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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 донесување на  

Буџетот на Општина Берово за 2014 година  

 

 

 Се објавува Заклучокот за донесување на Буџетот на Општина Берово за 2014 година, 

бр.07-2632/1, што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 

30.12.2013 година. 

 

Бр.08-2641/1                                                                                                     ОПШТИНА  БЕРОВО 

31.12.2013 год.                                                                                                        Градоначалник 

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

 

 

 

 

Врз основа член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа („Сл.гласник на 

Општина Берово“ бр.5/02), член 19 став 2 точка 4 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 30.12.2013 година,  донесе 

 

 

З А К Л У Ч О К 

за донесување на Буџетот на Општина Берово за 2014 година  

 

 

1. Советот на Општина Берово го донесе Буџетот на Општина Берово за 2014 година. 

 

2. Овој Заклучок влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 

гласник на Општина Берово“.  

 

 

Бр.07-2632/1                                                                                              Совет на Општина Берово 

30.12.2013 година                                                                                                    Претседател 

Б е р о в о                                                                                                      Јован 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 Одлука за извршувањето на 

Буџетот на Општина Берово за 2014 година 

 

 Се објавува Одлука за извршувањето на Буџетот на Општина Берово за 2014 година, 

бр.07-2633/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 30.12.2013 

година. 

 

Бр.08-2641/2                                                                                                   ОПШТИНА  БЕРОВО 

31.12.2013 год.                                                                                                      Градоначалник 

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

 

 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр. 
5/02), член 23 став 8 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Сл.весник на 
РМ“ бр.61/04,96/04,67/07,156/09 и 47/2011 ) и член 90 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 
30.12.2013 година, донесе 

 
 

О Д Л У К А 
за извршување на Буџетот на Општина Берово за 2014 година 

 
 

Член 1 
 Буџетот на Општина Берово за 2014 година (во натамошниот текст Буџетот), се извршува според 
одредбите на оваа Одлука. 
 

Член 2 
 Буџетот на Општината се состои од: Основен буџет, Буџет на самофинансирачки активности, Буџет 
на донации, Буџет на дотации и Буџет на заеми. 
 

Член 3 
 Корисниците на средствата на Буџетот се должни утврдените средства во Буџетот да ги користат 
наменски, рационално и економично. 
 

Член 4 
 Расходите утврдени со Буџетот се максимални износи над кои буџетските корисници не можат да 
превземаат обврски. 
 За да се превземаат нови обврски до Советот на Општината мора да се предложи нов извор на 
средства или да се предложи намалување на другите расходи во сразмерен износ. 
 

Член 5 
 Градоначалникот на Општината ја следи реализацијата на планот на приходите и другите приливи 
на основниот Буџет на Општината. 
 Доколку во текот на годината Градоначалникот отцени дека се неопходни позначајни 
прераспределби на одобрените средства со буџетот или дека реализацијата на приходите и другите 
приливи значително отстапуваат од планот, му предлага на Советот на Општината изменување и 
дополнување на Буџетот. 
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 Советот на Општината на предлог на Градоначланикот ги донесува измените и дополнувањата на 
Буџетот најдоцна до 15 ноември во тековната година. 
 

Член 6 
 Пренамената во рамките на одобрените Буџети на буџетските корисници ја одобрува Советот на 
Општината. 
 Во рамките на расходите утврдени во Буџетот на буџетскиот корисник, корисникот може да врши 
прераспределба меѓу расходните ставки, програми и подпрограми по претходно одобрување од Советот на 
Општината. 
 Одобрените средства во Буџетот на ниво на ставки во рамките на подпрограма и Буџет, не можат да 
бидат намалени повеќе од 20% со прераспределба во тековната фискална година. 
 Одобрените средства за плати, наемнини и надоместоци на ниво на ставка во рамките на буџетот 
не можат да се зголемат со прераспределби повеќе од 10%. 
 

Член 7 
 Буџетските корисници, во услови кога во Буџетот на самофинансирачки активности: Буџетот на 
донации и/или Буџетот на дотации, планираните приходи и други приливи не се реализираат односно се 
реализираат над планираниот износ, доставуваат барање за намалување/зголемување на планот на 
приходите и другите приливи и планот на одобрените средства во овие Буџети, кои Градоначалникот ги 
доставува до Советот на Општината на одобрување. 
 

Член 8 
 Буџетските корисници по усвојувањето на Буџетот изготвуваат годишен финансиски план по 
квартали за користење на одобрените средства. Користењето на средствата во даден квартал буџетскиот 
корисник го извршува врз основа на финансискиот план по месеци. 
 

Член 9 
 Исплатата на платите на вработените ќе се извршува во рамките на обезбедените средства во 
Буџетот, односно бруто платите се утврдуваат: 

- на избраните и именуваните лица нето платата ќе се исплатува согласно утврдениот коефициент 
применет на основа во износ од 25.726,00 денари; 

- вредноста на бодот на платите на државните службеници за 2014 година изнесува 73,8 денари; 
- за вработените кои немаат статус на државни службеници платите се утврдуваат врз основа на УНР 

каде вредноста на бодот изнесува 10 денари. 
Зголемувањето од 5% ќе се врши со исплата на плата од месец октомври 2014 година. 

 
Член 10 

  Исплатата на платите на локалните јавни установи кои ќе се финансираат со блок дотации од 
општинскиот Буџет ја контролира и одобрува Министерството за финансии. 

Буџетските корисници од локалните јавни установи финансирани со блок дотациите од опшинскиот 
Буџет се должени два дена пред исплатата на платите на вработените до Општината да достават барање 
за одобрување на средствата за плати кон кои ќе се приложат обрасците ПДД-МП и МП-1, копија од 
рекапитулација за пресметани нето и бруто плати, образец Ф-1 за бројот на вработени по име и презиме, 
бруто и нето плати како и други податоци во пишана и електронска верзија (на ЦД, дискета, е-маил и др.) за 
односниот месец за кој се однесува исплатата. 

Во случај на нови вработувања, буџетските корисници од локалните јавни установи кои ќе се 
финансираат со блок дотации од општинскиот Буџет се должни да достават известување за обезбедени 
финансиски средства и да приложат образец М-1. 

По извршената контрола согласно планираните средстава во Буџетот на Општината, 
Градоначалникот на Општината одделните пресметки на локалните јавни установи ги доставува до 
ресорното министерство од кое се трансверира блок дотацијата. 
 

Член 11 
 Месечниот надоместок за присуство на седници на Совет се утврдува во висина од 50% од 
просечната нето плата во Републиката, исплатена во претходната година. 
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 На Претседателот на Советот, за раководење и организирање на работата на Советот му се 
определува надоместок, зголемен за 30% од утврдениот надоместок во став 1 на овој член. 
 

Член 12 
 Надоместокот на отпремнина за пензионирање на вработениот во Општината и локалните јавни 
установи изнесува двократен износ од просечната нето плата во Републиката објавена до денот на 
исплатата. 

Надоместокот за ваработените во Опшината, ќе се исплатува од подставката 464 940 надоместок 
при пензионирање подпрограма Е0 Општинска администрација. 

Надоместокот за локалните јавни установи ќе се исплатува од подставката 464 940 надоместок при 
пензионирање од соодветната програма и сметка на секој корисник посебно. 
 

Член 13 
 Во случај на боледување подолго од шест месеци и во случај на потешки последици од 
елементарни непогоди во смисла на Законот за заштита и спасување и други случаи на работникот му се 
исплатува помош во висина од една последно исплатена просечна месечна нето плата во органот каде што 
е вработен. 
 

Член 14 
 Во случај на смрт на вработениот, на неговото семејство му припаѓа парична помош во износ од 
30.000,00 денари. 
 На вработениот, во случај на смрт на член на потесното семејство (родител, брачен другар, деца 
родени во брак или вон брак, посиноци, посвоени деца и деца земени на издржување), доколку живеел во 
заедница, му припаѓа парична помош во висина од 15.000,00 денари по семејство. 
 Живеењето во заедница подразбира вработениот и членот на потесното семејство да се со исто 
место на живеење на иста адреса што се докажува со соодветен документ за идентификација (лична карата 
или пасош). 
 Надоместоците од став 1 и 2 на овој член се исплатуваат по претходно доставено барање во 
тековната, односно во наредната година. 
 На работниците ангажирани со договор за отстапување на работник за привремено вработување, 
средствата за исплата на солидарна помош на вработените ги обезбедува работодавачот, а исплатата ја 
врши Агенцијата за привремени вработувања.   
 

Член 15 
 Користењето на средствата од Буџетот на Општината за вршење на функциите на буџетските 
корисници се набавуваат со фактури во кои посебно се искажуваат расходите по поодделни ставки, 
почитувајки ги одредбите од Законот за јавни набавки. 
 Набавките на стоки и вршењето на услуги може да се врши и со сметкопотврди во случај кога за 
расходите не може да се издаде фактура и само во ограничени поединечни износи од 6.000 денари каде 
задолжително мора да биде приложена фискална сметка, при што расходите треба да бидат искажани по 
класификација на соодветниот расход. 
 

Член 16 
 За средствата утврдени во Буџетот на Општината во рамките на резервите (постојана и тeковна 
буџетска резерва), одлучува Советот на Општината, а за износите до 50.000,00 денари може да одлучува и 
Градоначалникот, а истите ги извршува Градоначалникот. За искористените средства Градоначалникот е 
должен да поднесе извештај за користење на средствата од резервата. 
 

Член 17 
 Средствата утврдени во подпрограмата Д0-Градоначалник, подставката 463 110 Трансвери до 
здруженија на граѓани и фондации ќе се користат за финансирање на програмските активности на 
здруженијата на граѓани и фондации врз основа на поднесени барања и проекти кои овозможуваат развој на 
локалната заедница. 
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 За средства потребни за одредени проектни активности на здруженијата на граѓани и фондации до 
износ од 10.000,00 денари, одлучува Градоначалникот, додека за поголеми износи одлучува Советот на 
Општината. 
 Градоначалникот во писмена форма доставува до Советот информација по истекот на секој  
квартал за висината на средствата кои се дадени и називот на субјектот. 

Член 18 
 Сретствата утврдени во Буџетот и распоредени во пооделни програми и подпрограми ги извршува 
Градоначалникот на Општината. 
 

Член 19 
 Буџетските корисници можат да вработуваат нови работници и да пополнуваат испразнети работни 
места само под услов ако за тоа се обезбедени средства во Буџетот на Општината. За обезбедените 
средства Градоначалникот на Општината дава писмено известување, по претходно дадена согласност на 
актите за систематизација од Агенцијата за администрација на РМ. 
 

Член 20 
 Кога приходите што му припаѓаат на Буџетот се погрешно уплатени или се наплатени во износ 
поголем од утврдениот, погрешно или повеќе наплатениот износ се враќа првенствено на товар на видот на 
приходите кои се уплатени, а до колку такви приходи нема, тогаш на товар на другите приходи на Буџетот. 
 Повратот на погрешно, на повеќе уплатени, односно наплатени приходи се врши со решение на 
Градоначалникот, освен во случаите каде надлежноста им припаѓа на други органи. 
 

Член 21 
 Буџетот на Општина Берово за 2014 година ќе се извршува од  1 јануари до  31 декември 2014 
година. 
 

Член 22 
 Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Берово“, а 
ќе се применува од 01.01.2014 година. 
 
 
Бр.07- 2633/1                                                                                                          Совет на Општина Берово 
30.12.2013 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 Буџетски календар за 2014 година 

 

 

 Се објавува Буџетски календар за 2014 година, бр.07-2634/1, што Советот на Општина 

Берово го донесе на седницата што се одржа на 30.12.2013 година. 

 

Бр.08-2641/3                                                                                                    ОПШТИНА  БЕРОВО 

31.12.2013 год.                                                                                                         Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                                            Драги Наџински с.р. 
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Vrz osnova na ~len 27 stav 4 i 5 od Zakonot za finansirawe na edinicite na lokalna 

samouprava (Sl.vesnik na RM br.61/04, 96/04 ,67/07,156/09 i 47/2013), Sovetot na Op{tina Berovo 

na sednicata odr`ana na den  30.12.2013 godina  donese: 

 

 

   BUXETSKI  KALENDAR  
za 2014 godina 

 
 

DATUM AKTIVNOST 
Dekemvri 

Januari 

Sovetot na op{tinata go donesuva  buxetskiot kalendar 

April Ministerstvoto za finansii dostavuva do Vladata na Republika 

Makedonija Fiskalna strategija na RM za narednite tri godini 

April Sovetot na op{tinata ja razgleduva fiskalnata strategija na 

op{tinata za slednata godina. 

April- Maj Gradona~alnikot podgotvuva op{tinski buxetski cirkular so 

obrazlo`enie za potrebnite sredstva do op{tinskite buxetski 

korisnici 

Juni Op{tinskite buxetski korisnici gi dostavuvaat predlog –presmetkite 

za narednata godina so obrazlo`enie za visinata na iznosite po 

pozicii 

Juli – 

Avgust 

Oddelot za buxet vr{i pregovarawe i analizirawe na dostavenite 

predlog-presmetki i gi odreduva prioritetite i odredbite za noviot 

Predlog-buxet 

Avgust Gradona~alnikot gi razgleduva novite barawa i predlozi i po niv 

odlu~uva i dava nasoki  

30 

Septemvri 

Ministerot za finansii dostavuva buxetski cirkular so nasoki za 

izgotvuvawe na Predlog-buxetot za narednata godina 

Oktomvri 

 

20 

oktomvri 

Gradona~alnikot go razgleduva i odobruva Predlog-buxetot podgotven 

od strana na finansiskiot oddel na op{tinata 

Gradona~lnikot dostavuva predlog-plan na programi za razvoj; 

Noemvri 

 

 

 

15 noemvri 

- Predlog-buxetot se dostavuva do Sovetot na op{tinata 

- Se objavuva sodr`inata na Predlog-buxetot i se dava dostapnost na 

javnosta 

- Se odr`uvaat javni raspravi i forumi: 

- Odobruvawe na predlog-planot na programite za razvoj 

Dekemvri Gradona~alnikot go dostavuva kone~niot Predlog-buxet do  Sovetot 

Dekemvri Telata na Sovetot na op{tinata vodat rasprava po dostaveniot 

Predlog-buxet 

Kraj na 

Dekemvri 

Sednica na Sovetot na op{tinata za donesuvawe na buxetot za 

narednata buxetska godina 

Januari  Po~etok na novata buxetska godina 

 

        

Br.07-2634/1                               Sovet na Op{tina Berovo 

30.12.2013 g.             Pretsedatel                                      

Berovo                                                                                Jovan Mateni~arski s.r. 
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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 работа на  

Советот на Општина Берово за 2014 година 

 

 

 Се објавува Програма за работа на Советот на Општина Берово за 2014 година, бр.07-

2635/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 30.12.2013 

година. 

 

Бр.08-2641/4                                                                                                   ОПШТИНА  БЕРОВО 

31.12.2013 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), а во 

врска со член 19 став 2 точка 3 од Статутот на Општина Берово („Сл.гласник на Општина Берово“ 

бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10) и согласно член 128 од Деловникот за работа на Советот на Општина 

Берово („Сл.гласник на Општина Берово“ бр.18/07), Советот на Oпштина Берово на седницата одржана на 

30.12.2013 година донесе 

 

 

П Р О Г Р А М А 

за работа на Советот на Општина Берово за 2014 година 

 

I. ОПШТ ДЕЛ 

 

Програмата за работа на Советот на Општина Берово за 2014 година се базира на надлежностите 

на Советот пропишани со Уставот на Република Македонија, Законот за локална самоуправа и другите 

закони кои се однесуваат на функционирањето на локалната самоуправа како и Статутот на Општина 

Берово и Деловникот за работа на Советот на Општина Берово. 

Програмата овозможува основни насоки по кои ќе се раководи Советот, обезбедува 

транспарентност, но и простор за нејзино проширување и дополнување од овластени предлагачи и други 

заинтересирани субјекти и поединци. 

 

 

II. ПОСЕБЕН  ДЕЛ 

 

 

1. Квартал   јануари – март 

 

1.1 Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Берово во 2012/2013 година; 

- Изработува: Одделениe за финансиски прашања 

- Разгледува: Комисија за финансирање, буџет и ЛЕР 

- Усвојува: Совет на Општина Берово 

1.2 Завршна сметка на Буџетот на Општина Берово за 2013 година 

- Изработува: Одделение за финансиски прашања 

- Разгледува: Комисија за финансирање, буџет и ЛЕР 

- Усвојува: Совет на Општина Берово 

1.3 Извештај за работата на ЈПКР “Услуга” Берово за 2013 година 

- Изработува: ЈПКР “Услуга” Берово 

- Разгледува:Комисија за урбанизам комунални дејности и заштита за животната средина 

- Усвојува:Советот на општина Берово 



31.12.2013 god.   SLU@BEN   GLASNIK   NA OP[TINA BEROVO    br. 8      str.  

 

56 

1.4 Финансиски извештај за работата на ЈПКР “Услуга” Берово за 2013 година 

- Изработува: ЈПКР “Услуга” Берово 

- Разгледува: Комисија за финансирање, буџет и ЛЕР 

- Усвојува: Совет на Општина Берово 

1.5 Финансиски извештај од завршна сметка на ОСУ „Ацо Русковски“-Берово за 2013 

година 

- Изработува: ОСУ „Ацо Русковски“-Берово 

- Разгледува: Комисија за финансии, буџет и ЛЕР 

- Усвојува: Совет на Општина Берово 

1.6 Финансиски извештај од завршна сметка на општинските основни училишта за 2013 

година 

- Изработува: ООУ „Дедо Иљо Малешевски“-Берово  

                            ООУ „Никола Петров Русински“ - с.Русиново 

- Разгледува: Комисија за финансии, буџет и ЛЕР 

- Усвојува: Совет на Општина Берово 

1.7 Финансиски извештаај од завршна сметка на општинската јавна установа за деца детска 

градинка „23 ти Август“-Берово за 2013 година 

- Изработува: ОЈУД „23 ти Август“-Берово 

- Разгледува: Комисија за финансии, буџет и ЛЕР 

- Усвојува: Совет на Општина Берово 

1.8 Финансиски извештај од завршна сметка на Домот на културата „Димитар Беровски“ - 

Берово за 2013 година 

- Изработува: Дом на култура „Димитар Беровски“-Берово 

- Разгледува: Комисија за финансии, буџет и ЛЕР 

- Усвојува: Совет на Општина Берово 

1.9 Извештај за реализација на програмата за работа на Домот на културата „Димитар 

Беровски“ Берово за 2013 година  

- Изработува: Дом на култура „Димитар Беровски” Берово 

- Разгледува: Комисија за јавни дејности 

- Усвојува: Совет на Општина Берово 

1.10 Извештај за работата на Територијалната противпожарна единица на Општина Берово 

за 2013 година 

- Изработува: ТПП единица на Општина Берово 

- Разгледува: Комисија за општествени дејности 

- Усвојува: Совет на Општина Берово 

1.11 Извештај за реализација на програмата за изградба, реконструкција  и одржување на 

локалните патишта и улици на Општина Берово за 2013 година 

- Изработува: Одделение за комунални работи и заштита на животната средина  

- Разгледува: Комисија за урбанизам и комунални дејности и заштита на животната средина 

- Усвојува: Совет на Општина Берово 

1.12 Извештај за реализацијата на Програмата за уредување на градежно земјиште на 

Општина Берово за 2013 година 

- Изработува: Секторот за  комунални работи, заштита на животната средина, урбанизам и ЛЕР; 

- Разгледува: Комисијата за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина 

- Усвојува:Советот на Општина Берово 

1.13 Извештај за реализација на Програма за одржување на јавно осветлување на Општина 

Берово за 2013 година 

- Изработува: Одделение за комунални работи и заштита на животната средина  

- Разгледува: Комисија за урбанизам и комунални дејности и заштита на животната средина 

- Усвојува: Совет на Општина Берово 

1.14 Извештај за работата на Советник овластен урбанистички и градежен инспектор за 

период јули-декември 2013 година. 

- Изработува: Одделение за инспекциски надзор-инспекторат, Овластен урбанистички и градежен 

инспектор  

- Разгледува: Комисијата за урбанизам комунални работи и заштита на животната средина 

- Усвојува: Совет на Општина Берово 

1.15 Извештај за работата на Советник овластен инспектор за комунални дејности и заштита 

на животна средина за период јули-декември 2013 година. 

- Изработува: Одделение за инспекциски надзор - инспекторат, Овластен инспектор за комунални 

работи и заштита на животната средина 
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- Разгледува: Комисијата за урбанизам комунални работи и заштита на животната средина 

- Усвојува: Совет на Општина Берово 

1.16 Извештај за работата на Овластен инспектор за патен сообраќај, патишта и улици за 

период јули - декември 2013 година. 

- Изработува: Одделение за инспекциски надзор - инспекторат, Овластен инспектор за патен 

сообраќај, патишта и улици 

- Разгледува: Комисијата за урбанизам комунални работи и заштита на животната средина 

- Усвојува: Совет на Општина Берово 

1.17 Извештај за работата на Овластен инспектор за просвета, спорт и култура за период 

јули-декември 2013 година 

- Изработува: Одделение за инспекциски надзор - инспекторат, Овластен инспектор за просвета, 

спорт и култура 

- Разгледува: Комисија за јавни дејности 

- Усвојува: Совет на Општина Берово 

1.18 Извештај за безбедносната состојба во областа на јавната безбедност на подрачјето на 

ПС-Берово второ плугодије од 2013 година  

      -     Изработува: ПС-Берово 

      -     Разгледува: Комисија за општествени дејности 

      -     Усвојува: Совет на Општина Берово 

1.19 Финансиски извештај на ЈПКР „Услуга“Берово по сектори за период јули-декември 

2013 година 

- Изработува: ЈПКР “Услуга” Берово 

- Разгледува: Комисија за финансирање, буџет и ЛЕР 

- Усвојува: Совет на Општина Берово 

     1.20 Извештај за реализација на програмата за активностите на Општина Берово за 2013 

година во областа на локален развој, меѓународна соработка и јавни дејности 
- Изработува: Одделението за локален економски развој; 

- Разгледува: Комисија за финанирање, буџет и ЛЕР и Комисија за јавни дејности 

- Усвојува: Совет на Општина Берово 

1.21 Извештај за реализација на програма за одржување на јавна чистота на Општина 

Берово за 2013 година; 

- Изработува: ЈПКР„Услуга” Берово и Одделение за комунални дејности и заштита на животната 

средина; 

- Разгледува: Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина 

- Усвојува: Совет на Општина Берово 

1.22 Извештај за реализација на програма за одржување на јавно зеленило на Општина 

Берово за 2013 година; 

- Изработува : ЈПКР”Услуга” Берово и Одделение за комунални дејности 

- Разгледува: Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина 

- Усвојува: Совет на Општина Берово 

1.23 Извештај за реализација на програма за активности на Општина Берово во областа на 

социјалната заштита за 2013 година; 

- Изготвува: Одделение за јавни дејности 

- Разгледува: Комисија за јавни дејности 

- Усвојува: Совет на Општина Берово 

1.24 Извештај за реализација на програма за развој на спортот и рекреативните активности 

на граѓаните на Општина Берово за 2013 година 

- Изготвува: Одделение за јавни дејности 

- Разгледува: Комисија за јавни дејности 

- Усвојува: Совет на Општина Берово 

1.25 Извештај за реализација на програма за активностите на Општина Берово во областа на 

културата за 2013 година; 

- Изготвува: Одделение за јавни дејности 

- Разгледува: Комисија за јавни дејности 

- Усвојува: Совет на Општина Берово 

1.26 Извештај за реализација на програма за активностите на Општина Берово во областа на 

туризмот за 2013 година; 

- Изготвува: Одделение за јавни дејности 

- Разгледува: Комисија за јавни дејности 

- Усвојува: Совет на Општина Берово 
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2. Квартал април-јуни 

 

2.1 Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Берово во 2014 год. 

- Изработува: Одделение за финансиски прашања; 

- Разгледува: Комисијата за финансирање, буџет и ЛЕР 

- Усвојува: Совет на Општина Берово 

2.2 Извештај за реализација на Програмата за урбанистички планови на Општина Берово за 

2013 година 

- Иработува: Одделение за урбанизам 

- Разгледува: Комисијата за урбанизам комунални работи и заштита на животната средина 

- Усвојува: Советот на Општина Берово 

2.3 Извештај за реализација на Програма за работа во областа на располагањето соградежно 

земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на Општина Берово за 2013 

година; 

- Изготвува: Одделение за урбанизам 

- Разгледува: Комисија за урбанизам комунални дејности и заштита на животната средина 

- Усвојува: Совет на Општина Берово 

2.4 Извештај за администрирање приходи (локалните даноци и комунални такси) за 2013 

година  

- Изработува: Одделение за финансиски прашања; 

- Разгледува: Комисијата финансирање, буџет и ЛЕР   

- Усвојува: Совет на Општина Берово 

2.5 Информација за имотот на Општина Берово со осврт и на имотот на месните заедници 

- Изработува: Комисија за утврдување на вредност на имот на Општина Берово со Комисија за 

давање под закуп имот на Општина Берово 

- Разгледува: Комисија за буџет, финансии и ЛЕР 

- Усвојува: Советот на Општина Берово 

2.6 Информација за состојбите со дивите депонии во Општина Берово 

- Изработува: Одделението за комунални работи и заштита на животната средина во соработка со 

ЈПКР “Услуга” Берово 

- Разгледува: Комисијата за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина. 

- Усвојува: Совет на Општина Берово 

 

3. Квартал  јули – септември 

 

3.1 Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Берово во 2014 год. 

- Изработува: Одделение за финансиски прашања; 

- Разгледува: Комисија за финансирање, буџет и ЛЕР 

- Усвојува: Совет на Општина Берово 

3.2 Извештај за работа на општинското средно училиште “Ацо Русковски” Берово, во 

учебната 2013/2014 година 

- Изработува:ОСУ„Ацо Русковски“-Берово 

- Разгледува: Комисија за јавни дејности 

- Усвојува: Совет на Општина Берово 

3.3 Извештај за работа на општинските основни училишта во учебната 2013/2014 година 

Изработува: ООУ „Дедо Иљо Малешевски” Берово и ООУ „Никола Петров Русински”с.Русиново 

- Разгледува: Комисија за јавни дејности 

- Усвојува: Совет на Општина Берово 

3.4 Извештај од работа на ОЈУДГ Детска градинка “23 Август “ Берово во учебната 

2013/2014 година. 

- Изработува: ОЈУДГ„23ти Август“ - Берово 

- Разгледува: Комисија за јавни дејности 

- Усвојува: Совет на Општина Берово 

3.5 Предлог-Годишна програма за работа на општинското средно училиште „Ацо 

Русковски” Берово, во учебната 2014/2015 година 

- Изготвува: ОСУ “Ацо Русковски” - Берово 

- Разгледува: Комисија за јавни дејности 

- Усвојува: Совет на Општина Берово 

3.6 Предлог-Годишна програма за работа на општинските основни училишта во Општина 

Берово во учебната 2014/2015 
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- Изготвува: ООУ „Дедо Иљо Малешевски“-Берово и ООУ„Никола Петров Русински“- с.Русиново 

- Разгледува: Комисија за јавни дејности 

- Усвојува: Совет на Општина Берово 

3.7 Предлог-Годишна програма за работа на ОЈУД Детска градинака „23 ти Август“Берово 

во учебната 2014/2015 година 

- Изготвува: ОЈУД Детска градинака “23 Август “ Берово 

- Разгледува: Комисија за јавни дејности 

- Усвојува: Совет на Општина Берово 

3.8 Извештај за работата на Советник овластен урбанистички и градежен инспектор за 

период јануари-јуни 2014 година. 

- Изаработува: Одделение за инспекциски надзор-инспекторат, Овластен урбанистички и градежен 

инспектор  

- Разгледува: Комисија за урбанизам комунални работи и заштита на животната средина 

- Усвојува: Совет на Општина Берово 

3.9 Извештај за работата на Советник овластен инспектор за комунални дејности и заштита 

на животна средина за период јануари-јуни 2014 година. 

- Изработува: Одделение за инспекциски надзор - инспекторат, Овластен инспектор за комунални 

работи и заштита на животната средина 

- Разгледува: Комисија за урбанизам комунални работи и заштита на животната средина 

- Усвојува: Совет на Општина Берово 

3.10 Извештај за работата на Овластен инспектор за патен сообраќај, патишта и улици за 

период јануари-јуни 2014 година. 

- Изработува:Одделение за инспекциски надзор - инспекторат, Овластен инспектор за патен 

сообраќај, патишта и улици 

- Комисија за урбанизам комунални работи и заштита на животната средина 

- Усвојува: Совет на Општина Берово 

3.11 Извештај за работата на Овластен инспектор за просвета, спорт и култура за период 

јануари-јуни 2014 година 

- Изработува: Одделение за инспекциски надзор - инспекторат, Овластен инспектор за просвета, 

спорт и култура 

- Разгледува: Комисија за јавни дејности 

- Усвојува: Совет на Општина Берово 

3.12 Извештај за безбедносната состојба во областа на јавната безбедност на подрачјето на 

ПС-Берово за прво полугодије од 2014 година 

      -      Изработува:ПС-Берово 

      -      Разгледува: Комисија за општествени дејности 

      -      Усвојува: Совет на Општина Берово 

3.13 Финансиски извештај на ЈПКР „Услуга“Берово по сектори за период јануари-јуни 2014 

година 

- Изработува: ЈПКР “Услуга” Берово 

- Разгледува: Комисија за финансирање, буџет и ЛЕР 

- Усвојува: Совет на Општина Берово 

 

4. Квартал октомври – декември 

 

4.1 Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Берово во 2014 год. 

- Изработува: Одделение за финансиски прашања; 

- Разгледува: Комисија за финансирање, буџет и ЛЕР 

- Усвојува: Совет на Општина Берово 

4.2 Предлог-Одлука за измени и дополнување на Буџетот на Општина Берово (ребаланс за 

2014 година) 

- Изработува:Одделение за финансиски прашања; 

- Разгледува : Комисија финансирање,буџет и ЛЕР 

- Усвојува: Совет на Општина Берово 

4.3  Предлог-План на програми за развој  

- Предлагач: Градоначалникот на Општина Берово 

- Изработува: Одделение за финансиски прашања,, Одделение за локален економски развој и 

Одделение за комунални дејности и заштита на животна средина  

- Разгледува: Комисија за финансирање, буџет и ЛЕР 

- Усвојува: Совет на Општина Берово 
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4.4 Предлог-Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните 

патишта и улици на територијата на Општина Берово за 2015 година 

- Изработува: Сектор за комунални дејности заштита на животната средина урбанизам и локален 

економски развој; 

- Разгледува: Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина 

- Усвојува: Совет на Општина Беровo 

4.5 Предлог-Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина 

Берово за 2015 година. 

- Изработува: Сектор за комунални дејности заштита на животната средина уранизам и локален 

економски развој; 

- Разгледува: Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина 

- Усвојува: Совет на Општина Берово 

4.6 Предлог-Програма за изградба реконструкција и одржување на јавно осветлување  на 

Општина Берово за 2015 година 

- Изработува: Одделение за комунални работи и заштита на животната средина  

- Разгледува: Комисија за урбанизам и комунални дејности и заштита на животната средина 

- Усвојува: Совет на Општина Берово 

4.7 Предлог-Програма за активностите на  Општина Берово за 2015 година во областа на 

локален развој и меѓународна соработка; 

- Изработува: Одделението за локален економски развој; 

- Разгледува: Комисија за финанирање, буџет и ЛЕР и Комисија за јавни дејности 

- Усвојува: Совет на Општина Берово 

      4.8 Предлог-Програма за изработка на Урбанистички планови за 2015 година 

- Изработува: Одделение за урбанизам 

- Разгледува: Комисија за урбанизам комунални дејности и заштита на животната средина. 

- Усвојува: Совет на Општина Берово 

4.9 Предлог-Програма за работа во областа за располагањето со градежно земјиште во 

сопственост на Република Македонија на подрачјето на Општина Берово за 2015 година 

- Изработува: Одделение за урбанизам 

- Разгледува:Комисија за урбанизам комунални дејности и заштита на животната средина. 

- Усвојува: Совет на Општина Берово 

             4.10 Програма за одржување на јавна чистота на Општина Берово за 2015 година; 

- Изработува: ЈПКР„Услуга” Берово и Одделение за комунални дејности и заштита на животната 

средина; 

- Разгледува: Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина 

- Усвојува: Совет на Општина Берово 

             4.11 Програма за одржување на јавно зеленило на Општина Берово за 2015 година; 

- Изработува : ЈПКР”Услуга” Берово и Одделение за комунални дејности и заштита на животна 

средина; 

- Разгледува: Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина 

- Усвојува: Совет на Општина Берово 

4.12 Предлог-Програма за други комунални услуги третман на кучиња скитници и други 

нерегистририрани кучиња за 2015 година; 

- Изработува : ЈПКР”Услуга” Берово и Одделение за комунални дејности и заштита на животна 

средина; 

- Разгледува: Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина 

- Усвојува: Совет на Општина Берово 

             4.13 Програма за активности на Општина Берово во областа на социјалната заштита за 2015 

година; 

- Изготвува: Одделение за јавни дејности 

- Разгледува: Комисија за јавни дејности 

- Усвојува: Совет на Општина Берово 

             4.14 Програма за развој на спортот и рекреативните активности на граѓаните на Општина 

Берово за 2015 година 

- Изготвува: Одделение за јавни дејности 

- Разгледува: Комисија за јавни дејности 

- Усвојува: Совет на Општина Берово 

             4.15 Програма за активностите на Општина Берово во областа на културата за 2015 година; 

- Изготвува: Одделение за јавни дејности 

- Разгледува: Комисија за јавни дејности 
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- Усвојува: Совет на Општина Берово 

             4.16 Програма за активностите на Општина Берово во областа на туризмот за 2015 година; 

- Изготвува: Одделение за јавни дејности 

- Разгледува: Комисија за јавни дејности 

- Усвојува: Совет на Општина Берово 

4.17 Предлог-програма за работа на ЈПКР”Услуга” Берово за 2015 година 

- Изработува : ЈПКР”Услуга” Берово 

- Разгледува: Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина 

- Усвојува: Совет на Општина Берово 

4.18 Програма за работа на ТППЕ на Општина Берово за 2015 година 

- Изработува: ТППЕ на Општина Берово 

- Разгледува: Комисија за општествени дејности 

- Усвојува: Совет на Општина Берово 

4.19 Програма за работа на Домот на културата „Димитар Беровски“ - Берово за 2015 година 

- Изработува: Дом на културата „Димитар Беровски“-Берово 

- Разгледува:.Комисија за јавни дејности 

- Усвојува: Совет на Општина Берово 

4.20 Програма-Календар за одбележување на празници и манифестации во 2014 година. 

- Изработува: Комисија за одбележување на празници и доделување на награди и признанија со 

Одделението за лер, меѓународна соработка и јавни дејности и Сојуз на борците. 

-     Разгледува: Комисија за општествени дејности 

-     Усвојува: Совет на Општина Берово 

4.21 Информација на Општинскиот совет за безбедност на сообрќајот и патиштата на 

Општина Берово за периодот 2014 година 

- Изработува:Општински совет за безбеност на сообраќајот и патиштата на Општина Берово; 

- Разгледува: Комисија за општествени дејности 

- Усвојува: Совет на Општина Берово 

4.22 Предлог - Буџетски календар за 2015 година 

- Изработува: Одделение за финансиски прашања; 

- Разгледува: Комисија за финансирање, буџет и ЛЕР 

- Усвојува: Совет на Општина Берово 

4.23 Предлог - Буџет на Општина Берово за 2015 година. 

- Предлагач: Градоначалникот на Општина Берово 

- Изработува: Одделение за финансиски прашања; 

- Разгледува: Комисија за финансирање, буџет и ЛЕР 

- Усвојува: Совет на Општина Берово 

4.24 Предлог-Одлука за извршување на Буџетот на општина Берово за 2015 г. 

- Предлагач: Градоначалникот на Општина Берово 

- Изработува: Одделение за правни и општи работи и Одделение за финансиски прашања; 

- Разгледува: Комисија за финансирање, буџет и ЛЕР 

- Усвојува: Совет на Општина Берово; 

4.25 Програма за работа на Советот на Општина Берово за 2015 година 

- Изработува: Комисија за изработка на Програма за работа на Совет со Одделение за правни и 

општи работи 

- Разгледува и усвојува: Совет на Општина Берово 

 

 

III. НОРМАТИВЕН  ДЕЛ 

 

Овој дел од Програмата за работа на Советот на Општина Берово за 2014 година ја регулира 

нормативната дејност на Советот односно донесување на програми, одлуки решенија и заклучоци од 

надлежност на Советот, како и акти за усогласување на постојните прописи и прописите што ќе бидат  

донесени во текот на 2014 година од страна на државните органи. 

Матерјалите утврдени со Програмата и другите акти по кои Советот ќе се произнесува во текот на 

2014 година, претходно ќе ги разгледаат Комисиите при Советот на Општина Берово, согласно 

надлежностите утврдени со Статутот на Општина Берово и Деловникот за работа на Советот на Општина 

Берово.  
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IV. ЗАВРШЕН ДЕЛ 

 

За извршување на Програмата се задолжуваат предлагачите, изготвувачите и сите останати 

учесници кои треба да се придржуваат на роковите утврдени во Програмата. 

Во текот на 2014 година, Советот на Општина Берово ќе ги разгледува и сите дополнителни 

содржини што ќе произлезат од тековното работење. 

Кварталните извештаи ќе се донесуваат во секој квартал, а ќе се разгледуваат на првата наредна 

седница по завршувањето на секој квартал. 

Оваа Програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на 

Општина Берово“. 

 

 

Бр.07-2635/1                                                                                                       Совет на Општина Берово  

30.12.2013 година                                                                                                          Претседател 

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), член 15 став 2 од Законот за извршување Буџетот на РМ за 2013 година („Сл.весник 

на РМ“ бр.171/12) и согласно член 14 став 2 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина 

Берово за 2013 година („Сл.гласник на Општина Берово“ бр.44/12), Градоначалникот на Општина 

Берово донесува  

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за доделување на парична помош од 

Буџетот на Општина Берово за 2013 година 

 

 

 

1. На Драган Трнковски од Берово со ЕМБГ 1012962491504 се доделува парична помош 

согласно член 14 став 2 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Берово за 

2013 година  во износ од 15.000,00 денари. 

 

2. Средставата за таа намена ќе бидат исплатени од Буџетот на Општина Берово за 2013 

година програма Д0 Градоначалник подставка 413 110 тековни резерви (разновидни 

расходи). 

 

3. Се задолжува Одделението за финансиски прашања на Општина Берово да го спроведе 

ова Решение на жиро-сметка  200001370575363 на Стопанска банка а.д.Скопје. 

 

4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 

гласник на Општина Берово“. 

 

 

Бр.05-2581/2                                                                                                   ОПШТИНА БЕРОВО 

23.12.2013 година                                                                                               Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                                          Драги Наџински с.р. 
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Врз основа на член 21 од Законот за сметководство на буџетите и буџетските кориници 

(„Сл.весник на РМ“ бр.61/02, 98/02, 81/05 и 24/11), член 30 од Правилникот за сметководство на 

буџетите и буџетските корисници („Сл.весник на РМ“ бр.28/03, 62/06 и 8/09) и член 78 став 3 од 

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

20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесе 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за формирање на Комисија за попис за 2013 година 

 

 

1. За состојбата на 31.12.2013 година, попис на постојните средства, земјиштето, градежните 

објекти, патните возила, паричните средства, хартии од вредност, залихите, обврските и 

побарувањата на Општина Берово, работните простории во зградата на локалната 

самоуправа, ќе ја изврши Комисијата за попис во состав: 

 

- Марина Предарска   - претседател 

- Ванчо Димовски       - заменик претседател 

- Анита Пуреовска      - член 

- Светлана Бошначка  - заменик член 

- Елен Качулачка         - член 

- Зоран Нешкевски      - заменик член 

 

2. Комисијата за попис, пописот на средствата, обврските и побарувањата на Општина 

Берово ќе го изврши согласно, законските и подзаконските акти. 

 

3. За координирање, усогласување и давање насоки се определува Татјанка Муртовска - 

Советник одговорен сметководител во Одделението за финансиски прашања во Општина 

Берово. 

 

4. Комисијата од точка 1 на ова Решение е должна пописот да го заврши најдоцна до 

08.02.2014 година, а Извештајот за извршениот попис со приложените пописни листи да 

го достави во Одделението за финансиски прашања на Општина Берово. 

 

5. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник 

на Општина Берово“. 

 

 

Бр.01-2629/1                                                                                                    ОПШТИНА БЕРОВО 

30.12.2013 година                                                                                                  Градоначалник 

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

  

 

 

 

 

 

 

ИЗДАВА: 

ОПШТИНА БЕРОВО 

 


