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на кучиња скитници за 2018 година.............................................................................................................. 

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К за  објавување на З А К Л У Ч О К за усвојување на Годишен Извештај за 

реализација на Програмата за улично осветлување за 2018 година........................................................... 

 

З А К Л У Ч О К за усвојување на Годишен Извештај за реализација на Програмата за улично 

осветлување за 2018 година............................................................................................................................ 

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К за  објавување на З А К Л У Ч О К за усвојување на Годишен Извештај за 

реализација на Програмата за зимско одржување на локални улици и патишта за 2018 година............ 

 

З А К Л У Ч О К за усвојување на Годишен Извештај за реализација на Програмата за зимско 

одржување на локални улици и патишта за 2018 година............................................................................ 

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К за  објавување на З А К Л У Ч О К за усвојување на Годишен Извештај за 

реализација на Програма за заштита од штетно влијание на водите за 2018 година............................... 

 

З А К Л У Ч О К за усвојување на Годишен Извештај за реализација на Програма за заштита од 

штетно влијание на водите за 2018 година................................................................................................... 

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К за  објавување на О Д Л У К А за давање на согласност за ослободување од 

плаќање на партиципација на ромски деца на возраст од три до шест години......................................... 

 

О Д Л У К А за давање на согласност за ослободување од плаќање на партиципација на ромски деца 

на возраст од три до шест години.................................................................................................................. 

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К за  објавување на З А К Л У Ч О К за усвојување на Годишен Извештај за 

реализација на Програмата за чистење на наноси и свлечишта на локални патишта и улици за 2018 

година................................................................................................................................................................ 

 

З А К Л У Ч О К за усвојување на Годишен Извештај за реализација на Програмата за чистење на 

наноси и свлечишта на локални патишта и улици за 2018 година............................................................. 
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З  А К  Л  У  Ч  О  К за  објавување на З А К Л У Ч О К за усвојување на Годишен Извештај за 

реализација на Програмата за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни 

болести за 2018 година.................................................................................................................................... 

 

З А К Л У Ч О К за усвојување на Годишен Извештај за реализација на Програмата за 

спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести за 2018 година............. 

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К за  објавување на З А К Л У Ч О К за усвојување на Годишен извештај за 

реализациј на програмата за изработка на Урбанистички планови за 2018 година................................. 

 

З А К Л У Ч О К за усвојување на Годишен извештај за реализациј на програмата за изработка на 

Урбанистички планови за 2018 година......................................................................................................... 

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К за  објавување на З А К Л У Ч О К за усвојување на Полугодишен извештај за 

работа на Советник овластен инспектор за комунални работи, угостителство и туризам на Општина 

Берово за период од 01.07.2018 година до 31.12.2018 година.................................................................... 

 

З А К Л У Ч О К за усвојување на Полугодишен извештај за работа на Советник овластен 

инспектор за комунални работи, угостителство и туризам на Општина Берово за период од 

01.07.2018 година до 31.12.2018 година........................................................................................................ 

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К за  објавување на З А К Л У Ч О К за усвојување на Полугодишен извештај за 

работа на овластениот градежен инспектор на Општина Берово за период од 01.07.2018 година до 

31.12.2018 година............................................................................................................................................. 

 

З А К Л У Ч О К за усвојување на Полугодишен извештај за работа на овластениот градежен 

инспектор на Општина Берово за период од 01.07.2018 година до 31.12.2018 година............................ 

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К за  објавување на З А К Л У Ч О К Полугодишен извештај за работењето на 

овластениот Општински инспектор за просвета и спорт за период од 01.07.2018 година до 

31.12.2018 година............................................................................................................................................. 

 

З А К Л У Ч О К За усвојување на Полугодишен извештај за работењето на овластениот 

Општински инспектор за просвета и спорт за период од 01.07.2018 година до 31.12.2018 година....... 

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К за  објавување на З А К Л У Ч О К За усвојување на Извештај за работа на 

овластениот инспектор за сообраќај и локални патишта на Општина Берово.......................................... 

 

З А К Л У Ч О К За усвојување на Извештај за работа на овластениот инспектор за сообраќај и 

локални патишта на Општина Берово........................................................................................................... 

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К за  објавување на З А К Л У Ч О К За усвојување на Годишен Извештај за 

работата на ТППЕ Берово за 2018 година..................................................................................................... 

 

З А К Л У Ч О К За усвојување на Годишен Извештај за работата на ТППЕ Берово за 2018 година.... 

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К за  објавување на З А К Л У Ч О К за усвојување Годишен Извештај од ПС од 

ОН Берово за 2018 година............................................................................................................................... 

 

З А К Л У Ч О К за усвојување Годишен Извештај од ПС од ОН Берово за 2018 година....................... 

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К за  објавување на О  Д  Л  У  К  А за усогласување на намените на 

урбанистички план за село Русиново во однос на легализација на објекти надвор од дефиниран 

опфат на планот, за КП 1363, КО Русиново, по барање на Белчовски Иван............................................. 
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О  Д  Л  У  К  А за усогласување на намените на урбанистички план за село Русиново во однос на 

легализација на објекти надвор од дефиниран опфат на планот, за КП 1363, КО Русиново, по 

барање на Белчовски Иван.............................................................................................................................. 

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К за  објавување на О Д Л У К А за прифаќање на донација....................................... 

 

О Д Л У К А за прифаќање на донација........................................................................................................ 

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К за  објавување на О Д Л У К А за прифаќање на донација...................................... 

 

О Д Л У К А за прифаќање на донација........................................................................................................ 

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К за  објавување на ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА за кофинансирање на 

проектот „Изградба на зелен пазар во Берово“............................................................................................ 

 

ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА за кофинансирање на проектот „Изградба на зелен пазар во 

Берово“.............................................................................................................................................................. 

 

 

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  

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на Завршна сметка на 

Буџетот на Општина Берово за 2018 година 

 

Се објавува З А К Л У Ч О К за усвојување на Завршна сметка на Буџетот на Општина Берово за 

2018 година,  Бр.09-903/1, што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 

13.03.2019 година. 

 

Бр.08-971/1                                                                                ОПШТИНА  БЕРОВО 

14.03.2019 год.                                                                                Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                      Звонко Пекевски с.р. 

 

 

Врз основа на член 36 став1 точка 7 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ 

бр.5/02) и член 19 став 2 точка 4 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина 

Берово“ бр.13/02,18/07,30/80 и 20/10), Советот на Општина Берово на 19-тата седницата одржана на 

13.03.2019 година донесе: 

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на Завршна сметка на 

Буџетот на Општина Берово за 2018 година 

 

1. Сe усвоjува Завршната сметка на Буџетот на Општина Берово за 2018 година. 

 

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 

гласник на Општина Берово“. 

 

 

Бр.09-903/1                                                                            Совет на Општина Берово 

13.03.2019 година                                                                              Претседател 

Б е р о в о                                                                                    Јован Матеничарски с.р. 
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                                                            Predlaga~:     Gradona~alnik na ELS  Berovo 
                                                                                        G - din Zvonko Pekevski  
                                         

                  Izgotvuva~: Oddelenie za finansiski pra{awa                                                                                    

                                                       Prestavnik:   Tatjanka Murtovska 

          

                                          
        
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z A V R [ N A  S M E T K A 

 

NA BUXETOT NA ОПШТИНА BEROVO  ZA 2018 GODINA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              
 
 
 
 
 
 

Berovo, fevruari  2019 godina 
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Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 2 od Zakonot za lokalna samouprava ("Slu`ben 

vesnik na R.M."br.5/2002) i ~len 19 stav 2 to~ka 4  od Statutot na Општина  Berovo 
("Slu`ben glasnik na Општина Berovo br.13/02, 18/07, 30/08 i 20/10), Sovetot na Општина  

Berovo na 19 - ta sednica odr`ana na den  13 .03.2019 godina, donese 

 
Z A V R [ N A     S M E T K A 

NA BUXETOT NA ОПШТИНА   BEROVO  
ZA  2018 GODINA 

 
^len 1 

 
Zavr{nata smetka na Buxetot na општината za 2018 godina se sostoi od:   

Planirani  Realizirani 

 

         -Vkupno prihodi        282.427.000,00     denari            262.868.916,00   denari   
 

Dano~ni prihodi   28.581.033,00  denari  27.433.599,00   denari 

Nedano~ni prihodi     4.896.528,00  denari   3.121.126,00   denari 

Kapitalni prihodi   5.210.000,00  denari    3.321.471,00   denari 

Transferi   38.811.834,00  denari  33.999.038,00   denari 

Dotacii 153.446.825,00  denari 153.362.452,00   denari 

Prihodi od 
samofinansira~ki  
aktivnosti 

 
 13.798.000,00   denari 

 
    10.676.869,00 denari 

Donacii  37.682.780,00   denari  30.954.361 ,00  denari 

Preneseno saldo od 
2017 godina 

 29.067.426 ,00    denari    

 
 
-Vkupno rashodi       282.427.000 ,00      denari           220.279.988,00 denari 
 
 

Utvrdeni nameni  282.027.000,00    denari 219.925.768,00 denari 

Rezervi         400.000,00    denari       354.220,00 denari 

         
 
-Saldo na 31-12-2018                                                      42.588.928,00  denari 
 

^len 2 
 

 Razlikata pome|u ostvarenite prihodi i izvr{enite rashodi na osnovniot buxet 
vo iznos od 525.774,00 denari se prenesuva kako vi{ok na  prihodi od prethodnata 
godina na osnovniot buxet na општина Berovo  za 2019 godina.  

  
Razlikata pome|u ostvarenite prihodi i izvr{enite rashodi na buxetot na 

namenski dotacii vo iznos od 32.509.219,00 denari se prenesuva kako prihod na buxetot 
na namenski dotacii na  општина Berovo za 2019 godina. 

 
Razlikata pome|u ostvarenite prihodi i izvr{enite rashodi na buxetot na 

samofinansira~ki aktivnosti vo iznos od 494.880,00 denari se prenesuva kako prihod 
na buxetot na samofinansira~ki aktivnosti na  општина Berovo  za 2019 godina. 

  
Razlikata pome|u ostvarenite prihodi i izvr{enite rashodi na buxetot na 

donacii vo iznos od 9.059.055,00 denari se prenesuva kako prihod na buxetot na  
donacii na  општина Berovo za 2019 godina. 
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^len 3  
 

 Planiranite i ostvarenite prihodi po izvori i vidovi, odnosno planiranite i 
izvr{enite rashodi po osnovni nameni se iska`ani vo bilansite na prihodi i rashodi na 

Zavr{nata smetka na Buxetot na Општина Berovo za 2018 godina  i vo Posebniot del po 

programi i osnovni nameni po ekonomska klasifikacija i toa: 
 

^len 4 
 Op{tiot del na Zavr{nata smetka na Buxetot na општина Berovo za 2018 godina se 

objavuva vo Slu`ben glasnik na општина Berovo.  
 
 
 
          SOVET NA ОПШТИНА                                                          
                         BEROVO 
 Br. 09-903/1                 Pretsedatel na Sovet 
 13.03.2019 godina                                    Jovan Mateni~arski s.r. 
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OBRAZLO@ENIE KON GODI[NATA SMETKA ZA 2018 godina  
Smetka 630 - Osnoven buxet 
 
BILANS NA PRIHODI I RASHODI 
 
PRIHODI 
 
Dano~ni prihodi 
 

Ovaa pozicija e proceneta vo visina na naplatenite iznosi, za sredstvata koi se 
obezbedeni od Buxetot na Op{tina Berovo, soglasno odredbite od Zakonot za 
finansirawe na ELS,Zakon za danoci na imot,Zakon za komunalni taksi i toa po 
slednite osnovi: 

 

 Danok od dohod, od dobivka i od kapitalni dobivki (personalen danok na dohod); 

 Danoci na imot (danok na imot, danok na nasledstvo i podarok, danok na promet 
na nedvi`nosti i prava, kamati od nenavremeno pla}awe na danok na imot); 

 Danoci na specifi~ni uslugi (komunalni danoci); 

 Taksi na koristewe ili dozvoli za vr{ewe dejnost (dozvoli za vr{ewe dejnost); 
           vo denari 

Stavka Opis Buxet 
2018 

Izvr{eno 
 2018 

Izvr{eno 
 2017 

1 2 3 4 5 

711 Danok od dohod, od dobivka i od 
kapitalni dobivki 

 
1.525.000 

 
1.661.510 

 
  1.537.201 

713 Danoci na imot 7.992.033 8.574.375   6.106.598 
717 Danoci na specifi~ni uslugi  

16.679.000 
 

16.583.469 
 

 13.610.554 
718 Taksi na koristewe ili dozvoli 

za vr{ewe dejnost 
 

2.385.000 
 

614.245 
 

      95.575 

 Vkupno: 28.581.033 27.433.599 21.349.928 

 
Nedano~ni prihodi 
 

Ovaa pozicija e proceneta vo visina na naplatenite iznosi, za sredstvata koi se 
obezbedeni od Buxetot na Op{tina Berovo, soglasno odredbite od Zakonot za buxetite, 
i toa po slednite osnovi: 

 Taksi i nadomestoci (administrativni taksi); 

 Drugi vladini uslugi; 

 Drugi nedano~ni prihodi; 
           vo denari 

Stavka Opis Buxet 
2018 

Izvr{eno 
 2018 

Izvr{eno 
 2017 

1 2 3 4 5 

71 Pretpriema~ki prihod 0 0 0 
722 Taksi i nadomestoci 505.000 514.460 308.100 
723 Administrativni taksi i nadom.  

1.290.000 
 

1.226.962 
 

860.699 
724 Drugi vladini uslugi 25.000 22.000 0  
725 Drugi nedano~ni prihodi 3.076.528 1.357.704 1.518.908 

 Vkupno: 4.896.528 3.121.126 2.687.707 

 

Kapitalni prihodi 
 

Ovaa pozicija e proceneta vo visina na naplatenite iznosi  i toa : 
                                                                                                     vo denari   

Stavka Opis Buxet Izvr{eno Izvr{eno 
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2018  2018  2017 

1 2 3 4 5 

731 Proda`ba na kapitalni s-va 5.000 0 0 

733 Proda`ba na zemji{te i 
nematerjalni vlo`uvawa 

 
5.205.000 

 
3.321.471 

 
1.848.272 

 Vkupno: 5.210.000 3.321.471 1.848.272 

 

Transferi i donacii 
 

Ovaa pozicija e proceneta vo visina na naplatenite iznosi, za sredstvata koi se 
obezbedeni od Buxetot na Op{tina Berovo, soglasno odredbite od Zakonot za buxetite 
i Zakonot za finansirawe na edinicite na lokalnata samouprava, i toa po slednite 
osnovi: 

 

 Transferi od drugi nivoa na vlast (tekovni transferi od drugi nivoa na vlast , 
kapitalni transferi od drugi nivoa na vlast); 

          vo denari 
Stavka Opis Buxet 

2018 
Izvr{eno 
 2018 

Izvr{eno 
 2017 

1 2 3 4 5 

741 Transferi od drugi nivoa na vlast  
38.811.834 

 
33.999.038 

 
34.979.200 

 Vkupno: 38.811.834 33.999.038 34.979.200 

 
RASHODI 
 
Tekovni rashodi 
 
Plati, naemnini i nadomestoci 
 
 Ovaa pozicija e proceneta vo visina na isplatenite iznosi, za sredstvata-
rashodite koi se obezbedeni od Buxetot na Op{tina Berovo, soglasno odredbite od 
Zakonot za buxetite, Zakonot za finansirawe na ELS, Zakonot za isplata na platite 

vo Republika Северна Makedonija, Zakonot za platata i drugite nadomestoci na 

pratenicite vo Сobranieto na Republika Северна Makedonija i drugite izbrani i 
imenuvani lica vo Republikata Zakonot za dr`avnite slu`benici, Zakonot za rabotni 
odnosi itn, i toa po slednite osnovi:  

 osnovni plati i nadomestoci (osnovni plati, dodatoci na plata, 
nadomestoci,odbitoci za vrabotenite); 

 pridones za socijalno osiguruvawe od rabotodava~ite (pridonesi za penziski 
fond, pridonesi za fondot za zdravstvo, pridonesi za Agencijata za 
vrabotuvawe); 

 Nadomestoci; 
           vo denari 

Stavka Opis Buxet 
2018 

Izvr{eno 
 2018 

Izvr{eno 
 2017 

1 2 3 4 5 

401 Osnovni plati i nadomestoci 14.097.000 12.804.131 11.799.781 
402 Pridones za socijalno 

osiguruvawe od rabotodava~ite 
 

5.241.000 
 

4.663.313 
 

4.341.991 
404 Nadomestoci 1.725.000  1.390.588 376.078 

 Vkupno: 21.063.000 18.858.032 16.517.850 

 
Rezervi i nedefinirani rashodi 

Ovaa pozicija e proceneta vo visina na isplatenite iznosi, za sredstvata koi se 
obezbedeni od Buxetot na Op{tina Berovo, soglasno odredbite od Zakonot za 
finansirawe na edinicite na lokalna samouprava, i toa po slednite osnovi: 
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 Postojana rezerva (nepredvidlivi rashodi); 

 Tekovna rezerva (raznovidni rashodi); 
 

                                                                                                                       vo denari 
Stavka Opis Buxet 

2018 
Izvr{eno 
 2018 

Izvr{eno 
 2017 

1 2 3 4 5 

412 Postojana rezerva 100.000 78.000 40.000 

413 Tekovna rezerva 300.000 276.220 142.267 

 Vkupno: 400.000 354.220 182.267 

 

Stoki i uslugi 
 
Ovaa pozicija e proceneta vo visina na isplatenite iznosi, za sredstvata koi se 

obezbedeni od Buxetot na Op{tina Berovo, soglasno odredbite od Zakonot za buxetite, 
i toa po slednite osnovi: 

 

 Patni i dnevni rashodi(patuvawe vo zamjata, patuvawe vo stranstvo); 

 Komunalni uslugi, greewe komunikacija i transport (komunalni uslugi, 
zatopluvawe, komunikacija, transport); 

 Siten inventar, alat i drugi materijali za popravka (administrativni 
materijali, materijali za AOP, prehrambeni produkti i pijaloci, materijali 
za popravka i odr`uvawe, drugi materijali za posebni nameni); 

 Popravki i tekovno odr`uvawe (popravka i odr`uvawe na vozila, popravka i 
odr`uvawe na zgradi, popravka i odr`uvawe na drugi gradbi, popravka i 
odr`uvawe na mebel, oprema i ma{ini); 

 Dogovorni uslugi (bankarski i osiguritelni uslugi, uslugi za `ivotna sredina 
i planirawe, drugi dogovorni uslugi); 

 Drugi tekovni rashodi (~lenarina vo organizacii, rashodi za reprezentacija, 
drugi operativni rashodi); 

                                   vo denari 
Stavka Opis Buxet 

2018 
Izvr{eno 
 2018 

Izvr{eno 
 2017 

1 2 3 4 5 

420 Patni i dnevni rashodi 306.000 231.135 168.490 
421 Komunalni uslugi, greewe 

komunikacija i transport 
 

8.781.560 
   

7.102.591 
   

6.259.718 
423 Siten inventar, alat i drugi 

materijali za popravka 
 

1.136.755 
 

749.487 
 

487.481 
424 Popravki i tekovno odr`uvawe  

5.889.000 
 

4.163.536 
 

5.176.073 
425 Dogovorni uslugi 3.259.640 2.299.496 772.139 
426 Drugi tekovni rashodi 2.668.000 2.528.837 2.781.156 

427 Privremeni vrabotuvawa 660.000 637.686 0 

 Vkupno: 22.700.955 17.712.768 15.645.057 

 
Subvencii i transferi 
 
 Ovaa pozicija e proceneta vo visina na isplatenite iznosi, za sredstvata koi se 
obezbedeni od Buxetot na Op{tina Berovo, soglasno odredbite od Zakonot za buxeti i 
Zakonot za finansirawe na ELS po osnov na tekovni transferi, koi opfa}aat:        

 Subvencii za javni pretprijatija; 

 Transferi do nevladini organizacii; 

 Razni transferi (drugi razni transferi); 
           vo denari 

Stavka Opis Buxet 
2018 

Izvr{eno 
 2018 

Izvr{eno 
 2017 
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1 2 3 4 5 

461 Subvencii za javni pretprijat. 600.000 600000 0 

463 Transferi do zdru`. na gra|ani 1.146.146 934.145 730.000 
464 Razni transferi 1.155.000 936.200 1.998.169 

 Vkupno: 2.901.145 2.470.345 2.728.169 

 
KAPITALNI RASHODI 
 
Kapitalni rashodi 

  
Ovaa pozicija e proceneta vo visina na isplatenite iznosi, za sredstvata koi se 

obezbedeni od Buxetot na Op{tina Berovo, soglasno odredbite od Zakonot za buxetite, 
i toa po slednite osnovi: 

 Drugi grade`ni objekti (ulici, pati{ta, avtopati, mostovi, kapaciteti za 
vodosnabduvawe, izgradba na drugi objekti); 

 Kupuvawe na mebel,kancelariska i informatika oprema, vozila i ma{ini 
(kupuvawe na oprema); 

 Drugi nefinansiski sredstva (nematerijalni sredstva); 
     vo denari 

Stavka Opis Buxet 
2018 

Izvr{eno 
 2018 

Izvr{eno 
 2017 

1 2 3 4 5 

480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 300.000 231.344 45.000 

481              Grade`ni objekti           1.000.000    0 0 

482 Drugi grade`ni objekti 26.172.522 24.760.978 22.161.410 
483 Kupuvawe na mebel 0 0 0 
485 Vlo`uvawa i nefinansiski 

sredstva  
 

590.000 
 

590.000 
 

124.813 
486 Kupuvawe na vozila 0 0 0 

 Vkupno: 28.062.522 25.582.322 22.331.223 

 

Vi{ok na prihodi 
Vi{okot na prihodi nad rashodi za delovnata 2018 godina iznesuva 525.774,00 

denari i istiot se prenesuva i rasporeduva vo narednata fiskalna godina odnosno 
Buxetot na op{tinata za narednata fiskalna godina. 
 
BILANS NA SOSTOJBA 
 
Aktiva 
 
Pari~ni sredstva 
 
 Ovaa pozicija e proceneta spored nominalen iznos i gi opfa}a pari~nite 
sredstva {to se na smetkata, kako i vkupniot promet na pari~nite sredstva {to se 
vr{i preku smetkata. Sostojbata na 31.12.2018 godina e 525.774,00 denari.(saldo na 
31.12.2017 g. 1.060.428,00 denari). 
 

Kratkoro~ni finansiski pobaruvawa 
 

Kratkoro~nite finansiski pobaruvawa proizleguvaat od nenaplatenite 
pobaruvawa avansi vo vkupen iznos od 1.000,00 denari (2017 g. 1.000,00 denari). 

 
Finansiski i presmetkovni odnosi 
 Ovaa pozicija e proceneta vo vkupen iznos od 701,00 denar koi se rezultat na 
pobaruvawa od Kredo programata.(2017 g. 701,00 denar) 
 
Pasiva  
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Kratkoro~ni obvrski 
 
Finansiski i presmetkovni odnosi 
 Ovaa pozicija e proceneta vo vkupen iznos od 1.701,00 denar. 
(2017 godina 1.701,00 denar) 
Pasivni vremenski razgrani~uvawa 
 Pasivnite vremenski razgrani~uvawa se sostojat od : 
          vo denari 
Stavka Opis  

31.12.2018 
 

31.12.2017 

1 2 3 4 

 
296 

Del od vi{okot na prihodi 
prenesen vo naredna godina 

 
525.774 

    

 
 1.060.428         

        298 Drugi pasivni vremenski 
razgrani~uvawa                        

 
19.727.702 

 
19.268.990 

 Vkupno: 20.253.476 20.329.418 

 

 

OBRAZLO@ENIE KON GODI[NATA SMETKA ZA 2018 godina  
Smetka za namenska dotacija - 930  
 
BILANS NA PRIHODI I RASHODI 
 
PRIHODI 
 
Transferi i donacii 
 

Ovaa pozicija e proceneta vo visina na naplatenite iznosi, za sredstvata koi se 
obezbedeni od Buxetot na Op{tina Berovo, soglasno odredbite od Zakonot za buxetite 
i Zakonot za finansirawe na edinicite na lokalnata samouprava, i toa po slednite 
osnovi: 

 

 Transferi od drugi nivoa na vlast (tekovni transferi od drugi nivoa na vlast, 
kapitalni transferi od drugi nivoa na vlast); 

 
         vo denari 

Stavka Opis Buxet 
2018 

Izvr{eno 
2018 

Izvr{eno 
2017 

1 2 3 4 5 

725 
741 

Drugi nedanoчni prihodi 
Transferi od drugi nivoa na 
vlast 

 
153.446.825 

 
153.362.452 

18.610 
119.848.677 

 Vkupno: 153.446.825 153.362.452 119.867.287 

 
RASHODI 
 
Tekovni rashodi 
 
Plati, naemnini i nadomestoci 
 
 Ovaa pozicija e proceneta vo visina na isplatenite iznosi, za sredstvata-
rashodite koi se obezbedeni od Buxetot na Op{tina Berovo, soglasno odredbite od 
Zakonot za buxetite, Zakonot za finansirawe na ELS, Zakonot za isplata na platite 

vo Republika Северна Makedonija, Zakonot za platata i drugite nadomestoci na 

pratenicite vo Сobranieto na Republika Северна Makedonija i drugite izbrani i 
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imenuvani lica vo Republikata Zakonot za dr`avnite slu`benici, Zakonot za rabotni 
odnosi itn, i toa po slednite osnovi:  

 osnovni plati i nadomestoci (osnovni plati, dodatoci na plata, 
nadomestoci,odbitoci za vrabotenite); 

 pridones za socijalno osiguruvawe od rabotodava~ite (pridonesi za penziski 
fond, pridonesi za fondot za zdravstvo, pridonesi za Agencijata za 
vrabotuvawe); 

 ostanati pridonesi od plati (pridones za za{tita na `ivotnata sredina); 
 

           vo denari 
Stavka Opis Buxet 

2018 
Izvr{eno 

2018 
Izvr{eno 

2017 

1 2 3 4 5 

401 Osnovni plati i nadomestoci 76.294.755 69.304.535 68.062.005 
402 Pridones za socijalno 

osiguruvawe od rabotodava~ite 
 

28.243.224 
 

25.892.108 
 

25.423.849 

 Vkupno: 104.537.979 95.196.643 93.485.854 

 
Stoki i uslugi 

Ovaa pozicija e proceneta vo visina na isplatenite iznosi, za sredstvata koi se 
obezbedeni od Buxetot na Op{tina Berovo, soglasno odredbite od Zakonot za buxetite, 
i toa po slednite osnovi: 

 

 Patni i dnevni rashodi(patuvawe vo zamjata, patuvawe vo stranstvo); 

 Komunalni uslugi, greewe komunikacija i transport (komunalni uslugi, 
zatopluvawe, komunikacija, transport); 

 Siten inventar, alat i drugi materijali za popravka (administrativni 
materijali, materijali za AOP, prehrambeni produkti i pijaloci, materijali 
za popravka i odr`uvawe, drugi materijali za posebni nameni); 

 Popravki i tekovno odr`uvawe (popravka i odr`uvawe na vozila, popravka i 
odr`uvawe na zgradi, popravka i odr`uvawe na drugi gradbi, popravka i 
odr`uvawe na mebel, oprema i ma{ini); 

 Dogovorni uslugi (bankarski i osiguritelni uslugi, uslugi za `ivotna sredina 
i planirawe, drugi dogovorni uslugi); 

 Drugi tekovni rashodi (~lenarina vo organizacii, rashodi za reprezentacija, 
drugi operativni rashodi); 

                                   vo denari 
Stavka Opis Buxet 

2018 
Izvr{eno 

2018 
Izvr{eno 

2017 

1 2 3 4 5 

420 Patni i dnevni rashodi 331.290 116.033 85.252 
421 Komunalni uslugi, greewe 

komunikacija i transport 
 

13.285.523 
 

9.988.557 
 

7.926.680 
423 Siten inventar, alat i drugi 

materijali za popravka 
 

3.071.583 
 

1.681.948 
 

1.196.166 
424 Popravki i tekovno odr`uvawe  

2.688.530 
 

684.094 
 

546.860 
425 Dogovorni uslugi 7.514.555 5.895.996 4.844.054 

426 Drugi tekovni rashodi 1.443.911 854.070 378.689 

427 Privremeni vrabotuvawa 0 0 0 

 Vkupno: 28.335.392 19.220.698 14.977.704 

 
Subvencii i transferi 
 
 Ovaa pozicija e proceneta vo visina na isplatenite iznosi, za sredstvata koi se 
obezbedeni od Buxetot na Op{tina Berovo, soglasno odredbite od Zakonot za buxeti i 
Zakonot za finansirawe na ELS po osnov na tekovni transferi, koi opfa}aat:        
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 Razni transferi (drugi razni transferi); 
           vo denari 

Stavka Opis Buxet 
2018 

Izvr{eno 
2018 

Izvr{eno 
2017 

1 2 3 4 5 

461 Subvencii za javni pretprijat. 0 0 0 

463 Transferi do zdru`.na gra|ani 0 0 0 
464 Razni transferi 718.326 501.922 227.050 

 Vkupno: 718.326 501.922 227.050 

 
KAPITALNI RASHODI 
 
Kapitalni rashodi 

  
Ovaa pozicija e proceneta vo visina na isplatenite iznosi, za sredstvata koi se 

obezbedeni od Buxetot na Op{tina Berovo, soglasno odredbite od Zakonot za buxetite, 
i toa po slednite osnovi: 

 Drugi grade`ni objekti (ulici, pati{ta, avtopati, mostovi, kapaciteti za 
vodosnabduvawe, izgradba na drugi objekti); 

 Kupuvawe na mebel oprema, vozila i ma{ini (kupuvawe na oprema); 

 Drugi nefinansiski sredstva (nematerijalni sredstva); 
 

     vo denari 
Stavka Opis Buxet 

2018 
Izvr{eno 

2018 
Izvr{eno 

2017 

1 2 3 4 5 

480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 6.596.760 325.384 219.918 

481 Grade`ni objekti 1.114.595 1.114.595 0 

482 Drugi grade`ni objekti 11.214.754 4.464.972 355.827 
483 Kupuvawe na mebel  929.019 29.019 0 

 Vkupno: 19.855.128 5.933.970 575.745 

 
Vi{ok na prihodi 
 

Vi{okot na prihodi nad rashodi za fiskalnata 2018 godina iznesuva 
32.509.219,00 denari i istiot se prenesuva i rasporeduva vo narednata fiskalna godina 
odnosno Buxetot na op{tinata za narednata fiskalna godina. 
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Vrz osnova na ~len 34 stav 2 alinea 3 od Zakonot za finansirawe na edinicite 
na lokalnata samouprava (Sl.vesnik na RM br.61/04,96/04,67/07,156/09,47/11,192/15 и 

209/2018), Gradona~alnikot na Op{tina Berovo dostavuva : 
 

Izve{taj za realizacija na namenskite i blok dotaciite od Buxetot na op{tina 
Berovo za 2018 godina 

 
Blok dotacijata za nadle`nosta K-Kultura za fiskalnata 2018 godina po 

poodelni programi  iznesuva : 
Programa K1  - Bibliotekarstvo za 2018 godina e proektirana na iznos od 

222.572,00 denari ,na rashodna strana  e realizirana vo iznos od 173.635.00 denari.  
 Programa K2 - Muzi~ka i scensko umetni~ka dejnost za 2018 godina e 

proektirana na iznos od 3.401.870,00 denari, na rashodna strana e realizirana vo iznos 
od 2.550.883,00 denari; 

Programa K3 - Muzi~ka i kinote~na dejnost za 2018 godina e proektirana na 
iznos od  173.899,00 denari, na rashodna strana e realizirana vo iznos od 135.542,00 
denari ,ili celata nadle`nost K-Kultura od proekcijata od 3.798.341,00 denari na 

prihodna strana e realizirana во износ од 2.860.060,00 денари. 
Tekovnata blok dotacijata za nadle`nosta V-Socijalna za{tita i za{tita 

na deca za fiskalnata 2018 godina iznesuva 18.847.000,00 denari, prenesenoto saldo od 
2016 god. i  2017 god. iznesuva 2.845.318,00 den. ili vkupno 21.692.318,00 den. i istata na 
rashodna strana e realizirana vo iznos od 18.941.093,00 denari. 

Blok dotacijata za nadle`nosta N-Obrazovanie za fiskalnata 2018 godina po 
poodelni programi  iznesuva : 

- Programa N1  - Osnovno obrazovanie za 2018 godina tekovnata dotacija 
iznesuva 67.189.000,00 denari,prenesenoto saldo od 2016 i 2017 god. iznesuva 
20.201.562,00 ili vkupno raspolo`ivite sredstva vo 2018 godina iznesuvaat 
87.390.562,00 i istite vo celost se realizirani, a na rashodna strana se 
realizirani sredstva vo vkupen iznos od 61.577.419,00 i ovaa programa vklu~uva 

dva korisnika i toa : OU Dedo Iqo Male{evski so godi{en plan za 2018 гodina 
od 74.259.174,00 denari i realizacija na istiot od 53.455.374,00 denari i OU 
Nikola P.Rusinski so godi{en plan od 13.131.388,00 denari i negova realizacija 
od 8.122.045,00 denari. 
  - Programa N2 - Sredno obrazovanie za 2018 godina tekovnata dotacija 

iznesuva  33.202.000,00 denari, prenesenoto saldo od 2016 i 2017 god. iznesuva 
1.269.604,00 den. ili vkupno raspolo`ivite sredstva vo 2018 god. iznesuvaat 
34.471.604,00 den. i istata prihodno e realizirana vo celost, a na rashodna strana se 
realizirani sredstva vo iznos od 31.479.336,00 denari; 

Vkupno prenesenoto saldo od 2016 и 2017 godina za site programi iznesuva 

25.457.936,00 denari, koi kako sredstva se rebalansirani vo 2018 godina,dodeka vkupno 
nerealiziranite sredstva na smetkata za dotacii vo 2018 godina iznesuvaat 
32.509.219,00 denari.  

Namenskata dotacija za nadle`nosta W - Protivpo`arna za{tita za 
fiskalnata 2018 godina e proektirana na iznos od 6.094.000,00 denari i istata e 
realizirana kako prihod dodeka rashodno e realizirana vo iznos od 5.995.325,00 denari 

, a sredstvata koi ne se realizirani se povrateni  vo Buxetot na RСM , soglasno 
Uredbata za metodologijata za raspredelba na namenskite dotacii za plati,dodatoci od 
plati i nadomestoci od plati za vrabotenite vo Teritorijalnite protivpo`arni 
edinici za 2018 godina . 

 
 
izrabotila : Татјанка Муртовска 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  

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на 

Годишен Извештај на Општина Берово за 2018 година 

 

Се објавува З А К Л У Ч О К за усвојување на Годишен Извештај на Општина Берово за 2018 

година (годишна сметка, извештај за средствата, побарувањата, обврските и изворите на 

средства и нивната вредност, извештај за реализацијата на инвестиционите програми, 

наменските, капиталните и блок дотации и дотациите за делегирани надлежности и извештај 

од одговорниот сметководител со кој ја потврдува точноста и веродостојноста на годишната 

сметка),  Бр.09-904/1, што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 

13.03.2019 година. 

 

 

Бр.08-971/2                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

14.03.2019 год.                                                                                Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                      Звонко Пекевски с.р. 

 

  

 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 7 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на 

РМ“ бр.5/02) и член 19 став 2 точка 4 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на 

Општина Берово“ бр.13/02,18/07,30/80 и 20/10), Советот на Општина Берово на 19-тата 

седницата одржана на 13.03.2019 година донесе: 

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на  

Годишен Извештај на Општина Берово за 2018 година 

 

 

1. Сe усвоjува Годишен Извештај на Општина Берово за 2018 година (годишна сметка, 

извештај за средствата, побарувањата, обврските и изворите на средства и нивната 

вредност, извештај за реализацијата на инвестиционите програми, наменските, 

капиталните и блок дотации и дотациите за делегирани надлежности и извештај од 

одговорниот сметководител со кој ја потврдува точноста и веродостојноста на 

годишната сметка). 

 

3. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 

гласник на Општина Берово“. 

 

 

 

 

Бр.09-904/1                                                                            Совет на Општина Берово 

13.03.2019 година                                                                              Претседател 

Б е р о в о                                                                                    Јован Матеничарски с.р. 
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 Врз основа на член 34 став 2 алинеа 2 од Законот за финансирање на единиците на локалната          

самоуправа ( Сл. Весник на РМ бр.61/04, 96/04, 67/07, 156/09,47/11,192/15 и 209/18 ), 

Градоначалникот на Општина Берово доставува: 

 

Извештај за средствата, побарувањата, обврските, изворите на средства  

нивната вредност за 2018 година 

 

1. Побарувањата на Општина Берово со состојба на 31.12.2018 година изнесуваат: 

 

 - побарувања од корисниците  на буџетот 4.001.077,00 денари 

 - побарувања од граѓани 4.894.829,00 денари 

 - други побарувања 10.333.296,00 денари 

 - побарувања од купувачи      498.500,00 денари 

                         ВКУПНО: 19.727.702,00 денари 

2. Обврските на општина Берово со состојба на 31.12.2018  година изнесуваат: 

 

 -други краткорочни обврски                                                 1.298.887,00 денари  

- краткорочни финансиски обврски                                         313.087,00 денари 

- обврски кон добавувачи                                                     40.093.285,00 денари 

- обврски кон вработени                                                         1.194.847,00 денари 

 - обврски кон граѓани                                         2.699.265,00 денари 

 - обврски по кредити                                      16.361.902,00 денари 

 - обврски за ДДВ                                                                         34.635,00 денари 

                                                               ВКУПНО:  61.995.908,00 денари 

                  

3. Извештајот за средствата и изворите на средства, за кои општината има имотни листови со 

кои се потврдува сопственоста на истите, со состојба на 31.12.2018 година е следната: 

 

ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ      

                        Набавна ревалоризирана                  исправка на                    сегашна вредност 

                                       вредност        вредноста 

 

        Патишта и улици        182.051.144 ,00                       24.413.106 ,00                         157.638.038,00 

        Управни и 

        Административни згради   33.333.975,00                  2.944.818,00                            30.389.157,00 

        Др.градежни                78.981.246 ,00                            8.691.187,00                             70.290.059,00                                                                      

 

        ВКУПНО:               294.366.365,00                              36.049.111,00                          258.317.254,00 
 

ОПРЕМА   и ВОЗИЛА 

                                                        Набавна ревалоризирана              исправка на                              сегашна вредност 

                                                                        вредност                          вредноста 

                Возила на ТППЕ                            11.374.774 ,00                              11.374.774 ,00                   0 ,00 

     Патнички возила               2.872.621 ,00                                    2.628.226 ,00                                 244.395 ,00 

     Автобуси                   128.129,00                                        128.129,00                                      0,00 

                Опрема                             10.575.680 ,00                                7.855.212 ,00     2.720.468 ,00 

 ВКУПНО: 24.951.204,00             21.986.341,00              2.964.863,00 

 

                Основачки вложувања               700.774 ,00                                        700.338,00                                  436 ,00  

                          ВКУПНО: 700.774,00          700.338,00                                   436,00 

 

                          

Одговорен сметководител 

 Татјанка Муртовска с.р. 

   31.12.2018 год. 

            Берово 
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Врз основа на член 31, став 2 од Законот за финасирање на единиците на локална самоуправа 

 ( Сл.весник на РМ бр. 61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11,192/15 и 209/18  ) 

Градоначалникот на Општина Берово доставува 

Г О Д И Ш Е Н  И З В Е Ш Т А Ј 

За користење на средствата од резервите од Буџетот на Општина Берово за 2018 година 

 

Р.бр. Бр.на 

решение 

Датум на 

решение 

ОПИС Износ 

1. 08-2651/3 04.12.2017 г. Решение од Градоначалник за 

доделување на парична помош 

поради тешка финансиска 

состојба на Даринка  Црневска 

3.000,00 ден. 

2. 08-3235/4 29.12.2017 г. Решение од Градоначалник за 

доделување на парична награда 

на новогодишна лотарија во 

ОСУ „Ацо Русковски“  на Јован 

Аспровски 

3.000,00 ден. 

3. 08-62/3 05.01.2018 г. Решение од Градоначалник за 

доделување парична помош 

поради тешка  финансиска 

состојба на Љубчо Радински  

2.000,00 ден. 

4. 08-643/1 22.02.2018 г. Решение од Градоначалникот за 

додедлување парична награда 

по повод фаќање на светиот 

крст на Владо Методиев  

6.000,00 ден. 

5. 08-493/4 14.02.2018 г. Решение од Градоначалникот за 

доделување на парична помош 

поради тешка финансиска 

состојба на Шаин Дибранов 

2.000,00 ден. 

6. 08-2710/3 04.12.2017 г. Решение од Градоначалник за 

доделување на парична помош 

поради тешка финансиска 

состојба  на Тача  

Бошнаковска 

3.000,00 ден. 

7. 08-411/3 05.02.2018 г. Решение од Градоначалник за 

доделување на парична помош 

поради тешка финансиска 

состојба на Марин Тренчовски 

2.000,00 ден. 

8. 08-485/3 06.02.2018 г. Решение од Градоначалник за 

доделување на парична помош 

поради тешка финансиска 

состојба  на Будимка 

Бошнаковска 

2.000,00 ден. 

9. 08-1002/4 23.03.2018 г. Решение од Градоначалник за 

доделување на парична помош 

поради незавидна финансиска 

состојба на Данка Бачовска 

2.000,00 

10. 08-394/3 05.02.2018 г. Решение од Градоначалник за 

доделување на парична помош 

поради тешка финансиска 

состојба на Вилхан Едипов  

2.000,00 ден. 

11. 08-1073/3 29.03.2018 г. Решение од Градоначалник за 

доделување на парична помош 

поради тешка  финансиска 

положба и за лекување на 

предвремено породено  дете на  

Шехерезада Арифовска 

2.000,00 ден. 
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12. 08-1133/3 03.04.2018 г. Решение од Градоначалник за 

доделување на парична награда 

за најталентиран ученик од 

ромска националност во ОСУ 

„Ацо Русковски“ на Ахмеда 

Мустафовска  

3.000,00 ден. 

13. 08-1132/3 03.04.2018 г. Решение од Градоначалник за 

доделување на парична награда 

за најталентиран ученик од 

ромска националност во ООУ 

„Дедо Иљо Малешевски“ на 

Санела Чиндарова  

3.000,00 ден. 

 

14. 

08-630/2 26.02.2018 г. Решение од  Градоначалник  за 

доделување на  парична  помош 

поради  смрт на  член на  

потесно семејство на Латинка 

Поповска 

15.000,00 ден . 

 

 

 

15. 08-1879/2 07.06.2018 г. Решение  од  Градоначалник  за 

доделување на парична помош 

поради смрт на сопругата која 

била вработена во ОЈУДГ „23-

ти Август“Берово на Кирил 

Пурески 

30.000,00 ден. 

16. 08-628/3 22.02.2018 г. Решение  од  Градоначалник  за 

доделување  парична  помош 

поради  тешка  финансиска 

состојба на Невена Тренчовска 

2.000,00 ден. 

17. 08-1245/3 16.04.2018 г. Решение  од  Градоначалник  за  

доделување парична  помош 

поради  потребно  болничко 

лекување  на Глигор Јановски 

2.000,00 ден. 

18. 08-1098/5 03.04.2018 г. Решение од Градоначалник  за 

доделување парична помош 

поради незавидна финансиска 

состојба на Зоран Чакиевски 

2.000,00 ден. 

19. 08-2592/3 15.08.2018 г. Решение од Градоначалник за 

доделување парична награда за 

освоено прво место на државен 

натпревар од областа на 

македонски јазик и литература 

за основно образование на 

ученичката Елена Цикарска, 

средствата ќе бидат исплатени 

на Македонка Цикарска   

5.000,00 

20. 09-1247/4 18.07.2017 г. Решение од Советот на 

Општина Берово за доделување 

на средства за учество на 

Меѓународната математичка 

олимпијада во Република 

Бразил на  Милан Тасевски 

96.220,00 

21. 08-2593/3 15.08.2018 г. Решение од Градоначалник за 

доделување на парична награда 

за освоено прво место на 

државен натпревар од областа 

на руски јазик и литература на 

Горазд  Коколански , средствата 

се исплатени на Марија 

5.000,00 
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Коколанска 

22. 08-1635/3 18.05.2018 г. Решение од Градоначалник за 

доделување парична помош 

поради незавидна финансиска 

состојба на Стојанчо 

Вучковски 

2.000,00 

23. 08-1677/3 18.05.2018 г. Решение од Градоначалник за 

доделување парична помош 

поради незавидна финансиска 

состојба на Драги Бошначки 

2.000,00 

24. 08-2669/2 20.08.2018 г. Решение од Градоначалник за 

доделување на парична помош 

поради смрт на ќерка, која била 

вработена во ООУ „Дедо  Иљо 

Малешевски“ на Бранка 

Фурнаџиска  

30.000,00 

25. 08-1908/3 12.06.2018 г. Решение  од  Градоначалник за 

доделување парична помош 

поради незавидна финансиска 

состојба на Барије Бекирова  

2.000,00 

26. 03-1546/1 11.07.2017 г. Решение  од  Градоначалник за 

доделување парична награда за 

освоено прво место на државен 

натпревар на млади техничари  

и природници од Република 

Македонија на Ленка Бубевска 

за Андреј Бубевски 

3.000,00 

27. 09-3904/3 05.12.2018 г. Решение од  Градоначалник  за 

доделување на парична помош 

потребни за болничко лекување  

на Драги Тушевски  

10.000,00 

28. 08-2173/2 03.07.2018 г. Решение од Градоначалник за 

доделување парична помош 

поради смрт на член на потесно 

семејство(родител-татко) на 

Бранче Милчовски  

15.000,00 

29. 08-2434/2 03.11.2017 г. Решение од Градоначалник за 

доделување на парична помош 

поради смрт на член на потесно 

семејство (родител-мајка) на 

Ѓорѓи Мушкарски 

15.000,00 

30. 08-2601/3 15.08.2018 г. Решение од Градоначалник за 

доделување парична награда за 

освоено прво место на државен 

натпревар од областа на 

претприемачки вештини 

„Иновативен Камп“  на Ахмеда 

Мустафова  

5.000,00 

31. 09-3234/1 27.12.2017 г. Решение од Совет на Општина 

Берово за доделување парична 

помош поради тешка 

финансиска состојба како 

семејство приматели на 

социјална помош и 

евидентирани невработени лица 

на Санела Чиндарова  

8.000,00 ден. 
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32. 09-2175/4 16.07.2018 г. Решение од Совет на Општина 

Берово за доделување парична 

помош како еднократна помош 

на Бранко Пармачки 

3.000,00 ден. 

33. 09-2127/4 16.07.2018 г. Решение од Совет на Општина 

Берово за доделување парична 

помош за опожарен објект на 

Марјанчо Пелтечки  

10.000,00 ден. 

34. 09-2749/2 30.08.2018 г. Решение од Совет на Општина 

Берово за доделување парична 

помош за организирање на 

празникот Успение на Пресвета 

Богородица на Манастир Св. 

Богородица 

20.000,00 ден. 

35. 09-2832/2 30.08.2018 г. Решение од Совет на Општина 

Берово за доделување парична 

помош на Тача Бошнаковска 

3.000,00 ден. 

36. 09-3905/2 30.11.2018 г. Решение од Совет на Општина 

Берово за доделување парична 

помош на Драги Тушевски  

14.000,00 ден. 

37. 09-2536/2 30.08.2018 г. Решение од Совет на Општина 

Берово за доделување парична 

помош за опожарен објект на 

Јован Кржовски 

5.000,00 ден. 

38. 09-1850/2 16.07.2018 г. Решение од Совет на Општина 

Берово за доделување парична 

помош за опожарен објект на 

Горан Печински 

10.000,00 ден. 

39. 09-2536/3 30.08.2018 г. Решение од Совет на Општина 

Берово за доделување парична 

помош за опожарен објект на 

Кирил Кржовски  

5.000,00 

   ВКУПНО 354.220,00 

 

 

Изработил: Новица Печински с.р. 

 

Бр. Општина Берово 

31.12.2018 год.   Градоначалник 

Берово                                                                                                                  Звонко Пекевски 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  

 

О Д Л У К А 

за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите  

на јавните  службеници вработени 

 во ОЈУДГ “23 Август” Берово за 2019 година 

 

Се објавува О Д Л У К А за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите  на 

јавните  службеници вработени во ОЈУДГ “23 Август” Берово за 2019 година, Бр.09-905/1, што 

Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 13.03.2019 година. 

 

 

Бр.08-971/3                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

14.03.2019 год.                                                                                Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                      Звонко Пекевски с.р. 

 

 

 

 

Врз основа на член 88 став 3 од Законот за административни службеници (Службен Весник на 

РМ бр.(27/2014……..11/2018), и Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за 

пресметување на платите на јавните службеници во јавните установи за социјална заштита 

основани од Владата на Република Македонија за 2019 година Бр.45-416/1 од 22 јануари 2019 

година  (“Службен Весник на Република Македонија” бр.23/19), Советот на Општина Берово 

на 19-тата седница одржана на 13.03.2019  година донесе: 

 

О Д Л У К А 

за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите  

на јавните  службеници вработени 

 во ОЈУДГ “23 Август” Берово за 2019 година 

 

Член 1 

Со оваа Одлука се утврдува вредноста на бодот за пресметување на платите на јавните  

службеници вработени во ОЈУДГ “23 Август” Берово за 2019 година. 

 

Член 2 

Вредноста на бодот за пресметување на платите на јавните службеници вработени во 

ОЈУДГ “23 Август” Берово за период 01.01.2019 година до 31.08.2019 година изнесува 77,24 

денари, а за периодот од 01.09.2019 година до 31.12.2019 година изнесува 81,10 денари. 

 

Член 3 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето и ќе биде објавена во „Службен 

гласник на Општина Берово“. 

 

 

 

 

Бр.09-905/1                   Совет на Општина Берово 

13.03.2019 година                              Претседател  

Берово             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  

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на 

 Годишен извештај за работа на ЈПКР „Услуга“ Берово за 2018 година 

 

 

Се објавува З А К Л У Ч О К за усвојување на Годишен извештај за работа на ЈПКР „Услуга“ 

Берово за 2018 година, Бр.09-906/1, што Советот на Општина Берово го донесе на седницата 

што се одржа на 13.03.2019 година. 

 

 

Бр.08-971/4                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

14.03.2019 год.                                                                                Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                      Звонко Пекевски с.р. 

 

 

 

 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ 

бр.5/02), член 19 став 2 точка 29 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 19-тата 

седница одржана на 13.03.2019 година донесе: 

 

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на 

 Годишен извештај за работа на ЈПКР „Услуга“ Берово за 2018 година 

 

 

 

1. Советот на Општина Берово дава согласност на Годишниот извештај за работа на ЈПКР 

„Услуга“ Берово за 2018 година, Бр.10-173/2 од 26.02.2019 година. 

 

 

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

гласник на Општина Берово“. 

 

 

 

 

Бр.09-906/1                                                                        Совет на Општина Берово 

13.03.2019 година                                                                               Претседател 

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

 

 

 

 

         



14.03.2019 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО    бр. 18  стр. 

 

 

 

42 

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  

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на  

Годишен финансиски извештај за работа на ЈПКР „Услуга“ Берово за 2018 година 

 

 

 

Се објавува З А К Л У Ч О К за усвојување на Годишен финансиски извештај за работа на 

ЈПКР „Услуга“ Берово за 2018 година, Бр.09-907/1, што Советот на Општина Берово го донесе 

на седницата што се одржа на 13.03.2019 година. 

 

 

 

Бр.08-971/5                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

14.03.2019 год.                                                                                Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                      Звонко Пекевски с.р. 

 

 

 

  

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на 

РМ“ бр.5/02) и член 19 став 2 точка 31 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на 

Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/80 и 20/10), Советот на Општина Берово на 19-тата 

седница одржана на 13.03.2018 година,  донесе: 

 

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на  

Годишен финансиски извештај за работа на ЈПКР „Услуга“ Берово за 2018 година 

 

 

 

 

1. Сe усвоjува Годишен финансиски извештај за работа на ЈПКР „Услуга“ Берово за 2018 

година, усвоен со одлука на Управен одбор на ЈПКР “Услуга” Берово,  Бр.02-174/1 од 

26.02.2019 година. 

 

 

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 

гласник на Општина Берово“. 

 

 

 

 

Бр.09-907/1                                                                           Совет на Општина Берово 

13.03.2019 година                                                                              Претседател 

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

 

 



14.03.2019 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО    бр. 18  стр. 

 

 

 

43 

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  

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на  

Одлука на ЈПКР “Услуга” Берово, за наплата  

на правосилни и извршни предмети без камата 

 

 

Се објавува З А К Л У Ч О К за усвојување на Одлука на ЈПКР “Услуга” Берово, за наплата на 

правосилни и извршни предмети без камата, Бр.09-908/1, што Советот на Општина Берово го 

донесе на седницата што се одржа на 13.03.2019 година. 

 

 

 

Бр.08-971/6                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

14.03.2019 год.                                                                                Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                      Звонко Пекевски с.р. 

  

 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на 

РМ“ бр.5/02) и член 19 став 2 точка 44 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на 

Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/80 и 20/10), Советот на Општина Берово на 19-тата 

седница одржана на 13.03.2018 година,  донесе: 

 

 

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на  

Одлука на ЈПКР “Услуга” Берово, за наплата  

на правосилни и извршни предмети без камата 

 

 

 

1. Сe усвоjува Одлуката на Управниот одбор на ЈПКР “Услуга” Берово, за наплата на 

правосилни и извршни предмети без камата, Бр.02-176/1 од 26.02.2019 година. 

 

 

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 

гласник на Општина Берово“. 

 

 

 

 

Бр.09-908/1                                                                           Совет на Општина Берово 

13.03.2019 година                                                                              Претседател 

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

 

 

 

 

 



14.03.2019 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО    бр. 18  стр. 

 

 

 

44 

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  

 

О Д Л У К А 

за престанок на Одлука за давање на времено користење недвижни ствари – згради на ЈПКР 

“Услуга” Берово 

 

 

Се објавува О Д Л У К А за престанок на Одлука за давање на времено користење недвижни 

ствари – згради на ЈПКР “Услуга” Берово, Бр.09-909/1, што Советот на Општина Берово го 

донесе на седницата што се одржа на 13.03.2019 година. 

 

 

Бр.08-971/7                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

14.03.2019 год.                                                                                Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                      Звонко Пекевски с.р. 

 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на 

РМ“ бр.5/02) и член 19 став 1 точка 32  од Статутот на Општина Берово („Сл.гласник на 

Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10) и член 21 став 2 од Законот за користење и 

располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост 

(„Службен Весник на РМ“ бр.78/2015....21/2018) Советот на Општина Берово на 19-тата 

седница одржана на 13.03.2019 година, донесе: 

 

 

О Д Л У К А 

за престанок на Одлука за давање на времено користење недвижни ствари – згради на ЈПКР 

“Услуга” Берово 

 

 

Член 1 

 Престанува да важи правото на времено користење на недвижни ствари – згради, 

лоцирани на катастарската парцела број 874 за КО Берово, ул.„Маршал Тито“ бб и тоа: 

 

-зграда 1,   со квадратура од 568 м2,  

-зграда 4,   со квадратура од 405 м2,  

-зграда 5,   со квадратура од 313 м2,  

-зграда 7,   со квадратура од 144 м2,  

-зграда 9,   со квадратура од   26 м2,  

-зграда 10, со квадратура од   42 м2,  

 

дадени на ЈПКР “Услуга” Берово со Одлуката за давање на времено користење недвижни 

ствари – згради на ЈПКР “Услуга” Берово, Бр.07-266/1, што Советот на Општина Берово ја има 

донесено на од 29.01.2014 година. 

 

Член 2 

 Оваа Одлука влегува во сила 8 (осмиот) ден од денот на донесувањето, а ќе се објави во 

„Службен гласник на Општина Берово“. 

 

Бр.09-909/1                                                                     Совет на Општина Берово 

13.03.2019 година                                                                      Претседател 

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

 



14.03.2019 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО    бр. 18  стр. 

 

 

 

45 

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  

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на  

Известување за деловна активност за 2018 година за наменска сметка на  

ОЈУСЗСЛ “Д-р Иван Влашки ” Берово за 2018 година 

 

 

 

Се објавува З А К Л У Ч О К за усвојување на Известување за деловна активност за 2018 

година за наменска сметка на ОЈУСЗСЛ “Д-р Иван Влашки ” Берово за 2018 година, Бр.09-

910/1, што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 13.03.2019 

година. 

 

 

 

Бр.08-971/8                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

14.03.2019 год.                                                                                Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                      Звонко Пекевски с.р. 

 

  

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на 

РМ“ бр.5/02) и член 19 став 2 точка 31 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на 

Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/80 и 20/10), Советот на Општина Берово на 19-тата 

седница одржана на 13.03.2018 година,  донесе: 

 

 

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на  

Известување за деловна активност за 2018 година за наменска сметка на  

ОЈУСЗСЛ “Д-р Иван Влашки ” Берово за 2018 година 

 

 

1. Сe усвоjува Известување за деловна активност за 2018 година за наменска сметка на 

ОЈУСЗСЛ “Д-р Иван Влашки ” Берово за 2018 година. 

 

 

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 

гласник на Општина Берово“. 

 

 

 

 

Бр.09-910/1                                                                           Совет на Општина Берово 

13.03.2019 година                                                                              Претседател 

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

 



14.03.2019 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО    бр. 18  стр. 

 

 

 

46 

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  

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на  

Финансиски извештај од завршна сметка на основен Буџет за 2018 година на ОЈУСЗСЛ “Д-р 

Иван Влашки” Берово 

 

 

Се објавува З А К Л У Ч О К за усвојување на Финансиски извештај од завршна сметка на 

основен Буџет за 2018 година на ОЈУСЗСЛ “Д-р Иван Влашки” Берово, Бр.09-911/1, што 

Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 13.03.2019 година. 

 

 

 

Бр.08-971/9                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

14.03.2019 год.                                                                                Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                      Звонко Пекевски с.р. 

 

 

 

  

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на 

РМ“ бр.5/02) и член 19 став 2 точка 31 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на 

Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/80 и 20/10), Советот на Општина Берово на 19-тата 

седница одржана на 13.03.2018 година,  донесе: 

 

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на  

Финансиски извештај од завршна сметка на основен Буџет за 2018 година на ОЈУСЗСЛ “Д-р 

Иван Влашки” Берово 

 

 

1. Сe усвоjува Финансиски извештај од завршна сметка на основен Буџет за 2018 година 

на ОЈУСЗСЛ “Д-р Иван Влашки” Берово, усвоен со Одлука на Управен одбор на 

ОЈУСЗСЛ “Д-р Иван Влашки” Берово Бр.0202-69/4 од 28.02.2019 година. 

 

 

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 

гласник на Општина Берово“. 

 

 

 

 

Бр.09-911/1                                                                           Совет на Општина Берово 

13.03.2019 година                                                                              Претседател 

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

 

 

 



14.03.2019 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО    бр. 18  стр. 

 

 

 

47 

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  

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на  

Финансиски извештај од завршна сметка на самофинансирачки активности 

 за 2018 година на ОЈУСЗСЛ “Д-р Иван Влашки ” Берово 

 

 

 

Се објавува З А К Л У Ч О К за усвојување на Финансиски извештај од завршна сметка на 

самофинансирачки активности за 2018 година на ОЈУСЗСЛ “Д-р Иван Влашки ” Берово, Бр.09-

912/1, што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 13.03.2019 

година. 

 

 

 

Бр.08-971/10                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

14.03.2019 год.                                                                                Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                      Звонко Пекевски с.р. 

 

  

 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на 

РМ“ бр.5/02) и член 19 став 2 точка 31 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на 

Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/80 и 20/10), Советот на Општина Берово на 19-тата 

седница одржана на 13.03.2018 година,  донесе: 

 

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на  

Финансиски извештај од завршна сметка на самофинансирачки активности 

 за 2018 година на ОЈУСЗСЛ “Д-р Иван Влашки ” Берово 

 

 

1. Сe усвоjува Финансиски извештај од завршна сметка на самофинансирачки активности 

за 2018 година на ОЈУСЗСЛ “Д-р Иван Влашки ” Берово, усвоен со Одлука на Управен 

одбор на ОЈУСЗСЛ “Д-р Иван Влашки” Берово Бр.0202-69/3 од 28.02.2019 година. 

 

 

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 

гласник на Општина Берово“. 

 

 

 

 

Бр.09-912/1                                                                           Совет на Општина Берово 

13.03.2019 година                                                                              Претседател 

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

 



14.03.2019 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО    бр. 18  стр. 

 

 

 

48 

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  

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на  

Финансиски извештај од завршна сметка на ОСУ,,Ацо Русковски’’ 2018 година- донаторска 

сметка 

 

 

 

Се објавува З А К Л У Ч О К за усвојување на Финансиски извештај од завршна сметка на 

ОСУ,,Ацо Русковски’’ 2018 година- донаторска сметка, Бр.09-913/1, што Советот на Општина 

Берово го донесе на седницата што се одржа на 13.03.2019 година. 

 

 

 

Бр.08-971/11                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

14.03.2019 год.                                                                                Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                      Звонко Пекевски с.р. 

 

  

 

 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на 

РМ“ бр.5/02) и член 19 став 2 точка 31 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на 

Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/80 и 20/10), Советот на Општина Берово на 19-тата 

седница одржана на 13.03.2018 година,  донесе: 

 

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на  

Финансиски извештај од завршна сметка на ОСУ,,Ацо Русковски’’ 2018 година- донаторска 

сметка 

 

 

1. Сe усвоjува Финансиски извештај од завршна сметка на ОСУ,,Ацо Русковски’’ 2018 

година- донаторска сметка, Бр.05-107/3 од 28.02.2019 година. 

 

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 

гласник на Општина Берово“. 

 

 

 

 

Бр.09-913/1                                                                           Совет на Општина Берово 

13.03.2019 година                                                                              Претседател 

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

 

 



14.03.2019 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО    бр. 18  стр. 

 

 

 

49 

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  

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на  

Финансиски извештај од завршна сметка на ОСУ,,Ацо Русковски’’ 2018 година-наменска 

дотација 

 

 

 

Се објавува З А К Л У Ч О К за усвојување на Финансиски извештај од завршна сметка на 

ОСУ,,Ацо Русковски’’ 2018 година-наменска дотација, Бр.09-914/1, што Советот на Општина 

Берово го донесе на седницата што се одржа на 13.03.2019 година. 

 

 

Бр.08-971/12                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

14.03.2019 год.                                                                                Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                      Звонко Пекевски с.р. 

 

  

 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на 

РМ“ бр.5/02) и член 19 став 2 точка 31 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на 

Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/80 и 20/10), Советот на Општина Берово на 19-тата 

седница одржана на 13.03.2018 година,  донесе: 

 

 

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на  

Финансиски извештај од завршна сметка на ОСУ,,Ацо Русковски’’ 2018 година-наменска 

дотација 

 

 

 

1. Сe усвоjува Финансиски извештај од завршна сметка на ОСУ,,Ацо Русковски’’ 2018 

година-наменска дотација, Бр.05-107/1 од 21.02.2019 година. 

 

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 

гласник на Општина Берово“. 

 

 

 

 

Бр.09-914/1                                                                           Совет на Општина Берово 

13.03.2019 година                                                                              Претседател 

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

 

 



14.03.2019 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО    бр. 18  стр. 

 

 

 

50 

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  

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на  

Финансиски извештај од завршна сметка на ОСУ,,Ацо Русковски’’ 2018 година-сметка за 

сопствени приходи 

 

 

Се објавува З А К Л У Ч О К за усвојување на Финансиски извештај од завршна сметка на 

ОСУ,,Ацо Русковски’’ 2018 година-сметка за сопствени приходи, Бр.09-915/1, што Советот на 

Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 13.03.2019 година. 

 

 

 

Бр.08-971/13                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

14.03.2019 год.                                                                                Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                      Звонко Пекевски с.р. 

 

 

 

 

  

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на 

РМ“ бр.5/02) и член 19 став 2 точка 31 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на 

Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/80 и 20/10), Советот на Општина Берово на 19-тата 

седница одржана на 13.03.2018 година,  донесе: 

 

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на  

Финансиски извештај од завршна сметка на ОСУ,,Ацо Русковски’’ 2018 година-сметка за 

сопствени приходи 

 

 

1. Сe усвоjува Финансиски извештај од завршна сметка на ОСУ,,Ацо Русковски’’ 2018 

година - сметка за сопствени приходи, Бр.05-107/2 од 21.02.2019 година. 

 

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 

гласник на Општина Берово“. 

 

 

 

 

Бр.09-915/1                                                                           Совет на Општина Берово 

13.03.2019 година                                                                              Претседател 

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

 

 

 

 



14.03.2019 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО    бр. 18  стр. 

 

 

 

51 

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  

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на  

Полугодишен извештај за работа на ОСУ,,Ацо Русковски’’ Берово 

 за учебната 2018/2019 година 

 

 

Се објавува З А К Л У Ч О К за усвојување на  Полугодишен извештај за работа на ОСУ,,Ацо 

Русковски’’ Берово за учебната 2018/2019 година, Бр.09-916/1, што Советот на Општина 

Берово го донесе на седницата што се одржа на 13.03.2019 година. 

 

 

 

Бр.08-971/14                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

14.03.2019 год.                                                                                Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                      Звонко Пекевски с.р. 

 

 

 

 

  

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на 

РМ“ бр.5/02) и член 19 став 2 точка 31 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на 

Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/80 и 20/10), Советот на Општина Берово на 19-тата 

седница одржана на 13.03.2018 година,  донесе: 

 

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на  

Полугодишен извештај за работа на ОСУ,,Ацо Русковски’’ Берово 

 за учебната 2018/2019 година 

 

 

1. Сe усвоjува Полугодишен извештај за работа на ОСУ,,Ацо Русковски’’ Берово за 

учебната 2018/2019 година, Бр.02-72/2 од 05.02.2019 година. 

 

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 

гласник на Општина Берово“. 

 

 

 

 

Бр.09-916/1                                                                           Совет на Општина Берово 

13.03.2019 година                                                                              Претседател 

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

 

 

 

 



14.03.2019 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО    бр. 18  стр. 

 

 

 

52 

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  

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на  

Финансиски извештај за реализирани приходи и расходи за 2018 година на сопствена сметка на 

ООУ,,Дедо Иљо Малешевски’’ Берово 

 

 

Се објавува З А К Л У Ч О К за усвојување на Финансиски извештај за реализирани приходи и 

расходи за 2018 година на сопствена сметка на ООУ,,Дедо Иљо Малешевски’’ Берово, Бр.09-

917/1, што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 13.03.2019 

година. 

 

 

 

Бр.08-971/15                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

14.03.2019 год.                                                                                Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                      Звонко Пекевски с.р. 

 

 

 

 

 

  

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на 

РМ“ бр.5/02) и член 19 став 2 точка 31 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на 

Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/80 и 20/10), Советот на Општина Берово на 19-тата 

седница одржана на 13.03.2018 година,  донесе: 

 

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на  

Финансиски извештај за реализирани приходи и расходи за 2018 година на сопствена сметка на 

ООУ,,Дедо Иљо Малешевски’’ Берово 

 

 

1. Сe усвоjува Финансиски извештај за реализирани приходи и расходи за 2018 година на 

сопствена сметка на ООУ,,Дедо Иљо Малешевски’’ Берово, усвоен со одлука на 

Училишен одбор Бр.09-128/6 од 26.02.2019 година. 

 

 

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 

гласник на Општина Берово“. 

 

 

 

Бр.09-917/1                                                                           Совет на Општина Берово 

13.03.2019 година                                                                              Претседател 

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

 



14.03.2019 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО    бр. 18  стр. 

 

 

 

53 

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  

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на 

Финансиски извештај за реализирани приходи и расходи за 2018 година на сметка донаторска- 

Програма- Предизвик за млади истражувачи на 

ООУ,,Дедо Иљо Малешевски’’ Берово 

 

Се објавува З А К Л У Ч О К за усвојување на Финансиски извештај за реализирани приходи и 

расходи за 2018 година на сметка донаторска- Програма- Предизвик за млади истражувачи на 

ООУ,,Дедо Иљо Малешевски’’ Берово, Бр.09-918/1, што Советот на Општина Берово го донесе 

на седницата што се одржа на 13.03.2019 година. 

 

 

 

Бр.08-971/16                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

14.03.2019 год.                                                                                Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                      Звонко Пекевски с.р. 

 

  

 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на 

РМ“ бр.5/02) и член 19 став 2 точка 31 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на 

Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/80 и 20/10), Советот на Општина Берово на 19-тата 

седница одржана на 13.03.2018 година,  донесе: 

 

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на  

Финансиски извештај за реализирани приходи и расходи за 2018 година на сметка донаторска- 

Програма- Предизвик за млади истражувачи на  

ООУ,,Дедо Иљо Малешевски’’ Берово 

 

 

1. Сe усвоjува Финансиски извештај за реализирани приходи и расходи за 2018 година на 

сметка донаторска- Програма- Предизвик за млади истражувачи на ООУ,,Дедо Иљо 

Малешевски’’ Берово, усвоен со одлука на Училишен одбор Бр.09-128/8 од 26.02.2019 

година. 

 

 

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 

гласник на Општина Берово“. 

 

 

 

Бр.09-918/1                                                                           Совет на Општина Берово 

13.03.2019 година                                                                              Претседател 

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

 



14.03.2019 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО    бр. 18  стр. 

 

 

 

54 

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  

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на  

Финансиски извештај за реализирани приходи и расходи за 2018 година на сметка за наменска 

дотација на ООУ,,Дедо Иљо Малешевски’’ Берово 

 

 

Се објавува З А К Л У Ч О К за усвојување на Финансиски извештај за реализирани приходи и 

расходи за 2018 година на сметка за наменска дотација на ООУ,,Дедо Иљо Малешевски’’ 

Берово, Бр.09-919/1, што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 

13.03.2019 година. 

 

 

 

Бр.08-971/17                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

14.03.2019 год.                                                                                Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                      Звонко Пекевски с.р. 

 

  

 

 

 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на 

РМ“ бр.5/02) и член 19 став 2 точка 31 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на 

Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/80 и 20/10), Советот на Општина Берово на 19-тата 

седница одржана на 13.03.2018 година,  донесе: 

 

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на  

Финансиски извештај за реализирани приходи и расходи за 2018 година на сметка за наменска 

дотација на ООУ,,Дедо Иљо Малешевски’’ Берово 

 

 

1. Сe усвоjува Финансиски извештај за реализирани приходи и расходи за 2018 година на 

сметка за наменска дотација на ООУ,,Дедо Иљо Малешевски’’ Берово, усвоен со 

одлука на Училишен одбор Бр.09-128/5 од 26.02.2019 година. 

 

 

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 

гласник на Општина Берово“. 

 

 

 

Бр.09-919/1                                                                           Совет на Општина Берово 

13.03.2019 година                                                                              Претседател 

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

 



14.03.2019 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО    бр. 18  стр. 

 

 

 

55 

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  

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на  

Финансиски извештај за реализирани приходи и расходи за 2018 година на сметка-донаторска-

Еразмус 2016-1-МКО1 на ООУ,,Дедо Иљо Малешевски’’ Берово 

 

 

Се објавува З А К Л У Ч О К за усвојување на Финансиски извештај за реализирани приходи и 

расходи за 2018 година на сметка-донаторска-Еразмус 2016-1-МКО1 на ООУ,,Дедо Иљо 

Малешевски’’ Берово, Бр.09-920/1, што Советот на Општина Берово го донесе на седницата 

што се одржа на 13.03.2019 година. 

 

 

 

Бр.08-971/18                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

14.03.2019 год.                                                                                Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                      Звонко Пекевски с.р. 

 

  

 

 

 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на 

РМ“ бр.5/02) и член 19 став 2 точка 31 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на 

Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/80 и 20/10), Советот на Општина Берово на 19-тата 

седница одржана на 13.03.2018 година,  донесе: 

 

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на  

Финансиски извештај за реализирани приходи и расходи за 2018 година на сметка-донаторска-

Еразмус 2016-1-МКО1 на ООУ,,Дедо Иљо Малешевски’’ Берово 

 

 

1. Сe усвоjува Финансиски извештај за реализирани приходи и расходи за 2018 година на 

сметка-донаторска-Еразмус 2016-1-МКО1 на ООУ,,Дедо Иљо Малешевски’’ Берово, 

усвоен со одлука на Училишен одбор Бр.09-128/7 од 26.02.2019 година. 

 

 

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 

гласник на Општина Берово“. 

 

 

 

Бр.09-920/1                                                                           Совет на Општина Берово 

13.03.2019 година                                                                              Претседател 

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

 



14.03.2019 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО    бр. 18  стр. 

 

 

 

56 

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  

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на  

Финансиски извештај од завршна сметка од Домот на Културата 

 ,,Димитар Беровски’’ – Берово за 2018 година – сметка за сопствени приходи 

 

 

Се објавува З А К Л У Ч О К за усвојување на Финансиски извештај од завршна сметка од 

Домот на Културата ,,Димитар Беровски’’ – Берово за 2018 година – сметка за сопствени 

приходи, Бр.09-921/1, што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 

13.03.2019 година. 

 

 

 

Бр.08-971/19                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

14.03.2019 год.                                                                                Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                      Звонко Пекевски с.р. 

 

 

 

 

 

 

  

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на 

РМ“ бр.5/02) и член 19 став 2 точка 31 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на 

Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/80 и 20/10), Советот на Општина Берово на 19-тата 

седница одржана на 13.03.2018 година,  донесе: 

 

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на  

Финансиски извештај од завршна сметка од Домот на Културата 

 ,,Димитар Беровски’’ – Берово за 2018 година – сметка за сопствени приходи 

 

 

1. Сe усвоjува Финансиски извештај од завршна сметка од Домот на Културата ,,Димитар 

Беровски’’ – Берово за 2018 година – сметка за сопствени приходи, Бр.05-31/2 од 

26.02.2019 година. 

 

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 

гласник на Општина Берово“. 

 

 

 

Бр.09-921/1                                                                           Совет на Општина Берово 

13.03.2019 година                                                                              Претседател 

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

 



14.03.2019 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО    бр. 18  стр. 

 

 

 

57 

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  

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на  

Финансиски извештај од завршна сметка од Домот на Културата  

,,Димитар Беровски’’ – Берово за 2018 година- наменска дотација 

 

 

Се објавува З А К Л У Ч О К за усвојување на Финансиски извештај од завршна сметка од 

Домот на Културата ,,Димитар Беровски’’ – Берово за 2018 година- наменска дотација, Бр.09-

922/1, што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 13.03.2019 

година. 

 

 

 

Бр.08-971/20                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

14.03.2019 год.                                                                                Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                      Звонко Пекевски с.р. 

 

 

 

 

 

 

  

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на 

РМ“ бр.5/02) и член 19 став 2 точка 31 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на 

Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/80 и 20/10), Советот на Општина Берово на 19-тата 

седница одржана на 13.03.2018 година,  донесе: 

 

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на  

Финансиски извештај од завршна сметка од Домот на Културата  

,,Димитар Беровски’’ – Берово за 2018 година- наменска дотација 

 

 

1. Сe усвоjува Финансиски извештај од завршна сметка од Домот на Културата ,,Димитар 

Беровски’’ – Берово за 2018 година- наменска дотација, Бр.05-31/1 од 26.02.2019 

година. 

 

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 

гласник на Општина Берово“. 

 

 

 

Бр.09-922/1                                                                           Совет на Општина Берово 

13.03.2019 година                                                                              Претседател 

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

 



14.03.2019 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО    бр. 18  стр. 

 

 

 

58 

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  

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на 

Финансиски извештај од завршна сметка од ОЈУДГ,,23Август’’- Берово за 2018 година – 

сметка за сопствени приходи 

 

 

Се објавува З А К Л У Ч О К за усвојување на Финансиски извештај од завршна сметка од 

ОЈУДГ,,23Август’’- Берово за 2018 година – сметка за сопствени приходи, Бр.09-923/1, што 

Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 13.03.2019 година. 

 

 

 

Бр.08-971/21                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

14.03.2019 год.                                                                                Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                      Звонко Пекевски с.р. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на 

РМ“ бр.5/02) и член 19 став 2 точка 31 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на 

Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/80 и 20/10), Советот на Општина Берово на 19-тата 

седница одржана на 13.03.2018 година,  донесе: 

 

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на 

Финансиски извештај од завршна сметка од ОЈУДГ,,23Август’’- Берово за 2018 година – 

сметка за сопствени приходи 

 

 

1. Сe усвоjува Финансиски извештај од завршна сметка од ОЈУДГ,,23Август’’- Берово за 

2018 година – сметка за сопствени приходи, Бр.05-35/1 од 15.02.2019 година. 

 

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 

гласник на Општина Берово“. 

 

 

 

Бр.09-923/1                                                                           Совет на Општина Берово 

13.03.2019 година                                                                              Претседател 

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

 



14.03.2019 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО    бр. 18  стр. 

 

 

 

59 

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  

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на 

Финансиски извештај од завршна сметка од ОЈУДГ,,23Август’’- Берово за 2018 година- 

донаторска сметка Инклузија на деца РОМИ во предучилишна возраст 

 

 

Се објавува З А К Л У Ч О К за усвојување на Финансиски извештај од завршна сметка од 

ОЈУДГ,,23Август’’- Берово за 2018 година- донаторска сметка Инклузија на деца РОМИ во 

предучилишна возраст, Бр.09-924/1, што Советот на Општина Берово го донесе на седницата 

што се одржа на 13.03.2019 година. 

 

 

 

Бр.08-971/22                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

14.03.2019 год.                                                                                Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                      Звонко Пекевски с.р. 

 

 

 

 

 

 

  

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на 

РМ“ бр.5/02) и член 19 став 2 точка 31 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на 

Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/80 и 20/10), Советот на Општина Берово на 19-тата 

седница одржана на 13.03.2018 година,  донесе: 

 

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на 

Финансиски извештај од завршна сметка од ОЈУДГ,,23Август’’- Берово за 2018 година- 

донаторска сметка Инклузија на деца РОМИ во предучилишна возраст 

 

 

 

1. Сe усвоjува Финансиски извештај од завршна сметка од ОЈУДГ,,23Август’’- Берово за 

2018 година- донаторска сметка Инклузија на деца РОМИ во предучилишна возраст, 

Бр.05-35/1 од 15.02.2019 година. 

 

 

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 

гласник на Општина Берово“. 

 

 

 

Бр.09-924/1                                                                           Совет на Општина Берово 

13.03.2019 година                                                                              Претседател 

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

 



14.03.2019 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО    бр. 18  стр. 

 

 

 

60 

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  

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на 

Финансиски извештај од завршна сметка од ОЈУДГ,,23Август’’- Берово 

 за 2018 година- сметка за блок дотација 

 

 

Се објавува З А К Л У Ч О К за усвојување на Финансиски извештај од завршна сметка од 

ОЈУДГ,,23Август’’- Берово за 2018 година- сметка за блок дотација, Бр.09-925/1, што Советот 

на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 13.03.2019 година. 

 

 

 

Бр.08-971/23                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

14.03.2019 год.                                                                                Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                      Звонко Пекевски с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на 

РМ“ бр.5/02) и член 19 став 2 точка 31 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на 

Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/80 и 20/10), Советот на Општина Берово на 19-тата 

седница одржана на 13.03.2018 година,  донесе: 

 

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на 

Финансиски извештај од завршна сметка од ОЈУДГ,,23Август’’- Берово 

 за 2018 година- сметка за блок дотација 

 

 

1. Сe усвоjува Финансиски извештај од завршна сметка од ОЈУДГ,,23Август’’- Берово за 

2018 година- сметка за блок дотација, Бр.05-35/1 од 15.02.2019 година. 

 

 

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 

гласник на Општина Берово“. 

 

 

 

Бр.09-925/1                                                                           Совет на Општина Берово 

13.03.2019 година                                                                              Претседател 

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

 



14.03.2019 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО    бр. 18  стр. 

 

 

 

61 

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  

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на 

Известување за деловна активност во 2018 година на Донаторска сметка 702010221660313 

Програма В-1 на ОЈУДГ,,23Август’’- Берово за 2018 година 

 

 

Се објавува З А К Л У Ч О К за усвојување на Известување за деловна активност во 2018 

година на Донаторска сметка 702010221660313 Програма В-1 на ОЈУДГ,,23Август’’- Берово за 

2018 година, Бр.09-926/1, што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се 

одржа на 13.03.2019 година. 

 

 

 

Бр.08-971/24                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

14.03.2019 год.                                                                                Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                      Звонко Пекевски с.р. 

 

 

 

 

 

  

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на 

РМ“ бр.5/02) и член 19 став 2 точка 31 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на 

Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/80 и 20/10), Советот на Општина Берово на 19-тата 

седница одржана на 13.03.2018 година,  донесе: 

 

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на 

Известување за деловна активност во 2018 година на Донаторска сметка 702010221660313 

Програма В-1 на ОЈУДГ,,23Август’’- Берово за 2018 година 

 

 

1. Сe усвоjува Известување за деловна активност во 2018 година на Донаторска сметка 

702010221660313 Програма В-1 на ОЈУДГ,,23Август’’- Берово за 2018 година, Бр.05-

35/1 од 15.02.2019 година. 

 

 

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 

гласник на Општина Берово“. 

 

 

 

Бр.09-926/1                                                                           Совет на Општина Берово 

13.03.2019 година                                                                              Претседател 

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

 



14.03.2019 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО    бр. 18  стр. 
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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  

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на 

Финансиски извештај од завршна сметка на ООУ ,,Никола Петров Русински’’  

за 2018 година – сметка за наменска дотација 

 

 

Се објавува З А К Л У Ч О К за усвојување на Финансиски извештај од завршна сметка на 

ООУ ,,Никола Петров Русински’’ за 2018 година – сметка за наменска дотација, Бр.09-927/1, 

што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 13.03.2019 година. 

 

 

 

Бр.08-971/25                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

14.03.2019 год.                                                                                Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                      Звонко Пекевски с.р. 

 

 

 

 

 

 

  

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на 

РМ“ бр.5/02) и член 19 став 2 точка 31 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на 

Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/80 и 20/10), Советот на Општина Берово на 19-тата 

седница одржана на 13.03.2018 година,  донесе: 

 

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на 

Финансиски извештај од завршна сметка на ООУ ,,Никола Петров Русински’’  

за 2018 година – сметка за наменска дотација 

 

 

1. Сe усвоjува Финансиски извештај од завршна сметка на ООУ ,,Никола Петров 

Русински’’ за 2018 година – сметка за наменска дотација, Бр.05-25/1 од 26.02.2019 

година. 

 

 

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 

гласник на Општина Берово“. 

 

 

 

Бр.09-927/1                                                                           Совет на Општина Берово 

13.03.2019 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  

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на 

Финансиски извештај од завршна сметка на ООУ ,,Никола Петров Русински’’ 

 за 2018 година – сметка за самофинансирачки активности 

 

 

Се објавува З А К Л У Ч О К за усвојување на Финансиски извештај од завршна сметка на 

ООУ ,,Никола Петров Русински’’ за 2018 година – сметка за самофинансирачки активности, 

Бр.09-928/1, што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 

13.03.2019 година. 

 

 

 

Бр.08-971/26                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

14.03.2019 год.                                                                                Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                      Звонко Пекевски с.р. 

 

 

 

 

 

  

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на 

РМ“ бр.5/02) и член 19 став 2 точка 31 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на 

Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/80 и 20/10), Советот на Општина Берово на 19-тата 

седница одржана на 13.03.2018 година,  донесе: 

 

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на 

Финансиски извештај од завршна сметка на ООУ ,,Никола Петров Русински’’ 

 за 2018 година – сметка за самофинансирачки активности 

 

 

1. Сe усвоjува Финансиски извештај од завршна сметка на ООУ ,,Никола Петров 

Русински’’ за 2018 година – сметка за самофинансирачки активности, Бр.05-25/2 од 

26.02.2019 година. 

 

 

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 

гласник на Општина Берово“. 

 

 

 

Бр.09-928/1                                                                           Совет на Општина Берово 

13.03.2019 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  

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на 

Извештај за реализација на програмата за активностите на Општина Берово во областа на 

културата за 2018 година 

 

 

Се објавува З А К Л У Ч О К за усвојување на Извештај за реализација на програмата за 

активностите на Општина Берово во областа на културата за 2018 година, Бр.09-929/1, што 

Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 13.03.2019 година. 

 

 

 

Бр.08-971/27                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

14.03.2019 год.                                                                                Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                      Звонко Пекевски с.р. 

 

 

 

 

 

 

  

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на 

РМ“ бр.5/02) и член 19 став 2 точка 44 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на 

Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/80 и 20/10), Советот на Општина Берово на 19-тата 

седница одржана на 13.03.2018 година,  донесе: 

 

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на 

Извештај за реализација на програмата за активностите на Општина Берово во областа на 

културата за 2018 година 

 

 

1. Сe усвоjува Извештај за реализација на програмата за активностите на Општина Берово 

во областа на културата за 2018 година, Бр.18-789/1 од 04.03.2019 година. 

 

 

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 

гласник на Општина Берово“. 

 

 

 

Бр.09-929/1                                                                           Совет на Општина Берово 

13.03.2019 година                                                                              Претседател 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА АКТИВНОСТИТЕ НА ОПШТИНА БЕРОВО ВО 
ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА ЗА 2018 ГОДИНА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
„ИЗВЕШТАЈ- КУЛТУРА 2018 ГОДИНА“ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Март 2019 
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Вовед 

Културните настани кои се дел од годишната програма за култура на општината значително ја 
зголемуваат туристичката понуда на Берово како туристичка дестинација. Манифестацијата од 
национален интерес „Летна култура за Берово“ даде поинаква димензија на културниот живот и 
преставувањето на културното наследство на регионот пред пошироката публика. 
Министерството за култура, со цел да се создадат услови за рамномерен културен развој и да се 
обезбедат услови за достапност на граѓаните до културните вредности и нивно масовно 
користење, како и за да се поттикне заживувањето на културата на локално ниво, во 2018 
година  обезбеди средства од Буџетот на Република Македонија за реализација на 
манифестацијата „Летна култура за Берово“ која ја реализира Општина Берово. 
Општина Берово по конкурсот за финансирање на проект „Летна култура за Берово“ склучи 
договор со Министерството за култура на РМ за финансирање на културни настани во вредност 
од 600.000 ден, а општината има дополнително учество за реализацијата на културната 
програма која што беше предвидена во проектот. 
Програмата беше дизајнирана со цел да опфати поголема група на љубители на различните 
културни стилови и генерации. На програмата се најдоа различни културни жанрови и проекти 
од типот на  театарски престави, изложби, концерти на класична музика, поп концерти, детски 
концерти, фолк концерти и концерти на етно групи, организирање на неколку поголеми 
фестивали и настани.  
Во програмата беа вклучени околу 300 артисти, неколку фолклорни друштва и голем број на 
музички познати артисти. 
Реализацијата на досегашните културни настани кои се дел од манифестацијата значително го 
подигнаа нивото на културниот живот и придонесоа за збогатување на туристичката понуда на 
општината.  
Општина Берово ги стави на располагање сите потребни ресурси, човечки, финансиски и 
технички за успешна реализација на програмата. За техничка поддршка на настаните (сцена, 
осветлување и звук) општината ангажираше професионални лица кои со сопствена опрема 
овозможија професионална техничка поддршка на културните настани. 
Во реализација на програмата освен општинската администрација беа вклучени вработените во 
домот за култура „Димитар Беровски“ и другите единки корисници на буџетот во општината со 
сите нивни расположливи средства технички и човечки. Сите настани од програмата беа 
успешно реализирани со огромен број на посетители.    
                                                                 

Предвидена Програма за култура за 2018 година 

 

Ратевски Бамбурци 60.000,00 ден 

Велигденски концерт 20.000 ден 

Фестивал за млади “Mayday“ 90.000 ден 

Илинден- Владимирово 40.000,00 ден 

Марш до Петлец-Русиново 30.000,00 ден 

„Летна култура за Берово“  610.000,00 ден 

Новогодишна програма 20.000,00ден 

Техничка поддршка на настаните 360.000,00 ден 

Транспорт 30.000,00 ден 

Вкупно расход за манифестацијата 1.260.000,00 ден 

 

Реализирани активности од Програма за култура за 2018 година  

 

Настан Буџет на 
настанот 

забелешка 

Ратевски Бамбурци 60.000,00 ден. Исплатени по договор со 
ЗГ “Ратевски Бамбурци“ 

 

Велигденски концерт / Средствата за 
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реализација на настанот 
се исплатени преку 
Домот на култура 
“Димитар Беровски“ - 
Берово 

 

Илинден- Владимирово 100.000,00 ден. Исплатени по договор со 
ЗГ “Владимирски 

Илинденски Средби“ 

 

„Летна култура за Берово“  

 Концерт на класична музика / Концертот е реализиран 
без надоместок кон 

изведувачите 

Малешевско ѕвонче / Обврска на Општина 
Берово беше да обезбеди 
сцена и озвучување кои 

беа дел од Етно 
плоштад фестивалот 

Етно плоштад фестивал 
*Водител 
*Уска Кан 
*Ангел и Иван 
*Оркестар на народни 
инструменти – ДМУЦ Сергеј 
Михајлов, Штип 
*Хотлајн 
*Јоце Панов 
*DJ Sene & friends 
*Штекица 
*Каролина 
*Мијата 
 
 
*Кико и Столе 

 
4.464 ден. 

24.976 ден. 
19.546ден. 

 
 

7.602 ден. 
19.546ден. 

99.905 ден. 
13.031 ден. 
10.859ден. 

542.964 ден. 
/ 
 
 

/ 

*во исплатените 
средства е пресметан и 
платен персонален данок 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
*Средствата за настапот 
на Мијата се исплатени 
преку Дом на Култура 
 
*Настапот е без 
надоместок 

 Стендап комедија со Никола 
Тодороски 

26.000 ден.  

ВКУПНО за Летна Култура 768.893 ден  

 

Новогодишна програма / *Целосно прокриена од 
спонзор 

 

Техничка поддршка на настаните 133.391,00 ден  

 

ВКУПНО РАСХОДИ ЗА РЕАЛИЗИРАНИ 
АКТИВНОСТИ 

1.062.284,00 ден  

 
                     Март 2019 год. 
                              Берово                                                                                                Изработил  

                Блаже Буровски 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  

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на 

Извештај за реализација на програмата за активностите на Општина Берово во областа на 

социјалната заштита за 2018 година 

 

 

Се објавува З А К Л У Ч О К за усвојување на Извештај за реализација на програмата за 

активностите на Општина Берово во областа на социјалната заштита за 2018 година, Бр.09-

930/1, што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 13.03.2019 

година. 

 

 

 

Бр.08-971/28                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

14.03.2019 год.                                                                                Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                      Звонко Пекевски с.р. 

 

  

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на 

РМ“ бр.5/02) и член 19 став 2 точка 44 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на 

Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/80 и 20/10), Советот на Општина Берово на 19-тата 

седница одржана на 13.03.2018 година,  донесе: 

 

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на 

Извештај за реализација на програмата за активностите на Општина Берово во областа на 

социјалната заштита за 2018 година 

 

 

1. Сe усвоjува Извештај за реализација на програмата за активностите на Општина Берово 

во областа на социјалната заштита за 2018 година, Бр.18-796/1 од 04.03.2019 година. 

 

 

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 

гласник на Општина Берово“. 

 

 

 

Бр.09-930/1                                                                           Совет на Општина Берово 

13.03.2019 година                                                                              Претседател 

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

 

 

 

 

 

 

     

 

ИЗВЕШТАЈ ОД ПРОГРАМАТА ЗА   

 за активностите на Општина Берово во областа на социјалната заштита за 2018 

година 

 

 

 

 

 

 

Март 

Одделение за јавни дејности 

Изработил 

Биљана Каламадевска 

 
 
 
 
 Во оваа програма влегуваат активностите на Општина БЕРОВО, ОЈУДГ ,,23 АВГУСТ 
“ БЕРОВО , активностите на ОЈУСЗСЛ д-р. ,, ИВАН ВЛАШКИ “БЕРОВО и одредени 
трансфери и активности со кои Општина Берово дава  помош и подршка во 
остварувањето на социјална заштита.  
  
 
 Активностите на општина Берово во областа на социјалната заштита во 2018 
година беа насочени кон  поттикнување, поддржување и помагање за остварување на 
целите на оваа Програма 
 

 Давање на услуги на стари лица во Општинската јавна установа за социјална 
заштита на стари лица Д-р Иван Влашки 

 Остварување на правото на парична помош за социјално домување за  лица 
корисници на постојана парична помош, социјално загрозени-стамбено 
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; 
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 Помош на лица – жртви на семејно насилство; 
 Покривање на трошоци за престој во детска градинка ,,23 Август’’ на деца Роми 
 Промовирање на родовата рамноправност. 

Предвидени средства од програмата за социјална заштита во 2018 година : 
 

 
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 

90.000 денари 
од  
Буџет на 
Општина  
Берово 

2. Финансиска и 
друга  
помош на 
социјално слаби 
семејства за 
комуналните 
расходи во 
домаќинството 

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 

60.000 ден 
Буџет на 
Општина  
Берово 

3. Внатрешно 
уредување на 
доградба на 
Општинската јавна 
установа за 
социјална заштита 
на стари лица Д-р 
Иван Влашки 
 

Јануари-
Декември 

Стари лици- корисници на 
услуги на  Општинската 
јавна установа за социјална 
заштита на стари лица Д-р 
Иван Влашки 
 

4.000.000,00 ден 
Буџет на 
Општина  
Берово 

 
4. 
 

Домување за лица 
социјално 
загрозени 
стамбено 
необезбедени лица 

ЈКонтинуирано  
во текот на  
целата година 

Социјално загрозени 
стамбено необезбедени 
лица 

70.000 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 

8 000 денари 
Општина 
Берово  

ВКУПНО ПРЕДВИДЕНИ :                                                                                                              4.228.000,00 
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Извештај за реализација 

 
Ред. 
Бр. 

 
Активност 

Период на 
реализација 

 
Реализирани  

средства 
 
1. 

Финансиска и друга  
помош на лицата со  
загрозена социјална  
положба по 
решенија доделени 
од Градоначалник  

По решенија од 
Градоначалникот 
на Општина 
Берово  

 
30.000,00 

2. Финансиска и друга  
помош на социјално 
слаби семејства и за 
елементарни 
непогоди доделени 
по решенија од Совет 
на Општина Берово   

По решенија од 
Советот на 
Општина Берово   

 
63.000,00 

 
 
 
 
 

3. Финансиска подршка 
за новородени деца 
на триторијата на 
Општина Берово  

По решенија од 
Градоначалникот 
на Општина 
Берово 

 
87.000,00 

 
4. 

Покривање на 
трошоци за престој 
во детска градинка 
,,23 Август’’ за 5 деца 
Роми  

По одлука на Совет   
8.940,00 

5. Плаќање на 
пограбални услуги за 
социјално загрозено 
лице  

По одлука на 
Градоначалник   

 
9.700,00 

6. Внатрешно 
уредување на 
доградба на 

Општинската јавна 
установа за 

социјална заштита на 
стари лица Д-р Иван 

Влашки 
Јануари-Декември 

Стари лици- 
корисници на услуги 

на  Општинската 
јавна установа за 

социјална заштита на 
стари лица Д-р Иван 

Влашки 

Средствата за 
реализација се 
целосно 
обезбедени од 
сметката на 
самофинансирачки 
активности на 
ОЈУСЗСЛ д-р. Иван 
Влашки од каде 
семејствата го 
финансираат 
престојот на 
корисниците  

2.200.000,00 

7. Новогордишни 
подароци за децата 
со посебни потреби и 
деца без родители и 
родителска грижа во 
Мал групен дом 

На децата со 
посебни потреби 
како новогодишен 
подарок е 
обезбеден 
телевизор а на 
децата од мал 

-13.000,00 
денари 
Телевизор 
 
-3000,00 денари 
за пакетчиња на 
децата од Мал 
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Трансфери до физички лица 
 
 Трансферите до физичките лица  ги реализира Градоначалникот на општина 
Берово согласно оваа Програма, по барање на лицата до Градоначалникот и до Советот 
на Општина Берово,  поткрепено со соодветна документација.   
Општинската јавна установа за социјална заштита на стари лица Д-р Иван Влашки 
 
 Општина Берово со помош и соработка со Холандско-Македонската хуманитарна 
организација и Министерство за труд и социјална политика ја отвори Општинската 
Установа Дом за стари лица, кој се наоѓа на влезот во Берово. Во периодот од јули до 
декември 2018 година оваа установа преку средствата од самофинансирачки активности 
(сметката од каде што семејствата ги финансираат трошоците за престој за 
корисниците) изврши внатрешно уредување на втората ламела. Со средства од МТСП 
собите во домот се опремени со кревети, клуб масички за дневен престој, телевизори, 
плакари, постелнини и сите потребни работи за нормално функционирање , при што 
домот сега има вкупен капацитет од 29 корисници.   
 
Завршни одредби 
 
Имајќи ги во предвид, сите превземени активности во областа на социјалната заштита,во 
2018 година,  може да се каже дека програмата за социјална заштита со висок процент ги 
реализира своите планирани активности. Разликата од околу 2.000.000,00 денари се 
појавува од причина што економскиот оператор кој се јавил како најповолен понудувач 
за внатрешно уредување на втората ламела во Општинската јавна установа за социјална 
заштита на стари лица Д-р Иван Влашки, значително ги намалил цените од првичната 
проценета вредност,   на електронската аукција.  
 
  
 
 
Број 09----------------                                                        Совет на Општина Берово 
_______________ год.                                                                              Претседател 
 Берово                         Јован Матеничарски с.р. 
 
 
 
 
 

групен дом се 
купени пакетчиња 

групен дом 

8. Новогодишни 
пакетчиња на деца 
од социјално 
ранливи семејства и 
многудетни 
семејства  

Во с. Двориште и 
во с. Митрашинци  

8.000,00 денари 

  
ВКУПНО 
реализирани 
средства од 
програмата за 
социјална заштита 
  
   

  
 
 
 

2.422.640,00 
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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  

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на 

Извештај за реализација на програмата за активностите на Општина Берово во областа на  

комуникациите, односите со јавноста и меѓународната соработка во 2018 година 

 

 

Се објавува З А К Л У Ч О К за усвојување на Извештај за реализација на програмата за 

активностите на Општина Берово во областа на  комуникациите, односите со јавноста и 

меѓународната соработка во 2018 година, Бр.09-931/1, што Советот на Општина Берово го 

донесе на седницата што се одржа на 13.03.2019 година. 

 

 

 

Бр.08-971/29                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

14.03.2019 год.                                                                                Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                      Звонко Пекевски с.р. 

 

 

 

  

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на 

РМ“ бр.5/02) и член 19 став 2 точка 44 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на 

Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/80 и 20/10), Советот на Општина Берово на 19-тата 

седница одржана на 13.03.2018 година,  донесе: 

 

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на 

Извештај за реализација на програмата за активностите на Општина Берово во областа на  

комуникациите, односите со јавноста и меѓународната соработка во 2018 година 

 

 

1. Сe усвоjува Извештај за реализација на програмата за активностите на Општина Берово 

во областа на  комуникациите, односите со јавноста и меѓународната соработка во 2018 

година, Бр.18-797/1 од 04.03.2019 година. 

 

 

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 

гласник на Општина Берово“. 

 

 

 

Бр.09-931/1                                                                           Совет на Општина Берово 

13.03.2019 година                                                                              Претседател 

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

 

Извештај за реализација на Програмата за активностите на Општина Берово во 

областа на  комуникациите, односите со јавноста и меѓународната соработка во 2018 

година 
 

Март 

Одделение за јавни дејности 

Изработил 

Биљана Каламадевска 

 
 
 Во оваа програма влегуваат активностите на Општина БЕРОВО, во областа на  
комуникациите, односите со јавноста и меѓународната соработка а особено: 

 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. 

 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 

 
Предвидени средства од програмата 2018 година : 

Реден 
Број 

Опис на активност 

Програма 
и ставка 

во 
Буџетот 

на 
Општина 

Берово 

Временска рамка 
Вкупно 

средства 

1 

 
Изработка и печатење на 

промотивен материјал 
(флаери, брошури, честитки и 

календари за потребите на 
општината) 

 

Континуирано, во 
текот на годината, 

во зависност од 
потребите 

120.000 

2 

 
Емитување на соопштенија за 

потребите на општината на 
локални и регионални 
телевизии и локални и 

регионални радио станици 

 
Континуирано, во 

зависност од 
потребите 

400.000 

3 

Реализација на активности во 
рамки на меѓународната 

соработка со збратимените 
општини од соседна 

Република Србија, Република 

 
Континуирано, во 
текот на годината 

200.000 
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Бугарија и регионот Долна 
Нормандија, Република 

Франција 

4 
Репрезентативен материјал од 
делегација од Општина Берово 

при посета на други држави 
 

Континуирано, во 
зависност од 

потребите 

 
100.000 

5 Непредвидени трошоци  
Континуирано во 

зависност од 
потребите 

30.000 

   ВКУПНО: 850.000 

 
Реализирани средства  
 

Реден 
Број 

Опис на активност 

Програма 
и ставка 

во 
Буџетот 

на 
Општина 

Берово 

 
Вкупно 

средства 

1 

 
Изработка и печатење на 

промотивен материјал 
(флаери, брошури, честитки и 

календари за потребите на 
општината) 

 
Од буџетот на 

Општина Берово 
76.199 

2 

 
Огласи, Емитување на 

соопштенија за потребите на 
општината на локални и 
регионални телевизии и 

локални и регионални радио 
станици 

 
Од буџетот на 

Општина Берово 
241.788 

3 

Реализација на активности во 
рамки на меѓународната 

соработка со збратимените 
општини од соседна 

Република Србија, Република 
Бугарија и регионот Долна 

Нормандија, Република 
Франција 

 
Од буџетот на 

Општина Берово 
88.055 

4 
Репрезентативен материјал од 
делегација од Општина Берово 

при посета на други држави 
 

Обезбеден преку 
локални спонзори 

без финансиски 
импликации од 

општината 

 
 

     

   ВКУПНО: 406.042 

 
Завршни одредби 
 
 Во текот на  2018 година,  Општина Берово, своите активности во областа на 
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комуникациите, односите со јавноста и меѓународната соработка ги остваруваше преку 
оваа програма, при што средствата се претежно потрошени за објава на различни видови 
огласи согласно законските надлежности и при посета на збратимените општини од 
соседна Република Србија, Република Бугарија и регионот Долна Нормандија, Република 
Франција.  
 Исто така од оваа програма, реализирани се средства за промотивен печатен 
материјал, кој најчесто се печати пред Нова Година а служи за репрезентативен 
новогодишен матерјал и за репрезентативен материјал во рамки на активностите од 
меѓународната соработка.    
 
Број 09----------------                                                        Совет на Општина Берово 
_______________ 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  

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на 

Извештај за реализација на програмата за активностите на Општина Берово во областа на  

спортот за 2018 година 

 

Се објавува З А К Л У Ч О К за усвојување на Извештај за реализација на програмата за 

активностите на Општина Берово во областа на  спортот за 2018 година, Бр.09-932/1, што 

Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 13.03.2019 година. 

 

Бр.08-971/30                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

14.03.2019 год.                                                                                Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                      Звонко Пекевски с.р. 

 

  

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на 

РМ“ бр.5/02) и член 19 став 2 точка 44 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на 

Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/80 и 20/10), Советот на Општина Берово на 19-тата 

седница одржана на 13.03.2018 година,  донесе: 

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на 

Извештај за реализација на програмата за активностите на Општина Берово во областа на  

спортот за 2018 година 

 

 

1. Сe усвоjува Извештај за реализација на програмата за активностите на Општина Берово 

во областа на  спортот за 2018 година, Бр.18-793/1 од 04.03.2019 година. 

 

 

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 

гласник на Општина Берово“. 

3.  

 

Бр.09-932/1                                                                           Совет на Општина Берово 

13.03.2019 година                                                                              Претседател 

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

ИЗВЕШТАЈ 
За реализираните активности и исплатени средстваод програмата за развој на спортот и 

спортско рекреативните активности на општина Берово 
за 2018 година 

 
 

 
 

Спорт 2018 
  

 
 

/03/2019 
Одделение за јавни дејности 
Изработил: Зоран Нешкевски 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

До 
 

Советот на Општина Берово 
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И З В Е Ш Т А Ј 
За реализираните активности и исплатените средства од програмата за развој 

на спортот и спортско рекреативните активности на граѓаните во Општина 
Берово за 2018 година. 

Советот на Општина Берово донесе програма за развојот на спортот и спортско 
рекреативните активности во Општина Берово за 2018 год. За реализирање на 
активностите во спортот беа предвидени средства од буџетот на Општина Берово во 
висина од 1.000.000,00 денари. 
 

ПРЕДВИДЕНИ СПОРТСКИ АКТИВНОСТИ ВО 2018 ГОДИНА СО    ПОТРОШЕНИ 
ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА 

1. Ставка 1 

 Училишен спорт,и спортски рекреативни активности 
Системот ќе се реализира на Општинско ниво помеѓу училиштата во периодот на траењето на 
школската година, а во следниве дисциплини: 
 1.Кошарка-машка и женска кнкуренција 

2.Ракомет-машка и женска конкуренција 
3.Одбојка-машка и женска конкуренција 

4.Гимнастика-машка и женска конкуренција 

5.Мал фудбал-машка и женска конкуренција 
6.Атлетика-машка и женска конкуренција 

7.Пролетен крос-машка и женска конкуренција 
Сојузот на училишен спорт (СУЗ) -Берово е домаќин и организатор на регионален натпревар 
во кошарка во женска конкуренција, и ракомет во машка конкуренција кој ќе се одржи во 
спортската сала Македонски бранители во Берово. 
Реализација на овие натпреварувања ќе се остварат со одржување на спортски турнири, со 
масовно учество на ученици од основни и средни училишта од нашата Општина. За 
реализација на оваа ставка од програмата не беа потрошени финансиски средства 
,организацијата на овие натпревари беше на товар на училиштата во општината. 

Ставка 2 
Спортско рекреативни активности на граѓаните- Спорт за сите 
         Од оваа област беа предвидени да се спроведат следниве активности: 
 
1.Рекреативно спортско возење на велосипед на граѓани од сите возрасти низ 
улиците на градот и локалните места во Општината(мај-септември). 
Оваа активност се реализираше во месец септември во склоп на неделата на мобилност 
со комплетна организација од страна на општина Берово,но без финансиска подршка. 
 
2. Рекреативно спортско –забавна манифестација ,,Пролетен крос,, во пресрет на 
денот на пролетта. 
 Се одржа на 21 март , по улиците во општина Берово на истата зедоа учество ученици од 
основните и средното училиште во нашата општина кои беа поделени во четири групи и 
тоа: 
     1.Основни училишта машки 
     2.Основни училишта женски 
     3.Средно училиште женски 
     4.Средно училиште машки 
За секоја од овие групи беа доделени парични награди за 1, 2, 3 место и тоа за прво место 
1500 ден, за второ место 1000 ден и за трето место 500 ден. 
Вкупно за оваа активност од општина Берово беа дадени 12 000 ден. 
 
3.Планирање –пешачење  на граѓани од сите возрасти. 
Оваа активност не беше реализирана поради мала заинтересираност на граѓаните од 
општината. 
 
4.Баскет натпревари во машка и женска конкуренција.   
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Оваа година на крајот на месец јули и почетокот на месец август после долги години 
беше организиран турнир во баскет во машка конкуренција на новоизграденото 
повеќенаменско игралиште на терените кај стара гимназија.Турнирот беше организиран 
од еден мал број на ентузијасти од општината  со спонзорстава од фирмите во 
општината.Општина Берово се вклучи во овој турнир со логистичка и организациска 
подршка .Се надеваме дека турнирот ќе прерасне во традиционален па наредната 
година ќе се влучиме и со финансиска подршка на овој турнир. 
 
  5.Натпревари во ракомет, машка и женска конкуренција 
Натпреври во ракомет не беа организирани освен натревари помеѓу средните училишта 
за кои комплетната организација беше на товар на средното училиште ,,ОСУ Ацо 
Русковски,,. 
 
6.Турнири во мал фудбал. 
 
Турнирот  се одигра во салата Македонски бранители во месеците февруари, март. 
На овој турнир зедоа учество 9 екипи од општина Берово како и 1 екипа од општина 
Пехчево. Се одигра куп систем секој со секој од екипите.Турнирот се одигра во добра 
атмосфера пред полни трибини со одлична организација и фер натпреварување.На 
крајот од турнирот беа доделни пригодни награди од страна на градоначалникот на 
општина Берово за најдобро пласираните екипи ,како и за најдобар стрелец и најдобар 
голман на турнирот.   За иститот од страна на општина Берово беа потрошени 4000 ден. 
 
- За изборот на најцврсто јајце качор за прво место беа доделени 3000 ден 
 -За избор на најубаво украсено јајце беа доделени 2000 ден 
 
  7.Натпреварување на пензионери и бивши спортисти 
Учество на пензионери и бивши спортисти во организирани турнири во шах, влечење 
јаже, пикадо фрлање на ѓуле и во други спортски дисциплини.Овие наптревари беа 
оргаизирани од страна на пензионерското друштво во општината во целосна нивна 
организација. 
 
8.Спорт за лица со посебни потреби 
Активностите се спроведуваат на републичко ниво со учество на национални спортски 
натпревари на летни и зимски игри на деца со посебни потреби. Оваа активност беше 
реализирана така што децата со посебни потреби беа вклучени во трката по повод 
денот на пролетта. 
 
9.Турнир во пинг понг 
 
 Од оваа година почна да фунционира пинпонгарски клуб во нашата општина ,и по 
неговата добра организација и запишување на доволен број на членови ќе биде 
организиран турнир во пинг понг , за кој досега немаше интерес да биде организиран. 
 
10.Турнир во шах 
Натпревари во шах не се организираа поради мала заинтересираност на граѓаните а 
пензионерите сами си организираат шаховски натпревари. 
 
Ставка 3. 
Натпреварувачки- масовен спорт и подршка за активирање на спортски 
активности на клубови во поедини згаснати спортски дисциплини. 
       Спортската традиција како и желбата на широките граѓански маси налага преземање 
на позитивни активности во домен на подршка и активирање на поедини клубови кои од 
субјективни или објективни причини престанале да постојат. Една од згаснатите 
дисциплини е и пинг понг.Пинпонгарскииот клуб во општината за среќа е повторно 
актвиран и тој активно ќе почне да се натпреварува во натпреварувањата во нашата 
држава. 
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Ставка 4 
                                           Спортски објекти 
За одржување на спортски активности неопходно потребно е обезбедување на соодветни 
спортски објекти. Со децентрализацијата на Општината, одредени спортски објекти се 
преотстапени на користење и управување на Општината од страна на владата на 
Република Македонија.Пример:училишни спортски сали, спортски терени на кои ќе се 
одвиваат сите настани на Општинско и републичко ниво. Исто така за да се спроведат 
сите горе наведени спортски активности во Општината треба да се вклучат стручни лица 
од областа на спортот-професори по физичко воспитување и други стручни 
лица.Одржувањето на спортските објекти  паѓа на товар на училиштата во општината. 
 
Ставка 5 
Трансфер на средства до спортски здруженија 
За заживување на спортот во Општината потребно е да се издвојуваат средства кои би се 
трансверирале до спортските здруженија се со цел за понатамошно профункционирање 
на повеќе спортски клубови во Општината.Со овие средства Општина Берово се надева 
дека ќе го заживее спортот за подобар и поквалитетен живот на идните генерации во 
Општина Берово.Сите услови за тоа ги имаме само се потребни многу повеќе вложувања 
во спортот а придобивките ќе бидат повеќекратни.Оваа година  беа издвоени средства за 
трансфери до спортски здруженија. 
Од оваа ставка за подршка на Васко Мамучевски кој се натпреварува во Боди 
Билдинг се исплатени 20.000 ден 
 
Ставка 6 
Подршка на ОФК-Малеш 
-На ОФК –Малеш 550.000 ден 
 
-На новоотворениот пинпонгарски клуб 3000 ден. 
- На Академија фк Малеш 4000 ден 
- На ФК-РУСИНОВО 53 000 ДЕН 
 
За фудбалскиот клуб Малеш оваа година беа предвидени  700.000 ден за да се 
натпреварува во трета лига исток. Истиот успешно се натпреварува во трета лига исток и 
за таа цел од програмата од посебната ставка 6 беа потрошени 550.000  ден. 
 
Од ставката 6 исплатени се уште вкупно  60.000  ден. на гореспоменатите клубови. 
 
Од ставката 6 вкупно се исплатени 610.000 ден. 
За другите ставки  од 1-5 во програмата се потрошени 41.000ден. 
 
 Вкупно реализирани средства од програмата за спорт за 2018 се 
651.000,00 денари или програмата е реализирана со 65.1%   заклучно 31.12.2018 год. 
За таа цел за да се помогне учлишниот спорт да се поттикне формирањето на училишни 
спортски клубови , како и да се даде еден голем импулс за заживување на фудбалскиот 
клуб,,Малеш,,програмата за развојот на спортот за 2019 година е предвидена на 
700.000,00 денари.Оваа година ќе се обрати   поголемо внимание  на училишниот спорт 
а исто така ќе бидат организирани и турнири во повеќе спортски дисциплини како што 
се: фудбал(организација на традиционалниот турнир во месец февруари), кошарка ( 
организација на турнир во текот на летните месеци),  и во други спортови  турнир во пиг 
понг за кој сега се создадени услови со  активирање на пингпонгарскиот клуб кои би 
можеле да се организираат било во затворен простор или на отворени игралишта. 
Општина Берово секогаш ќе се залага за развојот на спортот со цел за подобар развој на 
младите генарации како и подигање на спортскиот дух во Општината. 
 
Берово 04.03.2019 год 
Изработил: 
Нешкевски Зоран 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  

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на 

Извештај за програмата за вклучување на Ромите, согласно локалниот акционен план на 

Општина Берово, за 2018 година 

 

Се објавува З А К Л У Ч О К за усвојување на Извештај за програмата за вклучување на 

Ромите, согласно локалниот акционен план на Општина Берово, за 2018 година, Бр.09-933/1, 

што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 13.03.2019 година. 

 

Бр.08-971/31                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

14.03.2019 год.                                                                                Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                      Звонко Пекевски с.р. 

 

  

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на 

РМ“ бр.5/02) и член 19 став 2 точка 44 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на 

Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/80 и 20/10), Советот на Општина Берово на 19-тата 

седница одржана на 13.03.2018 година,  донесе: 

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на 

Извештај за програмата за вклучување на Ромите, согласно локалниот акционен план на 

Општина Берово, за 2018 година 

 

1. Сe усвоjува Извештај за програмата за вклучување на Ромите, согласно локалниот 

акционен план на Општина Берово, за 2018 година, Бр.18-805/1 од 04.03.2019 година. 

 

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 

гласник на Општина Берово“. 

 

Бр.09-933/1                                                                           Совет на Општина Берово 

13.03.2019 година                                                                              Претседател 

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

 

 

 

Општина Берово 

Одделение за Локален економски развој 

 
 

 ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОГРАМАТА ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ НА РОМИТЕ СОГЛАСНО 
ЛОКАЛНИОТ АКЦИОНЕН ПЛАН НА ОПШТИНА БЕРОВО ЗА 2018 ГОДИНА  

 

 

 

 

 

 

Датум: февруари 2019   
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Овој извештај е дел од активности кои се реализирани од страна на Одделението за 
локален економски развој, а во соработка со другите институции на локално ниво и со 
учество на граѓанското општество од општината и други национални организации и 
меѓународни институции (граѓански сектор, асоцијации и фондации), а се однесуваат за 
периодот од 01.01.2018 до 31.12.2018 година за реализација на: „Програмата за 
вклучување на ромите согласно локален акционен план на општина берово за 2018 
година“. 
Врз основа на надлежности и задолженија, а во насока на подобрување на животот и 
условите за развој, според претходно усвоените дефинирани стратешки цели и 
приоритети, а во согласнсот со Локалниот акционен план на Општина Берово во областа 
на вработување, домување, образование, здравство и жената ромка беа планирани 
активности за реализација на програмата за подршка и развој на Ромската заедница во 
текот на 2018 година. Основа за реализација на активностите представува усвоената 
годишна Програма за поддршка од Советот на општина Берово за 2018 година број 09-
3213/1од 27.12.2017 година.  
 Локалниот акционен план на Општина Берово во областа на вработување, 
домување, образование, здравство и жената ромка е усвоен во април 2017 и е со важност 
за период од 2017 до 2020.  Истиот беше изработен во рамки на Проектот “Локална 
интеграција на бегалците, внатрешно раселените лица и малцинските групи” поддржан 
од Европската Унија кој го имплементира конзорциум предводен од ЕПТИСА во 
партнерство со Министерството за труд и социјална политика. Во самата изработка 
учествуваше Локалното координативно тело (ЛКТ) во кое беа вклучени претставници од 
единицата на локалната самоуправа, Ромскиот информативен центар, ЈУ МЦСР Берово, 
АВРМ ЦВ Берово, претставници од образовните институции (ООУ Дедо Иљо малешевски, 
ОУ Никола Петров Русински и ОСУ Ацо Русковски), претставници од детската градинка 
ОЈУДГ 23 Август, здравниот дом во Берово, НВО организации и поединци.  
Програмата за вклучување на Ромите согласно Локалниот акционен план на Општина 
Берово за 2018 година се однесува на луѓето од локалната заедница со цел да се постигне 
подобрување на квалитетот на живот во Ромската заедницата. Со ЛАП се планирани 
неколку стратешки области кои се дел од оваа програма и кои произлегуваат од 
усвоениот документ. Активностите ги опфаќаат институциите кои се на локално и 
централно ниво и согласно нивните ингеренции. Овој план исто така ги отсликува и 
финсиските импликации кои се поделени помеѓу институциите. Најголемиот дел од 
предвидените средства се опфатени во програмите и активностите кои ги спроведуваат 
институциите од областите за кои имаат надлежност.  
Општина Берово и локалната заедница вршат конкретен чекор кон спроведување на 
ефектите од децентрализацијата како процес и јакнењето на демократските односи, а 
посебно вклучување на граѓаните во процесот на одлучување. 
 
Стратешки проиритети 
 
 Програмата е насочена кон активности во различни подрачја на делување, а со 
цел создавање на соодветни услови за искористување на предности и спецификите на 
локалната заедница.  
Стратешките документи на општината и усвоените приоритети во ЛАП се: 
 

ЛОКАЛЕН АКЦИОНЕН ПЛАН ЗА ВРАВОТУВАЊЕ 
Стратешка цел/импакт: Зголемени можности за вработување на Ромите на 
достоинствени работни места 
Исходи 
1. Подобрен пристап за Ромите до Владините програми за вработување до 2020, 
посебно за Ромките 
2. Повисок приход и оддржливи вработувања за Ромите до 2020, посебно за Ромките 
 
Излезни резултати 
1.1. Агенцијата за вработување располага со соодветен персонал, опрема и вештини за 
да им помогне на невработените Роми при нивното барање за работа 
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1.2. Обезбедени бесплатни информации и услуги за можностите за вработување на 
пазарот за невработените Роми  
1.3. Зголемување на бројот на обучени Роми за професионални кфалификации  за 
занимања кои се побарувани на пазарот на труд  
2.1. Работодавачите се потикнати да вработуваат Роми 
2.2. Ромите се зајакнати да развијат и започнат со упревување на свој бизнис 
2.3. Зголемени капацитети на претприемачи Роми (правни субјекти) да користат 
микро-кредити за дополителни вработувања   
2.4. Работодавачите (од јавниот и приватниот сектор), го разбираат импактот на 
дискриминацијата на Ромите врз пазарот на трудот 
2.5. Овозможена застапеност на Ромите како работна сила во централната и 
локалната државна администрација. 
 
Во рамки на Проектот „Градење на солидарност во заеницата“ преку програмта за 
Општинско корисна работа се ангажираа 4 лица  Роми од вкупно 15 ангажирани 
невработени лица. Исто така беа ангажирани 3 лица во проектот Јавни работи преку 
АВРМ ЦВ Берово. 
  

ЛОКАЛЕН АКЦИОНЕН ПЛАН ЗА ДОМУВAЊЕ 
Стратешка цел/импакт: Намалување на јазот во однос на квалитетот на домување 
помеѓу ромските и не-ромските заедници 
Исходи 
1. Обезбедено социјално домување за ромските семејства од социјално ранливите 
категории 
2. Подобрени услови за живеење на ромските семејства преку изработка и 
спроведување на програми за интегрирана урбана регенерација и сузбивање на 
штетните услови за живеење  
3. Обезбедено системско регистрирање во Катастар на имотот и земјата во 
сопственост на Ромите 
 
Излезни резултати 
1.1.  Реализирани проект/и за изградба на станови наменети за домување на 
социјално ранливи групи 
1.2.  Идентификувана потреба за обновување на станбени едициници во кои живеат 
Ромите од социјално ранливите групи 
2.1.   Реализирани проекти од комуналната инфраструктура во општините во населени 
места со претежно ромско население 
2.2.  Подобрен административен капацитет во ЕЛС за изработка на проектно-техничка 
документација од областа на комуналната инфраструктура  во општини со поголем 
процент на ромско население 
3.1.  Ромите имаат знаење и обврска да се вклучат во процесите на легализација на 
бесправно изградени објекти 
 
Во координација со Локалната група и Градоначалникот се детектирни 3 семејства на 
кои итно им беше потребно сместување. За таа цел се направени напори со обезбедување 
на потребната документација и истите добија решенија за сместување во зградата за 
социјално ранливи категории на граѓани.  
 

ЛОКАЛЕН АКЦИОНЕН ПЛАН ЗА ОБРАЗОВАНИЕ 
Стратешка цел/импакт: Подобренa образовната структура кај  ромската заедница 
особено кај девојчињата и жената Ромка  
Исходи 
1. Подобрен пристап и успешно комплетирање на предучилишно образование на 
Ромите, особено на ромските девојчиња 
2. Подобрен пристап и успешно комплетирање на основното образование на Ромите, 
особено на ромските девојчиња 
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3. Подобрен пристап и успешно комплетирање на средното образование на Ромите, 
особено на ромските девојчиња 
4. Зголемен пристап и успешно комплетирање на високото образование на Ромите, 
особено на ромските девојчиња  
5. Зголемен бројот на возрасни Роми кои го комплетирале основното и средното 
образование 
6. Намален бројот на ученици Роми во основните и средните специјални училишта 
во Р.Македонија   
 
Во координација со Ромскиот информативен центар и ОЈУДГ 23 Август-Берово, а по 
иницијатива на родителите и претставниците од ROMACTED, претставници од 
Министерството за труд и социјална политика задолжени за реализација на Декадата на 
Ромите со одлука на Советот се обезбедени дополнителни средства за вклучување на 3 
деца во предучилишна возраст од Ромската заедница со што вкупниот  број на деца кои ја 
посетуваа градинка е 26. 
Продолжуваат активностите за образовни медијатори и стипендирање на ученици од 
ромската заедница преку  Министерството за образованиеи наука. Учениците Роми во 
ОСУ Ацо Русковски се стекнаа со стипендии преку МОН. 
 
Излезни резултати 
1.1. Зголемен број на деца Роми кои успешно завршиле претшколско образование на 
возраст од 3 до 5 години  
1.2. Зајакнети капацитети на персоналот во градинките 
1.3. Подигната свест кај родителите за важност од предучилишното образование за 
нивните деца 
2.1. Подобрена законска регулатива за пристап на Ромите ученици во основното 
образование 
2.2. Подигната свест кај родителите за важност од основното образование за нивните 
деца 
2.3. Зголемена вклученост на деца од улица во воспитно образовниот процес 
2.4. Развивање на нови форми на соработка помеѓу националните, локалните 
институции, невладиниот сектор и заедницата за поддршка на образованието 
2.5. Изготвени програми за превенција и заштита од дискриминација и сегрегација во 
основните училишта 
3.1. Зголемен упис на Роми во средно училиште 
3.2. Зајакната свест кај родителите Роми за важноста од средното образование на 
нивните деца 
3.3. Воведени нови форми на соработка помеѓу локалните институции, невладиниот 
сектор и ромската заедница 
4.1. Зголемен број на запишани Роми студенти на државните и приватните 
универзитети 
5.1. Подобрен пристап и успешно комплетирање на образованието за возрасните 
Роми 
6.1. Доследна примена на законската регулатива за запишување на ученици во 
училиштата за специјално образование. 
 

ЛОКАЛЕН АКЦИОНЕН ПЛАН ЗА ЗДРАВСТВО 
Стратешка цел/импакт: Продолжување на животниот век кај Ромите до 2020 
година. 
 
Исходи 
1. Подобрен пристап за Ромите до интегрирани, квалитетни, превентивни и 
куративни здравствени услуги 
2. Намалени ризици и превенирани болести поврзани со стапката на морталитет кај 
Ромите чија појава е покарактеристична кај ромската популација 
3. Спречување на дискриминацијата врз Ромите во пристапот до здравствените 
услуги 



14.03.2019 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО    бр. 18  стр. 

 

 

 

85 

Излезни резултати 
1.4. Да се зголеми видот и обемот на здравствените услуги во ромските заедници 
1.5. Јакнење на стручните капацитети на Ромските здравствени медијатори и други 
стручни лица кои работат со Роми 
2.1. Намалување на појавата на заразни и незаразни болести кај деца Роми до 6 год. 
2.2. Подобрено планирање на семејството и репродуктивно здравје, особено кај 
младите жени Ромки, и развиени и имплементирани мерки за заштита на здравјето на 
жените и децата 
2.3. Намалување на морбидитетот и морталитетот од хронични незаразни 
заболувања и зависности помеѓу ромското население 
3.1. Промовирање на можностите за пријавување на повреда на правата на 
пациентите при користење на здравствените услуги. 
 

АКЦИОНЕН ПЛАН ЗА ЗАЈАКНУВАЊЕ НА 
ПОЛОЖБАТА НА РОМСКАТА ЖЕНА ВО ОПШТЕСТВОТО  

 
Стратешка цел/импакт: Жените и девојчињата од ромската заедница ги уживаат 
човековите права ослободени од родова не-еднаквост и дискриминација 
Исходи 
1. Зголемен пристап на Ромките до средства и можности за нивен развој и учество 
во економскиот, социјалниот и културниот живот, 
2. Намалено ниво на семејно насилство врз жените, 
3. Намалена преваленца на бракови/заедници помеѓу и со малолетници и нивното 
влијание врз образованието, здравјето и родовата улога. 
 
Излезни резултати 
1.1. Државната администрација има капацитети за вклучување на родовата 
компонента во процесот на планирање, буџетирање, мониторинг и евалуација на јавните 
политики, со фокус на потребите на жените Ромки 
1.2. Единиците на локалната самоуправа имаат капацитети за вклучување на 
родовата компонента во процесот на планирање, буџетирање, мониторинг и евалуација 
на локалниот развој, локалните стратегии и акциони планови, со фокус на потребите на 
жените Ромки 
1.3. Ромките, претставници на државна, локална администрација, и НВО-ата и 
граѓаните имаат зголемен капацитет за лобирање, подигање на свеста и гласот за 
положбата на Ромката во семејството и општеството 
2.1.  Припадниците на полицијата и судството го разбираат импактот на родовото 
насилство врз сиромаштијата и социјалната исклученост на ромската жена 
2.2.  Ромките кои се жртви на семејно насислство ги користат правните можности и 
процедури за пријава на истото 
3.1. Зголемена информираност за влијанието на бракови/заедници помеѓу и со 
малолетнициврз остварувањето на човековите права 
3.2. Студија за импементацијата на правната регулатива со која се регулираат 
бракови/заедници помеѓу и со малолетниции иницирање на законски амандмани 
3.3. Воведен систем за евиденција и постапување во случаите на евидентирани 
бракови/заедници помеѓу и со малолетници 
 
 
Изработил:            
Одделение за локален економски развој 
 Ѓорѓи Пеовски с.р
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Активност  Излезен резултат Индикатори 

 
Надлежни 

институции 

 Време за 

реализациј

а 

Бует Извор на 

финансии 

резултат 

1.Спроведување на програма 

за менторство и 

професионално советување на 

Ромите во општина Берово 

 

Развивање на 

програми за 

професионално 

советување и 

програми за 

менторство за 

Ромите 

Број на Роми 

од општината 

кои имале 

придобивка од 

програмата 

Оптина Берово во 

партнерство со 

МТПС/АВРМ/УНД

П 

2017 год 

2018 год 

50.000, 00 

ден 

Буџет на 

Владата, на 

општината, и 

меѓународни 

организации 

Зголемува

ње 

вработенос

та за 10% 

на годишно 

ниво до 

2020 

2.Организирање на 

информативни средби со 

невработените Роми за 

промоција на можности за 

вработување на Ромите во 

општина Берово 

Организирање на 

информативни 

средби си 

невработените 

Роми за промоција 

на можности за 

вработување на 

Ромите на локално 

ниво 

Број на 

организирани 

средбиза 

можностите за 

вработување 

 

МТСП во 

партнерство со 

АВРМ, УНДП, 

граѓански 

здруженија/невлади

ни организации 

2017 год 

2018 год 

30.000,00 

ден 

Буџет на 

АВРМ/МТС

П, 

Средства од 

европските 

фондови, 

Донации 

Организира

ни 

најмалку 

по 2 обуки 

годишно 

(2017-2020) 

3.Обуки за изработка на ЦВ, 

мотивациони писма и 

постапка за подготовка и 

однесување на интервју за 

невработените Роми 

Организирање на 

информативни 

средби си 

невработените 

Роми за промоција 

на можности за 

вработување на 

Ромите на локално 

ниво 

Број на обучени 

Роми 

 

МТСП/АВРМ/УНД

П/ граѓански 

здруженија/невлади

ни организации - 

РИЦ 

2017 год 

2018 год 

90.000,00 

ден 

МТСП/АВР

М 

европските 

фондови 

Донации/ 

донаторски 

средства 

Организира

ни 

најмалку 

по 2 обуки 

годишно 

(2017-2020) 

4.Информирање на 

невработените Роми и 

промоција на можноста за 

завршување на обуки за 

занимања побарувани на 

пазарот на трудот 

Спроведување на 

програми за 

професионално 

обучување на лица 

(вклучително и 

Роми) за 

кфалификации  за 

занимања кои се 

побарувани на 

Бројна 

информирани 

Роми од 

опптината  и за 

можностите 

Оптина Берово во 

партнерство со  

МТПС/АВРМ/УНД

П 

2017 год 

2018 год 

12.000,00 

ден 

Буџет на 

Владата 

/донаторски 

средства 

Најмалку 

80 

информира

ни Роми на 

годишно 

ниво 

(2017-2020) 
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пазарот на труд 

5. Организирање на 

информативни средби со 

потенцијалните работодавачи 

Организирање на 

информативни 

средби со 

потенцијалните 

работодавачи 

Број на 

информирани 

компании 

Општината во 

партнерство со 

МТСП, МФ, АВРМ, 

УНДП, НВОа, 

Стопански 

Стопански Комори 

2017 год 

2018 год 

30.000,00 

денари 

Буџет на 

општината, 

АВРМ/МТСП, 

Средства од 

европските 

фондови, 

Најмалку 

20 

компании 

информира

ни на 

годишно 

ниво  

(2017-2020) 

6. Организирање на 

информативни средби со 

заинтересирани невработени 

Роми од општина Берово за 

вклучување во програмитеза 

самовработување 

Вклучување на 

Роми во програми 

за самовработување 

Зголемен број на 

вклучени во 

програмите за 

самовработување 

од бројот на 

информирани 

Општината во 

партнерство со 

МТСП, МФ, АВРМ, 

УНДП, НВОа, 

Стопански Комори 

2017 год 

2018 год 

60.000,00 

ден 

Буџет на 

општината, 

АВРМ/МТСП, 

Средства од 

европските 

фондови, 

Донации/ 

донаторски 

средства 

 

Најмалку 

7% од 

информира

ните 

успешно да 

влезе во 

програмата 

на годишно 

ниво (2017-

2020) 

7.Организирање на 

информативни средби со Роми 

претприемачи во општина 

Берово 

Организирање на 

информативни 

средби со Роми 

претприемачи 

Број на 

информирани 

претприемачи, 

дисегрегиран по 

пол 

Општината во 

партнерство со 

МТПС, МФ, 

Комерцијални 

банки, Стопанска 

комора, граѓански 

здруженија/невлади

н 

2017 год 

2018 год 

12.000,00 

ден 

Буџет на 

општината, 

АВРМ/МТСП,  

Средства од 

европските 

фондови, 

Донации/  

Најмалку 

15 Ром 

претприема

чи 

информира

н на 

годишно 

ниво 

(2017-2020) 

8. Поддршка на вклучување на 

Роми во обуки за развој на 

бизнис план во ЦВ Берово 

Организирање на 

обуки за развој на 

бизнис план  

 

Број на обучени 

Роми за развој на 

бизнис вештини 

Општината во 

партнерство со 

МТПС/АВРМ/ЦВ 

Берово/меѓународни 

организации 

2017 год 

2018 год 

6.000,00 

ден 

Буџет на 

АВРМ/МТСП,  

Средства од 

европските 

фондови, 

Донации/ 

Најмалку 3 

Роми на 

годишно 

ниво (2017-

2020) 

9. Обуки за креирање на 

работни места преку 

традиционални стари занаети 

Вклучување на 

Роми во програми 

за самовработување  

Број на обучени Општината во 

партнерство со 

МТПС, МФ, 

2017 год 

2018 год 

180.000,00 

ден 

Средства од 

европските 

фондови, 

Најмалку 

15 обучени 

Роми   
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 Комерцијални 

банки, Стопанска 

комора, граѓански 

здруженија/невлади

ни организации 

Донации/  

10. Спроведување и мапирање 

на состојбата со регистрација 

на Ромите во АВРМ 

(активни/пасивни баратели) во 

општина Берово 

Спроведување на 

истражување 

/социјално 

мапирање за 

состојбата со 

регистрацијата на  

Ромите во  АВРМ 

Спроведено 

истражување 

Министерство за труд и 

социјална политикаво 

партнерство со 

 АВРМ, граѓански 

здруженија/ 

невладини 

организации 

2017 год 

2018 год 

12.000,00 

ден 

Буџет на 

општината, 

Средства од 

европските 

фондови, 

Донации/  

континуира

но следење 

на 

состојбата 

на годишно 

ниво до 

2020 

година 

11. Промовирање и 

вклучување во Обуки за 

стекнување со меѓународно 

признати 

сертификати за ИТ и 

странски јазик за млади 

Роми со минимум 

завршено средно 

образование кои имаат 

аспирација за вработување 

во 

на администрација 

Поддршка при 

вработувањето на 

Роми во  

структурите на 

локалната јавна 

администрација  

преку промовирање 

на можностите и 

подигнување на 

свеста кај 

населението 

Број на обучени 

Роми 

Општина Берово во 

партнерство со 

МТСП, ЦВ Берово и 

РИЦ 

2017 год 

2018 год 

300.000,00 

денари 

Буџет на РМ Најмалку 5 

Роми се 

стекнале со 

соодветни 

сертификат

и на 

(2017-2020) 
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Област:ДОМУВАЊЕ 

Активност Излезен 

резултат 

Индикатори Надлежни 

институции 

Време 

за 

реализа

ција 

Бует Извор на 

финансии 

резултат 

1.Информирање на Ромите од 

социјално ранливите групи  од 

страна на општината преку РИЦ и 

ромските НВО-а дека се објавени 

огласи  за  распределба на 

социјални станови за доделување 

под закуп 

Информирање на 

Ромите од 

социјално 

ранливите групи  

од страна на МТСП 

преку РИЦ и 

ромските НВО-а 

дека се објавени 

огласи  за 

распределба на 

социјални станови 

за доделување под 

закуп 

Број на 

информирани лица 

поделени по 

родова структура 

Општината во 

соработка со МТСП 

, РИЦ и ромските 

невладини 

организации, а во 

партнерство со 

МТВ 

 

2017 год 

2018 год 

6.000,00 ден Донации/дон

аторски 

средства 

Да се 

информир

аат по 35 

лица 

годишно 

од кои над 

20% да се 

жени до 

2020 

2.    Доизградба и реконстрuкциј со 

асфалтирање на улиците 23 август 

до пречистителна станица, крак на 

ул. Братство и единство, Димитар 

Валхов и потпорни зидови на ул. 23 

Август, и ул. Јуриј Гагарин 

(муслимански гробишта) 

Предвиденое е 

реконструкција на 

уците 23 Август 

,Братство и 

единство . 

Изградена 

приклучна улица 

Влада на Република 

Македонија, МТВ, 

Општината во 

соработка со МТСП 

2017 год 

2018 год 

1.000.000, 00 

ден 

МТВ, 

МТСП, 

Општина

та, 

донатори 

и ЕУ 

фондови, 

ЈПКР 

Услуга 

Берово 

60 метри 

на 

изградена 

улица 

(до 2018) 

3. Изградба на пристапна улица со 

атмосверска канализација помеѓу 

ул. Борис Кидрич и крак на 

Димитар Влахов 

Забелешка: 

имплементацијата 

на овој проект 

треба да биде 

направена од 

Локалната 

самоуправа и 

Изградена 

приклучна улица 

Влада на Република 

Македонија, МТВ, 

Општината во 

соработка со МТСП 

2017 год 

2018 год 

1.500.000,00 

ден 

Влада на 

Р. 

Македон

ија, 

општинат

а, МТВ, 

донатори 

150 метри 

метри на 

изграден 

пристапен 

пат со 

бекатон 

плочки и 
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здруежнија на 

граѓани 

атмосверк

са 

канализац

ија 

(до 2018) 

4. Анализа и отпишување на 

долгови од комунални услуги за 

лицата под социјален ризик и 

ранливите категории на ромски 

семејства 

Забелешка: 

имплементацијата 

на овој проект 

треба да биде 

направена од 

Локалната 

самоуправа и 

здруежнија на 

граѓани 

Број на опфатени 

ромски семејства 

Општината во 

соработка со МТСП 

преку ЦСР, а во 

партнерство со 

МТВ 

2017 год 

2018 год 

500.000,00 

ден 

Општина

та, МТВ, 

донатори 

и Влада 

на Р. 

Македон

ија 

25 

семејства 

опфатени 

со 

мерките 

за отпис 

на 

долгови  

(до 2017) 

5. Реконструкција на куќи за 

Ромски семејства изложени на 

социјален ризик кои живеат во 

нестандардни услови 

Забелешка: 

имплементацијата 

на овој проект 

треба да биде 

направена од 

Локалната 

самоуправа и 

здруежнија на 

граѓани 

Број на 

реконстуирани 

куќи и број на 

членови во 

семејството 

Општината во 

соработка со МТСП 

преку ЦСР, а во 

партнерство со 

МТВ 

2017 год 

2018 год 

2.200.000 

ден 

МТВ во 

партнерс

тво со 

МТСП 

преку 

ЦСР во 

соработк

а со 

Општина

та 

Рекоструи

рани 7 

куќи на 

Ромски 

социјално 

ранливи 

категории 

кои 

живеат во 

субстанда

рдни 

услови 

 

6. Анализа и информирање на Роми 

од општина Берово кои не повеле 

постапка за легализација во 

согласност со Законот за 

постапување сo бесправно 

изградени објекти 

Информирање на 

Роми кои не повеле 

постапка за 

легализација во 

согласност со 

Законот за 

постапување сo 

бесправно 

изградени објекти 

Број информирани 

Роми, со пресек по 

родова 

Општината во 

партнерство со 

НВО и РИЦ 

 

2017 год 

2018 год 

12.000, 00 

ден 

Донации/

донаторс

ки 

средства 

10 

семејства 

годишно 

со 

нерешени 

имотни 

прашања 

(2017-

2020) 

7. Обезбедување на бесплатна 

правна помош за Ромите со 

Информирање на 

ромите за 

Број на помогнати 

Роми 

Општината во 

партнерство со 

2017 год 

2018 год 

12.000, 00 

ден 

Донации/

донаторс

10 

семејства 
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Област:ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Активност Излезен 

резултат 

Индикатори 

 
Надлежни 

институции 

Време за 

реализација 

Бует Извор на 

финансии 

резултат 

1. Имплементација на 

програми за бесплатно 

вклучување на деца Роми од 

3 до 5 години од општина 

Берово во предучилишно 

воспитно образовен процес 

Имплементација 

на програми за 

бесплатно 

вклучување на 

деца Роми од 3 до 

5 години во 

предучилишно 

Број на 

имплементирани 

програми за 

бесплатно 

вклучување на 

деца Роми во 

предучилишно 

ЕЛС во партнество 

со МТСП, 

Невладини 

организации и 

ОЈУДГ 23 Август 

Берово 

2017 год 

2018 год 

400.000,00 

ден 

Буџет на МТСП и 

МОН, ЕЛС,  

Средства од 

европските 

фондови, 

Донации/ 

донаторски 

Најмалку 1 

програма 

имплементирана 

на годишно ниво 

(2017-2020) 

нерешени имотни прашања решањање на 

имотно правните 

односи 

МТСП/ РИЦ  и 

НВО  

 

ки 

средства 

(2020) 

8. Организирање на јавни дебати со 

учество на Роми од општина 

Берово кои неможат да извршат 

легализација на објектите за 

домување согласно условите од  

Законот за постапување сo 

бесправно изградени објекти (пр:  

лица населени во места надвор од 

ГУП-от, лица кои имаат објекти 

кои не се опфатени со Законот за 

постапување со бесправно 

изградени објекти и др.) 

Организирање на 

јавни дебати со 

учество на Роми 

кои неможат да 

извршат 

легализација на 

објектите за 

домување согласно 

условите од  

Законот за 

постапување сo 

бесправно 

изградени објекти 

(пр:  лица населени 

во места надвор од 

ГУП-от, лица кои 

имаат објекти кои 

не се опфатени со 

Законот за 

постапување со 

бесправно 

изградени објекти 

и др.) 

Број на 

организирани 

дебати  

 

Општината  во 

партнерство со 

НВО и РИЦ 

 

2017 год 

2018 год 

12.000, 00 

ден 

Донации/

донаторс

ки 

средства 

2  дебати 

годишно 

до 2020 
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воспитно 

образовен процес 

воспитание и 

образование 

средства ( РЕФ) 

2. Вклучување на децата 

Роми во предучилишно 

воспитание преку 

програмата Општинско 

корисна работа  

( УНДП) 

Имплементација 

на програми за 

бесплатно 

вклучување на 

деца Роми од 3 до 

5 години во 

предучилишно 

воспитно 

образовен процес 

Број на вклучени 

деца 

ЕЛС во 

партнерство со 

МТСП (ОЈУДГ 23 

Август Берово) и 

НВО-и 

2017 год 

2018 год 

220.000, 00 

ден 

Средства од 

европските 

фондови,  

Донации/ 

донаторски 

средства 

22 деца вклучени 

во градинка во 

ОКР програмата 

(2017) 

3. Работилници за 

мотивација на родителите за 

вклучување на децата Роми 

во предучилишно 

воспитание и образование 

од 1 до 5 години 

Подигање на 

свеста на 

родителите за 

важноста од 

предучилишно 

интеркултурно 

учење 

Број на одржани 

работилници со 

ридители за 

вклучување на 

деца Роми во 

предучилишно 

воспитание и 

образование 

ЕЛС во партнество 

со МТСП, 

Невладини 

организации и 

ОЈУДГ 23 Август 

Берово 

2017 год 

2018 год 

30.000,00 

ден 

ЕЛС,  

Средства од 

европските 

фондови, 

Донации/ 

донаторски 

средства 

Најмалку 2 

работилници 

имплементирани 

на годишно ниво 

(2017-2020) 

4. Вклучување на родители 

Роми  од општина Берово во 

управувачкото  тело на 

градинката 

Вклучување на 

родители Роми во 

управувачкото  

тело на 

градинката 

Број на градинки 

со вклучени 

родители во 

советите на 

родители/училипни 

одбори во 

градинките 

ЕЛС во 

партнерство со 

МТСП 

2017 год 

2018 год 

18.000, 00 

ден 

Буџет на МТСП  и 

ЕЛС 

Средства од 

европските 

фондови,  

Донации/ 

донаторски 

средства 

Најмалку 1 Ром 

родител вклучен 

(континуирано до 

2020) 

5. Воведување на локални 

медијатори во училиштата 

во општината за учениците 

Роми 

Воведување на 

локални 

медијатори во 

училиштата за 

учениците Роми 

Број на воведени 

медијатори 

ЕЛС во 

партнерство со 

МОН и УОЈЗ   

2017 год 

2018 год 

150.000, 00 

ден 

Буџет на МОН 

Средства од 

европските 

фондови, 

Донации/ 

донаторски 

средства (РЕФ)  

 

Ангажиран 1 

образовен 

медијатор до 

2020 

6. Обезбедување на 

дополнителна туторска 

настава за учениците Роми 

Обезбедување на 

дополнителна 

туторска настава 

Број на ученици кои се 

вклучени во туторска 

настава 

ЕЛС во 

партнерство со 

МОН и УОЈЗ   

2017 год 

2018 год 

150.000,00 

ден 

Буџет на МОН 

Средства од 

европските 

25 ученици Роми 

вклучени  во 

туторска настава 
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од општина Берово кои 

покажуваат послаби 

образовни резултати по 

одредени предмети во 

основното образование 

 

за учениците 

Роми кои 

покажуваат 

послаби 

образовни 

резултати по 

одредени 

предмети во 

основното 

образование 

 фондови, 

Донации/ 

донаторски 

средства 

годишно до 2020 

7. Спроведување на 

програма за условни 

парични трансфери за 

ученици Роми во основно 

образование во општина 

Берово 

Спроведување на 

програма за 

условни парични 

трансфери за 

ученици Роми во 

основно 

образование 

Број на ученици Роми 

корисници на условни 

парични трансфери во 

основното 

образование 

 

 

ЕЛС во 

партнерство со 

МОН и УОЈЗ   

2017 год 

2018 год 

30.000,00 

ден 

Буџет на МОН 

 

Најмалку 10 

ученици до 

 2018 

8. Отворање на Кариерни 

центри за кариерно 

насочување на учениците 

Роми во основното 

образование во општина 

Берово 

Отворање на 

Кариерни центри 

за кариерно 

насочување на 

учениците Роми 

во основното 

образование 

Број на отворени 

кариерни центри 

ЕЛС во 

партнерство со 

МОН и УОЈЗ   

2017 год 

2018 год 

480.000,00 

ден 

Буџет на МОН 

Средства од 

европските 

фондови, 

Донации/ 

донаторски 

средства 

Отворен 1 

кариерен центар  

во просториите 

на СОУ или СУ  

(2018) 

 

9.  Подигнување на свеста 

кај родителите Роми од 

општина Берово за важноста 

на основното образование 

Подигнување на 

свеста кај 

родителите Роми 

за важноста на 

основното 

образование 

Број на организирани 

средби 

ЕЛС во 

парнерство 

соМОН и УОЈЗ   

2017 год 

2018 год 

30.000,00 

ден 

Буџет на МОН  

Средства од 

европските 

фондови, 

Донации/ 

донаторски 

средства 

Организирани 6 

средби до 2020 

 

10. Организирање на средби 

со релeвантни институции 

на локално ниво во општина 

Берово за формирање на 

локални совети за соработка 

Организирање на 

средби со 

релаватни 

институции на 

локално ниво за 

формирање на 

локални совети за 

Број на средби ЕЛС во 

партнерство со 

МОН и УОЈЗ  

 

2017 год 

2018 год 

12.000, 00 

ден 

Буџет на МОН, 

општината,  

Средства од 

европските 

фондови, 

Донации/ 

донаторски 

Најмалку 2 

средби годишно 

(до 218) 
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соработка средства 

 

11. Обезбедување на 

Стипедндии за ученици 

Роми од Берово во средното 

образование 

Стипендирање на 

средношколци 

Роми 

Број на доделени 

стипендии 

МОН во 

партнерство со 

УОЈЗ и ЕЛС 

2017 год 

2018 год 

250.000, 00 

ден 

Буџет на МОН 

Средства од 

европските 

фондови, 

Донации/ 

Доделени 

најмалку 10 

стипендии до 

2020 година 

12. Поддршка на 

организација на 

работилници со наставен 

кадар и стручни служби за 

инклузија на децата Роми-

меѓуетничка интеграција 

Спроведување на 

средби на локално 

ниво за 

формирање на 

локални совети 

Број на работилници ЕЛС во 

партнерство со 

МОН и УОЈЗ   

2017 год 

2018 год 

25.000, 00 

ден 

Буџет на МОН , 

општината, 

Средства од 

европските 

фондови, 

Донации/ 

донаторски 

средства 

 

Најмалку 4 

работилници до 

2020 

13. Организирање на Избор 

на најдобар ученик Ром во 

средно образование 

Спроведување на 

средби на локално 

ниво за 

формирање на 

локални совети 

Број на спроведени 

избори 

ЕЛС, во 

партнерство со 

МОН, МТСП 

2017 год 

2018 год 

15.000,00 

ден 

општина, МОН, 

МТСП, донатори 

Еден избор 

годишно до 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14.03.2019 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО    бр. 18  стр. 

 

 

 

95 

Област: ЗДРАВСТВО 

Активност Излезен резултат Индикатори Надлежни 

институции 

Време за 

реализација 

Бует Извор на 

финансии 

резултат 

1. Информирање за 

правата од здравственото 

осигурување преку 

информирање на ромското 

население од општината 

од страна на Ромски 

информативни центри, 

Ромски здравствени 

медијатори, патронажните 

служби 

Зголемување на бројот 

на корисници на 

правата од 

здравственото 

осигурување преку 

информирање на 

ромското население од 

страна на Ромски 

информативни центри, 

Ромски здравствени 

медијатори, 

патронажните служби 

Број на нови 

корисници 

ЕЛС во 

партнерство со 

МЗ,  ФЗО,  

МТСП, граѓански 

здруженија / 

невладини 

организации 

2017 год 

2018 год 

30.000,00 

ден 

МТСП, РИЦ, 

Буџет на ЕЛС, МЗ, 

Донации/ 

донаторски 

средства 

70% од 

информираното и 

упатено ромско 

население го 

остварува првото 

на здравствено 

осигурување до 

2018, а 90% до 

2020 

2. Организирање на 

информативни 

работилници за 

последиците од употреба 

на наркотични средства 

кај средношколците Роми 

во општина Берово 

Развивање и 

усвојување на 

програма за третман на 

деца под 16 години кои 

употребуваат дроги 

Број на 

информирани 

ЕЛС, во 

партнерство со 

МТСП/РИЦ, МЗ и 

НВО 

2017 год 

2018 год 

15.000,00 

ден 

МТСП/РИЦ, ЕЛС, 

Донции/донатоски 

средства 

Информирани над 

30 Роми 

средношколци 

3. Развој на мешани 

мобилни теренски тимови 

во општината составени 

од претставник од Ромски 

информативен центар, 

адвокат, лекар, социјален 

работник и ромски 

здравствен медијатор за 

превенција и доближување 

на ромската заедница до 

примарната здравствена 

заштита 

Развој на мешани 

мобилни теренски 

тимови составени од 

претставник од Ромски 

информативен центар, 

адвокат, лекар, 

социјален работник и 

ромски здравствен 

медијатор за 

превенција и 

доближување на 

ромската заедница до 

примарната 

здравствена заштита 

формиран мешан 

мобилен тим 

ЕЛС во 

партнерство со 

МТСП, МЗ, ЈЗУ 

2017 год 

2018 год 

12.000,00 

ден 

Донации/ 

донаторски 

средства 

Формиран тим 

4. Вработување на 

здравствен медијатор 

Вработување на 

медицински персонал 

Број на вработени 

медијатори 

Министерство за 

здравство, ЈЗУ 

2017 год 

2018 год 

144.000,00 

ден 

Буџет на 

Министерство за 

1 Ром здравствен 

медијатор 
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од ромска популација: 

Среден медицински 

персонал (мед. сестри 

и техничари) и Роми 

кои дипломирале на 

медицински, 

стоматолошки  и 

фармацевтски 

факултет , во јавното 

здравство, особено во 

заедниците каде 

преовладува ромската 

популација 

Здравен Дом 

Берово ЕЛС 

здравство, ЕЛС, 

донации/ 

донаторски 

средства 

вработен во ЈЗУ 

Здравен Дом 

Берово до 2020 

5. Работилници за 

превенција и заштита од 

заразни и незаразни 

заболувања 

Спроведување на 

едукативни 

работилници за 

родители/старатели 

Роми на теми: 

вакцинација, 

преносливи и 

непреносливи болести 

меѓу деца Роми од 0 до 

6 години 

Број на одржани 

работилници 

ЕЛС во 

партнерство со 

Министерство за 

здравство, 

граѓански 

здруженија/ ЈЗУ 

Здравен Дом 

Берово 

2017 год 

2018 год 

30.000, 00 

ден 

Буџет на 

Министерство за 

здравство, ЕЛС, 

донации/ 

донаторски 

средства 

Одржани по 2 

работилници на 

годишно ниво (до 

2020) 

6. Спроведување на 

едукативни работилници 

за млади на теми од 

полово преносливи 

болести и репродуктивно 

здравје 

Подготовка и 

спроведување на 

едукативни 

работилници за жени и 

мажи Роми за 

сексуално и 

репродуктивно здравје 

и семејно планирање 

Број на 

едукативните 

работилници и 

Број на едуцирани 

мажи и жени 

Роми 

ЕЛС во 

партнерство со 

МЗ, Завод за 

здравствена 

заштита на мајки и 

деца, ЈЗУ 

Институт за јавно 

здравје на 

Република 

Македонија, 

Центри за јавно 

здравје, граѓански 

здруженија/ 

невладини 

организации 

2017 год 

2018 год 

30.000,00 

ден 

Буџет на 

Министерство за 

здравство, ЕЛС, 

донации/ 

донаторски 

средства 

Спроведени 

најмалку 4 

работилници 

до 2020 

 

Едуцирани  

најмалку 60 

млади Роми 

(мажи и жени) до 

2020 
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7. Подготовка и 

спроведување на 

едукативни работилници 

за ромското население од 

општината за превенција 

од хронични незаразни 

заболувања 

Подготовка и 

спроведување на 

едукативни 

работилници за 

ромското население за 

превенција од 

хронични незаразни 

заболувања 

Број на 

спроведени 

работилници 

 

Број на Роми 

опфатени со 

едукативните 

работилници 

ЕЛС во 

партнерство со 

МЗ,  Институт за 

јавно здравје на 

Република 

Македонија, 

Центри за јавно 

здравје, граѓански 

здруженија/ 

невладини 

организации 

 

2017 год 

2018 год 

30.000,00 

ден 

Буџет на 

Министерство 

за здравство, 

ЕЛС, донации/ 

донаторски 

средства 

Спроведени 

најмалку 5 

работилници 

 

Едуцирани 

најмалку 100 

Роми до 2020 

8. Спроведување на 

теренски активности за 

превентивни прегледи во 

ромски населби, во 

општината, според 

Програмата за здравје за 

сите 

Спроведување на 

теренски активности за 

превентивни прегледи 

во ромски населби, 

според Програмата за 

здравје за сите 

Број на Роми 

опфатени со 

превентивни 

прегледи 

 

ЕЛС во 

партнерство со 

МЗ, Институт за 

јавно здравје на 

Република 

Македонија, 

Здравствени 

домови 

 

2017 год 

2018 год 

15.000,00 

ден 

Буџет на 

Министерство 

за здравство, 

ЕЛС, донации/ 

донаторски 

средства 

Најмалку 100 

Роми над 25 

годишна возраст 

опфатени со 

превентивните 

прегледи 

9. Основање на фонд за 

социјално ранливите 

категории на лица кои се 

ургентни за интервенција 

и за што е потребно 

услуги од секундарното 

здравство вклучувајќи и 

ортопедски помагала 

Спроведување на 

теренски активности за 

превентивни прегледи 

во ромски населби, 

според Програмата за 

здравје за сите 

Основан фонд, 

и 

 

Број на лица кои 

добиле средства 

ЕЛС во 

партнерство со 

МЗ, Институт за 

јавно здравје на 

Република 

Македонија, 

Здравствени 

домови 

2017 год 

2018 год 

300.000,00 

ден 

ЕЛС, МТСП, 

МЗ, донации/ 

донаторски 

средства 

(приватен 

сектор, 

граѓански 

сектор, верска 

заедница, 

граѓани на 

општината) 

Најмалку 5 лица 

добиле средства 

од фондот на 

годишно ниво (од 

моментот на 

формирање на 

фондот- 2020) 
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Област:ЖЕНАТА РОМКА  

 

Активност Излезен резултат Индикатори Надлежни 

институции 

Време за 

реализација 

Бует Извор на финансии резултат 

1. Организирање на 

работилници за 

зајакнување на 

капацитетите на 

претставниците на 

локалната 

администрација од 

општина Берово, во 

делот на 

мониторинг и 

евалуација на 

стратешките 

документи од 

областа на 

инклузија на Ромите 

Организирање на работилници 

за зајакнување на 

капацитетите на 

претставниците на локалната 

администрација, во делот на 

мониторинг и евалуација на 

стратешките документи од 

областа на инклузија на 

Ромите 

Број на 

учесници, 

поделени по 

полова и 

етничка 

припадност 

Единиците на 

локална 

самоуправа 

во 

партнерство 

со ЗЕЛС 

2017 год 

2018 год 

30.000, 00 

ден 

Буџет на МТСП, ЕЛС, 

Донации/донаторски средства 

 

Најмалку 5 

обучени од 

кои 2 се жени 

(до 2020) 

2. Координација и 

обука на НВО и 

зајакнување на 

капацитетите на 

организациите и 

жените преку обука 

за изработка на 

проекти за 

аплицирање на 

фондови од 

донатори и ЕУ 

Организирање на работилници 

за унапредување на 

капацитетите за лобирање, 

подигање на гласот за 

положбата на Ромката во 

семејството и општеството 

Број на обуки и 

број на обучени 

лица 

Единици на 

локална 

самоуправа 

во 

партнерство 

НВО-а 

2017 год 

2018 год 

100.000, 

00 ден 

Буџет на ЕЛС, 

Донации/донаторски средства 

 

Организирана 

најмалку по 1 

обука 

годиншно од 

2018-2020 

4. Организирање 

на 

средби/настани/ 

работилници за 

подигнување 

информираноста кај 

припадниците на 

Организирање на 

средби/настани/работилници 

за подигнување 

информираноста кај 

припадниците на полицијата, 

судството и ЦСР во однос на 

импактот на родовото 

Број на средби ЕЛС во 

партнерство 

со Академија 

за судии и 

обвинители, 

МВР, НВО 

2017 год 

2018 год 

30.000,00 

ден 

Буџет на ЕЛС, 

Донации/донаторски средства 

 

4 спроведени 

обуки до 

(2020) 
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полицијата, 

судството и ЦСР од 

општина Берово во 

однос на импактот 

на родовото 

насилство врз 

сиромаштијата и 

социјалната 

исклученост на 

ромската жена 

насилство врз сиромаштијата и 

социјалната исклученост на 

ромската жена 

5. Иницирање на 

координирана 

акција помеѓу 

локалните 

институции и 

ромски НВОи за 

развој на модел 

за соработка во 

општината 

Иницирање на координирана 

акција помеѓу локалните 

институции и ромски НВОи за 

развој на модел за соработка 

Број на 

организирани 

координативни 

средби 

 

Единици на 

локална 

самоуправа 

во 

партнерство 

со ромски 

НВО-а, МВР, 

ОЈО, ЦСР, 

патронажна 

служба, 

средни 

училишта, 

Државен 

просветен 

инспекторат, 

итн. 

2017 год 

2018 год 

12.000,00 

ден 

Буџет на 

МТСП,Донации/донаторскисредства 

 

Најмалку 2 

средби 

годишно до 

2017-2018 
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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  

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на 

Годишен извештај за реализација на Г2 програма за активностите на  

Општина Берово за 2018 година во областа на туризмот 

 

 

Се објавува З А К Л У Ч О К за усвојување на Годишен извештај за реализација на Г2 програма за 

активностите на Општина Берово за 2018 година во областа на туризмот, Бр.09-934/1, што Советот 

на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 13.03.2019 година. 

 

 

 

Бр.08-971/32                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

14.03.2019 год.                                                                                Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                      Звонко Пекевски с.р. 

 

  

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ 

бр.5/02) и член 19 став 2 точка 44 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина 

Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/80 и 20/10), Советот на Општина Берово на 19-тата седница одржана на 

13.03.2018 година,  донесе: 

 

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на 

Годишен извештај за реализација на Г2 програма за активностите на  

Општина Берово за 2018 година во областа на туризмот 

 

 

1. Сe усвоjува Годишен извештај за реализација на Г2 програма за активностите на Општина 

Берово за 2018 година во областа на туризмот, Бр.18-802/1 од 04.03.2019 година. 

 

 

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 

гласник на Општина Берово“. 

 

 

 

Бр.09-934/1                                                                           Совет на Општина Берово 

13.03.2019 година                                                                              Претседател 

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

 
 
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА: 
 

Г2 ПРОГРАМА за активностите на Општина Берово за 2018 година во 
областа на туризмот 
 
 
 

 

февруари 2019 

 

 

Извештајот ги сумира активностите извршени од страна на администрацијата во oдделението за 
локален економски развој, и истиот е реализиран во соработка со другите институции на локално 
ниво и се однесуваат за периодот од 01.01.2018  до 31.12.2018 година за реализација на: Г2 
ПРОГРАМА за активностите на Општина Берово за 2018 година во областа на туризмот бр.09-2910/1 
од 05.12.2017 година 
 Основа за реализација на активностите претставува усвоената годишна Програма во областа 
на туризмот од Советот на општина Берово за 2018 година. Од тука, согласно своите надлежности и 
задолженија, а во насока на поттикнување на туризмот, а преку тоа и условите за локален развој, 
според претходно усвоените дефинирани стратешки цели и приоритети, беа базирани активностите 
за реализација на програмата за подршка во областа на туризмот на Општина Берово за 2018 
година. 
 Програмата за поттикнување на развојот на туризмот беше 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 во 
Стратешките документи на општината  и усвоените приоритети и тоа: 
 
Г2  Поттикнување на  развојот во туризмот 

 Дефинирање на туристичкиот производ со 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 

 Како резултати од реализацијата на програмата кои дадоа посебен белег на работењето во 
изминатата година треба да се посочат: 

 Активностите за евиденција регистрација и категоризација на сместувачките капацитети од 
мал обем согласно ингеренции на локалната самоуправа со процесот на децентрализација 
во областа на туризмот, каде во надележност на градоначалникот е водење на регистар на 
приватни сместувачки капацитети од мал обем. Преку одделението за ЛЕР се реализираа 
активностите за евиденција регистрација и категоризација на сместувачките капацитети. Во 
изминатиот период поголемиот број на издадени решенија кои се со важност од 3 години се 
изминати и се вон сила. Заради настанатата ситуација отпочната е процес на информирање 
на граѓаните за обновување на решенијата за категоризација и обновување на базата на 
податоци со која расоплага Општина Берово. При посетата на комисијата задолжително се 
информираат граѓаните кои вршат туристичка дејност од мал обем да постапат согласно 
законските одредби. 
 

 „Oдржливо управување со природните ресурси во микро регионот Пијанец-Малеш“- 
надградување 2 фаза 
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 Со проектот се остварува врамнотежување на економските, социјалните и целите за 
зачувување на природата и нивно интегрирање со цел одржливо управување на природните 
ресурси во микро регионот Пијанец – Малеш. 
Промоција на природните ресурси  и нивно ставање во функција на одржлив туризам. Главни 
активности на истиот се:  
Картирање / мапирање на регионот со GPS, 
Изработка и поставување на информативни табли кои се поставени на локалитетите 
наменети за афирмација на природните ресурси во микро регионот Пијанец–Малеш. Истите 
се изготвени со текст, фотографии и лекторирани од страна на ангажирани лица. Во Берово 
се планирани 9 табли на три локации. 
Изработка и поставување на патокази кои ќе придонесат за полесно пристапување до 
локалитетите и велосипедските патеки во регионот. Изработен е дизајн на две големи мапи 
кои се предвидени за билбордите во Делчево, Берово и Пехчево и кои ќе бидат почетни точки 
на сите посетители, односно точки од каде ќе тргнуваат турите за посета на локаллитетите 
со природни ресурси. 
Изработена е карта на регионот со локации и QR code на наведените локации. Изработка на 
една конструкција за билборди за поставување на регионалната карта која ќе биде поставена 
во централното градско подрачје на  Берово.  
Надоградба на веб портал http://prirodapijanecmales.mk/ кој ќе биде наменет за промоција на 
природните вредности на регионот, ќе биде редовно надоградуван и истиот ќе биде ставен 
на располагање и на останатите општини од регионотт. Порталот е преведен на англиски 
јазик и на истиот ке бидат поставени нови локации за регионот, нови QR кодови и е ќе може 
да се користи на тач екранот кој е набавен и ќе се користи во Туристичкиот информативен 
центар во Берово, Пехчево и Делчево. 
Уредување на туристичка атракција со букви во градовите изработени од природен дрвен 
материјал: Делчево, Пехчево и Берово на кои е напишано имињата на градовите „Делчево“ 
„Пехчево“ и „Берово“. Поставени се букви со имињата на градовите по примерот на многу 
европски градови како една од добрите практики за привлекување на туристи и промоција 
на природните и другите вредности на регионот. На  три локации во градски подрачја на 
општините Делчево, Пехчево и Берово и се изготвени и поставени 20 букви. Буквите се со 
димензија 140цм х 80 цм х40цм изработени од дрво и поставени на бетонска подлога. Ќе 
служат за промоција на регионот и фотографирање на туристи. 
Изработка и поставување на брендирани „фото рамки“ за фотографирање на туристи. Во 
непосредна близина на градовите Делчево, Пехчево и Берово се  поставени брендирани 
рамки за фотографирање на посетители и туристи. Рамките се лоцирани на места кои нудат 
одлична панорама или пејсаж карактеристичен за регионите. 
Уредување на простории „ТИП“ за туристички инфо точки во општина Делчево, Пехчево и 
Берово. Во веќе постоечки простории на општините Делчево, Пехчево и Берово е набавен 
мебел и опрема за доуредување на постоечките простории.  Обврска на трите општини е да 
обезбедат лица кои ќе бидат ангажирани во туристичките инфо точки, ќе обезбедуваат 
информации за посетителите и ќе разработат механизми за евиденција и проценка на бројот 
на посетители. 
ИТ Информативни точки. Во инфо центрите се инсталирани ИТ опрема со компјутери на допир кои 
ќе бидат достапни за туристите и кои ќе нудат информации за локации, издавање на соби за туристи 
како и локации со природни вредности. 
 

* Информации за активностите и резултатите се дадени во Анекс 1 
 
 

__________________________________________________________________ 
 

                           Ѓорѓи Пеовски с.р. 
                    Одделението за локален економски развој 
 
 

 

http://prirodapijanecmales.mk/
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АНЕКС 1 
 
Информација за реализираните активности согласно Г2 ПРОГРАМАТА ЗА АКТИВНОСТИТЕ НА 
ОПШТИНА БЕРОВО ЗА 2018 ВО ОБЛАСТА НА ТУРИЗМОТ 
 

 
 

 

 

 

 

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  

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на 

Извештај за реализација на Г1 програма, за поддршка на локалниот економски развој на Општина 

Берово за 2018 година 

 

 

Се објавува З А К Л У Ч О К за усвојување на Извештај за реализација на Г1 програма, за поддршка 

на локалниот економски развој на Општина Берово за 2018 година, Бр.09-935/1, што Советот на 

Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 13.03.2019 година. 

 

 

 

Бр.08-971/33                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

14.03.2019 год.                                                                                Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                      Звонко Пекевски с.р. 

 

  

Активност временски рок буџет (МКД) 
Управување со туризмот (евиденција, 
регистрација и категоризација, 
стандардизација)  

јануари- декември / 

Промоција на туристичката понуда  февруари-декември 0,00 
Печатење на промoтивен материјал 
(брошури, флаери, мапи ,поставување на 
туристичка сигнализација) во рамки на 
проектот „Oдржливо управување со 
природните ресурси во микро регионот 
Пијанец-Малеш“- надградување 2 фаза 
(вкупен буџет за сите три општини е 
2.750.000,00 од донаторот Програма за 
зачувување на природата во 
Македонија) 

јануари- декември 0,00 

Изработка на промотивни материјали и 
печатење  

јануари- декември 0,00 

Вкупно  
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Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ 

бр.5/02) и член 19 став 2 точка 44 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина 

Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/80 и 20/10), Советот на Општина Берово на 19-тата седница одржана на 

13.03.2018 година,  донесе: 

 

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на 

Извештај за реализација на Г1 програма, за поддршка на локалниот економски развој на Општина 

Берово за 2018 година 

 

 

 

1. Сe усвоjува Извештај за реализација на Г1 програма, за поддршка на локалниот економски 

развој на Општина Берово за 2018 година, Бр.18-803/1 од 04.03.2019 година. 

 

 

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 

гласник на Општина Берово“. 

 

 

 

Бр.09-935/1                                                                           Совет на Општина Берово 

13.03.2019 година                                                                              Претседател 

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

 

 

 

Општина Берово 
 

 
ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА: 
 
Г1 ПРОГРАМАТА ЗА ПОДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 
НА ОПШТИНА БЕРОВО ЗА 2018 ГОДИНА  

 

 февруари  2019  

 

 

Овој извештај претставува збир на активности кои се реализирани од страна на Одделението 
за локален економски развој, а во соработка со другите институции на локално ниво и со 
учество на граѓанското општество (граѓански сектор, месни заедници, асоцијации и 
фондации), а се однесуваат за периодот од 01.01.2018 до 31.12.2018 година за реализација на: 
Г1 ПРОГРАМАТА ЗА ПОДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ НА ОПШТИНА БЕРОВО 
ЗА 2018 ГОДИНА. 
 Врз основа на надлежности и задолженија, а во насока на подобрување на 
економската клима и условите за локален развој, според претходно усвоените дефинирани 
стратешки цели и приоритети, а во согласнсот со Стратегијата за локален економски развој 
2014-2019 година за Општина Берово беа планирани активности за реализација на 
програмата за подршка на локалниот економски развој за буџетската 2018 година. Основа за 
реализација на активностите представува усвоената годишна Програма за поддршка на 
локалниот економски развој од Советот на општина Берово за 2018 година број 09-2909/1од 
05.12.2017 година.  
 При планирањето на активностите од програмата се водеше сметка за специфичните 
потреби на граѓаните и фанансиските капацитети на општината преку проценка и анализа 
во сите тематски области во кои локалната самоуправа има законски надлежности.. 
Активностите за реализација на годишната програма за 2018 година се реализираат во 
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следните Подпрограми или области на делување: 
 
Г1 0 Поддршка на Локалниот економски развој 
 

 Операционализација на стратегија за локален економски развој преку 
партиципативно учество на заедницата, 

 Поддршка на развојот на МСП и претприемништвото, 
 Рационална употреба и искористување на природните ресурси во функција на 

локалниот економски развој, 
 Поттикнување на партнерства и стимулативни мерки 
 Средства за учество во имплементација и подготовка на проекти, 
 Други оперативни и расходни услуги, 
 Подготовка на проекти, 
 Опрема за ИКТ 

 
Активности и резултати од реализацијата на програмата како и други активности кои 
произлегоа во текот на 2018 година, а кои дадоа белег на работењето во изминатиот 
период се: 

 
  Согласно програмата и усвоениот буџет планирана беше објава на Јаен повик за 

финансирање проектни идеи во согласност со приоритетите од стратегиите за развој 
на општина Берово за 2018 година. 
         Комисијата за финансирање и буџет која е задолжена за спроведување и 
евалуација согласно донесената „Одлука за критериумите и постапката за 
распределба на средства за финансирање на активностите на здруженија на граѓани 
и фондации“ од Советот на Општина Берово со број 09-258/1 од 15.11.2017 година во 
состав: 
  
1. Гоце Ружински- претседател 

2. Славица Фурнаџиска – член 
3. Даниела Кржовска - член 
4. Предраг Монев- член 
5. Драган Мустачки- член 
 
и претставници од Одделението за локален економски развој кои се задолжени за 
техничка подршка од Општина Берово за спроведување на одлуката во состав: 
 
    1.Ѓорѓи Пеовски-раководител на одделение за локален економски развој 
    2.Јасмина Кржовска-помлад соработник за развој на ИТ,НВО и туризам 
 
се состана на ден 19.04.2018 година во 14:00 часот и ги презеде достасаните предлог 
проекти од архивата. Заклучно со предвидениот рок во јавниот оглас, до Општина 
Берово и Комисијата за спроведување и евалуација беа доставени 6 предлог проекти 
и тоа од следните здруженија или фондации: 
1. Училишен спортски клуб ДЕДО ИЉО МАЛЕШЕВСКИ 
2. Здружение ВЛАДИМИРСКИ ИЛИНДЕНСКИ СРЕДБИ(ЗВИС) 
3. Здружение на пензионери од општина Берово 
4. Планинарски спортски клуб „МАЛЕШЕВСКА КОРИЈА“ 
5. ЗГ МАЛЕШ НЕТ 
6. Ромски Центар САСТИПЕ-ЗДРАВЈЕ Берово 
 
Комисијата за спроведување и евалуација на јавниот повик 2018 година во 
согласност со критериумите и потребната документација која треба да се достави  го 
пополни образец број 1 листите за проверка на доставените предлог проекти 
согласно усвоените обрасците од претходниот записник со бр.36-1169/2 од 
27.03.2018 година, а врз основа на огласот бр.36-1169/1 од 02.04.2018 и изврши 
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поединечна проверка на доставените предлог проекти кои се дадени во записникот и 
тоа: 
  1. Образец 1- ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА НА ДОСТАВЕНИ ПРЕДЛОГ ПРОЕКТИ  
По разгледување на  доставените документи комисијата го заврши состанокот и 
предложи да продолжи на 23.04.2018 година во 14:00 часот и тогаш да се пополнат 
образец број 2 и образец број 3  и да се изврши поединечна евалуација и рангирање 
на доставените предлог проекти.  
Комисијата за спроведување и евалуација на јавниот повик 2018 година го продолжи 
состанокот на 23.04.2018 година во 14:00 часот и при разгледување на проектите ги 
рангираше и ги пополни образците 2 и притоа забележа дека во Одлуката за 
критериумите и постапката за распределба на средства за финансирање на 
активностите на здруженија на граѓани и фондации со број 09-258/1 од 15.11.2017 
година во член 4 во табелата критериуми, во точка 1.3 направена е техничка грешка 
бидејќи не се совпаѓа со точка 1.3 од објавениот Јавен оглас. Притоа Комисијата 
зазеде став дека ќе се придржува според точката 1.3 од објавата во огласот и образец 
број 2 за евалуација и бодирањето кое е изработено според огласот. 
По разгледување на комплетната документација на достасаните  предлог проекти од 
страна на комисијата, предлог проектот од Ромски Центар САСТИПЕ-ЗДРАВЈЕ Берово 
е одбиен поради некомплетни документи и тоа: 

1. Стара тековна состојба од 2002 година од која неможе јасно да се определи дали 
здружението се уште постои и дали е активно, при тоа комисијата констатираше дека ова не 
претставува валиден доказ и предлог проектот нема да 

се разгледува. 
2. Здружението нема годишен извештај  и завршна сметка за претходната година 
(точка број 5 според  задолжителната документација) која здружението треба да ја 
достави. 
Останатите 5 проекти ја поминаа техничката евалуација и се дадени за понатамошна 
постапка на разгледување со евалуација и бодирање на секоја предлог проект 
поединечно според критериумите за евалуација и рангирање од усвоените образец 2 
и образец 3. 
  2. Образец 2-ЕВАЛУАЦИЈА НА ПРОЕКТИ (КРИТЕРИУМИ И БОДОВИ)  
  3. Образец 3-РАНГИРАЊЕ НА ДОСТАВЕНИ ПРЕДЛОГ ПРОЕКТИ  
 
Комисијата ја допрецизираше точка 9 од основните организациски критериуми каде 
апликантите треба да прикажат сопствено учество или кофинансирање во износот од 
најмалку 10% од вкупниот износ на буџетот на самиот проект и работеше по 
побараните 10% од средствата. Констатирани се технички грешки во однос на % на 
сопственото учество (односно 10% од вкупниот буџет) во проектот на Училишен 
спортски клуб ДЕДО ИЉО МАЛЕШЕВСКИ и ЗГ МАЛЕШ НЕТ, а комисијата предложи да 
се прифатат апликацијата со соодветното сопствено учество. 
Врз основа на извршената евалуација поединечно за секој предлог проект и според 
областите за кои се доставени проектите согласно извршеното рангирање 
редоследот на бодирање е : 
 
  1. Здружение ВЛАДИМИРСКИ ИЛИНДЕНСКИ СРЕДБИ(ЗВИС)-95 бода 
  2. Планинарски спортски клуб „МАЛЕШЕВСКА КОРИЈА“-72 бода 
  3. Училишен спортски клуб ДЕДО ИЉО МАЛЕШЕВСКИ -65 бода 
  4. ЗГ МАЛЕШ НЕТ-64 бода 
  5. Здружение на пензионери од Општина Берово-52 бода 
 
Според ставот на комисијата од образец 2 максимален број на бодови кои можат да се 
добијат е 100 и проектите кои имаат минимум 60 бода ќе се земат во предвид. 
Проектот на Здружение на пензионери од Општина Берово имаше 52 бода и поради 
предходно изнесените причини комисијата предложи да не се поддржи 
финансирањето на проектните активности. 
Комисијата согласно усвоените обрасци и извршената поединечна евалуација на 
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проектите достави до Градоначалникот Извештај од спроведената евалуација со 
предлог за поддршка и финансирање на проекти.  
 

Рангирање по основ на добиени поени: 
Мерка 1: Локален економски развој, туризам, заштита на животната средина, социјална 
кохезија, енергетската ефикасност и обновливите извори на енергија, образование и култура: 
 
 

Р.Бр Доставен предлог 
проект/апликант 

Побарани  
средства 

Сопствени 
средства 

Исполнетост 
на условите и 
критериумите 

Вкупен 
просек на 

поени 

1. Училишен спортски клуб 
ДЕДО ИЉО МАЛЕШЕВСКИ 

300.000 30.000 да 65 

2. Здружение ВЛАДИМИРСКИ 
ИЛИНДЕНСКИ 
СРЕДБИ(ЗВИС) 

146.000 214.000 да 95 

3. Здружение на пензионери 
од општина Берово 

154.500 51.500 не 52 

4. Планинарски спортски клуб 
„МАЛЕШЕВСКА КОРИЈА“ 

60.000 540.000 да 72 

5. ЗГ МАЛЕШ НЕТ 200.000 22.000 да 64 

 
Врз основа на извршената евалуација поединечно за секој предлог проект и според областите 
за кои се доставени проектите, Комисијата му предложи на Градоначалникот врз основа на 
расположливите средства од усвоениот Буџет и програмите за 2018 година да склучи 
договор согласно извршеното рангирање и редоследот на бодирање.  
ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР 

Р.Бр Доставен предлог 
проект/апликант 

Побарани  
средства 

Предложени средства 

1. Училишен спортски клуб ДЕДО 
ИЉО МАЛЕШЕВСКИ 

300.000 ден. 30.000 ден. 

2. Здружение ВЛАДИМИРСКИ 
ИЛИНДЕНСКИ СРЕДБИ(ЗВИС) 

146.000 ден. Од 100.000 до 120.000 ден. 

3. Планинарски спортски клуб 
„МАЛЕШЕВСКА КОРИЈА“ 

60.000 ден. 30.000 ден. 

4. ЗГ МАЛЕШ НЕТ 200.000 ден. Од 20.000 до 30.000 ден. 

 
За таа цел, склучен е договор со 4 здруженија од кои ЗГ МАЛЕШ НЕТ не побара да му бидат 
исплатени средства за што сметаа дека нема да бидат во можност да ги реализираат 
предвидените активности во апликацијата. Во прилог се копии од извештаите на 
здруженијата кои добија финансиска поддршка од буџетот на општината за 2018 година. 

 Организирање на Форуми во заедницата во согласност со Статутот на ЕЛС се спроведе 
кон крајот на ноември и декмври 2018 година.  
Согласно начелата на програмата се формираше оперативна група која ги организира 
двете сесии за предлозите од граѓаните со цел да биде инкорпорирани во Буџетот за 
2019 година. Со мнозинство од присутните граѓани, на втората форумска сесија, која 
што се одржа во просториите на ОСУ ,,Ацо Русковски" во Берово, граѓаните одлучија: 
во Општина Берово во 2019 година да се асфалтира паркинг просторот кај детската 
градинка ,,23 Август”. Во рамките на форумската сесија, како прворангирани, со ист 
број на гласови, беа: ,,Проектот за изградба на јавни санитарни јазли за туристи и 
граѓани" и ,,Асфалтирање на паркинг просторот кај детската градинка ,,23 Август”. 
После повторното гласање по работни групи, како прворангиран беше  истакнат 
,,проектот за асфалтирање на паркинг просторот кај детската градинка ,,23 Август”. 
На форумските сесии во просек учествуваа околу 80 до 90 граѓани. 
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Во периодот согласно годишната програма се спроведе постапка за Јавна набавка-услуги за 
изработка на нова стратегија и програма за Енергетска ефикасност согласно Законот за 
енергетика и стратегиите на Република Македонија и почетокот на октомври 2018 година е 
донесена одлука за избор на најповолен 

 понудувач во постапката за доделување на договор за јавна набавка за ИЗРАБОТКА НА 
ТРИГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ (2019-2021) со Здружението 
МАЦЕФ - Центар за енергетска ефикасност на Македонија од Скопје. Програмата е 
изработена и дадена на мислење до Агенцијата за енергетика. 
 

 Општина Берово поднесе проект до Министерството за економија врз основа на 
јавниот оглас за изработка на локални Стратегии за развој на туризмот. 
Апликацијата беше прифатена и беа одобрени средства за финансирање. Се пристапи 
кон објавување на јавен повик и најповолен понудувач беше економскиот оператор 
О3 Инвест од Скопје. Стратегијата за развој на труизмот во Општина Берово е за 
период од  десет години  односно од 2019 до 2029 година. Нацрт верзијата е 
изготвена и во фаза на разгледување од локалните чинители. Предвидено е да се 
одржи и јавна средба за разгледување на предлозите со коментари од сите чинители.  
 
Поддршка на развојот на МСП и претприемништвото 
 
Во соработка со други институции и организации континуирано се помага во 
подобрување на развојот на претприемачкиот дух во заедницата која ќе помогне на 
младите лица да отпочната свој бизнис, воведдување на нови технологии, промоција 
и обуки, поттикнување на прекуграничната соработка во координација со локалната 
самоуправа и особено со Агенцијата за вработување на Република Македонија ЦВ 
Берово, регионалните институции како што е Центарот за развој на источниот 
плански регион и во неговите рамки формираниот Регионален Бизнис Центар на ИПР 
како и други заинтересирани страни. 

 Отпочната е постапка за формирање на постојано работно тело и одржување на 
состаноци на „Економско-социјален совет“ при ЕЛС општина Берово за кој во 
подговотовка е Деловник за работа како и именување на членови на советот.  

 
Рационална употреба и искористување на природните ресурси во функција на 
локалниот економски развој 
 

 Учество на едукативно информативни работилници во Штип за можностите за 
искористување на средствата од ИПАРД програмата како и за средствата од 
АФПЗРР. 

 Изработена е апликација и доставено е барање по јавниот повик бр. 02/2018 за 
проектот „Реконструкција и рехабилитација на локален пат, с. Владимирово до спој 
со регионален пат Р 1304 с. Мачево“ со кој Општина Берово, аплицира по конкурс за 
доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска 
поддршка на руралниот развој за 2018 година”, Мерка 321 Подобрување на 
квалитетот на живот во руралните средини-Развој на јавна инфраструктура во 
руралните средини, точка 2. Инвестиции во локалната патна инфраструктура 
(вклучително и мостови) за поврзување на села со регионален пат или со населено 
место-град во должина до 7 км. 

Поднесена е апликација за јавниот повик бр. 08/2018 за проектот „Партерно уредување и 
урбана опрема за Зелен пазар во Берово“ со кој Општина Берово, аплицира по конкурс за 
доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на 
руралниот развој за 2018 година”, Мерка  123 – Инвестиции за преработка и маркетинг на 
земјоделски производи, Подмерка 123.3 - Инвестиции во пазарна инфраструктура за 
постбербени активности и се совпаѓа со активностие за 

 изградба на Зелен пазар во Берово а чија што цел и беше да се заокружи целата 
инвестиција и да се финализира со целосно нов простор на градскиот пазар во 
Берово. 
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 Предлог проект за учество на јавен повик бр. 07/2018 за користење на средства од 
Програмата за финансиска поддршка на руралниoт развој за 2018 година за мерка 
124.1 на проектот „Рехабилитација на дел од локален пат  за пристап до земјоделско 
земјиште од с.Русиново до м.в Безгаштево“. 

 
Поттикнување на партнерства и стимулативни мерки 

 
 Имплементирани се активности за продолжување на Саемот „Малешевијата на 

дланка“ и Етно плоштад фестивал 2018 година со цел промоција на локалните 
производи, зголемување на домашниот буџет, промоција на руралната економија и 
развој на туризмот преку спецификите со кои располага нашата општина. На саемот 
учествуваа околу 30 излагачи кои своите производи ги претставија, а меѓу нив имаше 
и учесници од други градови кои досега редовно беа дел од настанот. 
 

 Воспоставување на партнерски односи со Европски градови и општини од земји 
членки на ЕУ во функција на искористување на средства од ЕУ фондови од 
Програмата Европа за граѓаните каде општина Берово со други 15 партнери 
учествуваше во реализација на проектот “Countering Euroscepticism through Cultural 
Heritage Preservation” и на Конференцијата која се оддржа во Књажевац на почетокот 
во месец мај 2018 година. За реализација на овие активности на работната посета 
учествуваа представници од сите свери во Општината Берово, а трошоците беа 
покриени во рамки на буџетите од проектот (патување, престој и материјали за 
средбите). 

 
 За таа цел се одржани обуки за подигнување на вештини и знаења (претставници на 

ОСУ Ацо Русковски и општина Берово учествуваа во работилниците кои се спроведоа 
во рамки на проектот „ЗЕЛЕНИ ЗГРАДИ ЗА ЗАЕДНИЧКА ЗЕЛЕНА ИДНИНА-ГРЕЕН“ 
CB006.1.11.038, финансиран од ИНТЕРРЕГ ИПА Програмата за прекугранична 
соработка помеѓу Р. Македонија-Р. Бугарија 2014-2020.  
 

Средства за учество во имплеметација на проекти. 
 
Врз основа на на објавениот ЈАВЕН ПОВИК БР. 01/2015 за доставување на барања за 
користење на средства од ЕУ ИПА грантот за рурална инфраструктура и финансиска 
поддршка на единиците на локалната самоуправа се одобрени средствата за Изградба на 
зелен пазар во Берово со намена за подобрување на нивото на општинските услуги. 
Финансиската поддршка од донаторото за ИПА грант бр.МСИП/ИПА/02-2 изнесува 8.293.706 
денари (134.857 евра), а Општина Берово учествува во проектниот фонд со 4.174.951 денари 
(односно 67.885 евра), или вкупниот буџет за проектот изнесува 12.468.657 денари (202.742 
евра) согласно Одлуката за измена на Одлуката за кофинансирање на проектот „Изградба на 
зелен пазар во Берово“ бр. 09-2340/1 од 16.07.2018 година со цел успешна реализација и 
искористување на средствата до крајот на 2018 година, а по спроведената набавка и 
поднесената најниска понуда од економскиот оператор. По спроведената постапка за избор 
на најповолен изведувач и одобрувањето од страна на имплементаторот Светска банка со 
финансиски 

 средства од ЕУ беше избрана компанијата ДОО Виа Инженеринг. Рокот за извдеување 
на градежните работи е продолжен до месец март 2019 година. 
 

 Зедничко учество во аплицирање и реализација на проекти со други општини во 
рамки на Програмите на различни донатори, меѓународни асоцијации, фондови, 
амбасади и други, за меѓуопштинска соработка и микрорегионални проект 
каде се аплицирани проекти од програмата на УНДП во рамки на грантови за 
општините преку проектот: Подобрување на општинското владеење и тоа 
проектите “Зелена машина за зелена иднина” и Изградба на ул. “Гоце Делчев” во 
с.Русиново, во висина од 26,000 евра од кои прифатен за финасирање е еден од 
проектите кој се однесува на набавка на зелена машина и ќе се финасира од 
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програмта, а во една од компонентите на истиот проект ќе се изработат и 
Интегрирани стратегии за ЛЕР кој е во тек. 
Во склоп на друг повик на УНДП е поднесена апликација по повикот за „Зајакнување 
на општинските совети“.  
 

Други oперативни расходи и договорни услуги 
 Воспоставување на Системот за управување со квалитет по новиот стандард ISO 

9001:2015 спроведување на Политиката за квалитет, која е дел од целокупната 
работна политика на институцијата и е заснована на примена и одржување на 
работен систем и на принципот за унапредување со квалитетот. Целта е потполно 
задоволување на барањата и воспоставување на новиот стандардот ISO 9001:2015, 
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 ЕЛС Општина Берово. 

Комуникација и координација со Агенцијат за вработување на Република 
Македонија за промовирање на програмите за самовработување и вработување на 
младите до 29 годишна возраст. Успешено беше поднесена апликација која беше 
одобрена со што се во септември се отпочнаа активности од Програмата за 
Општинско корисна работа (ОКР 2018) и ангажирање на невработени лица каде при 
првична селекција се одбрани 9 лица, а потоа се одобрени дополнителни 6 лица или 
вкупно 15 невработени лица од кои 5 се на 9 месеци, а 10 лица на 6 месеци ангажман.  
Постојана комуникација на дневна и неделан основа со регионалните институции 
како што е Центарот за развој на источниот плански регион и други заинтересирани 
страни. Доставување на податоци и прашалници за потребите на министерствата и 
нивно ажурирање.  
До Ценатарот за развој на источен плански регион беше поднесен проект за Изградба 
на кејот на река Брегалница кој е избран и прворангиран пртоект за 
имплеменатација со средства од Бирото за регионален развој. Проектот е 
надополнување на претходно предложениот проект за раконструкција на коритото 
на р. Брегалница во партнерство со општина Струмјани во Р. Брегалница од 
програмта за прекугранична соработка. 
 
Подготовка на проекти 

 
Превод на проектна документација и стручна литература за проектите кои се аплицирани 
согласно Законот за задолжување на Република Македонија со заем кај Европската 
инвестициона банка, а во врска со распределените средства за општина Берово по 
пороектот „Водоснабдување и одведување на отпадни води“ преку Министерството за 
транспорт и врска за проект „Изградба на зафат и цевковод за снабдување со вода за пиење 
на с.Двориште, Општина Берово“. Во рамки на преостанатите средства се изработува 
техничка документација за главен цевковод и секундарна мрежа за поврзување на 
резервоарите со вода за пиење во туристичката населба Беровско езеро и веќе е изработено и 
проектно фише. За двата проекти се чека мислење од консултантите и нивни предлози за 
корекции кои потоа ќе бидат објавени за избор на најповолен изведувач. 

 Набавка на ИКТ  опрема, потрошен матеијал како и резервни делови. 
Уплата за софтвер преку Макдеонски бизнис системи за работа на одделенијата во 
општината. 
 
Преку одделението за ЛЕР, а во соработка со Ромскиот информативен центар и другите 
институции на локално ниво се изработи стратегија за инклузија на Ромите во Општина 
Берово која беше усвоена од Советот.  
Во соработка со здржението Сонце од Тетово и Советот на Европа, Општина Берово е дел од 
осумте општини каде се спроведуваат активности во рамки на Проектот ROMACTED. 
Формирана е Локална советодавна група од институциите и уште една група од заедницата 
на Ромите.  
Покрај тоа се организираaт и состаноци  каде координатор е одделението за локален 
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економски развој и воедно претседава со Советодавната Група  на Грѓани во соработка со 
назначеното лицето за превенција при ПС од ОН Берово, а како проектни активности од 
добрите практики на мисијата на ОБСЕ и полицијата на РМ и Општина Берово. 
 

 ГА- Програми за развој 
 Прекугранична соработка 

 
 
 
 
 
Буџетско учество за финасирање на проекти од ИПА фоондовите Interreg-IPA CBC 
PROGRAMME:2014TC16I5CB006-2015-1-207 за проектот „Градење на инфраструктура за 
одржлив развој на туризмот“ за двата партнери ЕЛС Oпштина Берово и Општина 
Сандански. Истиот е дел и од развојните програми, а одобрен и усвоен од Советот на општина 
Берово. Проектот согласно договорот е во завршна фаза односно краен датум на реализација 
е до 18 октомври на 2018 година. Во текот на 2018 година дел од предвидените средства и 
авансот се трансверирани до партнерот, општина Сандански. Вкупната висина на потрошени 
средства е околу 7.108.415 ден или 115.584 евра заклучно со 30.09.2018 година. 

Главана цел на проектот се две инвестициски активности од кои еден 
водоснабдителен систем на Беровско езеро во општина Берово и два водни локалитети во 
паркот "Свети Врач" во Сандански како и семенари за генерирање на идеи за подобрување на 
туристичките услуги, информации и комуникациски активности, вклучувајќи и 
информативен пинкт "pop up promtion" и мобилна апликација. Со реализацијата на овој 
проект ќе се обезбеди генерирање на знаења за зголемување на квалитетот на туристичките 
услуги и размена на знаења помеѓу двете погранични општини. 

Преку прoектот се реализираат следнве активности: 
1.Организирање на семинари со цел промоција и меѓусебна дискусија за туристичките услуги 
во пограничниот регион 

2. Развој на мобилни апликации за Android, iPhone 
3. Обезбедување на систем за водовод на Беровско езеро 
4. Реконструкција на водени езера во градскиот парк "Св Врач" во Сандански 
 

Финансиски  извештај  за  реализација  Г1 ПРОГРАМАТА ЗА ПОДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ 
ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ НА ОПШТИНА БЕРОВО ЗА 2018 ГОДИНА. 

 
 Одделението за локален економски развој,  согласно  своите  ингеренции,  ги  

спороведува активностите за имплементација на програмските и проектните 
активности. 

 
 Доколку   има   потреба   од   набавки,   изготвува   само   техничка документација која 

ја доставува до комисијата за јавни набавки која е и надлежна за спроведување на 
постапката. 

 
 Управувањето и следењето на буџетот на службите во општината е во надлежност на 

одделението за финансиски прашања. 
 

* Информации за активностите и резултатите се дадени во Анекс 1 
 
 

 
Изработил:            
Одделение за локален економски развој 
 Ѓорѓи Пеовски с.р. 
 
 

„ Градење на инфраструктура за одржлив развој на туризмот “ 
Interreg-IPA CBC PROGRAMME:2014TC16I5CB006-2015-1-207 
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АНЕКС 1 
 
Информација за реализираните активности согласно Г1 ПРОГРАМАТА ЗА ПОДРШКА НА 
ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ НА ОПШТИНА БЕРОВО ЗА ТРЕТ КВАРТАЛ 2018 ГОДИНА. 
 

 Извештај -  Г1 0 Програмата за подршка на ЛЕР на општина Берово за 2018 година 

Р.бр ОПИС НА АКТИВНОСТ 
Реализација 

 
ПЕРИОД Краток опис 

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 2018 година 

Општина 
Берово 

160.000,00 ден 

jануари- 
декември 

Согласно програмата и 
усвоениот буџет беше објавен 
Јаен повик за финансирање 
проектни идеи во согласност со 
приоритетите од стратегиите за 
развој на општина Берово за 
2018 година. На предлог на 
Комисијата се склучени 
договори со  Училишен спортски 
клуб ДЕДО ИЉО МАЛЕШЕВСКИ ,   
Здружение ВЛАДИМИРСКИ 
ИЛИНДЕНСКИ СРЕДБИ(ЗВИС),  
Планинарски спортски клуб 
„МАЛЕШЕВСКА КОРИЈА“,  ЗГ 
МАЛЕШ НЕТ  во висина од 
180.000,00 ден од кои средства 
побараа во висина од 160.000 
ден. 

 
2 
 

Форуми во заедницата 
Општина 

Берово 0,00 ден 
септември
-декември 

Средствата за освежување (вода 
и сок) услуги за печатење и 
копирање, за модератор, 
комодератор, членови на 
работна се дел од оперативните 
трошоци. 

3 

Системот за управување со 
квалитет за спроведување на 
Политиката за квалитет 
итранзиција од ISO 9001:2008 
во  ISO 9001:2015 

Општина 
Берово 

106.200,00 ден 

јануари-
декември 

За време на проверката 
констатирани се низа позитивни 
констатации, од кои: 
 Воспоставено е добро 
владеење на документите 
 Изработени се јасни и детални 
процедури и работни упатства 
за сите процеси 
 Вклученоста на раководството 
во Системот за управување со 
квалитет е задоволителна 
 Системот за управување е 
соодветно заснован и се 
изведува. Системот за 
управување со квалитет е 
воспоставен на ниво на цела 
организација, без 
исклучувања на некои оддели 
или процеси. Изработен е 
Прирачникот за квалитет во кој 
организацијата го презентирала 
Системот за 
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 ГА- Програми за развој-Прекугранична соработка 

 

управување со квалитет преку 
барањата на стандардот МКС EN 
ISO 9001:2008 преминува во  ISO 
9001:2015.  

4 

Подобрување на 
општинското владеење 
проекти од програмата на 
УНДП 

UNDP 
160.00,00 ден 

септемвр
и-

декември 

меѓуопштинска соработка и 
микрорегионални проект 
каде се аплицирани 
проекти од програмата на 
УНДП во рамки на грантови за 
општините преку проектот: 
Подобрување на општинското 
владеење и тоа проектите 
“Зелена машина за зелена 
иднина”, општина Берово во 
висина од 26,000 евра, а во 
една од компонентитево 
подготовкса е изработка на 
Интегрирана стратегија за 
ЛЕР. 

5 

ЕУ ИПА грант за рурална 
инфраструктура и 
финансиска поддршка на 
единиците на локалната 
самоуправа се одобрени 
средствата за проектот 
„Изградба на зелен пазар во 
Берово“ 

Вкупниот 
буџет за 
проектот 
изнесува 
12.468.657 
денари 
(202.742 
евра)од кои 
Општина 
Берово 
учествува во 
проектниот 
фонд со 
4.174.951 
денари 
(односно 
67.885 евра) 

јануари-
декември 

Изградба на Зелен пазар во 
Берово кој ќе биде покриен и 
ќе овозможи негова поголема 
искористеност во различни 
временски услови. 

6 
Набавка на ИКТ (софтвер 
од МБС) 

Општина 
Берово 
30.000,00 ден 

 Набавка на ИКТ софтвер од 
МБС 

1 

„Градење на 
инфраструктура за 
одржлив развој на 

туризмот“ 
Interreg-IPA CBC 

PROGRAMME:2014TC16I5CB0
06-2015-1-207 

Interreg-IPA 
CBC 

PROGRAMME:2
014TC16I5CB0
06-2015-1-207 

Општина 
Берово 

7.108.415 ден  

јануари- 
декемвр

и 

Главните резултати од проектот 
се: Изграден функционален 
водоснабдителен систем на 
Беровско е езеро; Реконструиран 
парк во Сандански; Стекнати 
знаења на локалното население за 
туристичките услуги и 
продлабочување на соработката 
помеѓу двете општини од двете 
страни на границата. 
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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  

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на 

Годишен извештај за реализација на програмата за енергетска ефикасност на Општина Берово за 

2018 година 

 

 

Се објавува З А К Л У Ч О К за усвојување на Годишен извештај за реализација на програмата за 

енергетска ефикасност на Општина Берово за 2018 година, Бр.09-936/1, што Советот на Општина 

Берово го донесе на седницата што се одржа на 13.03.2019 година. 

 

 

 

Бр.08-971/34                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

14.03.2019 год.                                                                                Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                      Звонко Пекевски с.р. 

 

 

 

  

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ 

бр.5/02) и член 19 став 2 точка 44 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина 

Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/80 и 20/10), Советот на Општина Берово на 19-тата седница одржана на 

13.03.2018 година,  донесе: 

 

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на 

Годишен извештај за реализација на програмата за енергетска ефикасност на Општина Берово за 

2018 година 

 

 

1. Сe усвоjува Годишен извештај за реализација на програмата за енергетска ефикасност на 

Општина Берово за 2018 година, Бр.18-804/1 од 04.03.2019 година. 

 

 

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 

гласник на Општина Берово“. 

 

 

 

Бр.09-936/1                                                                           Совет на Општина Берово 

13.03.2019 година                                                                              Претседател 

Б е р о в о                                                                                    Јован Матеничарски с.р. 
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Февруари 2015 

 
 

Димитар Влахов 10, Берово 
2330 Берово 

    Тел/факс:.033/471 057 
    e‐mail: so.berovo@t‐home.mk 

 
 
 
 
 
 
 
         
 

Општина Берово 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА: 
 

ПРОГРАМАTA ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ НА 
ОПШТИНА БЕРОВО ЗА 2018 ГОДИНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февруари 2019 

 

 

 

mailto:so.berovo@t-home.mk
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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. 

Извештајот е дел од активностите кои се реализирани од страна на одделението 
за локален економски развој, а во соработка со другите институции на локално ниво и со 
учество  на  сите  чинители  и  заинтересирани  страни  за  периодот  од  01.01.2018  до 
31.12.2018 година за реализација на ПРОГРАМТА ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ НА 
ОПШТИНА БЕРОВО за 2018 година усвоена од Советот на општина Берово бр. 09-2911/1 од 
5.12.2017 година. 
Според претходно усвоените дефинирани стратешки цели и приоритети, а во согласнсот со 
Законот за енергетика од 2011 година, Општина Берово има обврска за изготвување на 
сопствена локална програма за енергетска ефикасност. Реализирањето на Програмата е 
со цел подобрување на енергетската ефикасност во објектите под општинска управа, како 
и во јавното осветление и конкретно се однесува за буџетската 2018 година. Основа за 
реализација на активностите претставува усвоената годишна програма преку зголемување 
на свеста за рационално користење на енергијата меѓу населението во општината, а во 
исто време и заштеда на парични средства со примена на мерките на енергетска 
ефикасност за да истите бидат употребени за понатамошно усовршување  и  подобрување  
на  состојбите  во  објектите  од  јавен  интерес.  Општина Берово под своја надлежност 
има триесет и два објекти и уличното осветлување како комунална услуга. 

 
Во базата на податоци на Општина Берово идентификувани се следните сектори и целни 
групи: 

 
1.   Сектор: Администрација 

x Целна група: Административни општински згради 
 

2.   Сектор: Образование 
x Целна група: Средно и Основни училишта 

 
3.   Сектор: Социјална грижа 

x Целна група: Детски градинки 
x  Целна група: Дом за стари лица 

 
4.   Сектор: Култура 

x Целна група: Дом на културата и музеј 
 

5. Сектор: Комунални услуги 
x Целна група: Улично осветлување 
x Целна група: Јавни Комунални Претпријатија 

 
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. 
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Резултатите од спроведувањето на програмата за ЕЕ која се реализира согласно 

Општинската  Програма  за  Енергетска  Ефикасност  (ОПЕЕ)  и  Годишната програма за ЕЕ 
во 2018 година е п р е д л о г о т  з а  проектот „Набавка и инсталација на фотоволтаични 
системи во јавни општински објекти“. Програмата ја имплементира Министерството за 
финансии, а истата е администрирана од страна на Светска банка. Овие средства се 
доделуваа на општините во форма на грантови и придонесуваат за подобрување на 
инфраструктурата во руралните средини. Со набавката на фотоволтаични системи ќе се 
направат значајни заштеди на електрична енергија кај овие јавни објекти, со што 
директно ќе се намалат трошоците на општината. Едновремено со овој проект ќе се 
зголеми и бројот на користени обновливи извори на енергија согласно стратешките 
напори на Владата за поттикнување на користење на обновливи извори на енергија и 
заштита на животната средина. Прдложени беа објектите на Пречистителната станица за 
отпадни води во близина на с. Мачево (ПСОВ), ОСУ Ацо Русковски во Берово и главниот 
објект на ООУ Дедо Иљо Малешевски во Берово. Предложените проекти беа прифатени 
така што за трите објекти е доставена комплетна документација. Веќе се набавени 
фотоволтаици за два објекти кои се во дворот на ПСОВ, а се очекува да пристигнат и за 
основното училиште.  

Во месец септември 2018 година беше спроведена постапка за изработка на нова 
тригодишна „Општинската  Програма  за  Енергетска  Ефикасност“  (ОПЕЕ). Во октомври 
2018 година беше избран најповолен економски оператор Здружението Центар за 
енергетска ефикасност на Македонија (МАЦЕФ). Програмта е изготвена во дадениот рок и 
се одвиваше во соработка со јавните институции под надлежност на општината, а потоа е 
доставена до Агенцијата за енергетика за мислење согласно Законот за енергетика. 
- Продолжува постојаната замена на улично осветлување со нови енергетски ефикасни 

светилки и се изработени технички документации за проекти кои се однесуваат на  
осветливање на дел од улици во Берово и во Туристичката населба Беровско езеро. 

- Во прилог се извештаите за сите објекти кои се доставуваат до Агенцијата за 
енергетика и се составен дел од овој извештај. 
 

Предложените мерки од програмата во табела: 
4) - Термостатски вентили Општинска зграда 32.000 x x   

10) - Модернизација на 
осветлување 

ОСУ „Ацо Русковски“    x x 

21) - Реконструкција и изолација 
на кров 

ПУ , с.Смојмирово   х х  

31) - Термостатски вентили ПУ , с.Двориште   х х  

41) - Термостатски вентили ОЈУДГ , Берово   х х  

43) - Реконструкција на кров ОЈУДГ, с.Митрашинци   х х  

53) - Топлинска изолација на кров ОЈУДГ, с.Будинарци   х х  

    
    
Изработил:            
Одделение за локален економски развој 
 Ѓорѓи Пеовски 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  

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на 

Годишен Извештај за реализација на  

Програмата за јавна чистота за 2018 година 

 

Се објавува З А К Л У Ч О К за усвојување на Годишен Извештај за реализација на  

Програмата за јавна чистота за 2018 година, Бр.09-937/1, што Советот на Општина Берово го 

донесе на седницата што се одржа на 13.03.2019 година. 

 

Бр.08-971/35                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

14.03.2019 год.                                                                                Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                      Звонко Пекевски с.р. 

  

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ 

бр.5/02) и член 19 став 2 точка 44 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина 

Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/80 и 20/10), Советот на Општина Берово на 19-тата седница одржана на 

13.03.2018 година,  донесе: 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на 

Годишен Извештај за реализација на  

Програмата за јавна чистота за 2018 година 

 

1. Сe усвоjува Годишен Извештај за реализација на Програмата за јавна чистота за 2018 

година. 

 

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 

гласник на Општина Берово“. 

 

Бр.09-937/1                                                                           Совет на Општина Берово 

13.03.2019 година                                                                              Претседател 

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

 

 

Врз основа на член 34 став 2 алинеја 3 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Сл.весник на 

РМ“ бр.16/04,96/04,67/07,156/09 и 47/11), Градоначалникот на Општина Берово доставува 

 

ИЗВЕШТАЈ 

За реализација на програмата за одржување на јавна чистота  во Општина Берово во 2018 година 

 

Во текот на 2018 год.по основ на комунална такса за јавна чистота се  

приберени вкупно средства:                                                                                              00,00ден. 

 

Потрошено средства 2018 год.: 

- Одржување на јавна чистота                                                                                       1.757.860,00 ден. 

Вкупно потрошени средства за одржување на јавна чистота   

 во Општина Берово во 2018 година                                                                             1.757.860,00 ден.  

 

                 Изготвил                                                                                                Општина Берово                                                                                                                           

Васко Буровски с.р.                       Градоначалник   

                                                                       Звонко Пекевски 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  

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на 

Годишен Извештај за реализација на Програмата за јавно зеленило за 2018 година 

 

Се објавува З А К Л У Ч О К за усвојување на Годишен Извештај за реализација на Програмата за 

јавно зеленило за 2018 година, Бр.09-938/1, што Советот на Општина Берово го донесе на 

седницата што се одржа на 13.03.2019 година. 

 

Бр.08-971/36                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

14.03.2019 год.                                                                                Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                      Звонко Пекевски с.р. 

  

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ 

бр.5/02) и член 19 став 2 точка 44 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина 

Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/80 и 20/10), Советот на Општина Берово на 19-тата седница одржана на 

13.03.2018 година,  донесе: 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на 

Годишен Извештај за реализација на Програмата за јавно зеленило за 2018 година 

 

1. Сe усвоjува Годишен Извештај за реализација на Програмата за јавно зеленило за 2018 

година. 

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 

гласник на Општина Берово“. 

 

Бр.09-938/1                                                                           Совет на Општина Берово 

13.03.2019 година                                                                              Претседател 

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

 

Врз основа на член 34 став 2 алинеја 3 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Сл.весник на 

РМ“ бр.16/04,96/04,67/07,156/09 и 47/11), Градоначалникот на Општина Берово доставува 

 

ИЗВЕШТАЈ 

За реализација на програмата за одржување на јавно зеленило  во Општина Берово во 2018 година 

 

Во текот на 2018 год.по основ на комунална такса за јавно зеленило се  

приберени вкупно средства:                                                                                              00,00ден. 

 

Потрошено средства 2018 год.: 

- Одржување на јавни зелени површини                                                                  448.312.00 ден. 

         

Вкупно потрошени средства за одржување на јавно зеленило во 

 Општина Берово во 2018 година                                                                              448.312,00 ден.  

        

 

 

                 Изготвил                                                                                                Општина Берово                                    

Васко Буровски с.р.                                                                                               Градоначалник   

                                                                     Звонко Пекевски 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  

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на 

Годишен Извештај за реализација на Програмата 

 за заловување на кучиња скитници за 2018 година 

 

Се објавува З А К Л У Ч О К за усвојување на Годишен Извештај за реализација на Програмата за 

заловување на кучиња скитници за 2018 година, Бр.09-939/1, што Советот на Општина Берово го 

донесе на седницата што се одржа на 13.03.2019 година. 

 

Бр.08-971/37                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

14.03.2019 год.                                                                                Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                      Звонко Пекевски с.р. 

  

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ 

бр.5/02) и член 19 став 2 точка 44 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина 

Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/80 и 20/10), Советот на Општина Берово на 19-тата седница одржана на 

13.03.2018 година,  донесе: 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на 

Годишен Извештај за реализација на Програмата 

 за заловување на кучиња скитници за 2018 година 

 

1. Сe усвојува Годишен Извештај за реализација на Програмата за заловување на кучиња 

скитници за 2018 година. 

 

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 

гласник на Општина Берово“. 

 

Бр.09-939/1                                                                           Совет на Општина Берово 

13.03.2019 година                                                                              Претседател 

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

 

Врз основа на член 34 став 2 алинеја 3 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Сл.весник на 

РМ“ бр.16/04,96/04,67/07,156/09 и 47/11), Градоначалникот на Општина Берово доставува 

 

ИЗВЕШТАЈ 

За реализација на програмата за Програма за заловување на кучиња скитници  во Општина Берово 

за 2018 година 

Потрошено средства 2018 год.: 

 

- Заловување на кучиња скитници__________________________________________________________ 

                                                                                                                                               211.643,00 ден. 

Вкупно потрошени средства за заловување на кучиња скитници   

во Општина Берово во 2018 година                                                                                   211.643,00 ден.  

        

 

                 Изготвил                                                                                           Општина Берово                                   

     Васко Буровски с.р.                                                                                        Градоначалник    

                                                                   Звонко Пекевски 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  

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на 

Годишен Извештај за реализација на Програмата 

 за улично осветлување за 2018 година 

 

Се објавува З А К Л У Ч О К за усвојување на Годишен Извештај за реализација на Програмата за 

улично осветлување за 2018 година, Бр.09-940/1, што Советот на Општина Берово го донесе на 

седницата што се одржа на 13.03.2019 година. 

 

Бр.08-971/38                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

14.03.2019 год.                                                                                Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                      Звонко Пекевски с.р. 

  

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ 

бр.5/02) и член 19 став 2 точка 44 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина 

Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/80 и 20/10), Советот на Општина Берово на 19-тата седница одржана на 

13.03.2018 година,  донесе: 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на 

Годишен Извештај за реализација на Програмата 

 за улично осветлување за 2018 година 

 

1. Сe усвојува Годишен Извештај за реализација на Програмата за улично осветлување за 2018 

година. 

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 

гласник на Општина Берово“. 

 

Бр.09-940/1                                                                           Совет на Општина Берово 

13.03.2019 година                                                                              Претседател 

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

 

Врз основа на член 34 став 2 алинеја 3 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Сл.весник на 

РМ“ бр.16/04,96/04,67/07,156/09 и 47/11), Градоначалникот на Општина Берово доставува 

 

ИЗВЕШТАЈ 

За реализација на програмата за изградба,реконструкција и одржување на јавно осветлување  во 

Општина Берово во 2018 година 

 

Во текот на 2018 година.по основ на комунална такса за улично осветлување се приберени вкупно средства:                                                                                                                              

8.993.894,00 ден. 

Потрошено средства 2018 година:                                                                            

 - Јавно осветлување(електрична енергија) ЕВН                                                             4.331.831,00 ден. 

 - Набавка на материјали по фактура                                                                                   464.498,00 ден. 

 - Изградба на јавно осветлување                                                                                           60.510,00 ден. 

Вкупно потрошени средства за изградба,реконструкција и  

одржување на јавно осветлување  во Општина Берово во  

2018 година                                                                                                                          4.856.839,00 ден.  

      

                 Изготвил                                                                                         Општина Берово                                  

       Васко Буровски с.р.                                                                                      Градоначалник    

                                                                    Звонко Пекевски с.р.  



14.03.2019 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО    бр. 18  стр. 
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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  

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на 

Годишен Извештај за реализација на Програмата за зимско одржување на локални улици и патишта 

за 2018 година 

 

Се објавува З А К Л У Ч О К за усвојување на Годишен Извештај за реализација на Програмата за 

зимско одржување на локални улици и патишта за 2018 година, Бр.09-941/1, што Советот на 

Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 13.03.2019 година. 

 

Бр.08-971/39                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

14.03.2019 год.                                                                                Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                      Звонко Пекевски с.р. 

  

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ 

бр.5/02) и член 19 став 2 точка 44 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина 

Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/80 и 20/10), Советот на Општина Берово на 19-тата седница одржана на 

13.03.2018 година,  донесе: 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на 

Годишен Извештај за реализација на Програмата за зимско одржување на локални улици и патишта 

за 2018 година 

 

1. Сe усвојува Годишен Извештај за реализација на Програмата за зимско одржување на 

локални улици и патишта за 2018 година. 

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 

гласник на Општина Берово“. 

 

Бр.09-941/1                                                                           Совет на Општина Берово 

13.03.2019 година                                                                          Претседател 

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

 

Врз основа на член 34 став 2 алинеја 3 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Сл.весник на 

РМ“ бр.16/04,96/04,67/07,156/09 и 47/11), Градоначалникот на Општина Берово доставува 

 

ИЗВЕШТАЈ 

За реализација на програмата за Зимско одржување на локални улици и патишта во Општина 

Берово во 2018 година 

 

Во текот на 2018 год. по основ на Зимско одржување на патишта во  

општина Берово приберени вкупно средства:                                                                         00,00ден. 

Потрошено средства 2018 год.: 

- За Зимско одржување (Договор со ЈКПР 680 000,00 ден)                                           363.464,00 ден.                                                                                                               

- Набавка на сол                                                                                                                   35.394,00 ден.  

                                                                                                                                              398.858,00ден        

Вкупно потрошени средства за Зимско одржување на патишта во  

општина Берово во 2018 година                                                                                      398.858,00 ден.  

        

                 Изготвил                                                                                                Општина Берово                                     

       Васко Буровски  с.р.                                                                                         Градоначалник    

                                                                       Звонко Пекевски с.р.  



14.03.2019 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО    бр. 18  стр. 
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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  

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на 

Годишен Извештај за реализација на Програма за заштита  

од штетно влијание на водите за 2018 година 

 

Се објавува З А К Л У Ч О К за усвојување на Годишен Извештај за реализација на Програма за 

заштита од штетно влијание на водите за 2018 година, Бр.09-942/1, што Советот на Општина 

Берово го донесе на седницата што се одржа на 13.03.2019 година. 

 

Бр.08-971/40                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

14.03.2019 год.                                                                                Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                      Звонко Пекевски с.р. 

  

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ 

бр.5/02) и член 19 став 2 точка 44 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина 

Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/80 и 20/10), Советот на Општина Берово на 19-тата седница одржана на 

13.03.2018 година,  донесе: 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на 

Годишен Извештај за реализација на Програма за заштита од штетно влијание  

на водите за 2018 година 

1. Сe усвојува Годишен Извештај за реализација на Програма за заштита од штетно влијание 

на водите за 2018 година. 

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 

гласник на Општина Берово“. 

 

Бр.09-942/1                                                                           Совет на Општина Берово 

13.03.2019 година                                                                          Претседател 

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

 

Врз основа на член 34 став 2 алинеја 3 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Сл.весник на 

РМ“ бр.16/04,96/04,67/07,156/09 и 47/11), Градоначалникот на Општина Берово доставува 

 

ИЗВЕШТАЈ 

За реализација на програмата за заштита на штетно дејство на водите во Општина Берово во 2018 

година 

Во текот на 2018 год. по основ на заштита на штетно дејство на  

водите во Општина Берово приберени вкупно средства:                                                        00,00ден. 

 

Потрошено средства 2018 год.: 

 

-Чистење на Маначиски и Колачински поток                                                                  179.463,00 ден.  

                                                                                                                                               179.463,00 ден   

Вкупно потрошени средства за заштита од штетно дејство на  

водите во Општина Берово во 2018 година                                                                      179.463,00 ден.  

        

                 Изготвил                                                                                               Општина Берово                                    

         Васко Буровски с.р.                                                                                         Градоначалник    

                                                                       Звонко Пекевски с.р.  

 

         __________________                                                                           ___________________ 



14.03.2019 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО    бр. 18  стр. 
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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  

 

О Д Л У К А 

за давање на согласност за ослободување од плаќање на партиципација  

на ромски деца на возраст од три до шест години 

 

 

Се објавува О Д Л У К А за давање на согласност за ослободување од плаќање на партиципација на 

ромски деца на возраст од три до шест години, Бр.09-943/1, што Советот на Општина Берово го 

донесе на седницата што се одржа на 13.03.2019 година. 

 

 

 

Бр.08-971/41                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

14.03.2019 год.                                                                                Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                      Звонко Пекевски с.р.  

 

 

Врз основа на член 22 став 1 точка 7 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ 

бр.5/02), а во врска со Барање / Известување на Министерството за труд и социјална политика 

Бр.14-797/13 од 21.01.2019 година, Советот на Општина Берово на 19-тата седница одржана на 

13.03.2019 година донесе: 

 

 

 

О Д Л У К А 

за давање на согласност за ослободување од плаќање на партиципација  

на ромски деца на возраст од три до шест години 

 

 

3. Во врска со препораката на Влада на Република Северна Македонија донесена на 113-тата 

Седница одржана на 28.12.2018 година, а врз основа на доставената информација Бр.03-65/1 

од 12.03.2019 година од ОЈУДГ “23 Август” Берово, Советот на Општина Берово дава 

согласност за ослободување од плаќање на партиципација на 17 (седумнаесет) ромски деца 

на возраст од три до шест години за престој во ОЈУДГ “23 Август” Берово, за период од 

01.12.2018 до 31.12.2019 година. 

 

 

4. Средствата за оваа намена се обезбедени од веќе постоечката Блок дотација на 

Министерството за труд и социјална политика. 

 

3. Оваа Одлука да се достави до ОЈУДГ “23 Август” Берово и до Министерството за труд и 

социјална политика. 

 

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

Општина Берово“. 

 

Бр.09-943/1                                                                     Совет на Општина Берово 

13.03.2018 година                                                                               Претседател 

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



14.03.2019 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО    бр. 18  стр. 
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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  

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на 

Годишен Извештај за реализација на Програмата за чистење на наноси и свлечишта на локални 

патишта и улици за 2018 година 

 

Се објавува З А К Л У Ч О К за усвојување на Годишен Извештај за реализација на Програмата за 

чистење на наноси и свлечишта на локални патишта и улици за 2018 година, Бр.09-944/1, што 

Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 13.03.2019 година. 

 

Бр.08-971/42                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

14.03.2019 год.                                                                                Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                      Звонко Пекевски с.р.  

  

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ 

бр.5/02) и член 19 став 2 точка 44 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина 

Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/80 и 20/10), Советот на Општина Берово на 19-тата седница одржана на 

13.03.2018 година,  донесе: 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на 

Годишен Извештај за реализација на Програмата за чистење на наноси и свлечишта на локални 

патишта и улици за 2018 година 

 

1. Сe усвојува Годишен Извештај за реализација на Програмата за чистење на наноси и 

свлечишта на локални патишта и улици за 2018 година. 

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 

гласник на Општина Берово“. 

 

Бр.09-944/1                                                                           Совет на Општина Берово 

13.03.2019 година                                                                          Претседател 

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

 

Врз основа на член 34 став 2 алинеја 3 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Сл.весник на 

РМ“ бр.16/04,96/04,67/07,156/09 и 47/11), Градоначалникот на Општина Берово доставува 

 

ИЗВЕШТАЈ 

За реализација на програмата за чистење на наноси и свлечишта на локални патишта и улици на 

територијата на општина Берово во 2018 година 

 

Во текот на 2018 год. по основ на програмата за чистење на наноси и свлечишта на локални патишта и улици на 

територијата на општина Берово се приберени вкупно средства:                          00,00ден. 

Потрошено средства 2018 год.: 

- Чистење на наноси и свлечишта на локални патишта и улици                                             00,00 ден.  

                                                                                                                                                        00,00 ден 

Вкупно потрошени средства за чистење на наноси и свлечишта на 

 локални патишта и улици во Општина Берово во 2018 година                                             00,00 ден.  

        

                 Изготвил                                                                                            Општина Берово                                   

    Васко Буровски  с.р.                                                                                         Градоначалник    

                                                                  Звонко Пекевски с.р. 

 

         __________________                                                                           ___________________ 



14.03.2019 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО    бр. 18  стр. 
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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  

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на 

Годишен Извештај за реализација на Програмата за спроведување на општи мерки за заштита на 

населението од заразни болести за 2018 година 

 

Се објавува З А К Л У Ч О К за усвојување на Годишен Извештај за реализација на Програмата за 

спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести за 2018 година, Бр.09-

945/1, што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 13.03.2019 година. 

 

Бр.08-971/43                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

14.03.2019 год.                                                                                Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                      Звонко Пекевски с.р.  

  

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ 

бр.5/02) и член 19 став 2 точка 44 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина 

Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/80 и 20/10), Советот на Општина Берово на 19-тата седница одржана на 

13.03.2018 година,  донесе: 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на 

Годишен Извештај за реализација на Програмата за спроведување на општи мерки за заштита на 

населението од заразни болести за 2018 година 

 

1. Сe усвојува Годишен Извештај за реализација на Програмата за спроведување на општи 

мерки за заштита на населението од заразни болести за 2018 година 

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 

гласник на Општина Берово“. 

 

Бр.09-945/1                                                                           Совет на Општина Берово 

13.03.2019 година                                                                          Претседател 

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

 

Врз основа на член 34 став 2 алинеја 3 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Сл.весник на 

РМ“ бр.16/04,96/04,67/07,156/09 и 47/11), Градоначалникот на Општина Берово доставува 

 

ИЗВЕШТАЈ 

За реализација на програмата за Заштита на населението од заразни болести  во Општина Берово во 

2018 година 

 

Во текот на 2018 год. по основ на Заштита од заразни болести се  

приберени вкупно средства:                                                                                                     00,00ден. 

Потрошено средства 2018 год.: 

- Дезинсекција                                                                                                                     61.767,00 ден.                                                                                                               

- Дератизација                                                                                                                     84.075,00 ден. 

- Испитување на вода____        ___________________________________________   16.880,00 ден. 

                                                                                                                                              107.999,00ден 

Вкупно потрошени средства за Заштита на населението од заразни болести во Општина Берово во 2018 година                                                               

162.722,00 ден.  
        

                 Изготвил                                                                                                 Општина Берово                                  

        Васко Буровски  с.р.                                                                                         Градоначалник    

                                                                        Звонко Пекевски 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  

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на 

Годишен извештај за реализациј на програмата за изработка 

 на Урбанистички планови за 2018 година 

 

Се објавува З А К Л У Ч О К за усвојување на Годишен извештај за реализациј на програмата за 

изработка на Урбанистички планови за 2018 година Бр.09-946/1, што Советот на Општина Берово 

го донесе на седницата што се одржа на 13.03.2019 година. 

 

Бр.08-971/44                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

14.03.2019 год.                                                                                Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                      Звонко Пекевски с.р.  

  

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ 

бр.5/02) и член 19 став 2 точка 44 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина 

Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/80 и 20/10), Советот на Општина Берово на 19-тата седница одржана на 

13.03.2018 година,  донесе: 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на 

Годишен извештај за реализациј на програмата за изработка 

 на Урбанистички планови за 2018 година 

 

1. Сe усвојува Годишен извештај за реализациј на програмата за изработка на Урбанистички 

планови за 2018 година. 

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 

гласник на Општина Берово“. 

 

Бр.09-946/1                                                                           Совет на Општина Берово 

13.03.2019 година                                                                          Претседател 

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

 

Vrz osnova na programata za rabota na Sovetot na Op{tina Berovo, za dostavuvawe 

na izve{taj za izrabotka i realizacija na urbanisti~kite planovi vo 2018 god, oddelenieto 

za urbanizam ja dava slednata:   

 

I N F O R M A C I J A 

ZA IZRABOTKA I REALIZACIJA NA URBANISTI^KITE 

PLANOVI VO OP[TINA BEROVO za 2018 g. 

 

Vo tekot na izminatiot ednogodi{en period, vo 2018 godina, pokraj redovnite 

aktivnosti okolu izdavaweto na grade`no-tehni~kata dokumentacja za objektite vo 

izgradba,  legalizacija, izlez na lice mesto i obele`uvawe na teren na predvideni gradbi, 

pribirawe na bazni informcii od teren i vmetnuvawe na istite vo GIS bazata na 

podatoci, vo Oddelenieto za Urbanizam pri Op{tina Bervo, vo odnos na izrabotkata na 

Urbanisti~kite planovi soglasno planot za rabota  na  istoto, izvr{eni se pove}e 

aktivnosti okolu zapo~natite izmeni i izrabotka na urbanisti~kite planovi, i toa: 

Izrabotka na GUP na Berovo: 

 Vo faza na prerabotka t.e. povtoruvawe na postaplkata za “Izrabotka na GUP na 

Berovo”, zaprena e postapkata na izrabotka na planot koj se vode{e pod naslov “Izmena na 

GUP Berovo”, so pro{iruvawe na zona za “Malo stopanstvo i lesna industrija”, od 

izrabotuva~ot AD Zuas od Skopje, poradi odewe pod sta~aj i zgasnuvawe na fermata. 
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Izrabotkata na noviot plan e od firmata Nimaer, e do pribirawe na mislewa i podatoci 

pred utvrduvawe na nacrt planot na Sovet na Op{tina, posle koe sleduva nov javen uvid i 

javna prezentacija. Na ovoj ~ekor e odlu~eno, posle dobienite nasoki za prodol`uvawe na 

postapkata od poslednite konsultacii vo Ministerstvoto za transport i vrski, kako so 

korekcija na naslovot na planot taka i so poop{to definirani nameni vo planot za 

po{iroki mo`nosti pri izbor na konkretna namena pri izrabotka na detalnite planovi. 

Postapkata se provlekuva ve}e nekolku godini po red, od pri~ini {to op{tinata e 

so blokirana smetka a potrebni se pozna~itelna suma na sretstva za izrabotka na planot i 

za izrabotka na a`uriranata podloga.  

 Za ovoj plan ostanuva postapka za Javen uvid i Javna prezentacija, i sobirawe na 

soglasnosti po planot so noviot naslov, dobivawe na Soglasnosta i Usfojuvawe na planot 

od strana na Sovetot na Op{tina Berovo. 

Izrabotka na DUP na Berovo: 

 Vo faza na izrabotka se pove}e izmeni i dopolni na DUP na Berovo, za pova}e 

lokaliteti, i toa: 

1.  “Izmena i dopolna na DUP Berovo - za Centralno gradsko podra~je vo Berovo“ za 

del od blok 11, za lokalitet ograni~en: od Istok - ulica “Stra{o Pinxur”, od Zapad - 

ulica “Mar{al Tito”,  od Sever - ulica “Ilindenska”, i, od Jug - ulica “Dedo Iqo 

Male{evski”, za koj se napraveni slednite aktivnosti: 

  - Izvr{eno e snimawe na terenot i pobarana e a`urirana geodetska podloga za 

predlo`eniot opfat, od strana na DGR „Geo Astro” od Berovo; 

  - Izvr{ena e revizija - popravka na baranite intervencii vo nacrt planot so 

izrabotuva~ot na planot, DOO „Nimaer” od Skopje kako izbran licenciran proektant; 

  - Pobarana e stru~na revizija na planot, od strana na izbraniot proektant soglasno 

obvrskata od odredbite od dogovorot za izrabotka na planot, od proektanskata 

organizacija „Bild” DOOEL od Skopje; 

  -  Dobieno e mislewe na nacrt planot, od komisijata formirana od gradona~alnikot, so 

preporaka i davawe na pozitivno mislewe po planot; 

  - Sovetot na Op{tina Berovo  go utvrdi nacrt planot, koj pominuva vo predlog plan, i 

sprovedena e postapka za javen uvid i javna prezentacija na planot; 

     Za ovoj plan ni osanuvaat slednite aktivnosti: pobarani se zakonski potrebnite 

soglasnosti od relevantnite faktori, Javni pretprijatija i nadle`ni Ministerstva, za se 

spremi planot s zakonski potrebnata dokumentacija za Soglasnost od Ministerstvoto za 

transport i vrski vo Skopje, pred Sovetot na op{tinata da go donese planot na snaga; 

2.  “Izmena i dopolna na DUP Berovo - za lokalitet Manastir vo Berovo“ za del od 

gradot Berovo, ograni~en: od Istok - ulica “Mar{al Tito”, od Zapad - ulica “Mo{a 

Pijade”,  od Sever - pe{a~ka ulica kako spoj na ulicite “Mar{al Tito” i “Mo{a Pijade”, 

i, od Jug - spojot pome|u dvete ulici, za koj se napraveni slednite aktivnosti: 

  - Izvr{eno e snimawe na terenot i pobarana e a`urirana geodetska podloga za 

predlo`eniot opfat, od strana na DGR „Geo Mato” od Berovo; 

  - Pobarana e stru~na revizija na planot, od strana na izbraniot proektant soglasno 

obvrskata od odredbite od dogovorot za izrabotka na planot, od proektanskata 

organizacija „Bild” DOOEL od Skopje; 

  -  Potpi{ana Proektna zada~a od Komisijata za Urbanizam formirana od strana na 

Gradona~alnikot na Op{tinta;  

  -  Pribaveni  se mislewa na nacrt planot, od javnite institucii i pretprijatija soglasno 

zakonskite odredbi; 

  - Otpo~nata postapka preku Elektronskiot sistem ana E-Urbanizam, za vodewe na 

postapkata vo elektronska forma; 

 Planot e vo faza na pribirawe na Soglasnosti po planot od javnite institucii i 

pretprijatija, pred stavawe na Javna anketa i Java prezentacija. 

3.  “Izmena i dopolna na UPVNM za Berovsko ezero - za lokalitet Aurora“ za del od 

planot za turisti;kata naselba, ograni~en: od Istok - granica na plan (ezero), od Zapad - 

granica na plan (zelena povr{ina), od Sever - Novopredvidena ulica 1 , po granica na 

katastarska parcela do spoj so ul. Postoe;ka 3, i po granica na zelen pojas do postoe~ka 

ulica 2, i od Jug - granica na plan (ezero), za koj se napraveni slednite aktivnosti: 
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  - Izvr{eno e snimawe na terenot i pobarana e a`urirana geodetska podloga za 

predlo`eniot opfat, od strana na DGR „Geo Astro” od Berovo; 

  - Pobarana e stru~na revizija na planot, od strana na izbraniot proektant soglasno 

obvrskata od odredbite od dogovorot za izrabotka na planot, od proektanskata 

organizacija „Bild” DOOEL od Skopje; 

  -  Potpi{ana Proektna zada~a od Komisijata za Urbanizam formirana od strana na 

Gradona~alnikot na Op{tinta;  

  -  Pribaveni  se mislewa na nacrt planot, od javnite institucii i pretprijatija soglasno 

zakonskite odredbi; 

  - Otpo~nata postapka preku Elektronskiot sistem ana E-Urbanizam, za vodewe na 

postapkata vo elektronska forma; 

 Planot e vo faza na pribirawe na Soglasnosti po planot od javnite institucii i 

pretprijatija, pred stavawe na Javna anketa i Java prezentacija. 

        4. Предлог – Урбанистички план за село Владимирово, и Разработка на блок 10, со 
дефиниран опфат од 35,20 Ха, Општина Берово, со тех.бр. 03-35/2014 од 2018 година 
изработен од ДООЕЛ ‘’Нимаер’’ Струга Д.Е. Скопје. Planot e vo faza na dobivawe na 

Soglasnost od Ministerstvoto za transport i vrski kako posledna faza na donesuvawe pred 

odobruvawe na planot od Sovetot na Op{tina Berovo. 

      5. Предлог – Урбанистички план за село Двориште, и Разработка на блок 7, со 
дефиниран опфат од 37,70 Ха, Општина Берово, со тех.бр. 03-24/2014 од 2018 година 
изработен од ДООЕЛ ‘’Нимаер’’ Струга Д.Е. Скопје. Planot e vo faza na dobivawe na 

Soglasnost od Ministerstvoto za transport i vrski kako posledna faza na donesuvawe pred 

odobruvawe na planot od Sovetot na Op{tina Berovo. 
       6.  Предлог – Урбанистички план за село Ратево, и Разработка на блок 10, со 
дефиниран опфат од 25,50 Ха, Општина Берово, со тех.бр. 03-36/2014 од 2018 година 
изработен од ДООЕЛ ‘’Нимаер’’ Струга Д.Е. Скопје. Planot e vo faza na dobivawe na 

Soglasnost od Ministerstvoto za transport i vrski kako posledna faza na donesuvawe pred 

odobruvawe na planot od Sovetot na Op{tina Berovo. 
       7.  Предлог – Урбанистички план за село Русиново, и Разработка на блок 1, со 
дефиниран опфат од 73,50 Ха, Општина Берово, со тех.бр. 03-35/2014 од 2018 година 
изработен од ДООЕЛ ‘’Нимаер’’ Струга Д.Е. Скопје. Planot e vo faza na dobivawe na 

Soglasnost od Ministerstvoto za transport i vrski kako posledna faza na donesuvawe pred 

odobruvawe na planot od Sovetot na Op{tina Berovo. 

 Vo tekot na  2018 godina se zapo~nati nekolku postapki za izrabotka na LUPD 

(Lokalna Urbanisti~ka Planska Dokumentacija), po barawe na fizi~ki i pravni lica, a 

zavr{eni se 3 postapki so donesuvawe na Re{enie za usfojuvawe na LUPD, od strana na 

Gradona~alnikot na op{ptinata,  i toa za izgradba na stopanski kompleksi i 2(dva) 

predmeti za izrabotka na AUP, po izrabotenite LUPD,  

 Vo krajna faza na zavr{uvawe na postapki se u{te 3 planski dokumentacii 

(LUPD) za stopanski i turisti~ki kompleksi. Zavr{enite i usfoeni dokumentacii vo po 

eden primerok se isprateni do Dr`avniot inspektorat na Ministerstvoto za transport i 

vrski. 

Pokraj izrabotkata na Urbanisti~kite planovi, odelenieto za urbanizam ja vr{e{e 

i svojata redovna aktivnost okolu realizacijata na urbanisti~kite planovi, so izdavawe 

na izvodi od plan, odobrernija, re{enija, dozvoli i potvrdi za izgradba i postavuvawe na 

razni vidovi na objekti, a od 01.06.2013 godina se premina na elektronsko izdavawe na 

odobrenija za gradba kade vo tek na popstapka za izdavawe se okolu 10 tina predmeti, a 

zavr{ena postapka za izdavawe na grade`no tehni~ka dokumentacija se 76 predmeti. 

Izdadeni se nekolku stotici izvodi po barawe na Ministerstvoto za finansii - 

odelenieto za imotno pravni raboti, i izvod od plan po barawa na stranki, kako propraten 

dokument pri privatizacija na grade`noto zemji{te. Odgovoreno e isto taka na site 

barawea za izdavawe na potvrdi za regulirawe na mestoto na `iveewe i utvrduvawe na 

parceli vo i von planski opfat, i odgovoreno na site dopisi od ranite institucii i 

dr`avni organi po barawa za razni informacii vo vrska so urbanisti~koto planirawe. 

Zavr{eni se okolu 350 barawa za „legalizacija” so izdadeni Re{enija za utvrduvawe 

na praven status na bespravno izgraden objekt, i izvr{eni u{te okolu 200 zapisnici od 

lice mesto zaradi utvrduvawe na uslovite za ispolnuvawe na pravoto za legalizacija, za 
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koi treba da se izdadat re{enija za utvrduvawe na praven status na bespravno izgraden 

objekt. Vo dopolnitelniot rok za podnesuvawe na novi barawa vo 2018 godina, podneseni se 

vkupno 378 novi barawa. Od niv so izdadeno Re{enie za utvrduvawe na praven status na 

bespravno izgradeni objekti se 17 barawa, so Zaklu~ok za prekin se 232 barawa, od koi del 

se vo faza na izgotvuvawe za barawata podneseni vo krajnite rokovi. Od vkupniot broj na 

barawa 129 se spremni za postapuvawe no prvo treba da se izvr{i uvid na lice mesto za 

istite. Za ostanatite predmeti koi ne bea dopolneti so izgotveni elaborati za  

dopolnuvawe na predmet, izdadeni se Re{enija za odbivawe na Baraweto za legalizacija. 

Site zavr{eni i utvrdeni predmeti za objekti za legalizacija, se vneseni vo GIS- sistemot 

po mestopolo``ba so koordinati i so utvrden gabarit na istite. 

 Bidejki so Legalizacija na objektite po zakonot za legalizacija, op{tinite se 

obvrzani da gi vklopat vo Urbanisti~kite planovi site legalizirani objekti, ni stanuvaat 

u{te mnogu delovi od gradot Berovo za urbanizacija no od finansiski pri~ini, posednite 

dve godini imame slaba realizacija na novi planovi. 

Za uspe{no zavr{uvawe na site gore izneseni aktivnosti, zboruva faktot {to se 

ostvareni isto tolku sredbi so stranki kako i so ovlasteni pretstavnici pri izrabotka na 

planovite, i na site im e izlezeno vo presret, {to se gleda od toa {to po site ovie re{eni 

predmeti i barawa ima podneseno samo edna `alba od stranka Jankovski Mitko, no kako 

spor so sosed, i koj spor e zavr{en i objektot e izgraden, t.e. odgovoreno pozitivno. 

 

Berovo, 05.03.2019 godina. 

 

OP[TINA BEROVO 

Oddelenie za urbanizam 

Rakovoditel: 

Dogazanski Mi{o,  dgi 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  

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на 

Полугодишен извештај за работа на Советник овластен инспектор за комунални работи, 

угостителство и туризам на Општина Берово  

за период од 01.07.2018 година до 31.12.2018 година 

 

 

Се објавува З А К Л У Ч О К за усвојување на Полугодишен извештај за работа на Советник 

овластен инспектор за комунални работи, угостителство и туризам на Општина Берово за период 

од 01.07.2018 година до 31.12.2018 година, Бр.09-947/1, што Советот на Општина Берово го донесе 

на седницата што се одржа на 13.03.2019 година. 

 

 

 

Бр.08-971/45                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

14.03.2019 год.                                                                                Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                      Звонко Пекевски с.р. 
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Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ 

бр.5/02) и член 19 став 2 точка 44 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина 

Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/80 и 20/10), Советот на Општина Берово на 19-тата седница одржана на 

13.03.2018 година,  донесе: 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на 

Полугодишен извештај за работа на Советник овластен инспектор за комунални работи, 

угостителство и туризам на Општина Берово  

за период од 01.07.2018 година до 31.12.2018 година 

 

1. Сe усвојува Полугодишен извештај за работа на Советник овластен инспектор за комунални 

работи, угостителство и туризам на Општина Берово за период од 01.07.2018 година до 

31.12.2018 година, Бр.08-799/1 од 04.03.2019 година. 

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 

гласник на Општина Берово“. 

Бр.09-947/1                                                                           Совет на Општина Берово 

13.03.2019 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  

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на 

Полугодишен извештај за работа на овластениот градежен инспектор на 

Општина Берово за период од 01.07.2018 година до 31.12.2018 година 

 

Се објавува З А К Л У Ч О К за усвојување на Полугодишен извештај за работа на овластениот 

градежен инспектор на Општина Берово за период од 01.07.2018 година до 31.12.2018 година, 

Бр.09-948/1, што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 13.03.2019 

година. 

 

Бр.08-971/46                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

14.03.2019 год.                                                                                Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                      Звонко Пекевски с.р.  

  

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ 

бр.5/02) и член 19 став 2 точка 44 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина 

Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/80 и 20/10), Советот на Општина Берово на 19-тата седница одржана на 

13.03.2018 година,  донесе: 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на 

Полугодишен извештај за работа на овластениот градежен инспектор на 

Општина Берово за период од 01.07.2018 година до 31.12.2018 година 

 

1. Сe усвојува Полугодишен извештај за работа на овластениот градежен инспектор на 

Општина Берово за период од 01.07.2018 година до 31.12.2018 година, Бр.18-795/1 од 

04.03.2019 година. 

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 

гласник на Општина Берово“. 

 

Бр.09-948/1                                                                           Совет на Општина Берово 

13.03.2019 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  

 

З А К Л У Ч О К 

Полугодишен извештај за работењето на овластениот Општински инспектор за просвета и спорт за 

период од 01.07.2018 година до 31.12.2018 година 

 

 

Се објавува З А К Л У Ч О К За усвојување на Полугодишен извештај за работењето на 

овластениот Општински инспектор за просвета и спорт за период од 01.07.2018 година до 

31.12.2018 година, Бр.09-949/1, што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се 

одржа на 13.03.2019 година. 

 

 

 

Бр.08-971/47                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

14.03.2019 год.                                                                                Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                      Звонко Пекевски с.р. 

 

 

 

 

 

  

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ 

бр.5/02) и член 19 став 2 точка 44 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина 

Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/80 и 20/10), Советот на Општина Берово на 19-тата седница одржана на 

13.03.2018 година,  донесе: 

 

 

З А К Л У Ч О К 

За усвојување на  

Полугодишен извештај за работењето на овластениот Општински инспектор за просвета и спорт за 

период од 01.07.2018 година до 31.12.2018 година 

 

 

1. Сe усвојува Полугодишен извештај за работењето на овластениот Општински инспектор за 

просвета и спорт за период од 01.07.2018 година до 31.12.2018 година, Бр.18-810/1 од 

05.03.2019 година. 

 

 

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 

гласник на Општина Берово“. 

 

 

 

Бр.09-949/1                                                                           Совет на Општина Берово 

13.03.2019 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  

 

З А К Л У Ч О К 

За усвојување на  

Извештај за работа на овластениот инспектор за сообраќај  

и локални патишта на Општина Берово 

 

 

Се објавува З А К Л У Ч О К За усвојување на Извештај за работа на овластениот инспектор за 

сообраќај  и локални патишта на Општина Берово, Бр.09-950/1, што Советот на Општина Берово го 

донесе на седницата што се одржа на 13.03.2019 година. 

 

 

 

Бр.08-971/48                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

14.03.2019 год.                                                                                Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                      Звонко Пекевски с.р. 

 

 

 

 

 

 

  

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ 

бр.5/02) и член 19 став 2 точка 44 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина 

Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/80 и 20/10), Советот на Општина Берово на 19-тата седница одржана на 

13.03.2018 година,  донесе: 

 

 

З А К Л У Ч О К 

За усвојување на  

Извештај за работа на овластениот инспектор за сообраќај  

и локални патишта на Општина Берово 

 

 

1. Сe усвојува Извештај за работа на овластениот инспектор за сообраќај и локални патишта 

на Општина Берово, Бр.18-809/1 од 05.03.2019 година. 

 

 

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 

гласник на Општина Берово“. 

 

 

 

Бр.09-950/1                                                                           Совет на Општина Берово 

13.03.2019 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  

 

З А К Л У Ч О К 

За усвојување на  

Годишен Извештај за работата на ТППЕ Берово за 2018 година 

 

 

Се објавува З А К Л У Ч О К За усвојување на Годишен Извештај за работата на ТППЕ Берово за 

2018 година, Бр.09-951/1, што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 

13.03.2019 година. 

 

 

 

Бр.08-971/49                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

14.03.2019 год.                                                                                Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                      Звонко Пекевски с.р. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ 

бр.5/02) и член 19 став 2 точка 44 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина 

Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/80 и 20/10), Советот на Општина Берово на 19-тата седница одржана на 

13.03.2018 година,  донесе: 

 

 

З А К Л У Ч О К 

За усвојување на  

Годишен Извештај за работата на ТППЕ Берово за 2018 година 

 

 

 

1. Сe усвојува Годишен Извештај за работата на ТППЕ Берово за 2018 година Бр.16-814/1 од 

05.03.2019 година. 

 

 

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 

гласник на Општина Берово“. 

 

 

 

Бр.09-951/1                                                                           Совет на Општина Берово 

13.03.2019 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  

 

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување Годишен Извештај од ПС од ОН Берово за 2018 година 

 

 

Се објавува З А К Л У Ч О К за усвојување Годишен Извештај од ПС од ОН Берово за 2018 година, 

Бр.09-952/1, што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 13.03.2019 

година. 

 

 

 

Бр.08-971/50                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

14.03.2019 год.                                                                                Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                      Звонко Пекевски с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на 

РМ“бр.5/02), член 76 став 1 од Статутот на Општина Берово („Сл.гласник на Општина Берово“ 

бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), а во врска со член 25 став 1 од Законот за полиција („Сл.весник на 

РМ“ бр.114/06........64/2018), Советот на Општина Берово на 19-тата седница одржанa на 13.03.2019 

година донесе: 

 

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување Годишен Извештај од ПС од ОН Берово за 2018 година 

 

 

 

1. Советот на Општина Берово го усвои  Годишниот Извештај од ПС од ОН Берово за 2018 

година, Ев.бр.35.2.3-31/19. 

 

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

на Општина Берово“. 

 

 

 

 

Бр.09-952/1                                                                         Совет на Општина Берово 

13.03.2019 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  

 

О  Д  Л  У  К  А 

за усогласување на намените на урбанистички план за село Русиново  

во однос на легализација на објекти надвор од дефиниран опфат на планот,  

за КП 1363, КО Русиново, по барање на Белчовски Иван  

 

Се објавува О  Д  Л  У  К  А за усогласување на намените на урбанистички план за село Русиново 

во однос на легализација на објекти надвор од дефиниран опфат на планот, за КП 1363, КО 

Русиново, по барање на Белчовски Иван , Бр.09-953/1, што Советот на Општина Берово го донесе 

на седницата што се одржа на 13.03.2019 година. 

 

Бр.08-971/51                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

14.03.2019 год.                                                                                Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                      Звонко Пекевски с.р. 

 

 

B
E R O V

O

 
ОПШТИНА  БЕРОВО 

 Совет на Општина Берово 

 

 

Врз основа на член 10, став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти 

(„Сл.весник на РМ“ бр. 23/11, 54/11 и 155/12), член 22 ст.1 т.1 од Законот за локална самоуправа 

(„Сл.весник на РМ“ бр. 5/02), и член 19, став 2, точка 7, од  Статутот на Општина Берово 

(„Сл.гласник на О.Берово“ бр. 13/02 и 18/07 ), на седницата одржана на ден 13.03.2019  год, донесе:  

 

О  Д  Л  У  К  А 

за усогласување на намените на урбанистички план за село Русиново  

во однос на легализација на објекти надвор од дефиниран опфат на планот,  

за КП 1363, КО Русиново, по барање на Белчовски Иван  

 

Член 1 

Се дава огласност за усогласување на намените во „Урбанистички план за село Русиново”, 

во однос на легализација на објекти надвор од дефинирани опфат на село Русиново, со 

проширување на планот на планскиот опфат за домување и стопанство, во зоната за мало 

стопанство во с.Русиново, за следната катастарска парцела: 

 

 - КП 1363, КО Русиново. 

Член 2 

 Советот на Општина Берово, по донесувањето на одлуката, го задолжува оделението за 

урбанизам да изготви проектна задача за дефинираниот опфат за проширување на планот на 

планскиот опфат за домување и стопанство, или za izrabotka na LUPD so predvidenata 

namena, за објектите кои ги исполнуваат условите согласно закон, со утврдување на правен статус  

на бесправно изграден објект, да бидат вклопени во истиот. 

 

Член 3 

 Финансирањето на проширување на планот “Урбанистичкиот план за село Русиново”, Ќе го 

врши Општината од средства предвидени во Буџетот на Општина Берово, по програмата за 

изработка на Урбанистички планови на подрачјето на Општина Берово, или заинтересираните 

физички и правни лица чии што програмски барања и подрачја на интерес се прифатливи за 
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општината, или со изработка на ЛУПД за вклопување на објектите во урбанистичката 

документација со самофинансирање согласно член 20 од Законот за Просторно и урбанистичко 

планирање.  

Член 4 

 Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник” 

на Општина Берово.  

 

Бр.09-953/1  

13.03.2019 год. 

Берово  

                                      Совет на Општина Берово 

                              Претседател 

   __                           Јован Матеничарски с.р. 

 

ОПФАТ НА СЕЛО РУСИНОВО 
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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  

 

О Д Л У К А 

за прифаќање на донација 

 

Се објавува О Д Л У К А за прифаќање на донација, Бр.09-954/1, што Советот на Општина Берово 

го донесе на седницата што се одржа на 13.03.2019 година. 

 

Бр.08-971/52                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

14.03.2019 год.                                                                                Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                      Звонко Пекевски с.р.  

 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на 

Република Македонија’’ бр.5/02) и член 19 став 2 точка 43 од Статутот на Општина Берово 

(„Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), а во врска со член 6 од 

Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа (“Службен Весник на Република 

Македонија” Бр.61/04……192/2015), Советот на Општина Берово на 19-тата седница одржана на 

13.03.2019  година донесе: 

 

О Д Л У К А 

за прифаќање на донација 

 

Член 1 

 Со оваа одлука, Општина Берово ја прифаќа донацијата дадена во добра и услуги, дадена од 

давателот ПИВАРА СКОПЈЕ АД Скопје. 

 

Член 2 

 Донацијата која се дава на Општина Берово се состои во: 

 

- 1 (еден) летниковец од дрво, со 1 (една) изгравирана маса за играње на шах и табла и 3 (три) 

клупи за седење на три страни од масата сите лоцирани под покривот на летниковецот – 

според техничка спецификација дадена во Прилог 1 на оваа Одлука. 

 

Член 3 

Донацијата од член 1 на оваа Одлука ќе се прими и реализира согласно закон.  

 

Член 4 

За донацијата ќе биде склучен посебен договор, помеѓу Градоначалникот на Општина 

Берово, како примател на донацијата и ПИВАРА СКОПЈЕ АД Скопје, како донатор. 

 

 

Член 5 

 Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во  „Службен гласник 

на Општина Берово“. 

 

Бр.09-954/1                                                                          Совет на Општина Берово 

13.03.2019 година                                                                              Претседател 

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

 

 

 



14.03.2019 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО    бр. 18  стр. 
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ПРИЛОГ 1 

 

Техничка спецификација за Летниковец 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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  

 

О Д Л У К А 

за прифаќање на донација 

 

Се објавува О Д Л У К А за прифаќање на донација, Бр.09-955/1, што Советот на Општина Берово 

го донесе на седницата што се одржа на 13.03.2019 година. 

 

 

Бр.08-971/53                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

14.03.2019 год.                                                                                Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                      Звонко Пекевски с.р.  

 

 



14.03.2019 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО    бр. 18  стр. 
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Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на 

Република Македонија’’ бр.5/02) и член 19 став 2 точка 43 од Статутот на Општина Берово 

(„Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), а во врска со член 6 од 

Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа (“Службен Весник на Република 

Македонија” Бр.61/04……192/2015), Советот на Општина Берово на 19-тата седница одржана на 

13.03.2019  година донесе: 

О Д Л У К А 

за прифаќање на донација 

Член 1 

 Со оваа одлука, Општина Берово ја прифаќа донацијата дадена во добра и услуги, дадена од 

давателот ЕЛЕКТРОВИН ДООЕЛ Виница. 

Член 2 

 Донацијата која се дава на Општина Берово се состои во: 

 

 2 (два) броја Проектна документација - Основен Проект за улично осветлување во 

Туристичка населба Беровско Езеро Тех.бр.01-02/19, изработена од страна на 

ЕЛЕКТРОВИН ДООЕЛ Виница. 

Член 3 

Донацијата од член 1 на оваа Одлука ќе се прими и реализира согласно закон.  

 

Член 4 

За донацијата ќе биде склучен посебен договор, помеѓу Градоначалникот на Општина 

Берово, како примател на донацијата и ЕЛЕКТРОВИН ДООЕЛ Виница, како донатор. 

Член 5 

 Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во  „Службен гласник 

на Општина Берово“. 

 

Бр.09-955/1                                                                                     Совет на Општина Берово 

13.03.2019 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  

 

ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 

за кофинансирање на проектот  

„Изградба на зелен пазар во Берово“  

 

 

Се објавува ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА за кофинансирање на проектот „Изградба на зелен 

пазар во Берово“, Бр.09-956/1, што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се 

одржа на 13.03.2019 година. 

 

 

 

Бр.08-971/54                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

14.03.2019 год.                                                                                Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                      Звонко Пекевски с.р. 

 



14.03.2019 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО    бр. 18  стр. 
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Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ 

бр.5/02) и 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), а во врска со јавен повик за прибирање на предлог проекти 

за развој на подрачјата со специфични развојни потреби за 2018 година, Советот на Општина 

Берово на 19-тата седница одржана на ден 13.03.2019 година донесе: 

 

ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 

за кофинансирање на проектот  

„Изградба на зелен пазар во Берово“  

 

Член 1 

Советот на Општина Берово врши дополнување на Одлуката за кофинансирање на проектот 

„Изградба на зелен пазар во Берово“ Бр.09-948/1 од 14.03.2018 година и Одлуката за измена на 

Одлуката за кофинансирање на проектот „Изградба на зелен пазар во Берово“ Бр.09-2340/1 од 16. 

07.2018 година. 

 

Член 2 

По ставот 1 во член 2 од Одлуката за кофинансирање на проектот „Изградба на зелен пазар во 

Берово“ Бр.09-948/1 од 14.03.2018 година, односно по ставот 1 од член 1 од Одлуката за измена на 

Одлуката за кофинансирање на проектот „Изградба на зелен пазар во Берово“ Бр.09-2340/1 од 16. 

07.2018 година, се додава став 2 кој гласи: 

 

“средствата од став 1 на овој член се изразени без вклучен ДДВ”,  

 

И став 3 кој гласи: 

 

“средствата обезбедени од донаторот се ослободени од ДДВ, а Општина Берово се обврзува за 

средствата обезбедени од страна на Општината да  исплати и ДДВ”. 

 

Член 3 

Ова Дополнување на Одлуката за кофинансирање на проектот „Изградба на зелен пазар во Берово“ 

е составен дел на Одлуката за кофинансирање на проектот „Изградба на зелен пазар во Берово“ 

Бр.09-948/1 од 14.03.2018 година и Одлуката за измена на Одлуката за кофинансирање на проектот 

„Изградба на зелен пазар во Берово“ Бр.09-2340/1 од 16. 07.2018 година. 

 

 

Член 4 

Ова Дополнување на Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен 

гласник на Општина Берово”. 

 

 

Бр.09-956/1                                    Совет на Општина Берово 

13.03.2019 година             Претседател 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗДАВА: 

ОПШТИНА БЕРОВО 


