за 

избор на директор на ОЈУДГ „23-ти Август“ Берово, објавениот Јавен оглас бр.04-207/1 од 

29.10.2013 година за избор на директор на ОЈУДГ „23-ти Август“ Берово, во дневниот весник 

„Нова Македонија“ и „Коха“, во законски предвидениот рок  пријавен бил само еден кандидат  - 

Фимка Ковчегарска. 

 По спроведување на постапката и извршеното интервју со кандидатот, Управниот одбор 

на ОЈУДГ „23-ти Август“ Берово, достави Предлог бр.02-242/1 од 14.11.2013 година, кандидатот 

Фимка Ковчегарска – дипломиран професор по предучилишно воспитание, да биде назначена за 

директор на ОЈУДГ „23-ти Август“ Берово. 

 Со оглед на претходно наведеното се донесе Решение како во диспозитивот. 

  

Упатство за правно средство: Против оваа Решение може да се поднесе жалба до Државна 

Комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен при 

Влада на Р.Македонија во рок од 8 дена од приемот на решението.   

 

Бр.08-2088/4                                                                                                               Општина Берово 

18.11.2013 година                                                                                                     Градоначалник 

                                                                                                                                  Драги Наџински с.р. 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 16 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на 

Р.М“ бр.5/02), член 61 став 1 алинеа 12 од Статутот на Општина Берово („Сл.гласник на Општина 

Берово“ бр.13/02 и 18/07), член 104 став 1 од Законот за работни односи („Сл.весник на Р.М“ 

бр.62/05 ...... 170/13) и член 18 став 1 од Законот за пензиско и инвалидско осигурување 

(„Сл.весник на Р.М“ бр.98/12 ..... 170/13), Градоначалникот на Општина Берово донесе: 

 

РЕШЕНИЕ 

за престанок на работен однос по сила на закон  

на директорот на ОСУ „Ацо Русковски“ – Берово 

 

1.На директорот на ОСУ „Ацо Русковски“ – Берово – Ефтим Гашчеовски му престанува  

работниот однос на вршител на должност директор на ОСУ „Ацо Русковски“ – Берово, по сила 

на закон (старосна пензија). 

2.Работниот однос на Ефтим Гашчеовски му престанува на ден 31.12.2013 година, согласно член 

104 став 1 од Законот за работни односи („Сл.весник на Р.М“ бр.62/05 ... 170/13) и член 18 став 1 

од Законот за пензиско и инвалидско осигурување („Сл.весник на Р.М“ бр.98/12 ...... 170/13). 

3.Оваа решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

Општина Берово“. 

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

 

Поради исполнување на условите за старосна пензија, согласно член 104 став 1 од Законот 

за работни односи („Сл.весник на Р.М“ бр.62/05 ...... 170/13) и член 18 став 1 од Законот за 

пензиско и инвалидско осигурување („Сл.весник на Р.М“ бр.98/12 ..... 170/13) на Ефтим 

Гашчеовски му престанува работниот однос на вршител на должност директор на ОСУ „Ацо 

Русковски“ – Берово, по сила на закон (старосна пензија). 

Работниот однос на Ефтим Гашчеовски – директор на ОСУ „Ацо Русковски“ – Берово му 

престанува на ден 31.12.2013 година.  

 

 Од претходно изнесеното се донесе решение како во диспозитивот. 

 

Упатство за правно средство: Против ова Решение може да се поднесе жалба до Државна 

комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен при 

Влада на Р.Македонија во рок од 8 дена од денот на приемот на решението. 

 

                                                                                                                                  Општина Берово 

      Бр.04-2064/8                                                                                                       Градоначалник 

      16.12.2013 година                                                                                            Драги Наџински с.р. 

                                                                                                              
 

Врз основа на член 50 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на 

Р.М“ бр.5/02), член 61 став 1 алинеа 11 од Статутот на Општина Берово („Сл.гласник на Општина 

Берово“ бр.13/02 и 18/07), член 132 став 1 и став 14 од Законот за основно образование 

(„Сл.весник на Р.М“ бр.103/08..... 24/13), Градоначалникот на Општина Берово, донесе: 

 

 

РЕШЕНИЕ 

за избор на директор на  

ООУ „Никола Петров Русински“ – с.Русиново - Берово 

 

1.За директор на ООУ „Никола Петров Русински“ – с.Русиново - Берово, се избира Лиљана 

Буровска, со завршено високо образование – филозофски факултет. 

2.Мандатот на директорот започнува од 22.01.2014 година и трае 4 (четири) години. 

3.Решението влегува во сила со денот на донесувањето. 
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ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

 Во врска донесената Одлука за отпочнување на постапка за избор на директор на ООУ 

„Никола Петров Русински“ с.Русиново - Берово бр.08-2133/2 од 31.10.2013 година, Училишниот 

одбор на ООУ „Никола Петров Русински“ с.Русиново – Берово, распиша оглас за избор на 

директор бр.04-221/1 од 11.11.2013 година објавен во два дневни весника „Нова Македонија“ и 

„Коха“. 

 По спроведување на постапката и извршеното интервју со кандидатите, Училишниот 

одбор на ООУ „Никола Петров Русински“ с.Русиново - Берово достави Предлог бр.08-2133/3 од 

12.12.2013 година, кандидатот Лиљана Буровска да биде назначена за директор на ООУ „Никола 

Петров Русински“ с.Русиново - Берово. 

 Со оглед на претходно наведеното се донесе Решение како во диспозитивот. 

 

Упатство за правно средство: Против оваа Решение може да се поднесе жалба до Државна 

Комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен при 

Влада на Р.Македонија во рок од 8 дена од приемот на решението.   

 

Бр.08-2133/4                                                                                                             Општина Берово 

16.12.2013 година                                                                                                     Градоначалник 

                                                                                                                                 Драги Наџински с.р. 

 

Врз основа на член 50 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на 

Р.М“ бр.5/02), член 61 став 1 алинеа 11 од Статутот на Општина Берово („Сл.гласник на Општина 

Берово“ бр.13/02 и 18/07), член 92 – а  став 12 од Законот за средно образование („Сл.весник на 

Р.М“ бр.44/95..........24/13), Градоначалникот на Општина Берово, донесе: 

 

РЕШЕНИЕ 

за избор на директор на  

ОСУ „Ацо Русковски“ –  Берово 

 

1. За директор на ОСУ „Ацо Русковски“ – Берово, се избира Гоце Џалевски со завршено 

високо образование – технолошко – металуршки факултет. 

2.Мандатот на директорот започнува од 01.01.2014 година и трае 4 (четири) години. 

3.Решението влегува во сила со денот на донесувањето. 

 

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

 

 Во врска донесената Одлука за отпочнување на постапка за избор на директор на ОСУ 

„Ацо Русковски“ - Берово бр.04-2064/5 од 31.10.2013 година, Училишниот одбор на ОСУ „Ацо 

Русковски“  – Берово, распиша оглас за избор на директор бр.02-335/2 од 06.11.2013 година 

објавен во два дневни весника „Нова Македонија“ и „Коха“. 

 По спроведување на постапката и извршеното интервју со кандидатите, Училишниот 

одбор на ОСУ „Ацо Русковски“ - Берово достави Предлог бр.04-2064/6 од 13.12.2013 година, 

кандидатот Гоце Џалевски да биде назначен за директор на ОСУ „Ацо Русковски“  - Берово.  

 Со оглед на претходно наведеното се донесе Решение како во диспозитивот. 

  

Упатство за правно средство: Против оваа Решение може да се поднесе жалба до Државна 

Комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен при 

Влада на Р.Македонија во рок од 8 дена од приемот на решението.   

 

Бр.04-2064/7                                                                                                          Општина Берово 

16.12.2013 година                                                                                                  Градоначалник 

                                                                                                                               Драги Наџински с.р. 
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ПРЕДГОВОР 

 
Енергетиката, вклучувајќи ги сите нејзини сегменти, има големо влијание врз правилниот 

и континуиран развојот на државите и поради тоа е приоритет на сите позначајни економии. 

Спроведувањето на мерки за зголемување на енергетската ефикасност, намалување на 

искористувањето на фосилните горива како и зголемување на употребата на обновливите извори 

на енергија,  се само дел од активностите кои се превземаат со цел да се зголеми: стабилноста на 

снабдување со енергија, континуитетот, рационалната употреба на домашните енергетски 

ресурси, конкурентноста, како и да се намалат: зависноста од увоз на електрична енергија, 

негативните влијанија врз животната средина предизвикана од Климатските промени.   

Согласно член 132 од Законот за енергетика од 18 февруари 2011 година, Општина Берово 

има обврска за изготвување на сопствена локална програма за енергетска ефикасност и истата ќе 

биде за периодот 2014-2016 година. Иницирањето на Програмата е од страна на Градоначалникот 

и Локалната самоуправа со цел за подобрување на енергетската ефикасност во објектите под 

општинска управа, како и во јавното осветление.  Исто така дополнителна цел е зголемување на 

свеста за рационално користење на енергијата меѓу населението во општината, а во исто време и 

заштеда на парични средства преку примена на мерките на енергетска ефикасност за да истите 

бидат употребени за понатамошно усовршување и подобрување на состојбите во објектите од 

јавен интерес. 

Програмата за енергетска ефикасност е изработена од страна на фондацијата „Ново 

образование за бизнис (НБЕ)“ и нејзините консултанти Игор Панчевски Дипл. Електро инжинер 

и М-р Горан Ковачевиќ,  во соработка со тимот за енергетска ефикасност на општина Берово, 

предводена од тим-лидерот Ѓорѓи Пеовски. 

Изработката на програмата е дел од проектот „Енергетски Ефикасна Локална Самоуправа“ 

кој има за цел да ја подигне свеста за енергетска ефикасност кај локалната самоуправа, но и да ги 

поддржи општините во нивните напори за намалување на енергетската интензивност на јавните 

објекти на локално ниво.   

Главниот фокус на НБЕ како активен чинител во граѓанското општество е на следните три 

програмски области: 

- Енергетска ефикасност и обновливи извори на енергија 

- Локален и регионален развој 

- Унапредување на претприемништвото и економскиот развој 

Проектот „Енергетски Ефикасна Локална Самоуправа” се реализира од страна на НБЕ, со 

поддршка на Центарот за институционален развој – ЦИРА и е финансиран од страна на 

Швајцарската Агенција за Развој и Соработка. Како дел од овој проект е предвидено да се 

реализираат три проектни активности: 

1. Термографска анализа на јавните објекти во општините: изготвување на вкупно 20 

термографски студии во 20 општини 

2. Поддршка на неколку општини за изготовка на Програма за енергетска ефикасност 
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3. Изготовка на извештај од мониторинг на имплементацијата на активности предвидени со 

Програмите за енергетска ефикасност и Годишните Акционите планови на општините 

      Во Република Македонија веќе подолг период се присутни голем број на меѓународни 

донаторски и финансиски институции и организации кои преку својата финансиска помош се 

фокусирани да го помогнат развојот на РМ и истовремено да придонесат за нејзиното 

приближување кон Европската Унија. „Швајцарската Агенција за Развој и Соработка“ е една од 

организациите која особено се истакнува на ова поле, а воедно и како дел од своите развојни 

програми за поддршка на Република Македонија ја финансира и поддршката за изготовка на оваа 

програма за енергетска ефикасност. 

 

1 ИЗВРШНО РЕЗИМЕ 

 

Општина: Берово 

Градоначалник: Драги Наџински 
Контакт:                                        

Име: Ѓорги Пеовски 
Позиција: Раководител во Одделение за локален економски 

развој и  

                                                     локален менаџер за енергетска ефикасност 

 

Адреса: Ул. „Димитар Влахов“, бр.10, 2330 Берово 

 
Телефон: 033/471 057 
 
E-mail: gorgi.peovski@t-home.mk  

Web: http://berovo.gov.mk 

 

Енергетските резерви на Република Македонија се со ограничен век за искористување и 

во иднина, доколку се земе во предвид моменталниот начин на искористување на истите, 

државата сé повеќе ќе биде зависна од увоз на енергија. Затоа превземањето на активности кои 

ќе водат кон реализација на мерки за енергетската ефикасност и употребата на обновливи 

извори на енергија е од суштествено значење и при тоа покрај намалувањето на зависноста од 

увоз на енергија, дополнителни придобивки може да се согледаат во продолжување на векот на 

искористувањето на домашните резерви, намaлување на трошоците наменети за увоз на 

електрична енергија чија цена на светскот пазар е со тенденција на перманентен раст и 

друго. 

Во 2011 стапи на сила новиот Закон за енергетика при што изготвувањето на “Општинска 

Програма за Енергетска Ефикасност“ (ОПЕЕ) стана законска обврска на секоја  општина  во  

Република  Македонија. Имено, според овој закон, политиката на општината за енергетска 

ефикасност се утврдува со Програма за унапредување на енергетска ефикасност која треба да 

биде во согласност со националната Стратегија за унапредување на енергетската ефикасност. 

Програмата ја донесува Советот на општината и таа се однесува на три години. Градоначалникот 

изготвува план за реализација на програмата и извештај за остварување на планот за претходната 

година и го доставува до Советот на општината за одобрување односно усвојување.  

Општина Берово ја изготви Општинската Програмата за Енергетска Ефикасност со цел 

дефинирање на:  

mailto:gorgi.peovski@t-home.mk
http://berovo.gov.mk/
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1) моменталната состојба на потрошувачка на енергија на објектите кои што се под 

надлежност на општината, како и потрошувачката на енергија во услугите што ги 

обезбедува (уличното осветлување); 

2) мерките за намалување на потрошувачката на енергија во истите; како и 

3) мерките за намалување на потрошувачката на енергија во услугите што ги обезбедува 

општината (уличното осветлување).  

 

За постигнување на гореспоменатото најпрвин собрани се квантитативни и квалитативни 

податоци за моменталната состојбата на објектите како и потрошувачката на енергенси во 

истите. Собраните податоци се предмет на анализа за да се дефинираат можностите за заштеда 

на енергија на енергетските системи во објектите.  Врз основ на овие податоци дадени се 

препораки за спроведување на активности за подобрување на енергетска ефикасност врз база на 

идентификуваните можности за заштеда на енергија на објектите кои што се под надлежност на 

општината како и намалување на потрошувачката на енергија во услугите што ги обезбедува 

општината (уличното осветлување). 

Општина Берово под своја надлежност има триесет и два објекти и уличното осветлување 

како комунална услуга. За потребите на оваа програма податоци од дваесет и седум објекти беа 

собрани и употребени за понатамошни анализи. Дваесет и седумте објектите кои се под 

надлежност се: два административни објекти (општинската зграда и помал објект – проектна 

единица), едно централно средно училиште, две централни основни училишта и седум подрачни 

основни училишта, четири градинки, дом на културата и музеј, шест објекти на комунални 

претпријатија, бизнис инкубатор, противпожарен дом и една спортска сала. Резултатите од 

направената анализата се претставени во табелите подолу:  

 

Табела 2: Преглед на потрошувачка на енергија во објектите под управување на Општина 

Берово за 2012 година 

 

р.б

. Тип/Име на објект Локација 

Грејна 

Површи

на 

Потрошувачка на енергија 

пред мерки за ЕЕ 

ВК.  за 

енергиј

а 

Објекти во сопственост на 

општината 
Место m

2
 

Електрич

на 

kWh/год. 

Топлинск

а 

kWh/год. 

Вкупно 

kWh/год

. 

ден/год. 

Административни 

објекти 
  

1) Општинска зграда Берово 1.060 75.429 
149.4

00 
224.829 

1.634.00

0 

2) 
Мала зграда - 

проектна 
Берово 189 4.700 

13.94

4 
18.644 

113.1

40 

  ВКУПНО   
1.249 80.129 

69.72

0 

149.84

9 

1.747.14

0 

Образование   

3) 
ОСУ „Ацо 

Русковски“ 
Берово 3.685 54.386 

838.1

03 
892.489 

2.155.51

0 

4) 
ОУ „Н П - 

Русински“ 
Русиново 1.077 10.673 

99.65

8 
110.331 278.729 
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5) 
ООУ „Д И 

Малешевски“ 
Берово 3.800 53.993 

901.5

38 
955.531 

3.165.14

8 

6) 
ПУ „Д И 

Малешевски“ 
с. Мачево 185 711 

22.99

8 
23.709 

34.46

3 

7) 
ПУ „Д И 

Малешевски“ 

с. 

Митрашинц

и 

806 2.391 
107.3

24 
109.715 

151.2

73 

8) 
ПУ „Д И 

Малешевски“ 

с. 

Смојмирово 
300 2.017 

51.74

5 
53.762 

78.28

3 

9) 
ПУ „Д И 

Малешевски“ 

с. 

Владимиров

о 

370 3.388 
51.74

6 
55.134 

121.7

42 

10) 
ПУ „Д И 

Малешевски“ 
с. Будинарци 762 9.017 

84.81

9 
93.836 

460.6

85 

11) 
ПУ „Д  И 

Малешевски“ 
с. Двориште 632 1.452 

84.81

9 
86.271 

403.5

68 

12) 
ПУ „Д И 

Малешевски“ 
с. Ратево 371 2.284 

76.66

0 
78.944 

111.4

77 

  ВКУПНО   
11.988 140.312 

2.319.41

0 
2.459.722 

6.960.87

8 

Социјална грижа   

13) ОЈУДГ „23 Август“ Берово 1.280 42.909 
201.2

32 

244.14

1 

500.7

85 

14) ОЈУДГ „23 Август“ 

с. 

Митрашинц

и 

80 1.069 
16.09

8 
17.167 

31.41

6 

15) ОЈУДГ „23 Август“ с. Русиново 1.028 10.483 
93.89

3 

104.37

6 

530.7

31 

16) ОЈУДГ „23 Август“ с. Будинарци 62 1.452 
16.09

9 
17.551 

36.84

3  

  ВКУПНО   
2.450 55.913 

327.3

22 

383.23

5 

1.099.77

5 

Култура   

17) Музеј на град Берово Берово 12 390 
13.41

5 
13.415 

18.26

2 

18) 
Дом на кул. „Д. 

Беровски“ 
Берово 305 1.200 

32.58

0 
33.780 

45.29

3 

  ВКУПНО   
317 1.590 

45.99

5 
46.225 

63.55

5 

Општински услуги   

19) 
ЈПКР „Услуга“ - 

админ. 
Берово 150 900 

38.33

0 
39.230 

55.58

0 

20) 
ЈПКР „Услуга“ – 

Ф.станица 
Берово / 143.002 0 

143.00

2 

368.0

23 

21) 
ЈПКР „Услуга“ – П. 

станица 
Берово / 75.355 0 75.355 

290.4

61 

22) 
ЈПКР „Услуга“ С. 

двор 
Берово 120 10.600 

47.91

2 
58.512 

131.8

16 

23) Противпожарен Дом Берово / / / / / 

24) 
Пречис.  станица-

админ 
с. Мачево 100 26.280 

19.16

5 
45.445 

192.9

36 

25) Пречис.  станица-ОЗ с. Мачево (282м2) 207.182 0 207.18 1.181.55
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2 2 

26) Бизнис Инкубатор Берово (835м2) / / /   

  ВКУПНО   
370 463.319 

105.4

07 

568.72

6 

2.220.36

8 

Спортски сали   

27) 

Спортска сала   

„Македонски 

бранители“ 

Берово 1.610 12.013 
191.6

50 

203.66

3 

390.6

47 

  ВКУПНО   
1.610 12.013 

191.6

50 

203.66

3 

390.6

47 

 

 

Вкупната потрошувачка на енергија на општина Берово изнесува 4.627 MWh на годишно ниво. 

За ова ниво на потрошувачка општината издвојува од својот буџет 17.087.000 денари што 

претставува 10% од севкупниот буџет на општината. 

Вкупниот потенцијал на заштеда на општина Берово со имплементирање на дадените мерки за 

енергетска ефикасност изнесува 27% или 1.245 MWh годишно. 

 

Табела 2: Преглед на можни заштеди на енергија во објектите под управување на Општина 

Беровосо период на отплата 

р.б. 
Мерка за подобрување на 

енергетската ефикасност 
Инвестиција ЗАШТЕДИ 

Период 

на 

отплата 

Објекти во сопственост на општината ден. kWh/год. ден./год 
Енергија 

% 
год. 

Административни објекти 

1) Општинска зграда, Берово 

  Вкупно од сите ЕЕ мерки  
2,361,340 59,977 

448,08

1 
51.9 5.3 

2) Мала зграда - проектни канцекарии, Берово 

  Вкупно од сите ЕЕ мерки  556,760 10,076 69,866 72.2 8.0 

  ВКУПНО 2,918,100 70,053 

517,94

7   5.6 

Образование 

3) ОСУ „Ацо Русковски“, Берово 

  
Вкупно од сите ЕЕ мерки  

1,128,800 
146,90

9 

384,22

2 
16.5 2.9 

4) ОУ „Никола Петров - Русински“, с.Русиново 

  
Вкупно од сите ЕЕ мерки  

1,202,800 35,000 
171,15

5 
35.0 7.0 

5) ООУ „Дедо Иљо Малешевски“, Берово 

  
Вкупно од сите ЕЕ мерки  3,000,000 

178,33

9 

799,33

3 
20.0 3.8 

6) ПУ „Дедо Иљо Малешевски“, с.Митрашинци 

  Вкупно од сите ЕЕ мерки  
2,052,696 58,000 

156,14

3 
54.0 13.1 

7) ПУ „Дедо Иљо Малешевски“, с.Смојмирово 

  Вкупно од сите ЕЕ мерки  554,480 19,622 37,809 37.9 14.7 



 

   103 

8) ПУ „Дедо Иљо Малешевски“, с.Владимирово 

  Вкупно од сите ЕЕ мерки  1,800,960 33,168 96,094 60.2 18.7 

9) ПУ „Дедо Иљо Малешевски“, с.Будинарци 

  Вкупно од сите ЕЕ мерки  
1,136,960 39,722 

220,97

2 
46.8 5.15 

10) ПУ „Дедо Иљо Малешевски“, с.Двориште 

  Вкупно од сите ЕЕ мерки  
928,450 43,189 

272,09

9 
50.0 3.4 

11) ПУ „Дедо Иљо Малешевски“, с.Ратево 

  Вкупно од сите ЕЕ мерки  
1,757,560 49,600 

144,65

5 
62.8 12.2 

  ВКУПНО 
13,562,706 

603,54

9 
2,282,481 24.5 5.9 

Социјална грижа 

12) ОЈУДГ „23 Август“, Берово 

  
Вкупно од сите ЕЕ мерки  1,807,010 96,620 

189,67

5 
39.5 9.5 

13) ОЈУДГ „23 Август“, с.Митрашинци 

  Вкупно од сите ЕЕ мерки  310,992 4,000 12,600 24.8 24.7 

14) ОЈУДГ „23 Август“, с.Русиново 

  Вкупно од сите ЕЕ мерки  
3,434,320 80,275 

481,23

0 
76.9 7.1 

15) ОЈУДГ „23 Август“, с.Будинарци 

  Вкупно од сите ЕЕ мерки  256,059 6,000 17,547 37.2 14.6 

  ВКУПНО 5,808,381 

186,89

5 

701,05

2 56.5 8.3 

Култура 

16) Музеј на град Берово, Берово 

  Вкупно од сите ЕЕ мерки  484,368 19,100 48,921 41.5 9.9 

  ВКУПНО 484,368 19,100 48,921 41.5 9.9 

Општински услуги 

17) ЈПКР „Услуга“ - административна зграда, Берово 

  Вкупно од сите ЕЕ мерки  517,823 12,000 34,726 31.3 14.9 

18) ЈПКР „Услуга“ -  Стопански  двор “, Берово 

  Вкупно од сите ЕЕ мерки  350,300 21,000 40,538 43.9 8.6 

  ВКУПНО 868,123 33,000 75,264 31.3 11.5 

Спортски сали 

19) Спортска сала „Македонски бранители“ ОСУ „Ацо Русински“, Берово 

  ВКУПНО 140,000 8,154 48,924 67.9 2.9 

УУлично осветлување 

 
ВКУПНО 923,700 

323,76

9 

2,136,

879 
 0.5 

       

Табела 3: Висина на приоритет за спроведување на мерките за енергетска ефикасност по 

објект 

р.б

. 
Тип/Име на објект Локација 

Грејна 

површи

на 

Спец. 

Потрош. 

на 

енергија 

Степен 

на 

дотраено

ст 

X 

(60+10+

10+20) 
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Објекти во сопственост на 

општината 
Место m

2
 

 kWh/m
2
 

год. 
    

Административни објекти 

1) Општинска зграда Берово 1.060 141 5 73 

2) Мала зграда - проектна Берово 189 74 2 69 

Образование 

3) ОСУ „Ацо Русковски“ Берово 3.685 227 2 79 

4) ОУ „Н П - Русински“ Русиново 1.077 93 3 36 

5) ООУ „Д И Малешевски“ Берово 3.800 237 2 85 

6) ПУ „Д И Малешевски“ с. Мачево 185 124 1 34 

7) ПУ „Д И Малешевски“ 
с. 

Митрашинци 
806 133 4 47 

8) ПУ „Д И Малешевски“ 
с. 

Смојмирово 
300 172 8 65 

9) ПУ „Д И Малешевски“ 

с. 

Владимиров

о 

370 140 8 57 

10) ПУ „Д И Малешевски“ с. Будинарци 762 111 5 44 

11) ПУ „Д И Малешевски“ с. Двориште 632 134 6 52 

12) ПУ „Д И Малешевски“ с. Ратево 371 207 7 71 

Социјална грижа 

13) ОЈУДГ „23 Август“ Берово 1.280 157 2 61 

14) ОЈУДГ „23 Август“ 
с. 

Митрашинци 
80 201 8 66 

15) ОЈУДГ „23 Август“ с. Русиново 1.028 91 9 52 

16) ОЈУДГ „23 Август“ с. Будинарци 62 260 9 81 

Култура 

17) Музеј на град Берово Берово 12 1.118 8 81 

18) Дом на кул „Д Беровски“ Берово 305 107 8 46 

Општински услуги 

19) ЈПКР „Услуга“ - админ. Берово 150 256 7 65 

20) 
ЈПКР „Услуга“ - Филтер 

станица 
Берово / 0 / / 

21) 
ЈПКР „Услуга“ - Пумпна 

станица 
Берово / 0 / / 

22) ЈПКР „Услуга“ -  С. Двор  Берово 120 399 10 98 

23) Противпожарен Дом Берово / 0 9 / 

24) 
Пречистителна станица-

админ 
с. Мачево 100 192 1 39 

25) 
Пречистителна станица-

ОЗ 
с. Мачево 

(282м2

) 
0 / / 

26) 
Бизнис Инкубатор-нов 

објект 
Берово 

(835м2

) 
0 0 / 

Спортски сали 

27) 
С. сала „Македонски 

бранители“ 
Берово 1.610 119 2 / 
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Спроведувањето на Програмата за енергетска ефикасност носи повеќе придобивки како на 

пример: намалување на загубите на енергија, намалување на трошоците за топлинска и 

електрична енергија од буџетот на општината, подобрување на комфорот во училишните згради, 

подобрување на резултатите од образованието на децата, подобрување на осветленоста на 

просториите и друго. За да се постигнат овие цели, потребно е доследно спроведување на 

програмата, следење и надградување на податоците од базата на податоци за што е потребно да 

се оформи одговорен тим за енергетска ефикасност во општината со поддршка на 

градоначалникот и општинскиот совет.  

 

2 ВОВЕД 

Во Oпштина Берово постои потенцијал за зголемување на енергетската ефикасност во 

објектите под општинска управа и уличното осветлување. Трошоците за енергија изнесуваат 

околу 9,5% од вкупниот буџет на општината за 2012 година. За да се намали потрошувачката на 

енергија, а со тоа  и трошоците за енергија и во исто време да се подобрат внатрешните услови на 

објектите во сопственост на општината од една страна и уличното осветление од друга страна, 

потребно е да се применат различни мерки за енергетска ефикасност.  

Главната цел на Општинската Програма за Енергетска Ефикасност (ОПЕЕ) во Општина Берово е 

да се намали потрошувачката на енергија во објектите под општинска управа и уличното 

осветление во општината, со што позитивно ќе се влијае врз подобрувањето на локалните 

економски состојби и намалувањето на буџетските трошоци. Покрај овие придобивки, со 

спроведувањето на ОПЕЕ ќе се постигне и:  

 Обновување на објектите и енергетските системи;  

 Подобрување на условите за работа, комфортот и продуктивноста;  

 Подигање на свест за енергетски заштеди кај сите лица во општината кои учествуваат во 

енергетскиот биланс на самата општина; и 

 Заштита на животната средина. 

 

2.1 Профил на Општината 

Беровската Котлина го опфаќа најисточниот дел од Република Македонија, помеѓу 41° 06” и 41° 

53” географска ширина и помеѓу 23° 12” и 22° 37” географска должина. Општината Берово на југ 

се граничи со општините Ново Село, Босилово и Василево, на запад со општините Радовиш и 

Виница, на север со Делчево и со Пехчево, на исток со државната граница на Бугарија. Вкупната 

површина на општина Берово изнесува 595 км², а се наоѓа на 800 м просечна надморска висина. 

Релјефот е претежно ридско-планински, а рамнински терени има само околу речното корито на 

реката Брегалница. 

Општина Берово претставува природна, географска и економска целина на 9 населени места, 

каде живеат 13.941 жители . Седштето на општината е лоцирано во Берово (7.002 жители) а 

останатите осум населени места се: Будинарци (682 жители), Владимирово (861 жители), 

Двориште (757 жители), Мачево (206 жители), Митрашинци (729 жители), Ратево (844 жители), 

Русиново (2.095), и Смојмирово (765) и спаѓаат во категоријата ридско-планински села. 
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Општина Берово располага со богати природни ресурси, шумски потенцијал и чиста, незагадена 

средина. Главни стопански гранки се: земјоделство, сточарство, шумарство, рударство, текстилна 

индустрија, занаечиството, туризам и угостителство. На подрачјето на општина Берово 

функционираат неколку поголеми стопански субјекти, и повеќе помали стопански субјекти кои 

се поврзани со преработување на земјоделски производи, изработка на дрвена граѓа, делови за 

мебел и производство на мебел, хемиска индустрија, текстилна индустрија и друго.  

Потенцијалите за развој на општината се гледаат во искористување на потенцијалите за 

производство на здрава храна, преработка на дрво, туризмот, искористување на минералните 

суровини и рудите како и искористување на водите на реката Брегалница и нејзините притоки. 

Главниот акцент за понатамошен економски развој е ставен нa следните активности: 1) Развој на 

земјоделието и создавање на современ аграр, преку  целосно искористување на обработливите 

површини, и изградба на преработувачки капацитети; 2) Развој на шумарството и 

водостопанството преку рационално и ефикасно искористување на шумското богатство и 

водениот потенцијал; 3) Креирање на инфраструктура во интерес на развојот на стопанството 

лесен пристап до информации за стопанските субјекти, поттикнување и поддршка на странските 

партнерства со стопанските субјекти од општината, како и соработка и изнаоѓање пазари на 

сопствените стопански субјекти; 4) Понатамошна подршка на развојот на угостителството и 

туризмот. 

 

2.2    Визија и долгорочен развој на општината 

 

„Општина Берово – посакувано место за жителите, инвеститорите и туристите, со 

погодни услови за брз социо – економски  и културен развој, развиена урбана и рурална 

инфраструктура и чиста и здрава животна средина.“ 

 

2.3   Цели на Програмата за енергетска ефикасност на    

  Општина Берово 

 

Главна цел на ОПЕЕ е намалување на трошоците за енергија во општината, како во делот на 

јавните објекти така и на уличното осветлување. Ова може да се постигне со реализација на низа 

мерки за енергетска ефикасност преку постоечки и идни проекти. Крајните резултати на ОПЕЕ 

Број на жители: 13.941 
Број на населени места: 9 
Број на месни заедници: 8 
Површина: 595  км² 

Ден на општината: 23.08 

 Структура на населението 
Македонци 95,7% 
Роми 3,3 % 
Останати 1% 

 
Статистички податоци од последниот попис од 2002 година 
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треба да обезбедат намалување на енергетските трошоци во општината за околу 27% 

кумулативно во периодот 2014-2016 година.  

Во сопственост на општината се објекти со различни карактеристики во поглед на видот, 

големината и намената и истите се користат за обезбедување на услуги за граѓаните и како такви 

се предмет на тековно одржување. Истото е и со уличното осветлување. Имајќи го ова предвид, 

со намалувањето на трошоците за енергија на општинските објекти и на услужните дејности на 

општината, сите граѓани кои живеат во неа ќе имаат директни придобивки од постигнатите 

заштеди како преку подобрување на услугите така и во делот на подобрување на квалитетот на 

живеење на граѓаните во општината.  

 

2.4  Применет метод за детална обработка на програмата за енергетска ефикасност за 

општината 

Изготвувањето на ОПЕЕ се состои од методи и правила, кои се реализираат во следните чекори: 

1) Прв чекор е собирање на податоци за сите објекти под управа на општината како и за 

јавното улично осветлување, и создавање на база на податоци;  

2) Втор чекор е дефинирање на целите на ОПЕЕ. За дефинирање на целите, потребно е да 

се има увид во реалната состојба на објектите во однос на потрошувачката на енергија. 

Исто така потребно е да се знае капацитетот и финансиските можности на општината за 

спроведување на неопходни мерки за подобрување на состојбата преку приоритизација;  

3) Трет чекор е самото спроведување на мерките за енергетска ефикасност во рамките на 

општината, мониторинг и известување за постигнатите резултати.  

Цел на оваа програма е да ги собере квантитативните и квалитативните податоци и да се оформи 

базата на податоци наменета за општината. Врз основа на базата на податоци согласно 

методологијата овозможена е подготовка на различни анализи чиишто резултати се сумираат во 

оваа програма. Врз основа на овие резултати, идентификувани се техниките за избор на објектите 

кои се приоритетни за реализација на проекти од областа на енергетска ефикасност, во зависност 

од потенцијалот за намалување на потрошувачката на енергија и носење на одлуки, како и 

давање на препораки за идни чекори за подобрување (зголемување) на енергетската ефикасност и 

заштеда на енергија во општината. 

2.5  Спроведување на методологијата 

За оформување на основната база на податоци за потрошувачката на енергија, која треба да биде 

користена и во иднина, беа употребени три прашалници дистрибуирани до сите одговорни лица 

кои раководат со објектите под надлежност на општината. Прашалниците, кои се дадени во 

Анекс 1 од оваа Програма, содржат: податоци за описот на објектите како и трошоците за 

електрична и топлинска енергија и соодветната потрошувачка на енергија, податоци за уличното 

осветлување и трошоците за електрична енергија и одржување и податоци за возниот парк под 

управа на општината. Податоците за потрошувачка на електрична енергија за општинските 

објекти и уличното осветлување се собрани врз основа на фактурирани сметки и податоци од 

општината и од раководителите на објектите под надлежност на општината.  
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Во подготовката на програмата се внимаваше на следните критериуми поврзани со приоритетно 

избраните објекти: висината на специфичната потрошувачка на енергија (kWh/m
2
/год.), бројот на 

корисници во објектот, големина на објектот и годината на изградба на објектот. Врз база на 

собраните податоци и нивна анализа со овој документ се планира поефикасно да се регулира 

потрошувачката на енергија. 

Како приоритети во изработаката на програмата се користеа следните  критериуми: 

1. Висината на специфична потрошувачка на енергија: 60% 

Број на опслужени луѓе во објектот:              10% 

Големина на објектот:                10% 

Степен на дотраеност на објектот:              20% 

Врз основа на дадените критериумите и добиените приоритети, следење на евентуалните 

промени на податоците од базата на податоци како и нејзино редовно ажурирање ќе се врши со 

цел доколку се интервенира во одреден објект да се види ефектот од интервенцијата преку 

следење и анализирање на мерењата на потрошувачката на енергија и добиените резултати.   

Одредувањето на приоритет за објект врз кој треба да се реализираат мерки за енергетска 

ефикасност се врши според следната формула на тежински фактори:  

%)10(
_

_
%)10(

_

__
%)70(

__

__


површНајг

објектПовр

луѓеНајм

објектлуѓеБрој

енергијапотрошНајг

објектенерПотрош
X i  

каде што:  

 Xi – висина на приоритет на објект i за спроведување на мерки за енергетска ефикасност 

(0 - 100%).  

 Потрош_енер_објект – вкупна специфична потрошувачка на енергија во објект. 

 Нај_потрош_енергија – најголема специфична потрошувачка на енергија од објект во 

сектор или целна група. 

 Број_луѓе_објект – вкупен број на корисници во објект.  

 Најм_луѓе – највисок број на корисници во објект во сектор или целна група.  

 Повр_објект – грејна површина на објект.  

 Најг_површ – најголема грејна површина на објект во сектор или целна група.  

  

2.6    Општинска база на податоци 

Општина Берово управува со 32 општински јавни објекти распоредени во следниве сектори: 

администрација, образование, социјална грижа, култура, комунални општински услуги, спорт и 

улично осветление како посебен дел од општинските услуги кој општината ги извршува и има 

соодветен возен парк.  За реализација на оваа општинска програма собрани се податоци од 27 

објекти и уличното осветлување. Овие објекти како и возниот парк со нивните податоци се 

внесени во базата на податоци за енергетска ефикасност.  

Во следните табели се дадени објектите по локација, со греен волумен и грејна површина, како и 

потрошувачката и специфична потрошувачка на енергија пред мерките за енергетска ефикасност, 

уличното осветлување со вкупната инсталирана моќност и потрошувачка на енергија како и 

вознот парк кој моментално се користи во општината. 
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Табела 4: Преглед на објекти под управување на Општина Берово 

р.б

. Тип/Име на објект Локација 

Грејна 

површи

на 

Спец. 

Потрошува

чка 

Корисниц

и 

X 

(60+10+10+20

) 

Објекти во сопственост 

на општината 
Место m

2
  kWh/m

2
 год. Број %  

Административни 

објекти 

1) Општинска зграда Берово 1,060 141 70 73 

2) 
Мала зграда - 

проектна 
Берово 189 74 25 69 

Образование 

3) 
ОСУ „Ацо 

Русковски“ 
Берово 3,685 227 624 79 

4) ОУ „Н П  Русински“ Русиново 1,077 93 189 36 

5) 
ООУ „Д И 

Малешевски“ 
Берово 3,800 237 865 85 

6) 
ПУ „Д И 

Малешевски“ 
с. Мачево 185 124 6 34 

7) 
ПУ „Д И 

Малешевски“ 

с. 

Митрашинци 
806 133 65 47 

8) 
ПУ „Д И 

Малешевски“ 

с. 

Смојмирово 
300 172 43 65 

9) 
ПУ „Д И 

Малешевски“ 

с. 

Владимиров

о 

370 140 32 57 

10) 
ПУ „Д И 

Малешевски“ 
с. Будинарци 762 111 82 44 

11) 
ПУ „Д И 

Малешевски“ 
с. Двориште 632 134 82 52 

12) 
ПУ „Д И 

Малешевски“ 
с. Ратево 371 207 30 71 

Социјална грижа 

13) ОЈУДГ „23 Август“ Берово 1,280 157 267 61 

14) 
ОЈУДГ „23 Август“ 

с. 

Митрашинци 
80 201 30 66 

15) ОЈУДГ „23 Август“ с. Русиново 1,028 91 69 52 

16) ОЈУДГ „23 Август“ с. Будинарци 62 260 18 81 

Култура 

17) 
Музеј на град 

Берово 
Берово 12 1,118 1 81 

18) 
Д К „Димитар 

Беровски“ 
Берово 305 107 25 46 

Општински услуги 

19) 
ЈПКР „Услуга“ - 

админ. 
Берово 150 256 7 65 

20) 
ЈПКР „Услуга“ – 

Ф.станица 
Берово / 0 7 / 

21) 
ЈПКР „Услуга“ – 

П.станица 
Берово / 0 0 / 

22) ЈПКР „Услуга“ - С. Берово 120 399 30 98 



 

   110 

Двор  

23) Противпожарен Дом Берово / 0 15 / 

24) 
Пречист. станица-

админ 
с. Мачево 100 192 5 39 

25) 
Пречист. станица-

ОЗ 
с. Мачево 

(282м2

) 
0 / / 

26) Бизнис Инкубатор Берово 
(835м2

) 
0 200 / 

Спортски сали 

27) 
Сала „Македонски 

бранители“ 
Берово 1,610 119 704 / 

 

Табела 5: Улично осветлување во Општина Берово 

Тип на 

светилка 

Број 

на 

светил

ки 

Број на 

нефунк

ционал

ни 

Работ

ни 

часов

и на 

ден 

Единеч

на 

моќнос

т 

ВК. 

инстали

рана 

моќност 

Годишна 

потрошен

а 

ел.енерги

ја 

Год. 

финансии 

за 

ел.енерги

ја 

  n n 
часов

и (з/л) 
[W] [kW] [kWh] ден. 

Жива (Hg) 1024 15 14/9 125 128 529,094 
3,380,91

3 

Жива (Hg) 176 10 14/9 250 44 174,093 
1,112,45

1 

Флуоресце

нтни  
54 0 14/9 55 2.97 12,459 79,614 

Флуоресце

нтни  
36 0 14/9 10 0.36 1,510 9,650 

ЛЕД 6 0 14/9 140 0.84 3,524 22,517 

ЛЕД 3 0 14/9 50 0.15 629 4,021 

Вкупно 
  

176.17 720,680 
4,605,14

5 

 

Табела 6: Возен парк во Општина Берово 

Транспорт 
Година на 

призводство 

Изминати 

километри 

Вид на 

гориво 

Годишна потрошу. 

на гориво 

л/год 

Патнички возила   

LADA NIVA 1994 800,000 бензин 1,000 

Skoda superb 2013 13000 Дизел / 

Opela Astra 2001 523,800 Дизел / 

Toyota corolla 1992 585,700 Бензин 1,500 

Dacia (Renault) 

караван 
2003 98,500 Дизел 600 

Lada Niva 2005 187,000 Бензин 2,000 

Renault Kangoo 2007 130,000 Бензин 2,000 

Возило 1 Renault 

Kango 
1998 198 530 дизел 1750 
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Dacia Sandero 

StepWay  
2011 70485 Дизел 1500 

Товарни возила   

FAP 14/14 1987 100,000 Дизел 1,000 

FAP-192/36 2001 10,000 Дизел 1,000 

FAP 13 1976 450,000 Дизел 2,500 

TG 90C Булдужер 1976 120,000 Дизел 2,000 

FAP 14 (цистерна) 1976 375,000 Дизел 1,000 

FAP 13 1979 420,000 Дизел 2,500 

MAN 1987 350,000 Дизел 6,000 

RENAULT 2000 345,000 Дизел 6,000 

RENAULT 2001 380,000 Дизел 4,500 

Fiat cobelco 2004 210,000 Дизел 6,000 

SUBARU   

LIBERO  
1994 98361 Бензин 1300 

Автобуси   

YUTON 2011 16,000 дизел 4,800 

Друго   

BREMAC 2009 5,000 Дизел 500 

IMT 533 (трактор) 1970 300,000 Дизел 2000 

IMT 533 (трактор) 1971 250,000 Дизел 2000 

 

2.7 Придобивки од програмата 

За правилно спроведување на програмата, во суштина потребна е инволвираност на 

повеќе инсттитуции од секаков вид и поради тоа Oпштина Берово планира во реализацијата на 

програмата да ги вклучи: членовите на Советот на Општина Берово и вработените во 

општинската администрација, корисниците на услуги од општината, снабдувачите со енергија, 

владините и невладините организации, домашните и странски донаторски институции, агенции и 

фондaции, надворешните консултанти и приватните претпријатија кои извршуваат јавни работи, 

како и финансиските институции. 

Активности кои општината планира да ги превземе како потрошувач на енергија се 

следни: енергетски контроли и континуирано мерење и следење на состојбите со потрошувачката 

на енергенсите, среднорочни и долгорочни планирања за снабдување со енергија и големината на 

побарувачка, истражувања и анализи за можностите за имплементација на алтернативни енергии.  

Резултатите од овие активности ќе придонесат за: финансиски заштеди и заштеди на 

енергија, подобро управување со буџетот на општината, намалување на загадувањето на 

животната средина, локален одржлив развој. 

Придобивки на општината од спроведување на проектите за енергетска ефикасност во 

објектите кои се во нејзина сопственост се: финансирање на проектите за енергетска ефикасност 

преку остварените заштеди на енергија, намалување на трошоците за енергија и обезбедување на 

значајни социјални и здравствени придобивки, подобрување на општинската инфраструктура,  

подобрување на нивото на греење во зградите, подобрување на здравјето на луѓето и удобноста 

на живеење или привремен престој во објекти, зачувување на здравјето на децата во училиштата 



 

   112 

со редукција на варијациите во греење и подобрување на протокот на воздух во училишните 

простории. 

Придобивки од спроведувањето на проекти за енергетска ефикасност кај улично осветление 

се: примена на нови и современи начини на осветлување кои обезбедуваат исполнување на 

страндардите во оваа област, безбедно и сигурно движење на пешаците и намалување на бројот 

на сообраќајни незгоди во вечерните часови, подобрување на квалитетот на живеење во 

општината. 

 

2.8  Правна рамка 

 

Општината Берово ги почитува законските начела и прописи во Република Македонија.  Во 

прилог – Анекс 2 се наведени законските одредби од Законот за енергетика (Службен весник на 

РМ бр. 16/2011) кои директно се однесуваат на енергетската ефикасност, како и новите 

законските одредби од измените и дополнувањата на Законот за енергетика (Службен весник на 

РМ бр 79/2013) кои се однесуваат на следењето и управувањето со енергетската потрошувачка на 

објектите кои се под надлежност на единицата на локалната самоуправа. 

3 СЕГАШНА СОСТОЈБА 

3.1  Производство и снабдување со енергија 

 

Општина Берово не располага со енергетски извори под своја управа. Снабдувањето со 

електрична енергија во општина Берово се врши од електроенергетскиот систем на Република 

Македонија и целата општина е снабденa со стабилен напон од електроенергетската мрежа.  

За жал, постојат повеќе ограничувања од аспект на развој на енергетската ефикасност во 

општината, меѓу кои треба да се потенцираат:  

1. Институционални бариери   

 Општинската администрација нема доволен број на вработени согласно новите 

надлежности;  

 Потребно е зголемување на напорите за издвојување на средства и време за реализација 

на активности од областа на енергетската ефикасност;  

 Потребно е дополнително градење на капацитети на општинската администрација за 

реализација на активности од областа на енергетската ефикасност; 

 Повеќе се потенцираат краткорочни активности, а не долгорочно планирање на 

активности за енергетска ефикасност.  

2. Правни/ Финансиски бариери  

 Тешко се изнаоѓаат финансиски средства за реализација на проекти од областа на 

енергетска ефикасност;  
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 Високите каматни стапки (6% - 10%) ги отежнуваат инвестициите во обнова и примена 

на мерки за енергетска ефикасност, особено во случај ако општината има можност да 

аплицира за кредити, во блиска иднина;  

 Нејасните имотни права (државен имот - локален имот) и управувањето со имотот, ги 

отежнуваат гаранциите за кредити.  

 

3.2  База на податоци и извор на информации 

 

Спроведување на политиката за енергетска ефикасност не е возможна без вистински 

податоци за правење на процени и анализи врз основа на кои може да се донесуваат одлуки. 

Значајните трошоци за енергија кои се покриваат од општинскиот буџет предизвикуваат голем 

интерес за добивање и градење на информативна база на податоци за објектите и уличното 

осветление кои се во надлежност на општината. 

Со цел изработка на програмата за енергетска ефикасност на Општина Берово, изработена е 

базата на податоци која ги содржи информациита за сите објекти под управа на општината како и 

за уличното осветлување. Во базата се внесени релевантни податоци за потрошувачката на 

електрична и топлинска енергија на објектите групирани по сектори, површини на објектите, 

бројот на лица што го користат објектот, режимот на користење на објектот, типот на градба и 

годината на изградба на објектот и други податоци. Детални информации за објектите и 

уличното осветлeние се собрани од релевантните институции во општината преку прашалниците 

дадени во Анекс 1. Во изработката на оваа програма опфатени се административните згради, 

средното и основните училишта, детските градинки, домот на културата и музејот, ЈК 

Претпријатија, спортската сала како и уличното осветление на територијата на целата општина.  

Целта на користење на базата на податоци е да се направат анализи и проценки, со кои ќе се 

оцени ефикасноста во користење на енергија во објектите под општинско управување, оценка на 

исплатливоста за инвестирање во нив, како и придобивките од спроведување на мерки за 

енергетска ефикасност. Добиената база на податоци на општината и овозможува да ги чува 

податоците, да има преглед врз потрошувачката на енергија и трошоците на секторите (одделите) 

и целните групи (типовите на објекти), како и да подготви статистички податоци и да ја 

анализира состојбата. Базата на податоци се користи исто така и за приоритизирање на објектите 

во однос на спроведување на мерки за енергетска ефикасност (заштеди на енергија со 

постигнување на ниво  на стандарден комфорт), како и за развој на проекти за енергетска 

ефикасност. 

Во базата на податоци на Општина Берово идентификувани се следните сектори и целни групи: 

6. Сектор: Администрација  

 Целна група: Административни општински згради  

7. Сектор: Образование  

 Целна група: Средно и Основни училишта  

8. Сектор: Социјална грижа 



 

   114 

 Целна група: Детски градинки 

9. Сектор: Култура 

 Целна група: Дом на културата и музеј 

10.  Сектор: Комунални услуги 

 Целна група: Улично осветлување  

 Целна група: Јавни Комунални Претпријатија 

3.3  Објекти и потрошена енергија во општината 

На ниво на општина Берово направена е посета на 27 јавни објекти и за истите се добиени 

податоци. Сите објекти покриваат грејна површина од 17.984 m
2
. Вкупната просечна 

потрошувачка на енергија за последните три години (2010, 2011, 2012) на сите општински 

објекти во секторите вклучително и уличното осветление на територијата на цела општина, 

изнесува околу 4.627 MWh и вкупни трошоци за енергија од околу  17.087.462 денари. 

Сумарниот преглед на трошоците за енергија (електрична и топлинска) за општинскиот имот во 

2012 година се прикажани во Табела 7, а во Табела 8, 9 и 10 прикажани се учеството на енергенси 

во севкупната потрошувачка по сектори, како и потрошувачката на топлинска и електрична 

енергија по сектори:  

Табела 7: Преглед на специфична потрошувачка на енергија по сектори 

р.б. 

Тип/Име на објект Локација 
Година на 

градба/рен. 

Вкупна 

површина 

Греен 

волумен 

Површина 

која се 

грее 

Спец. 

потрошувачка 

на енергија 

Раб.Час. 

Објекти во сопственост на општината Место год. m2 m3 m2  kWh/m2 год. 
ден х 

час 

Административни објекти   

1) Општинска зграда Берово 1997 1.060 3.120 1.060 141 5х8 

2) Мала зграда - проектни канц. Берово 2010 202 530 189 74 5х8 

  ВКУПНО     1.262 3.650 1.249 131   

Образование   

3) ОСУ „Ацо Русковски“ Берово 98/2012 3.685 11.472 3.685 227 5х8 

4) ОУ „Никола Петров - Русински“ Русиново 47/2010 1.608 3.231 1.077 93 5х8 

5) ООУ „Дедо Иљо Малешевски“ Берово 74/2012 5.536 14.250 3.800 237 5х8 

6) ПУ „Дедо Иљо Малешевски“ с. Мачево 2012 195 481 185 124 5х8 

7) ПУ „Дедо Иљо Малешевски“ 

с. 

Митрашинци 
61 975 

2.602 806 133 5х8 

8) ПУ „Дедо Иљо Малешевски“ 

с. 

Смојмирово 
88/2013 300 

452 300 172 5х8 

9) ПУ „Дедо Иљо Малешевски“ 

с. 

Владимирово 
87/2013 370 

962 370 140 5х8 

10) ПУ „Дедо Иљо Малешевски“ с. Будинарци 48/2010 762 2.401 762 111 5х8 

11) ПУ „Дедо Иљо Малешевски“ с. Двориште ?/2011 632 1.643 632 134 5х8 

12) ПУ „Дедо Иљо Малешевски“ с. Ратево 76/2012 570 928 371 207 5х8 

  ВКУПНО     14.633 38.422 11.988 193   

Социјална грижа   

13) ОЈУДГ „23 Август“ Берово 70/2011 1.280 3.840 1.280 157 5х12 

14) ОЈУДГ „23 Август“ 

с. 

Митрашинци 
1994 80 

240 80 201 5х12 

15) ОЈУДГ „23 Август“ с. Русиново 78/'95 1.028 3.084 1.028 91 5х12 

16) ОЈУДГ „23 Август“ с. Будинарци 1995 62 150 62 260 5х8 

  ВКУПНО     2.450 7.314 2.450 134   

Култура   

17) Музеј на град Берово Берово 2006 225 48 12 1.118 5х8 

18) 

Дом на културата „Димитар 

Беровски“ Берово 55/2009 828 854 305 107 5х8 

  ВКУПНО     1.053 902 317 145   

Општински услуги   
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19) ЈПКР „Услуга“ - админ. Берово 1984 150 375 150 256 7х24 

20) ЈПКР „Услуга“ - Филтер станица Берово 1984 150 / / 0 7х24 

21) 

ЈПКР „Услуга“ - Пумпна 

станица Берово 
1999 18 

/ / 0 7х24 

22) 

ЈПКР „Услуга“  - Стопански 

двор Берово 
2005 240 

360 120 399 5х8 

23) Противпожарен Дом Берово 1958 283 / / 0 7х24 

24) Пречистителна станица-админ с. Мачево 2009 100 300 100 192 7х24 

25) Пречистителна станица-ОЗ с. Мачево 2010 282 800 (282м2) 0 7х24 

26) Бизнис Инкубатор-нов објект Берово 2013 1.040 3.328 (835м2) / 5х8 

  ВКУПНО     2.263 5.163 370 285   

Спортски сали   

27) 

Спортска сала „Македонски 

бранители“ ОСУ „Ацо 

Русински“ Берово 2009 1.610 11.080 1.610 119 7х12 

  ВКУПНО     1.610 11.080 1.610 119   

 

Табела 8: Учество на застапените енергенси во вкупната потрошувачка на енергија за 2012 

год. 

Р.

Б

. 

Енергенс 

Број 

на 

објек

ти 

Грејна 

површ

ина  

Количина 

Потроше

ни 

финанси

и 

Потрош

ени 

финанс

ии 

Енерг

ија 

  [m2]   [kWh] ден % % 

1

) 

Екстра лесно 

масло [litri] 
2 

3.43

7 

28.45

3 

283.39

2 
1.707.180 

28,5

% 

21,6

% 

2

) 
Дрва [m

3
] 13 

3.75

5 
346,6 

663.10

9 
1.039.800 

17,4

% 

50,5

% 

3

) 

Електрична 

енергија 
14 / / 

187.56

1 
2.128.432 

35,5

% 

14,3

% 

4

) 

Улично 

осветлување 
/ / / 

179.41

0 
1.112.344 

18,6

% 

13,7

% 

Вкупно 
1.313.4

72 
5.987.756 

100,0

% 

100

% 

Дијаграм 2: Графички приказ на учеството на енергенсите во вкупната потрошувачка на 

енергија за 2012год. 

 
 

Табела 9: Потрошувачка на топлинска енергија по сектори 
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Р.Б. Сектор 
Вкупно 

објекти 

Грејна 

површина 

Год. 

потрошувачка 

на топлинска 

енергија 

Специфична 

потрошувачка на 

енергија 

% 

  m
2
 kWh/год. kWh/m

2
 год.  

1) Администрација 2 1,249 69,720 56 2.3 

2) 

Општински 

услуги 8 370 105,407 285 3.4 

3) 

Социјални 

грижи 4 2,450 327,322 134 

10.

7 

4) Култура 2 317 45,995 145 1.5 

5) Образование 10 11,988 2,319,410 193 

75.

8 

6) Спортски сали 1 1,610 191,650 119 6.3 

  Вкупно 27 17,984 3,059,504 170.12 100.0 

 

 

Дијаграм 2: Потрошувачка на топлинска енергија во проценти по сектори  

 

 
 

                                                                                                      

Табела 10: Потрошувачка на електрична енергија по сектори 

 

 

Р.Б. Сектор 
Вкупно 

објекти 

Год. 

потрошувачка 

на електрична 

енергија 

% 

      kWh/год.   

1) Администрација 2 80,129 7.6 

2) 

Општински 

услуги 8 37,780 3.6 

3) 

Социјални 

грижи 4 55,913 5.3 

4) Култура 2 620 0.1 

5) Образование 10 140,312 

13.

4 
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6) Спортски сали 1 12,013 1.1 

7) 

Улично 

осветлување / 720,680 

68.

8 

  Вкупно 27 1,047,447 100.0 

 

Дијаграм 3: Потрошувачка на електрична енергија во проценти по сектори 

 
 

 

3.4  Основни процени  

Општина Берово има потенцијал за енергетска ефикасност. Со зголемување на цените на 

енергенсите на национален пазар како и очекуваниот пораст на населението, потрошувачката на 

енергија во наредниот период во парични средства во споредба со сегашното ниво се очекува да 

расте со стапка од 3%-10% на годишно ниво. Овој раст на потрошувачка може да се намали со 

воведување на мерки за енергетска ефикасност (ENCON).  Во долниот график е даден 

очекуваниот развој на потрошувачка на енергија (топлинска и електрична) во Општина Берово 

без и со спроведување на мерки за енергетска ефикасност во периодот 2014 – 2016 година. 

Дијаграм 4: Графички приказ на очекуваниот развој на потрошувачка на енергија во 

Општина Берово пред и после мерките за ЕЕ 
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3.5  Потенцијал за енергетска ефикасност во општината 

Главните можности за заштеда на парични средства во општинската економија се фокусирани 

кон заштеда на електрична енергија од улично осветление како и во заштеда на електрична и 

топлинска енергија во објектите под управа на општината. 

Секоја од предложените мерки треба да се разгледа посебно и активностите за нивно 

спроведување треба да се координираат со одговорните од секој објект, во согласност со 

можностите за инвестирање и расположливиот буџет во општината.  Исто така, потребно е 

ажурирање на податоците секоја година со цел да се има преглед за нивото на потрошувачка на 

енергија, што овозможува да се следат придобивките од направените промени. 

Образовен сектор  

Голем дел од анализата за иницијативи за енергетска ефикасност на краток рок треба да се 

концентрираат на можностите за заштеди на енергија (електрична и топлинска енергија) во сите 

сектори коишто се под надлежност на општината. Образовниот сектор (основните училишта) 

завзема најголем дел во енергетскиот биланс на општината за потрошувачката на топлинска 

енергија.  

Пресметката за заштедите на енергија е направена врз основа на податоци за потрошена енергија 

во објектите и фактурирана вредност за потрошена енергија запишани во базата на податоци. 

Имено врз основа на анализата на податоците, констатирана е голема разлика во специфичната 

потрошувачка на енергија за m
2
 - кај различните видови објекти, под општинска управа. Таа се 

движи од 250 kWh/m
2
 во некои подрачни рурални училишта кои што не се користат во полн 

капацитет во текот на годината или се недоволно згреани до околу 50 kWh/m
2
. 

Улично осветление 

Јавното улично осветлување, се вбројува во поважните комунални дејности на локалната 

самоуправа. Системот за улично осветлување е во сопственост на општината и таа е одговорна за 

негово функционирање, одржување и унапредување.  

Подобрено улично осветлување (нови линии, повисока осветленост на улиците итн), 

претставува обврска на општина Берово, но сето тоа со моменталниот начин на раководење би 

значело зголемување на трошоците за потрошената електрична енергија, како и за неговото 

одржување. Поради тоа спроведувањето на мерките за енергетска ефикасност се особено важни, 

истите брзо и едноставно се реализираат, а зголемувањето на ефикасноста и квалитетот на 

осветлување може да донесе заштеда на енергија и до 45%.  

Вкупен потенцијал за енергетска ефикасност (ENCON) 

Како стандардна вредност на потрошувачката на енергија се смета остварната 

потрошувачка на енергија во јавните објекти, која е добиена по пат на прибирање на вкупните 

податоци преку пополнети прашалници и е додатно обработена и земена за анализа од 

последните три години. 
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Основната годишна потрошувачка на енергија за секој сектор и потсектор e одредена 

посебно за следните две намени:  

1) Потрошувачка на енергија за греење; 

2) Потрошувачка на електрична енергија за други потреби. 

Потрошувачката на енергија за греење за секој сектор е одредена за следните начини на 

греење: 

 Систем со топловодно радијаторско греење преку сопствена котлара на: екстра лесно 

масло за горење, мазут, огревно дрво, електрична енергија; 

 Индивидуални печки за греење со: електрична енергија, огревно дрво, екстра лесно масло 

за горење 

Притоа, јавните згради и нивната соодветна подна површина која се грее, во секој сектор, се 

групирани според начинот на греење кој се користи во нив. 

Топлотните вредности кои се користени за пресметка на основната потрошувачка на енергија 

за греење од природни во топлотни единици, за различни облици на енергија кои се употребуваат 

во разгледуваните јавни објекти, се прикажани во Табела 11: 

Табела 11: Применети топлински вредности за различни облици на енергија 

                 

Енергенс Единица kJ kWh Густина 

Oгревно дрвно - даб kg 13800 3,833 / 

Oгревно дрво - бука kg 13800 3,833 / 

EЛ масло за греење litri 35856 9,96   

EЛ масло за греење kg 42300 11,75 

861 

kg/m3 

Електрична енергија kWh       

 

За едноставна пресметка на барањата за енергија се земаат U вредностите за постоечки објекти 

предложени во Правилникот за енергетски карактеристики на згради Сл.Весник бр.94/2013. Овие 

податоци може да бидат корегирани доколку на лице место се изврши мерење со соодветна 

опрема, односно може да се пресметаат доколку за тоа постојат доволно валидни податоци: 

Табела 12:Употребени коефициенти за пренос на топлина U пред мерките за ЕЕ 

Период на градба / 

Тип на зграда 

Под над 

подрум 

Плафон на 

завршен кат 

Надворешен 

ѕид 

Кровна 

облога 
Прозорец 

Пред 1965 1,4 0,78 1,74 / 3,6 

1965 – 1980 год. 1,2 0,78 1,34 0,65 2,7 

1981 – 1991 год. 0,63 0,69 0,93 / 2,5 
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1991 - денес 0,37 0,46 0,66 0,37 2,4 

Стандардна структура 1,10 1,05 1,15 0,45 2,50 

Монтажен систем 0,85 0,37 1,90 0,45 3,00 

Новите вредности на коефициентот на пренос на топлина U се дадени во следната табела и тие се 

предвидени да се добијат после имплементацијата на соодветните мерки за енергетска 

ефикасност врз објектите: 

Табела 13:Употребени коефициенти за пренос на топлина U по спроведување на мерките за 

ЕЕ 

Предмет 
По спроведување на мерки за 

енергетска ефикасност 

 U [W/m
2
K] 

Надворешни sидови 0,4 

Прозори 1,4 

Надворешни врати 2,6 

Кров 0,3 

Под 0,4 

За пресметка на инвестициите за остварување на потенцијалот за заштеда на енергија, 

употребени се следните единечни цени (со вклучен ДДВ од 18%): 

Табела 14:Употребени единечни цени за мерките за ЕЕ 

 Фасада со термичка изолација на 

надворешни sидови: 

30 EUR/m
2
 (sид) 

 Нови прозорци и надворешни врати: 130 EUR/m
2
 (прозор, врата) 

 Топлинска изолација во подот на таванот: 14 EUR/m
2
 (рамна површина на подот од 

таванот на кровот) 

 Топлинска изолација на кров 10 EUR/m
2
 

 Сијалици NAV-T 70W SUPER 4Y E27 

FLH1: 

13 EUR/сијалица (вклучено и монтажа) 

 Сијалици NAV-T150W SUPER 4Y E40 

FLH1: 

17 EUR/сијалица (вклучено и монтажа) 

Во предвидените единечни цени за инвестициите се вклучени сите трошоци и пропратни 

дополнителни работи кои се појавуваат при имплементација на секоја од наведените мерки за 

енергетска ефикасност.   

Анализата, за заштедата од секоја поединечна мерка за енергетска ефикасност за секој објект 

како и уличното осветлување, е претставена во Табела 15: 
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Табела 15: Анализа на мерките за енергетска ефикасност со потенцијалните заштеди 

 

р.б

. 

Мерка за подобрување на 

енергетската ефикасност 

Инвестициј

а 
ЗАШТЕДИ 

Едноставе

н период 

на отплата 

Објекти во сопственост на 

општината 
ден. 

kWh/год

. 
ден./год 

Енергиј

а % 
год. 

Административни објекти 

1) Општинска зграда, Берово 

  

- Топ изолација на надворешни 

ѕидови 
1,439,640 

37,92

5 

292,03

0 
32.8 4.9 

  - Топлинска изолација на кров 607,600 9,965 76,730 8.6 7.9 

  - Замена на прозори и врати 282,100 4,000 30,799 3.4 9.2 

  - Термостатски вентили 32,000 8,087 48,522 7.0 0.7 

  Вкупно од сите ЕЕ мерки  
2,361,340 

59,97

7 

448,08

1 
51.9 5.3 

2) Мала зграда - проектни канцекарии, Берово 

  - Топлинска изолација на кров 104,160 2,000 9,498 14.4 11.0 

  

- Топ изолација на надворешни 

ѕидови 
372,000 7,076 54,486 50.7 6.8 

  - Замена на прозори и врати 80,600 1,000 5,882 7.2 13.7 

  Вкупно од сите ЕЕ мерки  
556,760 

10,07

6 
69,866 72.2 8.0 

  ВКУПНО 2,918,100 

70,05

3 

517,94

7   5.6 

Образование 

3) ОСУ „Ацо Русковски“, Берово 

  
- Термостатски вентили 66,000 

58,66

7 

176,00

0 
7.0 0.4 

  
- Реконструкција на дел од кров 992,000 

79,89

0 

159,78

0 
9.9 6.2 

  

- Модернизација на 

осветлувањето 
70,800 8,352 48,442 15.4 1.5 

  
Вкупно од сите ЕЕ мерки  

1,128,800 146,909 
384,22

2 
16.5 2.9 

4) ОУ „Никола Петров - Русински“, с.Русиново 

  
- Топлинска изолација на кров 682,000 

16,00

0 

120,81

5 
16.0 5.6 

  

- Топ изолација на надворешни 

ѕидови 
520,800 

19,00

0 
50,340 19.0 10.3 

  
Вкупно од сите ЕЕ мерки  

1,202,800 
35,00

0 

171,15

5 
35.0 7.0 

5) ООУ „Дедо Иљо Малешевски“, Берово 

  
- Термостатски вентили 155,000 

63,10

7 

157,76

8 
7.0 1.0 
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- Автоматска регулација 2,237,400 

72,12

3 

555,34

7 
8.0 4.0 

  
- Топлинска изолација на кров 607,600 

43,10

9 
86,218 5.0 7.0 

  
Вкупно од сите ЕЕ мерки  3,000,000 178,339 

799,33

3 
20.0 3.8 

6) ПУ „Дедо Иљо Малешевски“, с.Митрашинци 

  

- Топ изолација на надворешни 

ѕидови 
595,200 

28,00

0 
75,120 26.0 7.9 

  

- Реконструкција и изолација на 

под 
899,496 

22,00

0 
58,256 20.5 15.4 

  

- Реконструкција и изолација на 

кров 
558,000 8,000 22,767 7.5 24.5 

  Вкупно од сите ЕЕ мерки  
2,052,696 

58,00

0 

156,14

3 
54.0 13.1 

7) ПУ „Дедо Иљо Малешевски“, с.Смојмирово 

  
- Топ изолација на надворешни 

ѕидови 
312,480 9,000 17,726 17.4 17.6 

  - Термостатски вентили 25,000 3,622 7,200 7.0 3.5 

  

- Реконструкција и изолација на 

кров 
217,000 7,000 12,883 13.5 16.8 

  Вкупно од сите ЕЕ мерки  
554,480 

19,62

2 
37,809 37.9 14.7 

8) ПУ „Дедо Иљо Малешевски“, с.Владимирово 

  

- Топ изолација на надворешни 

ѕидови 
520,800 

15,00

0 
40,094 29.0 13.0 

  
- Замена на прозори и врати 1,096,160 

12,00

0 
33,000 23.2 33.2 

  - Топлинска изолација на кров 124,000 4,000 10,000 7.7 12.4 

  

- Модернизација на 

осветлување 
60,000 2,168 13,000 64.0 4.6 

  Вкупно од сите ЕЕ мерки  
1,800,960 

33,16

8 
96,094 60.2 18.7 

9) ПУ „Дедо Иљо Малешевски“, с.Будинарци 

  
- Топ изолација на надворешни 

ѕидови 
543,120 

14,00

0 
77,430 16.5 7.01 

  
- Топлинска изолација на кров 472,440 

13,00

0 
73,571 15.3 6.42 

  - Термостатски вентили 26,000 5,937 32,654 7.0 0.80 

  - Автоматска регулација 95,400 6,785 37,318 8.0 2.56 

  Вкупно од сите ЕЕ мерки  
1,136,960 

39,72

2 

220,97

2 
46.8 5.15 

10) ПУ „Дедо Иљо Малешевски“, с.Двориште 

  

- Тoп изолација на надворешни 

ѕидови 
516,150 

18,00

0 

115,21

4 
21.2 4.5 

  - Термостатски вентили 53,000 5,937 35,622 7.0 1.5 

  - Автоматска регулација 160,000 6,785 40,710 8.0 3.9 

  
- Топлинска изолација на кров 186,000 

12,00

0 
77,844 14.1 2.4 

  

- Модернизација на 

осветлување 
13,300 467 2,709 30.0 4.9 
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  Вкупно од сите ЕЕ мерки  
928,450 

43,18

9 

272,09

9 
50.0 3.4 

11) ПУ „Дедо Иљо Малешевски“, с.Ратево 

  

- Топ изолација на надворешни 

ѕидови 
584,040 

13,00

0 
37,001 17.0 15.8 

  
- Замена на прозори и врати 943,020 

27,00

0 
77,352 35.2 12.2 

  - Топлинска изолација на кров 207,700 9,000 26,850 11.7 7.7 

  

- Модернизација на 

осветлување 
22,800 600 3,452 26.3 6.6 

  Вкупно од сите ЕЕ мерки  
1,757,560 

49,60

0 

144,65

5 
62.8 12.2 

  ВКУПНО 
13,562,706 603,549 

2,282,48

1 
24.5 5.9 

Социјална грижа 

12) ОЈУДГ „23 Август“, Берово 

  

- Топ изолација на надворешни 

ѕидови 
611,010 

27,00

0 
51,986 11.0 11.8 

  
- Топлинска изолација на кров 744,000 

33,00

0 
64,449 13.5 11.5 

  
- Термостатски вентили 77,000 

17,08

9 
34,178 7.0 2.3 

  
- Автоматска регулација 375,000 

19,53

1 
39,062 8.0 9.6 

  
Вкупно од сите ЕЕ мерки  1,807,010 

96,62

0 

189,67

5 
39.5 9.5 

13) ОЈУДГ „23 Август“, с.Митрашинци 

  - Реконструкција на кров 86,800 1,000 4,100 6.2 21.2 

  - Реконструкција на под 69,440 1,000 2,500 6.2 27.8 

  - Замена на прозори и врати 154,752 2,000 6,000 12.4 25.8 

  Вкупно од сите ЕЕ мерки  310,992 4,000 12,600 24.8 24.7 

14) ОЈУДГ „23 Август“, с.Русиново 

  
- Замена на прозори и врати 2,546,960 

36,20

0 

217,20

0 
38.6 11.7 

  
- Топлинска изолација на кров 637,360 

27,89

0 

167,34

0 
29.7 3.8 

  - Термостатски вентили 75,000 6,572 39,432 7.0 1.9 

  - Автоматска регулација 127,500 7,511 45,066 8.0 2.8 

  

- Модернизација на 

осветлување 
47,500 2,102 12,192 20.6 3.9 

  Вкупно од сите ЕЕ мерки  
3,434,320 

80,27

5 

481,23

0 
76.9 7.1 

15) ОЈУДГ „23 Август“, с.Будинарци 

  

- Топ изолација на надворешни 

ѕидови 
118,965 3,000 9,034 18.6 13.2 

  - Замена на прозори и врати 98,654 1,000 2,936 6.2 33.6 

  - Топлинска изолација на кров 38,440 2,000 5,577 12.4 6.9 

  Вкупно од сите ЕЕ мерки  256,059 6,000 17,547 37.2 14.6 

  ВКУПНО 
5,808,381 186,895 

701,05

2 
56.5 8.3 

Култура 
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16) Музеј на град Берово, Берово 

  
- Изолација на таван на подрум 139,500 

11,00

0 
31,259 23.9 4.5 

  - Замена на прозори и врати 205,368 2,500 5,506 5.4 37.3 

  - Топлинска изолација на кров 139,500 5,600 12,156 12.2 11.5 

  Вкупно од сите ЕЕ мерки  
484,368 

19,10

0 
48,921 41.5 9.9 

  ВКУПНО 
484,368 

19,10

0 
48,921 41.5 9.9 

Општински услуги 

17) ЈПКР „Услуга“ - административна зграда, Берово 

  

- Топ изолација на надворешни 

ѕидови 
235,252 7,000 21,539 18.3 10.9 

  - Замена на прозори и врати 189,571 2,000 5,083 5.2 37.3 

  - Топлинска изолација на кров 93,000 3,000 8,104 7.8 11.5 

  Вкупно од сите ЕЕ мерки  
517,823 

12,00

0 
34,726 31.3 14.9 

18) ЈПКР „Услуга“ - Стопански двор, Берово 

  
- Топ изолација на надворешни 

ѕидови 
132,060 

11,00

0 
22,220 23.0 5.9 

  - Замена на прозори и врати 112,840 2,000 3,298 4.2 34.2 

  - Топлинска изолација на кров 105,400 8,000 15,020 16.7 7.0 

  Вкупно од сите ЕЕ мерки  
350,300 

21,00

0 
40,538 43.9 8.6 

  ВКУПНО 
868,123 

33,00

0 
75,264 31.3 11.5 

Спортски сали 

19) Спортска сала „Македонски бранители“ ОСУ „Ацо Русински“, Берово 

  

- Модернизација на 

осветлувањето 
140,000 8,154 48,924 67.9 2.9 

  ВКУПНО 140,000 8,154 48,924 67.9 2.9 

20) Улично осветлување 
923.700 323.769 

2.136.87

9 
45,0 0,5 

 
ВКУПНО 923,700 

  

323,769 

    

2,136,879 
45,0 0.5 

       

       

Потенцијалот за енергетска ефикасност по вид на потрошувачка на енергија прогнозиран за 2016 

година е даден во МWh/годишно. Резултатите од прегледот покажуваат дека вкупната годишна 

потрошувачка на енергија може да се намали од 4.627 МWh на 3.287 МWh, што е околу 27% 

кумулативно намалување во споредба со сегашната состојба.  Во ова намалување, најголем 

поединечен придонес има секторот образование со кумулативна заштеда од околу 21%, потоа 

следат секторот социална грижа и уличното осветлување со кумулативна заштеда од околу 18%, 

општински услуги со 17%, администартивни објекти со 15%, сектор култура со 10% и последен 

секторот спорт со кумулативна заштеда од околу 1% до 2016 година.  
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Дијаграм5: Кумулативен потенцијал од мерките за енергетска ефикасност во 

општинските објекти и уличното осветление со имплементација на програмата 2014 – 

2016година 

 
 

 

3.6  Предизвици за спроведување на мерки за енергетска ефикасност во општината 

Генералниот заклучок од оваа програма е дека има многу можности во општината за 

спроведување на мерки за енергетска ефикасност, која таа може да ги реализира со помош на 

соодветните алатки (развиената база на податоци) и обучен тим. Тоа гарантира ефикасно и 

успешно спроведување на иницијативите и проектите од оваа област.  

Главните насоки за општината како да ги надмине предизвиците пред себе во однос на ефикасно 

спроведување на активностите од оваа програма, се поделени во три категории:  

1. Инвестиции (пристап до извори и алокација на средства)  

Активности за зголемување на пристап до капитал:  

 Зголемување на свеста/ креирање на кампања за подобрување на условите на учење 

на децата во основните училишта, со цел создавање на фонд за доброволно учество 

во рамките на овие објекти каде семејствата на децата ќе помогнат финансиски или 

со работа во спроведување на мерки за реновирање на училиштата и градинките;  

 Анимирање на донаторските институции и владините тела за инвестирање во 

проекти коишто имаат за цел подобрување на сеопштата состојба во општинските 

згради, со што посредно ќе помогнат на локалното население;  

 Во рамките на општинскиот буџет, градоначалникот и општинскиот совет да 

предвидат средства коишто ќе бидат наменети за спроведување на мерки за 

енергетска ефикасност во општината според приоритетите и методологијата за избор 

предвидени со оваа програма;  

 Создавање на партнерство со локалните фирми/ фирми кои работат на ESCO 

концепт во општината, коишто би придонеле со свои доброволни средства како 
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придонес за локалната заедница; иницијативата може да се спроведе со креирање на 

фонд за доброволно учество на локалните фирми;  

 Анимирање на локалните и регионални банки за кредитирање на профитабилни 

проекти за енергетска ефикасност во општината кои би се спроведувале во 

заеднички проекти со банките по ++-изработка на бизнис планови и обезбедување на 

гаранции;  

 Општината треба да работи на изготвување на основни програми за одржување и 

работење на енергетските системи за топлинска и електрична енергија заедно со 

персоналот во објектите (основните училишта). Преку базата за податоци, 

општината треба постојано да ги следи, сугерира и укажува аномалиите и истите 

кога е потребно да ги отстрани;  

 Општината јасно да ги потврди одговорностите и задачите на луѓето од општината 

кои се обучени и задолжени за спроведување на активностите за енергетска 

ефикасност на општинските згради дадени во оваа програма. Тоа ќе придонесе за 

добро и ефикасно спроведување на програмата за енергетска ефикасност во 

општината;  

 Зголемување на свеста (идентификација/ пренесување на најдобри практики и 

споредба на основа на податоци).  

2. Идентификација и пренесување на најдобри практики  

 Општината, во соработка со сите владини како и невладини организации, странски 

донаторски институции, да работи на идентификација и зголемување на свеста на 

населението за поефикасно користење на енергетските системи и извори преку 

презентација на позитивни примери и локални иницијативи.   

3. Креирање на алатки за споредба  

 Преку постојано надгледување и надградување на изработената база на податоци со 

нови информации од објектите коишто се под владение на општината и правење на 

анализи, ќе може да се следи развојот на потрошувачката на енергија како и други 

промени. Притоа, резултатите од мерењето и анализите потребно е да бидат 

достапни за јавноста.  

4. Целосно користење на можностите на локалната самоуправа  

 Општината е потребно постојано да се ангажира за создавање и следење на проекти 

за енергетска ефикасност и да развие Акциони планови за енергетска ефикасност 

секоја година. На почеток на секоја година е потребно да се сумираат резултатите од 

претходната година и да се увидат сите успеси/ неуспеси во спроведување на мерките 

за енергетска ефикасност во рамките на расположливите средства и спроведени 

активности од страна на општината и нејзините учесници. 

4 ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ 
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4.1  Долгорочни цели на општината 

Општината Берово, како доминантно рурална општина, се стреми кон што поекономично и 

поефикасно користење на енергијата. Исто така, општината се фокусира кон задоволување на 

еколошките аспекти, што подразбира намалување на емисиите на штетни стакленички гасови во 

атмосферата. Долгорочните цели на општината се:  

 До 2020 година да се намали просечната потрошувачка на енергија (kWh/m
2
) за 50%; 

 До 2020 година да се намали делот за енергија во општинските инвестиции за 40%; 

 Подобрување на внатрешните услови до стандардно ниво на удобност во 100% од 

основните училишта; 

 Да се замени целосното јавно осветление во општината со нови светилки со што 

потрошувачката ќе се намали на половина од сегашната; 

 Да се намалат нивото на CO2 емисии во атмосферата за 50% во споредба со сегашното 

ниво; 

 Брза идентификација и обнова на проблематичните системи во основните училишта со 

висока потрошувачка на енергија.  

Стратегија на општината е дека горенаведените цели ќе ги постигне преку:  

 Понатамошно функционирање и работење на тимот за енергетска ефикасност во 

одржување на базата на податоци; 

 Основање на фонд за финансирање и реализација на проекти за зголемување на енергетска 

ефикасност во училиштата и јавното осветление; 

 Идентификација и изнаоѓање на нови донатори; 

 Идентификација и користење на нови извори на енергија.  

Истовремено, за да се остварат горните долгорочни цели, општината има цел да промовира и 

работи на:  

 Создавање на свест преку ширење на добри практики;  

 Промоција на социјалната свест за потреба за создавање на одржлив развој; 

 Градење на партнерства коишто вклучуваат јавен сектор, потрошувачи и енергетски 

фирми;  

Општината знае дека овие цели се амбициозни, но нивното постигнување е императив за 

општината во нејзината идна работа.  

 

4.2  Среднорочни цели на општината - ОПЕЕ 2014– 2016 

Среднорочните цели кои се опфатени со ОПЕЕ се однесуваат на развојот на општината во 

областа на енергетска ефикасност во општината, во периодот 2014 – 2016година. 

Поставените цели за овој период се следни:  
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 До 2016 година да се намали просечната потрошувачка на енергија (kWh/m
2
) за најмалку 

20%; 

 До 2016 година да се намали делот за трошоци за енергија во општинскиот буџет за 

најмалку 50%; 

 Подобрување на внатрешните услови до стандардно ниво на удобност во 80% од зградите 

во надлежност на општината;  

 Да се заменат најмалку 80% од светилките за улично осветление;  

 Да се намали емисијата на штетни гасови за 15% од сегашната.  

Стратегија на општината за постигнување на овие цели е:  

 Формирање на посебен организациски сегмент за енергетска ефикасност; 

 Ажурирање на базата на податоци за енергетска ефикасност; 

 Планирање на дел од буџетот предвиден за трошоци за енергетска ефикасност. 

 

 

4.3  Цели за 2014 година (Акционен план за 2014година) 

Целите во акциониот план за енергетска ефикасност за 2014 година се следни:  

 Спроведување на најмалку два проекта за намалување на потрошувачката на енергија; 

 Спроведување на енергетска анализа на најмалку 1/3 од објектите под општинска 

управа; 

 Формирање на Комисија за енергетска ефикасност во рамките на општинската 

организација која ќе работи на оваа проблематика; 

 Намалување / исклучување на греењето во основните училишта за време на зимскиот 

распуст, празници и викенди, преку опрема за регулација на системите за греење и 

далечинска контрола и управување; 
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5 ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ 2014 - 2016 

5.1 Активности и временски распоред 

 Проект/Активност  Корисник 

Инвести

ција 

(денари) 

Време на реализација 

2014 2015 2016 

1) 
- Топ изолација на надво. 

ѕидови 
Општинска зграда 

1.439.64

0 
     х х х     

2) - Топ изолација на кров Општинска зграда 
607.60

0 
 х х          

3) - Замена на прозори и врати Општинска зграда 
282.10

0 
 х х          

4) - Термостатски вентили Општинска зграда 32.000  х х          

5) 
- Топлинска изолација на 

кров 
Мала зграда - 

проект 

104.16

0 
         х х  

6) 
- Топ изолација на надво. 

ѕидови 
Мала зграда - 

проект 

372.00

0 
         х х  

7) - Замена на прозори и врати 
Мала зграда - 

проект 
80.600      х х      

8) - Термостатски вентили 
ОСУ „Ацо 

Русковски“ 
66.000      х х      

9) 
- Реконструкција на дел од 

кров 
ОСУ „Ацо 

Русковски“ 

992.00

0 
 х х          

10

) 

- Модернизација на 

осветлување 
ОСУ „Ацо 

Русковски“ 
70.800         х х х х 

11

) 

- Топлинска изолација на 

кров 
ОУ ,с.Русиново 

682.00

0 
     х х      

12

) 

- Топ изолација на надво. 

ѕидови 
ОУ, с.Русиново 

520.80

0 
         х х  

13

) 
- Термостатски вентили ООУ,  Берово 

155.00

0 
     х х х     

14

) 
- Автоматска регулација ООУ , Берово 

2.237.40

0 
 х х х         

15

) 

- Топлинска изолација на 

кров 
ООУ  ,Берово 

607.60

0 
         х х  

16

) 

- Топ изолација на надво. 

ѕидови 
ПУ , 

с.Митрашинци 

595.20

0 
         х х  

17

) 
- Рекон. и изолација на под 

ПУ , 

с.Митрашинци 

899.49

6 
     х х      

18 - Рекон. и изолација на кров ПУ , 
558.00

0 
 х х          
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) с.Митрашинци 

19

) 

- Топ изолација на надво. 

ѕидови 
ПУ , с.Смојмирово 

312.48

0 
     х х      

20

) 
- Термостатски вентили ПУ , с.Смојмирово 25.000          х х  

21

) 
- Рекон и изолација на кров ПУ , с.Смојмирово 

217.00

0 
 х х          

22

) 

- Топ изолација на надво. 

ѕидови 
ПУ , 

с.Владимирово 

520.80

0 
 х х          

23

) 
- Замена на прозори и врати 

ПУ , 

с.Владимирово 

1.096.16

0 
         х х  

24

) 

- Топлинска изолација на 

кров 
ПУ , 

с.Владимирово 

124.00

0 
     х х      

25

) 

- Модернизација на  

осветлување 
ПУ , 

с.Владимирово 
60.000      х х      

26

) 

- Топ изолација на надво. 

ѕидови 
ПУ , с.Будинарци 

543.12

0 
 х х          

27

) 

- Топлинска изолација на 

кров 
ПУ , с.Будинарци 

472.44

0 
     х х      

28

) 
- Термостатски вентили ПУ , с.Будинарци 26.000          х х  

29

) 
- Автоматска регулација ПУ , с.Будинарци 95.400          х х  

30

) 

- Топ изолација на надво. 

ѕидови 
ПУ , с.Двориште 

516.15

0 
     х х      

31

) 
- Термостатски вентили ПУ , с.Двориште 53.000  х х          

32

) 
- Автоматска регулација ПУ , с.Двориште 

160.00

0 
         х х  

33

) 

- Топлинска изолација на 

кров 
ПУ , с.Двориште 

186.00

0 
 х х          

34

) 

- Модернизација на 

осветлување 
ПУ , с.Двориште 13.300      х х      

35

) 

- Топ изолација на надво. 

ѕидови 
ПУ , с.Ратево 

584.04

0 
 х х          



19.12.2013 god.   SLU@BEN   GLASNIK   NA OP[TINA BEROVO    br. 7     str.  

 

   131 

131 

36

) 
- Замена на прозори и врати ПУ , с.Ратево 

943.02

0 
     х х      

37

) 

- Топлинска изолација на 

кров 
ПУ , с.Ратево 

207.70

0 
         х х  

38

) 

- Модернизација на 

осветлување 
ПУ , с.Ратево 22.800          х х  

39

) 

- Топ изолација на надво. 

ѕидови 
ОЈУДГ , Берово 

611.01

0 
     х х      

40

) 

- Топлинска изолација на 

кров 
ОЈУДГ , Берово 

744.00

0 
 х х          

41

) 
- Термостатски вентили ОЈУДГ , Берово 77.000  х х          

42

) 
- Автоматска регулација ОЈУДГ , Берово 375.000          х х  

43

) 
- Реконструкција на кров 

ОЈУДГ, 

с.Митрашинци 
86.800  х х          

44

) 
- Реконструкција на под 

ОЈУДГ, 

с.Митрашинци 
69.440      х х      

45

) 
- Замена на прозори и врати 

ОЈУДГ, 

с.Митрашинци 
154.752          х х  

46

) 
- Замена на прозори и врати 

ОЈУДГ , 

с.Русиново 

2.546.96

0 
         х х  

47

) 

- Топлинска изолација на 

кров 
ОЈУДГ , 

с.Русиново 

637.36

0 
 х х          

48

) 
- Термостатски вентили 

ОЈУДГ , 

с.Русиново 
75.000  х х          

49

) 
- Автоматска регулација 

ОЈУДГ , 

с.Русиново 

127.50

0 
     х х      

50

) 

- Модернизација на 

осветлување 
ОЈУДГ , 

с.Русиново 
47.500      х х      

51

) 

- Топ изолација на надво. 

ѕидови 
ОЈУДГ, 

с.Будинарци 

118.96

5 
     х х      

52

) 
- Замена на прозори и врати 

ОЈУДГ, 

с.Будинарци 
98.654          х х  

53

) 

- Топлинска изолација на 

кров 
ОЈУДГ, 

с.Будинарци 
38.440  х х          
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54

) 

- Изолација на таван на 

подрум 
Музеј , Берово 

139.50

0 
         х х  

55

) 
- Замена на прозори и врати Музеј , Берово 

205.36

8 
     х х      

56

) 

- Топлинска изолација на 

кров 
Музеј , Берово 

139.50

0 
 х х          

57

) 

- Топ изолација на надво. 

ѕидови 
ЈПКР „Услуга“, 

Берово 

235.25

2 
         х х  

58

) 
- Замена на прозори и врати 

ЈПКР „Услуга“, 

Берово 

189.57

1 
     х х      

59

) 

- Топлинска изолација на 

кров 
ЈПКР „Услуга“, 

Берово 
93.000  х х          

60

) 

- Топ изолација на надво 

ѕидови 
ЈПКР „Услуга“ 

Стоп двор, Берово 

132.06

0 
         х х  

61

) 
- Замена на прозори и врати 

ЈПКР 

„Услуга“Стоп 

двор Берово 

112.84

0 
     х х      

62

) 

- Топлинска изолација на 

кров 

ЈПКР 

„Услуга“Стоп 

двор Берово 

105.40

0 
 х х          

63 
- Модернизација на 

осветлување 
Спортска сала, 

Берово 

140.00

0 
         х х  

64 -Замена на светилки 
Улично 

осветлување 
923.700 х х х х         

5.2 Инвестиции и заштеди 

Со спроведување на програмата за енергетска ефикасност во Општина Берово има потенцијал да 

се постигнат значителни заштеди на енергија претставени во парична заштеда за секоја година во 

Табелата 16: 

Табела 16: Заштеди по сектори во периодот 2014-2016 година  

 

р.б. Мерка за 

подобрување на 

енергетската 

ефикасност 

Инвестиција ЗАШТЕДИ 

Едноставен 

период на 

отплата 

Објекти во сопственост на 

општината 
ден. kWh/год. ден./год 

Енергија 

% 
год. 

Административни објекти 

  
ВКУПНО 2.918.100 70.053 

517.94

7 
  5,6 

Образование 

  ВКУПНО 13.562.706 603.54 2.282.481 24,5 5,9 
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Социјална грижа 

  
ВКУПНО 5.808.381 

186.89

5 

701.05

2 
56,5 8,3 

Култура 

  ВКУПНО 484.368 19.100 48.921 41,5 9,9 

Општински услуги 

  ВКУПНО 868.123 33.000 75.264 31,3 11,5 

Спортски сали 

  ВКУПНО 140.000 8.154 48.924 67,9 2,9 

Улично осветлување 

 
ВКУПНО 923.700 

323.76

9 
2.136.879  0.5 

 

 

Во следната табела се дадени потенцијалните заштеди на енергија (топлинска и електрична) за 

секоја година посебно во периодот 2014–2016 година: 

Табела 17: Годишни нето заштеди за период 2014-2016 година 

р.б. Година на реализација на 

предвидените мерки за 

енергетска ефикасност 

Инвестиција ЗАШТЕДИ 

 МКД [ден] kWh ден 

2014 9.733.260 676.922 3.662.054 

2015 7.246.320 319.447 1.254.988 

2016 7.725.798 248.151 894.428 

ВКУПНО 24.705.378 1.244.520 5.811.470 

 

5.3 Влијание врз животната средина  

Во Република Македонија производството на електрична енергија главно е базирано на употреба 

на фосилни горива (лигнитот и по потреба мазут) а за производство на топлинска енергија се 

користат и фосилни горива (мазут, екстра лесно масло и електричната енергија) и обновливи 

извори (дрво, отпад од земјоделски култури). Најчести компоненти на загадувањето од 

согорување на фосилните горива се: CO2 (јаглерод диоксид), SO2 (сулфур диоксид), NOx (азотни 

оксиди), CO (јаглерод моноксид), NMVOC (неметански испарливи органски соединенија), 

прашина, тешки метали и друго. Во Табелата 18 се прикажани факторите на емисија на 

енергетските облици, превземени од „Меѓувладин совет за климатски промени (IPCC)“, кои се 

употребуваат во разгледуваните јавни згради во оваа Програма за енергетска ефикасност. 

Табела 18: Фактори на емисија (kg/MWh) 

Ред. 

бр. 
Облици на енергија 

Честички SO2 NOx CO NMVOC CO2 

kg/MWh 

1. Електрична енергија 0,093 1,762 1,497 0,141 0,111 1.078 

2. Екстра лесно масло за 0,024 0,516 0,387 0,077 0,020 264 
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горење 

3. Огревно дрво 0,044 0,428 0,298 14,88 1,786 15* 

* Огревното дрво како обновлив извор на енергија  

Со спроведување на програмата за енергетска ефикасност директно се придонесува за 

намалување на емисиите на штетни гасови во атмосферата и на тој начин се делува на заштита на 

околната животна средина.  Резултатите од намалување на емисиите на годишно ниво на крајот 

од периодот опфатен со оваа програма на спроведување на мерки за енергетска ефикасност се 

дадени во Табела 19: 

Табела 19: Преглед на намалувањето на емисиите на стакленички гасови со спроведување на 

програмата (kg) 

Ред. 

Бр. 

Облици на 

енергија 

Намалување на емисии kg/MWh 

Честички SO2 NOX CO NMVOC CO2 

1 
Електрична 

енергија 
136 2.595 2.205 207 163 1.587.878 

2 
Екстра лесно 

масло за горење 
94 570 393 78 20 268.962 

3 Огревно дрво 89 873 608 30.371 3.645 30.616 

 

5.4 Подобрување на квалитетот на услугите на општината 

Со реализација на програмата за енергетска ефикасност, општина Берово ќе ги подобри 

услугите што ги дава кон граѓаните во повеќе насоки. Како прво, со заштедата на парични 

средства, од директните (замена на сијалици, нова термоизолациона фасада, нова столарија итн) 

и индиректните (продолжување на работниот век на  топлинските системи) мерки за енергетска 

ефикасност ќе може да инвестира во подобрување на постоечките услуги (на пр. реализација на 

нови линии на улично осветлување) или во подобрување на услугите во другите сегменти како 

култура и слично. Како второ, преку одржување и надградба на базата на податоци за 

општинските објекти и уличното осветление ќе се има увид во потребите за интервенции и 

инвестирање во општината, а со тоа ќе се приоритизираат мерките за енергетска ефикасност 

според утврдените критериуми на општината. 

5.5 Дополнителни придобивки 

Дополнителните придобивки што општината Берово ги има со спроведување на програмата за 

енергетска ефикасност се следните:  

 Подобрување на конфортот и условите за учење на децата и учениците во основните 

училишта преку намалување на варијациите во греење и подобрување на протокот на 

воздух во образовните простории, подобрување на осветлувањето;  

 Намалување на степенот на криминал како резултат на подобрено улично осветление, 

замените светилки и обновени прегорени сијалици; 

 Намалување на сообраќајни незгоди во вечерните часови;  

 Подобрување на квалитетот на живеење во општината; 
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 Креирање на можност за вработување на определено и неопределено време. 

 

6 ФИНАНСИСКИ ПЛАН 

 

Општина Берово, за реализација на предвидените активности во оваа програма, може да ги 

користи следните извори на финансирање:  

 Буџетот на Општината;  

 Донации;  

 Владини и невладини институции;  

 Фондови за специјална намена;  

 Самопридонес.  

Буџет на општина Берово  

Во одделот за расходи за образовавание најголемиот дел на средства се употребуваат за 

покривање на тековното одржување на училиштата снабдување со нафта, дрва, електрична 

енергија, вода, ѓубретарина, ПТТ услуги, канцелариски материјал и друго.  

 

Табела 20: Преглед на буџет на Општина Берово за 2012 година 

БУЏЕТ 2012 год. денари % 

Вкупно приходи 182.375.299,00 100 

 даночни 21.056.572,00 11.55 

 неданочни 8.664.879,00 4.75 

 капитални 3.593.482,00 1.97 

 трансфери 20.491.013,00 11.24 

 дотации 123.571.109,00 67.75 

 донации 4.998.244,00 2.74 

Вкупно расходи 175.258.506,00 100 

 тековно оперативни 148.998.607,00 85.02 

 капитални 26.259.899,00 14.98 

 

Според буџетот на општината во 2014 година како и очекуваниот зголемен буџет во наредните 

години, општината е во состојба да ја спроведе програмата за енергетска ефикасност во 

периодот 2014 - 2016 година со динамиката на финансирање од сопствени извори, со поддршка 

на донаторските организации и други институции. 
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6.1  План за финансирање 

Основниот концепт на правење на буџет во општина Берово е функционирање на структурите во 

општината и имплементација на целите во вид на проекти коишто општината ги има поставено 

пред себе за тековната година. Поради ограничените финансиски средства од буџетот наменети 

за финансирање на проекти, општината гради партнерства со владини и невладини организации, 

донаторски институции како и локалното население. Со взаемни напори на институциите и 

општината, успева да реализира поголем дел од своите цели за секоја тековна година.  

Со цел ефикасно спроведување на програмата, општината ќе настојува навремено и квалитетно 

да изработува проекти како и да дава извештаи за напредокот и резултатите од имплементацијата 

на истите. На тој начин ќе придонесе за намалување на потрoшувачката на енергија во 

општинските објекти и уличното осветление на територијата на општината, а притоа ќе 

имплементира ефикасни енергетски системи во објектите и уличното осветлување, односно ќе ја 

подобри енергетска ефикасност на истите. 

 

6.2  Финансиски извори 

За реализација на активностите во програмата, важен сегмент за општината  претставува 

обезбедување на надворешни финансиски средства. Речиси сите поголеми амбасади во 

Република Македонија имаат во своите програми наменето дел и за поддршка на општините со 

цел реализација на проекти од областа на енергетиката, заштитата на животната средина, 

подобрување на општински развој, меѓуопштинска соработка, зајакнување на капацитетите и 

друго преку (ко)финансирање на разни активности како на пример: обуки (градење на 

капацитетите), имплементација на пилот проекти, изготвување на студии, анализи и друго. 

Покрај амбасадите постојат и други донаторски и кредитни институции кои што помагаат во 

реализација на општинските проекти и тоа UNDP, Светска Банка, ЕУ, ЕБОР итн. 

 

 

7 ОРГАНИЗАЦИЈА НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА  ПРОГРАМАТА 

Програмата за Енергетска Ефикасност на општината (ОПЕЕ) е документ со кој се дефинираат 

политиките за енергетиката што ќе се спроведуваат во Општина Берово. Во развојот на ОПЕЕ 

вклучени се вработените и експертите од општината, како и надворешни консултанти.  

Како дел од стратегијата за енергетска ефикасност, формиран е тим за енергетска ефикасност 

(ТЕЕ) во рамките на локалната администрација во Општина Берово. Тимот за енергетска 

ефикасност во општината е одговорен за работата поврзана со енергетската ефикасност со 

следните надлежности: 

- Да управува со активности предвидени за спроведување на проекти за енергетска ефикасност 

во општината и да следи и да доставува извештаи за резултатите; 

- Да зема активно учествува во подготовката на општинскиот буџет за трошоците за енергија и 

одржувањето на општинските објекти и уличното осветление; 

- Да раководи со базата на податоци за општинските објекти вклучувајќи ја и потрошувачката 

на енергија; 
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- Да иницира соработка со владини и невладини организации,  донаторски организации, како и 

со фондови кои што подржуваат локален развој, за спроведување на проекти за енергетска 

ефикасност; 

- Да учествува во припремата на сите процедури и документи (јавна набавка, тендерска 

документација, договори и сл.) потребни за спроведување на проекти од областа на 

енергетската ефикасност, да координира активности со надворешните експерти, да управува 

со проект, итн.; 

- Тимот го предводи раководител на тимот кој директно го известува градоначалникот на 

општината.   

 

Раководител на Тимот за Енергетска Ефикасност (Раководител на Проект) 

 

Успехот на Програмата е целосно зависен од посветеноста, учеството и ангажираноста на 

Раководителот на Тимот за Енергетска Ефикасност.  Општи одговорности на раководителот на 

тимот за енергетска ефикасност се меѓудругото: 

- Да раководи со проекти за развој на МЕЕП во општината Берово; 

- Да координира со тимот за енергетска ефикасност на општината; 

- Да ангажира други личности од Општината како привремени членови на тимот или да 

ангажира надворешни советници; 

- Да го известува Градоначалникот за напредокот на Програмата; 

- Да дава извештаи за Програмата и нејзината имплементација пред советот на општината; 

- Да раководи со базата на податоци и нејзиното соодветното ажурирање со податоци за 

потрошувачка на енергија во општинските објекти. 

 

Членови на Тимот за Енергетска Ефикасност (ТЕЕ) 

 

Членовите на Тимот за Енергетска Ефикасност се од различни оддели од општината, и доколку е 

потребно можат да соработуваат со надворешни консултанти за извршување на своите задачи. 

Исто така треба да учествуваат во одредување на проектите кои треба да се спроведат и да ги 

контролираат резултатите. Општи одговорности на членовите на тимот за енергетска ефикасност: 

- Хармонизација на МЕЕП со стратегијата за развој на општината; 

- Одредување, следење и ажурирање на долгорочните цели како и среднорочните цели за 2014-

2016; 

- Оформување и управување со базата на податоци, собирање, чување и ажурирање на 

податоците; 

- Анализа на можни пречки за спроведување на програмата како и подготовка на Нацрт 

документи за Општинскиот Совет за развој на Програмата за Енергетска Ефикасност; 

- Следење на состојбата на објектите под општинска надлежност вклучувајќи ја и 

потрошувачката на енергија, и правење на основни проценки на потенцијалите за заштеда на 

енергија во општината; 

- Развивање на акциони планови за енергетска ефикасност за секоја година, вклучувајќи 

финансиски предвидувања и потреби за финансирање од рамките на буџетот на Општината со 
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детален опис на активностите и временски распоред, инвестициони заштеди, 

профитабилност, влијанија врз човековата средина, подобрување на квалитетот на 

општинските услуги и дополнителни придобивки; 

- Развивање на финансиски план за спроведување на МЕЕП, вклучувајќи финансиски шеми, 

финансиски извори, капитал (извори од буџетот на општината), можни финансиски 

институции, донаторски програми, фондови со посебна намена, итн; 

- Организирање и спроведување на Програмата со вклучени инвестиции, распореди, 

трошковни планови, учесници и спроведители на програмата, модалитети за изведба на 

програмата (подизведувачи и советници); 

- Вршење на мониторинг и контрола за утврдување на енергетската состојба во општинските 

згради и уличното осветление; 

- Организација на следење, процени и известување за развојот на Програмата. 

Организациски модалитети за спроведување на програмата  

 

За успешно функционирање на сите учесници во спроведување на ОПЕЕ е потребно нивна 

интерактивна и постојана комуникација како што е прикажано на дијаграм 6. Под институции се 

подразбираат владини и невладини организации, донаторски институции и амбасади, фондови за 

специјална намена и инженеринг компании. 

 

Дијаграм 6: Организациски приказ на спроведувањето на Програмата 

 

 

8 КОНТРОЛА НА ПРОГРАМАТА, ПРОЦЕНА И ИЗВЕСТУВАЊЕ  

8.1  Контрола и извршување 

Објектите под управа на општината имаат потенцијал за заштеда на енергија, но потребно е 

спроведување на мерките за енергетска ефикасност како што се: замена/ поправка на прозори, 

изолација, поефикасно осветлување, термостатски вентили и автоматска контрола на греење и 
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слично, со цел потрошувачката на енергија да се намали на оптимално ниво. За да може да се 

следат резултатите од спроведените мерки за енергетска ефикасност, се планираат мерења во 

различни временски периоди со цел споредба на добиените резултатите со пресметковните. 

Главни показатели кои се мерат и споредуваат се следните:  

 Потрошувачката на енергија (топлинска и електрична); 

 Условите во објектите (температурни разлики, степенот на осветленост и влажност);  

 Заштеда на финансиски средства од реализација на мерките за енергетска ефикасност.  

Мерења се спроведуваат во текот на целата година со утврдена динамика, при што се утврдува 

потрошувачката на енергија после спроведувањето на мерките за енергетска ефикасност. Како 

мерни инструменти, може да се користат: мерачи на проток (за потрошувачка на електрична 

енергија); дата логери, кои треба да ги мерат условите во објектите (се мерат температурни 

разлики, притисок и влажност, осветление и други величини). Доколку добиените резултати од 

мерењата за заштеда на енергија не се совпаѓаат со предвидените (пресметковните) заштеди од 

предвидените активности во Програмата за енергетска ефикасност, тогаш се испитува причината 

зошто тоа не е постигнато и се утврдуваат недостатоците во системот доколку такви постојат и 

истите треба да се отстранат.  

8.2  Начини на мерење на енергетските заштеди 

 

Енергетските заштеди треба да се одредат со пресметка пред спроведувањето на мерките за 

енергетска ефикасност и со мерење за време и после спроведувањето на мерките за енергетска 

ефикасност.  Со цел да се има увид, дали извршените мерки ги даваат предвидените и очекувани 

резултати или има отстапувања, потребно е да се осигура контрола на мерењата во периодот на 

користење на новите мерки во објектите. Доколку се забележат отстапувања, кои можат да 

настанат поради човечка грешка или немарност или грешка во системот, потребно е да се 

дејствува навремено и на соодветен начин истите да се отстранат. Фактори коишто можат да 

влијаат на состојбата се: временски услови (како на пример степен-денови), ниво на користење 

на простории, време на започнување со работа во зградите, интензитет на користење на опремата 

пред контрола и следење и други.  

Унифицираност на добиените пресметковни и измерени податоци е потребно и истите треба да 

се мерат и собираат во kWh, како за електрична така и за топлинска енергија.  

За добивање релевантни податоци, општината планира да ги користи следните извори на 

информации:  

 Сметки од дистрибутивниот центар на ЕВН во Делчево за електрична енергија;  

 Сметки од добавувачи на нафта и огревно дрво;  

 Податоци за потрошувачка на енергија од производителите на опрема;  

 Методи за мерење на енергија како што се дата логери, мерачи на проток, броила на  

електрична енергија и слично.  
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Сите методи може да содржат соодветен степен на неточност, која може да биде предизвикана 

од: грешки во инструментите, грешки во моделирањето/ пресметките за утврдување на 

потрошувачката на енергија како и случајни грешки. Поради тоа, потребно е општината во 

своите извештаи да го наведе изворот на информации и да даде степен на сигурност на 

информацијата (степен на точност), на пример ± 5%.  

     8.3 Проценка и информирање 

За проценката и добиените резултатите од планираните и спроведени активности во Програмата 

за енергетска ефикасност, треба да се известат:  

 Градоначалникот и други одговорни лица од локалната самоуправа; 

 Целокупната јавност преку печатен материјал; 

 Организациите кои се специјализирани во областа на енергетска ефикасност; 

 Сите вклучени страни во финансирање/ спроведување на проектите за енергетска 

ефикасност;  

Следењето на активностите за енергетска ефикасност во општината од страна на Тимот за 

Енергетска Ефикасност е прикажан во Табела 21: 

 

Табела 21: Распоред на следење на активностите 

Годишен акционен план за енергетска 

ефикасност 

Годишно доставување до крајот на февруари. 

Годишен извештај Годишно доставување во рок од два месеци по 

завршување на годината. 

Извештај за тек на проект за 

енергетска ефикасност 

Редовен извештај секој месец за времетраење на 

проектот, и завршен извештај на крајот од 

завршување на проектот. 

Извештаи за мониторинг на мерките за 

енергетска ефикасност на реализирани 

проекти 

Тримесечно, во рок од 15 дена од завршување на 

конкретното тримесечје. 

 

 

 

Анекси 

 

Анекс 1 – Прашалници за енергетска ефикасност на објектите, улично осветление и возен парк во 

општина Берово 
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Анекс 2 – Законски одредби за енергетска ефикасност од Законот за енергетика 
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Анекс 1 

 
Прашалник за утврдување состојба на објектот 

 

Одговарањето на прашалникот со внесување на детални и прецизни информации ќе 

допринесе да се добие реална слика за објектот и неговата потрошувачка на енергија, како и за 

поквалитетна изработка на Програмата за ЕЕ на општината. 

 

Општи податоци 

Име на објектот  

Адреса  

Населено место  

Одговорно лице Лице за контакт 

Име 

Презиме 

Телефон 

e-mail 

 

 

Име 

Презиме 

Телефон 

e-mail 

 

Сектор (администрација, образование, 

социјална заштита, култура...) 

 

Подсектор (општинска зграда, основно 

училиште, градинка, здравствен дом, 

интернат, пензионерски дом...) 

 

Коментар:  

Во прилог да се достават копии од сметките за електрична енергија и сите енергенси 

кои се користат за греење во последните 3 години (2012, 2011, 2010) 

 

Генерални информации 

Година на градба  

Година на последно реновирање  

Вид на реновирање  

Вид на мерки за енергетска ефикасност 

кои се имплементирани со реновирањето 

 

Тип на градба □ Масивна 

□ Полумасивна 

□ Монтажна 

Просторна поставеност (насока на влез) 

:север, југ, исток, запад 

 

Површина и волумен 

Информации за објектот 

 

*Да се внесе единечната квадратура по кат 

Подрум [m
2
]  

Приземје [m
2
]  

Кат [m
2
]  

Број на катови  
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Меѓуспратни висини Подрум [m]  

Приземје [m]  

Кат [m]  

Вкупна површина на објектот               [m
2
] 

Вкупна греана површина                     [m
2
] 

Вкупен греен волумен   [m
3
] 

Вкупна површина која се лади   [m
2
] 

Вкупен волумен кој се лади   [m
3
] 

Забeлешки  

Користење на објектот 

Број на постојани корисници/вработени  

Вкупен број на корисници  

Број на работни денови на објектот во 

една седмица 

 

Број на работни часови во еден работен 

ден 

 

Општи забелешки за употребата на 

објектот 

 

Состојба на објект и термални карактеристики (описно) 

Под  

Врати и прозори (дрвени, ПВЦ, 

алуминимски, термопан стакло, обично 

стакло) 

 

Надворешни ѕидови (состав и дебелина)  

Кров и кровна конструкција)  

Годишна потрошувачка на електрична енергија  

1. 2012 -                       [kWh] -                          [ден] 

2. 2011 -                       [kWh] -                          [ден] 

3. 2010 -                       [kWh] -                          [ден] 

Годишна потрошувачка на реактивна енергија 

1. 2012 -                       [kVARh] -                          [ден] 

2. 2011 -                       [kVARh] -                          [ден] 

3. 2010 -                       [kVARh] -                          [ден] 

Систем за греење 

Вид енергенс на кој се грее објектот □  Нафта (екстра лесно масло) 

□  Мазут 

□  Дрва 

□  Јаглен 

□  Електрична енергија 

□  Гас 
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□  Пелети/Брикети 

□  Друго 

Годишна потрошувачка на гориво по грејна сезона (во соодветна единици мерка) 

1. 2012 -                       [           ] -                          [ден] 

2. 2011 -                       [           ] -                          [ден] 

3. 2010 -                       [           ] -                          [ден] 

Тип на систем на греење □  индивидуално по просторија 

□  сопствен централен систем 

□  систем на градско (централно) греење 

Број на часови на активно греење во денот  

Вип на котел  

Година на производство на котелот  

Вкупен топлински капацитет на котелот 

[kW] 

 

Вид на радијатори/број на единици □  гусен                        број: 

□  алуминиумски          број: 

□  панелен                    број: 

□  цевен регистер         број: 

Дали системот користи топлинска пумпа? 

□  Да 

□  Не 

Ако е ДА кој тип: 

□ вода – вода 

□ вода – воздух 

□ земја – вода  

□ воздух – воздух (инвертор)  

□ друга комбинација: 

Вкупен капацитет на топлинската пумпа               [kW] 

Дали има индивидуално греење по 

простории со електрични или друг вид на 

греалки? 

□  Да 

□  Не 

Доколку има. Која е нивната моќност:              [kW] 

Други забелешки за системот за греење  

Систем за ладење на објектот 

Вид на ладење □  индивидуално по простории 

□  централно 

Поединечна моќност на ладилните 

системи 

2.5 kW    број:    

3.5 kW    број: 

   5 kW    број: 

___kW     број: 

Генерални забелешки за системот за 

ладење 
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Систем за вентилација на објектот 

Вентилиран волумен                      [m
3
] 

Вкупен проток на воздух                     [m
3
/h] 

Вкупно инсталирана моќност на објектот                     [kW] 

Генерални забелешки  

Подготовка на санитарна топла вода 

Вкупна инсталирана моќност на системот                     [kW] 

Број на колектори  

Површина која ја зафаќаат колекторите  

Капацитет на бојлерот                     [литри] 

Забелешки  

Внатрешно осветлување на објектот 

Вид и број на светилки во 

објектот 

□  вжарено влакно 

□  неонски 

□  халогени 

□  лед 

□  ____________ 

број: 

број: 

број: 

број: 

број: 

Моќност W: 

Моќност W: 

Моќност W: 

Моќност W: 

Моќност W: 

Генерални забелешки за 

осветлувањето 

 

Надворешно и осветлување на објектот 

Број на светилки  

Вкупна инсталирана моќност 

(kW) 

 

Останати потрошувачи на електрична енергија 

Вкупно инсталирана моќност на 

останата електрична опрема во 

објектот (компјутери, 

електрични кујнски апарати и 

сл.) 

 

                [kW] 
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Прашалник за утврдување состојба на уличното осветлување 

Одговарањето на прашалникот со внесување на детални и прецизни информации ќе 

допринесе да се добие реална слика за уличното осветлување во самата општина како и неговата 

потрошувачка на енергија, што би резултирало со поквалитетна изработка на Програмата за ЕЕ 

на општината и мерки за енергетска ефикасност. 

 

 

 

 

 

Број на мерни места  

Електрични броила  □  

еднотарифни     

 □  двотарифни       

број: 

број: 

Начин на вклучување и исклучување □  сензорско 

□  астрономски вклопни часовници 

□  _____________________________ 

Систем за централно управување со 

уличното осветлување 

□  Да  

□  Не 

Доколку постои централно 

управување Ве молиме наведете за кој 

систем се работи: 

 

Број на работни часови во зимски 

период 

 

Број на работни часови во летен 

период 

 

Годишни расходи за одржување  

Број на вработени за одржување  

 

 

 

 

Тип на 

светилка 

Број на 

светил

ки 

Број на 

нефункц

. 

Единечна 

моќност на 

светилка 

[W] 

Вкупна 

инсталирана 

моќност по 

тип [W] 

Вид на 

пригушн

ица 

Моќност 

на 

пригушница 

Светилка 

тип 1 

      

Светилка 

тип 2 

      

Светилка 

тип 3 

      

....       

       

       

       



19.12.2013 god.   SLU@BEN   GLASNIK   NA OP[TINA BEROVO    br. 7     str.  

 

   147 

147 

Прашалник за утврдување состојба на возниот парк 

Одговарањето на прашалникот со внесување на детални и прецизни информации ќе 

допринесе да се добие реална слика за возниот парк и потрошувачка на горива, но ќе допринесе и 

за креирање на мерки за енергетска ефикасност во делот на транспортот на општината. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да се прикаже состојба на алтернативни превозни средства кои не користат фосилно гориво и се 

во сопственост на општината. 

Потребно да се наведат информации за велосипедските патеки во km и број на соодветни паркинг 

места. 

 

Транспорт со 

алтернативно превозно 

средство 

Година на 

призводство 

Број на 

превозни 

средства 

Изминати 

километри 

Велосипеди 
... ... ... 

Електрични мопеди 
... ... ... 

Електрични автомобили 
... ... ... 

Електричен трицикл 
... ... ... 

 

 Транспор

т 

Година на 

призводст

во 

Изминат

и 

километ

ри 

Вид на 

гориво 

Годишна 

потрошувачка на 

гориво 

л/год 

Патнички 

возила 

 

Возило 1     

Возило 2     

Товарни возила     

Возило 1     

Возило 2     

Автобуси     

Возило 1     

Возило 2     

Друго     

     

             Вкупно Просечна 

старост 
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Анекс 2 

„Закон за енергетика“ 

Член 132        [Општински програми за енергетска ефикасност] 

(1)    Во согласност со Стратегијата за енергетска ефикасност на Република Македонија и 

Акциониот план за енергетска ефикасност, советот на единицата на локалната самоуправа, 

на предлог на градоначалникот, а по претходно мислење од Агенцијата за енергетика, 

донесува Програма за енергетска ефикасност која што се однесува за период од три години. 

(2)    Програмата од ставот (1) на овој член содржи приказ и оценка на состојбите и 

потребите на енергија, индикативни цели за заштеда на енергија на локално ниво, мерки за 

подобрување и унапредување на енергетската ефикасност и целите кои што треба да се 

постигнат со тие мерки, изворите за финансирање на вложувањата потребни за спроведување 

на мерките, активности и рокови за спроведување на мерките, носители на активностите и 

други потребни податоци. 

(3)    Спроведувањето на Програмата од ставот (1) на овој член се врши со годишен план, кој 

што на предлог на градоначалникот, го донесува советот на единицата на локалната 

самоуправа. 

(4)    Единиците на локалната самоуправа ги доставуваат Програмите за енергетска 

ефикасност од ставот (1) на овој член до Агенцијата за енергетика најдоцна 30 дена по 

нејзиното усвојување. Агенцијата за енергетика, најдоцна 30 дена од доставувањето на 

програмата од единицата на локална самоуправа, е должна да достави извештај до 

министерството за усогласеноста на програмата од ставот (1) на овој член со Стратегијата за 

енергетска ефикасност на Република Македонија и Акциониот план од членот 131 на овој 

закон. 

(5)    Единицата на локалната самоуправа, најдоцна до крајот на месец февруари до 

Агенцијата за енергетика го доставува годишниот план од ставот (3) на овој член за 

тековната година, како и информација за спроведување на Програмата од ставот (1) на овој 

член во претходната година. Агенцијата за енергетика, најдоцна до 31 мај, доставува до 

Министерството збирен извештај изготвен врз основа на доставените годишни планови на 

единиците на локалната самоуправа и информациите за спроведување на програмите. 

 

Член 134        [Обврски на лица од јавен секторс] 

(1)    Лицата од јавниот сектор се должни да применуваат мерки за подобрување на 

енергетската ефикасност на зградите, градежните единици, уредите и постројките. 

[„Лице од јавен сектор“ е државен орган, орган на единица на локалната самоуправа, јавна 

установа и јавно претпријатие основано од Република Македонија или од единица на локалната 

самоуправа, како и претпријатие кое што врши дејности од јавен интерес кое е во сопственост 



19.12.2013 god.   SLU@BEN   GLASNIK   NA OP[TINA BEROVO    br. 7     str.  

 

   149 

149 

или во кое Република Македонија, односно единицата на локалната самоуправа, има мнозинско 

учество.] 

(2)    Во исполнувањето на обврските од ставот (1) на овој член, лицата од јавниот сектор се 

должни: 

                1)    да донесуваат тригодишни програми за подобрување на енергетската 

ефикасност и да ги спроведуваат мерките утврдени со програмата; 

                2)    да изготвуваат годишни анализи за потрошувачката на енергија и да 

организираат мониторинг над потрошувачката на енергија; 

                3)    да обезбедат најмалку еднаш на секои три години енергетски контроли за 

зградите или градежните единици во кои што ја вршат дејноста; [од 1 јануари 2013 

година] 

                4)     да обезбедат сертификат за енергетските карактеристики на зградата за 

зградите или градежните единици кои што се во сопственост на лица од јавниот сектор; 

[од 1 јануари 2013 година] 

                5)    при изградба на нови или значителна реконструкција на згради или 

градежни единици во нивна сопственост да вградат сончеви колектори за топла вода ако 

тоа е економски исплатливо, во согласност со Правилникот за енергетски карактеристики 

на зградите од членот 136 на овој закон. 

(3)    Извршувањето на обврските од ставот (2) на овој член за јавните установи и јавните 

претпријатија основани од Република Македонија или единиците на локална самоуправа ќе 

го обезбедат надлежните министерства, односно единиците на локалната самоуправа. 

(4)    Лицата од јавниот сектор, односно надлежните министерства или единиците на локална 

самоуправа од ставот (3) на овој член, најдоцна до крајот на месец февруари се должни до 

Агенцијата за енергетика да достават збирни извештаи за извршените енергетски контроли 

во претходната календарска година. Агенцијата за енергетика, врз основа на збирните 

извештаи, е должна да подготвува и, најдоцна до крајот на месец јуни, да доставува до 

министерството годишни извештаи за извршените енергетски контроли во претходната 

календарска година. 

(5)    Во Акциониот план за енергетска ефикасност ќе се определат мерките кои што лицата 

од јавниот сектор, во зависност од дејноста што ја вршат, се должни да ги применуваат во 

своето работење заради остварување на целите на заштеда на енергија и енергетска 

ефикасност. 

(6)    При спроведување на постапките за јавни набавки, лицата од јавниот сектор се 

должни да определат дека задолжителен критериум за избор на најповолна понуда ќе биде и 

енергетската ефикасност на предметот на јавната набавка. [од 1 јануари 2012 година] 

(7)    Во случаите кога лицата од јавниот сектор земаат под закуп деловен простор, зградата 

или градежната единица во кој се наоѓа деловниот простор треба да поседува сертификат за 

енергетските карактеристики. [од 1 јануари 2013 година] 
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(8)    Агенцијата за енергетика, по претходно прибавено мислење од Бирото за јавни набавки, 

донесува упатство за примена на мерките за енергетска ефикасност и заштеда на енергија 

при определување на карактеристиките на стоките и услугите што се предмет на јавните 

набавки, како и за примена на критериумите коишто се однесуваат на енергетската 

ефикасност и заштедата на енергија при изборот на најповолен понудувач. [Член 

193 (4) Уредбата за индикативните цели за заштеда на енергија од членот 131 став (4) на овој 

закон, најдоцна шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.] 

(9)    Упатството од ставот (8) на овој член ќе биде објавено на веб страниците на Агенцијата 

за енергетика и Бирото за јавни набавки. 

 

Бр. 07- 2553/1                           Совет на Општина Берово 

17.12.2013 година                               Претседател 

Берово                                 Јован Матеничарски с.р 
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