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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 приоритет на проекти 

 

Се објавува О Д Л У К А за утврдување на приоритет на проекти,  Бр.09-3129/1, што 

Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 26.09.2018 година. 

 

Бр.08-3152/1                                                                                 ОПШТИНА  БЕРОВО 

27.09.2018 год.                                                                                  Градоначалник 

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

 

 

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

РМ“бр.5/02) и член 73 од Статутот на Општина Берово („Сл.гласник на Општина Берово“ 

бр.13/02 , 18/07, 30/08 и 20/10), a во врска со Проектот “Унапредување на општинското 

владеење” финансиран од Европската Унија преку Програмата за развој на Обединетите 

Нации,  Советот на Општина Берово на 13-тата седница одржана на ден 26.09.2018 година 

донесе: 

 

О Д Л У К А  

за утврдување на приоритет на проекти 

 

Член 1 

 Се утврдува приоритет на следните проекти: 

 

1.Зелена машина за зелена иднина и 

2. Изградба на ул. “Гоце Делчев” во с.Русиново, општина Берово. 

  

 

Член 2 

 Средствата за реализација на проектот од член 1 се обезбедени од Проектот 

“Унапредување на општинското владеење” финансиран од Европската Унија преку 

Програмата за развој на Обединетите Нации. 

 

Член 3 

 Постапката за реализација на Прокетот ќе биде спроведена од страна на донаторот, 

согласно правилата на Програмата. 

 

 

Член 4 

 Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 

гласник на Општина Берово“. 

 

 

Бр.09-3129/1                                                                Совет на Општина Берово 

26.09.2018 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  

О Д Л У К А 

за прифаќање на донација 

 

 

Се објавува О Д Л У К А за прифаќање на донација,  Бр.09-3130/1, што Советот на 

Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 26.09.2018 година. 

 

 

Бр.08-3152/2                                                                                 ОПШТИНА  БЕРОВО 

27.09.2018 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 

седницата одржана на 26.09.2018 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 ЗЕГИН ДОО Скопје. 

 

Член 2 

 Донацијата која се дава на Општина Берово се состои во 2 (два) дигитални апарати 

за мерење на крвен притисок за рачен зглоб Модел BP850W. 

 

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 ЗЕГИН ДОО 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.09-3130 /1                                                                               Совет на Општина Берово 

26.09.2018 година                                                                                   Претседател 

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

 

 



27.09.2018 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО    бр. 12  стр. 

 

6 

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 цените и начинот на бесплатен превоз на ученици  

во основното и средното образование 

на подрачјето на општина Берово 

 

 

Се објавува О Д Л У К А за утврдување на цените и начинот на бесплатен превоз на 

ученици во основното и средното образование на подрачјето на општина Берово,  Бр.09-

3131/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 

26.09.2018 година. 

 

 

Бр.08-3152/3                                                                                 ОПШТИНА  БЕРОВО 

27.09.2018 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.05/2002), член 22-б од Законот за дополнување на Законот за превоз во 

патниот сообраќај (Службен весник на Република Македонија бр.68/2004………..163/2018), 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), Советот на Општина Берово на 13-тата седницата одржана на  

26.09.2018 година донесе: 

 

О Д Л У К А 

за утврдување на цените и начинот на бесплатен превоз на ученици  

во основното и средното образование 

на подрачјето на општина Берово 

 

Член 1 

Со оваа одлука Советот на Општина Берово ги  утврдува цените и начинот на бесплатен 

превоз на ученици во основното образование и средното образование на подрачјето на општина 

Берово, каде што има утврден возен ред и превозот се врши од страна на носителите на дозвола за 

општински линиски превоз. 

 

Член 2 

Советот на Општина Берово ја утврдува цената и начинот на бесплатен превоз на ученици 

во основното образование на подрачјето на општина Берово, каде што има утврден возен ред и 

превозот се врши од страна на носителите на дозвола за општински линиски превоз на следниот 

начин: 

 

ДЕЛ 1  

1 2 3 4 5 6 7 

Опис 

Релација 

Единица 

мерка 

Количина 

(ученици) 

Единечна 

(дневна) 

цена без 

ДДВ 

Вкупна 

цена без 

ДДВ 

(3*4) 

ДДВ Вкупна 

цена со 

ДДВ 
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 с.Смојмирово - Берово –

с.Смојмирово   

(4 x 2 = 8 km вкупно) 

 

Бр. 

 

1 

 

57 денари 

 

57 денари 

 

3 денари 

 

60 денари 

 

ДЕЛ 2  

1 2 3 4 5 6 7 

Опис 

Релација 

Единица 

мерка 

Количина 

(ученици) 

Единечна 

(дневна) 

цена без 

ДДВ 

Вкупна 

цена без 

ДДВ 

(3*4) 

ДДВ Вкупна 

цена со 

ДДВ 

 

с.Владимирово – Берово-

с.Владимирово 

 (6 x 2 = 12 km вкупно) 

 

Бр. 

 

1 

 

76 денари 

 

76 денари 

 

4 денари 

 

80 денари 

 

ДЕЛ 3  

1 2 3 4 5 6 7 

Опис 

Релација 

Единица 

мерка 

Количина 

(ученици) 

Единечна 

(дневна) 

цена без 

ДДВ 

Вкупна 

цена без 

ДДВ 

(3*4) 

ДДВ Вкупна 

цена со 

ДДВ 

 

с.Ратево – Берово   -

с.Ратево  

(8 x 2 = 16 km вкупно) 

Бр. 1 86 денари 86 денари 4 денари 90 денари 

 

 

ДЕЛ 4 

1 2 3 4 5 6 7 

Опис 

Релација 

Единица 

мерка 

Количина 

(ученици) 

Единечна 

(дневна) 

цена без 

ДДВ 

Вкупна 

цена без 

ДДВ 

(3*4) 

ДДВ Вкупна 

цена со 

ДДВ 

 

с.Мачево- с.Будинарци- 

с.Мачево 

(2 x 2 = 4 km вкупно) 

 

Бр. 

 

1 

 

57 денари 

 

57 денари 

 

3 денари 

 

60 денари 

 

Член 3 

Советот на Општина Берово ја утврдува цената и начинот на бесплатен превоз на ученици 

во средното образование на подрачјето на општина Берово, каде што има утврден возен ред и 

превозот се врши од страна на носителите на дозвола за општински линиски превоз на следниот 

начин: 

 

ДЕЛ 1 

1 2 3 4 5 6 7 

Опис 

Релација 

Единица 

мерка 

Количина 

(ученици) 

Единечна 

(дневна) 

цена без 

ДДВ 

Вкупна 

цена без 

ДДВ 

(3*4) 

ДДВ Вкупна 

цена со 

ДДВ 

 

с.Русиново – Берово – 

с.Русиново 

(6 x 2 = 12 km вкупно) 

 

Бр. 

 

1 

 

76 денари 

 

76 денари 

 

4 денари 

 

80 денари 
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ДЕЛ 2 

1 2 3 4 5 6 7 

Опис 

Релација 

Единица 

мерка 

Количина 

(ученици) 

Единечна 

(дневна) 

цена без 

ДДВ 

Вкупна 

цена без 

ДДВ 

(3*4) 

ДДВ Вкупна 

цена со 

ДДВ 

 

с.Владимирово – Берово -

с.Владимирово 

(6 x 2 = 12 km вкупно) 

 

Бр. 

 

1 

 

76 денари 

 

76 денари 

 

4 денари 

 

80 денари 

 

ДЕЛ 3 

1 2 3 4 5 6 7 

Опис 

Релација 

Единица 

мерка 

Количина 

(ученици) 

Единечна 

(дневна) 

цена без 

ДДВ 

Вкупна 

цена без 

ДДВ 

(3*4) 

ДДВ Вкупна 

цена со 

ДДВ 

 

с.Двориште - Берово - 

с.Двориште 

(24 x 2 = 48 km вкупно) 

 

Бр. 

 

1 

 

248 

 денари 

 

248 

денари 

 

12 

денари 

 

260 

денари 

 

ДЕЛ 4 

1 2 3 4 5 6 7 

Опис 

Релација 

Единица 

мерка 

Количина 

(ученици) 

Единечна 

(дневна) 

цена без 

ДДВ 

Вкупна 

цена без 

ДДВ 

(3*4) 

ДДВ Вкупна 

цена со 

ДДВ 

 

с.Ратево – Берово - 

с.Ратево  

(8 x 2 = 16 km вкупно) 

 

Бр. 

 

1 

 

86 денари 

 

86 денари 

 

4 денари 

 

90 денари 

 

ДЕЛ 5 

1 2 3 4 5 6 7 

Опис 

Релација 

Единица 

мерка 

Количина 

(ученици) 

Единечна 

(дневна) 

цена без 

ДДВ 

Вкупна 

цена без 

ДДВ 

(3*4) 

ДДВ Вкупна 

цена со 

ДДВ 

 

с.Митрашинци - Берово - 

с.Митрашинци 

(18 x 2 = 36 km вкупно) 

 

Бр. 

 

1 

 

114 

 денари 

 

114 

денари 

 

6  

денари 

 

120 

денари 

 

ДЕЛ 6 

1 2 3 4 5 6 7 

Опис 

Релација 

Единица 

мерка 

Количина 

(ученици) 

Единечна 

(дневна) 

цена без 

ДДВ 

Вкупна 

цена без 

ДДВ 

(3*4) 

ДДВ Вкупна 

цена со 

ДДВ 

 

с.Будинарци- Берово - 

с.Будинарци  

 (12 x 2 = 24 km вкупно) 

 

Бр. 

 

1 

 

86 денари 

 

86 денари 

 

4 денари 

 

90 денари 
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ДЕЛ 7 

1 2 3 4 5 6 7 

Опис 

Релација 

Единица 

мерка 

Количина 

(ученици) 

Единечна 

(дневна) 

цена без 

ДДВ 

Вкупна 

цена без 

ДДВ 

(3*4) 

ДДВ Вкупна 

цена со 

ДДВ 

 

с.Мачево - Берово -  

с.Мачево  

(10 x 2 = 20 km вкупно) 

 

Бр. 

 

1 

 

76 денари 

 

76 денари 

 

4 денари 

 

80 денари 

 

ДЕЛ 8 

1 2 3 4 5 6 7 

Опис 

Релација 

Единица 

мерка 

Количина 

(ученици) 

Единечна 

(дневна) 

цена без 

ДДВ 

Вкупна 

цена без 

ДДВ 

(3*4) 

ДДВ Вкупна 

цена со 

ДДВ 

 

с. Смојмирово -  Берово - 

с. Смојмирово  

(4 х 2 = 8 km вкупно) 

 

Бр. 

 

1 

 

57 денари 

 

57 денари 

 

3 денари 

 

60 денари 

 

Член 4 

Цената за услугите од член 2 и член 3 на оваа одлука се однесуваат за еден корисник на 

услуга по релација.  

Вкупната цена на услугите ќе биде утврдена од страна на училиштата во зависност од 

бројот на ученици (корисници) на услугата, за секоја релација посебно. 

 

Член 5 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен Гласник 

на Општина Берово”. 

 

Бр. 09-3131/1                         Совет на Општина Берово 

26.09.2018 година                        Претседател 

Берово                            Јован Матеничарски с.р. 

 

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

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

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

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на  

 

Р Е Ш Е Н И Е  

за формирање на работно тело за процена на состојбата на 

парковските дрва и дрва на јавна површина 

 

Се објавува Р Е Ш Е Н И Е  за формирање на работно тело за процена на состојбата на 

парковските дрва и дрва на јавна површина,  Бр.09-3132/1, што Советот на Општина 

Берово ја донесе на седницата што се одржа на 26.09.2018 година. 

 

 

Бр.08-3152/4                                                                                 ОПШТИНА  БЕРОВО 

27.09.2018 год.                                                                                  Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                      Звонко Пекевски с.р. 
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Врз основа на член 22 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ 

бр.5/02) и член 16 став 1 точка 2, а во врска со член 19 став 2 точка 38 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 13-тата (тринаесетата) седница одржана на 26.09.2018 

година, донесе: 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

за формирање на работно тело за процена на состојбата на 

парковските дрва и дрва на јавна површина 

 

 

 

1. Се формира работно тело од стручни лица за процена на парковските дрва и дрва на 

јавни површини на подрачјето на општина Берово во состав: 

 

- Ефтим Брндевски – претседател 

- Елен Качулачка – член 

- Јадранка Костадиновска – член 

- Васко Буровски – член и 

- Владо Клинчарски – член 

 

 

2. Работното тело се свикува по потреба најмалку еднаш годишно и има за задача да 

изврши увид на состојбата на парковските дрва и дрва на јавна површина, претежно 

во градот Берово, но по потреба и во другите населени места на територијата на 

општина Берoво, да направи стручна анализа, да изготви писмен записник за 

констатираната состојба, да предложи мерки за санација и рехабилитација на дрвата 

со финансиска проценка. 

 

 

3. Извештајот од направената стручна анализа, предлог мерките за санација и 

рехабилитација и финансиската проценка се доставува на Градоначалникот на 

општина Берово. 

 

 

4. Работното тело своите активности ќе ги врши до престанување на мандатот на 

актуелниот состав на Советот на општина Берово или до негово отповикување од 

страна на Советот. 

 

 

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

гласник на Општина Берово“. 

 

 

 

Бр.09-3132/1                                                                           Совет на Општина Берово 

26.09.2018 год.                                                                                   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  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за предлагање преставник на Општина Берово во Управниот одбор на  

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Берово 

 

Се објавува Р Е Ш Е Н И Е за предлагање преставник на Општина Берово во Управниот 

одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Берово,  Бр.09-3133/1, што 

Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 26.09.2018 година. 

 

 

Бр.08-3152/5                                                                                 ОПШТИНА  БЕРОВО 

27.09.2018 год.                                                                                  Градоначалник 

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

 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на 

РМ“ бр.5/02), член 100 став 3 од Законот за социјалната заштита (“Сл.весник на Република 

Македонија” бр.79/2009…….163/2017) и член 19 став 2 точка 42 од Статутот на Општина 

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

Барањето на  ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи – Берово Бр.02-507/1 од 

27.08.2018 година, Советот на Општина Берово на седницата одржана на  26.09.2018  

година, донесе: 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за предлагање преставник на Општина Берово во Управниот одбор на  

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Берово 

 

1. За преставник на Општина Берово во Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински 

центар за социјални работи-Берово се предлага: 

 

- Марија Наџинска – дипломиран правник. 

 

2. Ова Решение ќе биде доставено до Министерството за труд и социјална политика и 

до ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи – Берово. 

 

3. Со влегување во сила на ова решение престанува да важи Решението за предлагање 

преставник на Општина Берово во Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар 

за социјални работи - Берово Бр.09-3219 /1 од 27.12.2017 година. 

 

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

гласник на Општина Берово“. 

 

 

Бр.09-3133 /1                                                                      Совет на Општина Берово 

26.09.2018 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  

 

План за работа на комисијата за еднакви можности                        

при Совет на општина Берово 

 

Се објавува Планот за работа на комисијата за еднакви можности при Советот на општина 

БеровоБр.09-3134/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се 

одржа на 26.09.2018 година. 

 

Бр.08-3152/6                                                                                 ОПШТИНА  БЕРОВО 

27.09.2018 год.                                                                                    Градоначалник 

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

 

 

 

ПЛАН 

ЗА РАБОТА НА КОМИСИЈАТА ЗА ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ 

НА ЖЕНИТЕ И МАЖИТЕ ЗА 2018 ГОДИНА 

 

 

Комисијата за еднакви можности на жените и мажите, функционира  како постојано 

работно тело на Советот на Општина Берово (во понатомошниот текст КEM). 

Комисијата за еднакви можности на жените и мажите е формирана со цел да го промовира 

родовиот концепт на локално ниво и да го имплементира Законот за еднакви можности на 

жените и мажите. 

 

ОПШТА ЦЕЛ        

   

• Превенција од насилство, насилство врз жените и семејно насилство, (превенција и 

заштита од родово и полово базирано насилство); 

• Промоција и вклучување на Општина Берово во родово одговорно буџетирање; 

• Воспоставување на поголема соработка на Комисијата за еднакви можности на  

жените и мажите (КЕМ) со невладиниот сектор (НВО); 

• Промоција на концептот за потикнување на еднаквите можности на жените и 

мажите и другите членови на заедницата за учеството во јавниот и политичкиот живот како 

значаен аспект за развој на граѓанско општество; 

 

ПОСЕБНИ ЦЕЛИ 

 

• Активности насочени против родово базирано насилство и насилство врз жените и 

мажите вклучувајки го и семејното насилство и секаков вид на насилство; 

• Активности насочени кон лобирање и подигнување на свеста на релевантните 

субјекти на локално ниво за значењето на родовите политики и вклучување на родовиот 
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концепт во процесот на креирање на буџетот, локалните политики, програми и проекти во 

Општината; 

• Јакнење на соработката меѓу Комисијата за еднакви можности на жените и мажите 

при Советот на Општина Берово со НВО; 

• Еднакви можности на сите членови на заедницата за вклучување во јавниот,    

политичкиот и социјалниот живот (градење на Граѓански активизам); 

 

ЗАДАЧИ      

    

Вклучување на родовата перспектива во процесот на проценување на импликации за 

жените и мажите на секоја планирана акција, вклучувајќи ја законската легислативата, 

политиките и програмите, во секоја област и на сите нивоа. 

Припадниците на двата пола да стануваат интегрален дел од дизајнот, имплементацијата, 

мониторингот и евалуацијата на политиките и програмите на сите политички, образовни, 

економски и социјални сфери на локално ниво. 

 

СФЕРИ НА ДЕЛУВАЊЕ     

    

1.  Едукација на жените и мажите од руралните средини за еднаков третман помеѓу мажите 

и жените; 

2.  Воведување на Општината во родово буџетски иницијативи преку иницијативи  и 

предлози од страна на КЕМ; 

3.  Еднакви можности и антидискриминација во сите области (врз  родова, етнилка, 

културна, традиционална, религиозна и друга основа); 

4.  Вклучување на граѓаните преку своите преставници во креирање на политики на 

локално ниво (Граѓански активизам); 

5.  Во областа на образование, подигање на свеста кај учениците, за еднаквите можности 

помеѓу жените и мажите. 

 

 ФОРМИ И ОБЛИЦИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА АКТИВНОСТИТЕ 

 

•  Работилници 

•  Лобирање и креативни притисоци 

•  Организирање дебати за определени прашања 

•  Семинари  

•  Организирање обуки по определени прашања 

•  Формирање на коалиции на НВО за организирано дејствување 

•  Информирање на граѓаните 

•  Медиумска афирмација  

 

Бр.09-3134 /1                                                                                 Совет на Општина Берово 

26.09.2018 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 давање на согласност на  

Измена и дополнување на Статутот на Општинската јавна Установа 

за социјална заштита на стари лица 

“д-р Иван Влашки” Берово 

 

Се објавува О Д Л У К А за давање на согласност на Измена и дополнување на Статутот на 

Општинската јавна Установа за социјална заштита на стари лица “д-р Иван Влашки” 

Берово, Бр.09-3135/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се 

одржа на 26.09.2018 година. 

 

 

Бр.08-3152/7                                                                                 ОПШТИНА  БЕРОВО 

27.09.2018 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 99 став 5 од Законот за социјална заштита 

(“Службен Весник на Република Македонија” бр.79/2009......51/2018), Советот на Општина 

Берово на 13-тата седница одржана на ден 26.09.2018 година донесе: 

 

О Д Л У К А 

за давање на согласност на  

Измена и дополнување на Статутот на Општинската јавна Установа 

за социјална заштита на стари лица 

“д-р Иван Влашки” Берово 

 

Член 1 

Советот на Општина Берово, по предходно прибавено мислење од Министерството 

за труд и социјална политика Бр.10-9897/2 од 24.09.2018 година, дава согласност на 

Измената и дополнувањето на Статутот на Општинската јавна Установа за социјална 

заштита на стари лица “д-р Иван Влашки” Берово, Бр.0202/01-103/2 од 17.09.2018 година. 

 

Член 2 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави  во „Службен 

гласник на Општина Берово“. 

 

 

 

Бр.09-3135/1                Совет на Општина Берово 

26.09.2018 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 годишна Програма за работа на 

 OОУ “Дедо Иљо Малешевски’’ Берово за учебната 2018/2019 година 

 

 

 

Се објавува З А К Л У Ч О К за усвојување на годишна Програма за работа на  OОУ “Дедо 

Иљо Малешевски’’ Берово за учебната 2018/2019 година, Бр.09-3136/1, што Советот на 

Општина Берово ја донесе на седницат 

а што се одржа на 26.09.2018 година. 

 

 

Бр.08-3152/8                                                                                 ОПШТИНА  БЕРОВО 

27.09.2018 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 31 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 126 став 1 алинеа 2 од 

Законот за основното образование („Сл.весник на РМ“ бр.103/08.........64/2018), Советот на 

Општина Берово на 13-тата седница одржана на  26.09.2018 година донесе: 

 

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на годишна Програма за работа на 

 OОУ “Дедо Иљо Малешевски’’ Берово за учебната 2018/2019 година 

 

 

1. Се усвојува Годишна Програма за работа на OОУ “Дедо Иљо Малешевски’’  

Берово за учебната 2018/2019 година.  

 

 

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

„Службен гласник на Општина Берово“. 

 

 

 

Бр.09-3136/1                                                                         Совет на Општина Берово 

26.09.2018 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 работа на 

 OОУ “Дедо Иљо Малешевски’’ Берово за учебната 2017/2018 година 

 

 

Се објавува З А К Л У Ч О К за усвојување на Годишен Извештај за работа на  OОУ “Дедо 

Иљо Малешевски’’ Берово за учебната 2017/2018 година, Бр.09-3137/1, што Советот на 

Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 26.09.2018 година. 

 

 

 

Бр.08-3152/9                                                                                 ОПШТИНА  БЕРОВО 

27.09.2018 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 31 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 126 став 1 алинеа 2 од 

Законот за основното образование („Сл.весник на РМ“ бр.103/08.........64/2018), Советот на 

Општина Берово на 13-тата седница одржана на  26.09.2018 година донесе: 

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на Годишен Извештај за работа на 

 OОУ “Дедо Иљо Малешевски’’ Берово за учебната 2017/2018 година 

 

 

1. Се усвојува Годишниот Извештај за работа на OОУ “Дедо Иљо Малешевски’’  

Берово за учебната 2017/2018 година.  

 

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

„Службен гласник на Општина Берово“. 

 

 

Бр.09-3137/1                                                                         Совет на Општина Берово 

26.09.2018 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 Годишна Програма за работа на 

 OОУ “Никола Петров Русински’’ с.Русиново, општина Берово  

за учебната 2018/2019 година 

 

 

Се објавува З А К Л У Ч О К за усвојување на Годишна Програма за работа на 

 OОУ “Никола Петров Русински’’ с.Русиново, општина Берово за учебната 2018/2019 

година, Бр.09-3138/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се 

одржа на 26.09.2018 година. 

 

 

Бр.08-3152/10                                                                                 ОПШТИНА  БЕРОВО 

27.09.2018 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 31 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 126 став 1 алинеа 2 од 

Законот за основното образование („Сл.весник на РМ“ бр.103/08.........64/2018), Советот на 

Општина Берово на 13-тата седница одржана на  26.09.2018 година донесе: 

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на Годишна Програма за работа на 

 OОУ “Никола Петров Русински’’ с.Русиново, општина Берово  

за учебната 2018/2019 година 

 

1. Се усвојува Годишната Програма за работа на OОУ “Никола Петров Русински’’ 

с.Русиново, општина Берово за учебната 2018/2019 година. 

 

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

„Службен гласник на Општина Берово“. 

 

 

Бр.09-3138/1                                                                         Совет на Општина Берово 

26.09.2018 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  

Годишната програма за работа на  

ОСУ “Ацо Русковски” Берово за 2018/2019 година 

 

 

Се објавува З А К Л У Ч О К за усвојување на Годишната програма за работа на ОСУ “Ацо 

Русковски” Берово за 2018/2019 година, Бр.09-3139/1, што Советот на Општина Берово ја 

донесе на седницата што се одржа на 26.09.2018 година. 

 

 

Бр.08-3152/11                                                                                 ОПШТИНА  БЕРОВО 

27.09.2018 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 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 член 29 став 5 и став 6 од 

Законот за средното образование (“Службен Весник на Република Македонија” 

Бр.44/1995....64/2018), Советот на Општина Берово на 13-тата седницата одржана на 

26.09.2018 година донесе: 

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на  

Годишната програма за работа на  

ОСУ “Ацо Русковски” Берово за 2018/2019 година 

 

1. Советот на Општина Берово ја усвои Годишната програма за работа на ОСУ “Ацо 

Русковски” Берово за 2018/2019 година. 

 

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

гласник на Општина Берово“. 

 

 

Бр.09-3139/1                                                                         Совет на Општина Берово 

26.09.2018 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 работа на  

ОСУ “Ацо Русковски” Берово за 2017/2018 година 

 

 

Се објавува З А К Л У Ч О К за усвојување на Годишен Извештај за работа на ОСУ “Ацо 

Русковски” Берово за 2017/2018 година, Бр.09-3140/1, што Советот на Општина Берово ја 

донесе на седницата што се одржа на 26.09.2018 година. 

 

 

 

Бр.08-3152/12                                                                                 ОПШТИНА  БЕРОВО 

27.09.2018 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 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 член 89-а став 1 алинеја 2 

од Законот за средното образование (“Службен Весник на Република Македонија” 

Бр.44/1995....64/2018), Советот на Општина Берово на 13-тата седницата одржана на 

26.09.2018 година донесе: 

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на  

Годишен Извештај за работа на  

ОСУ “Ацо Русковски” Берово за 2017/2018 година 

 

 

1. Советот на Општина Берово го усвои Годишниот Извештај за работа на ОСУ “Ацо 

Русковски” Берово за 2017/2018 година. 

 

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

гласник на Општина Берово“. 

 

 

Бр.09-3140/1                                                                         Совет на Општина Берово 

26.09.2018 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 Полициска станица  

од општа надлежност Берово за I (прво) Полугодие од 2018 година 

 

 

 

Се објавува З А К Л У Ч О К за усвојување на Извештај за работа на Полициска станица од 

општа надлежност Берово за I (прво) Полугодие од 2018 година, Бр.09-3141/1, што 

Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 26.09.2018 година. 

 

 

Бр.08-3152/13                                                                                 ОПШТИНА  БЕРОВО 

27.09.2018 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 13-тата седница 

одржанa на 26.09.2018 година донесе: 

 

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на Извештај за работа на Полициска станица  

од општа надлежност Берово за I (прво) Полугодие од 2018 година 

 

 

 

1. Советот на Општина Берово го усвои  Извештај за работа на Полициска станица од 

општа надлежност Берово за I (прво) Полугодие од 2018 година     Ев.бр.35.2.3-

30/18. 

 

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

гласник на Општина Берово“. 

 

 

 

 

Бр.09-3141/1                                                                         Совет на Општина Берово 

26.09.2018 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 работа на  

ОЈУДГ  “23-ти Август” Берово за периодот 2017/2018 година 

 

 

 

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

ОЈУДГ  “23-ти Август” Берово за периодот 2017/2018 година, Бр.09-3142/1, што Советот на 

Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 26.09.2018 година. 

 

 

 

Бр.08-3152/14                                                                                 ОПШТИНА  БЕРОВО 

27.09.2018 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 31 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на 

Општина Берово“бр. 13/02, 18/07, 30/08 и 20/10) и член 116 став 1 алинеа 2 од Законот за 

заштита на децата (“Службен Весник на Република Македонија” бр.23/2013....21/2018), 

Советот на Општина Берово на седницата одржана на 26.09.2018 година донесе: 

 

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на Годишен извештај за работа на  

ОЈУДГ  “23-ти Август” Берово за периодот 2017/2018 година 

 

 

1. Се усвојува Годишниот извештај за работа на ОЈУДГ “23-ти  Август”Берово за 

периодот 2017/2018 година, предложен од Управниот одбор на градинката, со 

Одлука број 02-257/1 од 18.09.2018 година. 

 

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

гласник на Општина Берово“. 

 

 

 

Бр.09-3142/1                                                                          Совет на Општина Берово 

26.09.2018 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 Годишна Програма за работа на  

ОЈУДГ  “23-ти Август” Берово за периодот 2018/2019 година 

 

 

 

Се објавува З А К Л У Ч О К за усвојување на Годишна Програма за работа на ОЈУДГ  “23-

ти Август” Берово за периодот 2018/2019 година, Бр.09-3143/1, што Советот на Општина 

Берово ја донесе на седницата што се одржа на 26.09.2018 година. 

 

 

Бр.08-3152/15                                                                                 ОПШТИНА  БЕРОВО 

27.09.2018 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 31 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на 

Општина Берово“бр. 13/02, 18/07, 30/08 и 20/10) и член 116 став 1 алинеа 2 од Законот за 

заштита на децата (“Службен Весник на Република Македонија” бр.23/2013....21/2018), 

Советот на Општина Берово на седницата одржана на 26.09.2018 година донесе: 

 

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на Годишна Програма за работа на  

ОЈУДГ  “23-ти Август” Берово за периодот 2018/2019 година 

 

 

 

1. Се усвојува Годишна Програма за работа на ОЈУДГ “23-ти  Август”Берово за 

периодот 2018/2019 година, предложена од Управниот одбор на градинката, со 

Одлука број 02-258/1 од 18.09.2018 година. 

 

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

гласник на Општина Берово“. 

 

 

 

Бр.09-3143/1                                                                         Совет на Општина Берово 

26.09.2018 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  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за формирање на Општински Совет за превенција на 

детско престапништво на општина Берово 

 

 

Се објавува Р Е Ш Е Н И Е за формирање на Општински Совет за превенција на 

детско престапништво на општина Берово, Бр.09-3144/1, што Советот на Општина Берово 

ја донесе на седницата што се одржа на 26.09.2018 година. 

 

   

Бр.08-3152/16                                                                                 ОПШТИНА  БЕРОВО 

27.09.2018 год.                                                                                      Градоначалник 

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

 

 

                 

Врз основа на член 158 од Законот за правда за децата (“Службен весник на Република 

Македонија” бр. 148/2013 ) и член 19 став 2 точка 44 од Статутот на Општина Берово 

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

Берово на 13-тата седница одржана 26.09.2018 година, донесе: 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за формирање на Општински Совет за превенција на 

детско престапништво на општина Берово 

 

 

1.Се формира Општински Совет за превенција на детско престапништво на општина 

Берово, за следење на состојбите, покренување иницијативи за нивното подобрување и 

развивање на програми за вклучување на локалната заедница во превенција на детското 

престапништво и третманот на деца сторители на дејствија што со закон се предвидени 

како кривични дела и прекршоци во состав: 

 

-  Бранко Мазгански- претставник од Подрачната единица на Министерството за 

внатрешни работи; 
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-  Емилија Галабовска Биљарска- -преставник од ЈУ Меѓуопштински центар за социјални 

работи – Берово; 

-  Фросина Треновска- преставник од Совет на родители при ООУ “Дедо Иљо 

Малешевски” Берово; 

-  Катица Алаѓозовска- преставник од Совет на родители при ООУ “Никола Петров 

Русински” с.Русиново, општина Берово; 

-  Македонка Цикарска- преставник од Совет на родители при ОСУ “Ацо Русковски” 

Берово; 

-  Бранко Букушовски- преставник од Унија на средношколци; 

-  Сузана Бошнаковска- преставник од Адвокатска комора; 

-  Јован Ковачовски- преставник од Здруженија на граѓани и фондации; 

-  Златко Биковски- јавен обвинител кој работи во областа на детската деликвенција; 

-  Илија Стојановски- судија определен од страна на претседателот на Судот. 

 

2. Членовите се именуваат за време од пет години, со право на повторен избор. 

 

3.Со Општинскиот совет за превенција на детско престапништво на Општина Берово 

претседава претседател избран од редовите на членовите, со мандат од две години, со 

право на повторен избор. 

 

4. Општински совет за превенција на детско престапништво на Општина Берово донесува: 

- годишна програма за својата работа што ја усвојува Советот на општина Берово, и 

- деловник за својата работа. 

 

5.За својата работа Општински совет за превенција на детско престапништво на Општина 

Берово, најмалку еднаш годишно го известува Советот на општина Берово и Државниот 

совет за превенција на детско престапништво. 

 

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

на општина Берово”. 

 

Бр.09-3144 /1                                                                  Совет на Општина Берово 

26.09.2018 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 уредување на општински линиски превоз 

за подрачјето на Општина Берово 

 

 

Се објавува О Д Л У К А за уредување на општински линиски превоз за подрачјето на 

Општина Берово, Бр.09-3145/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата 

што се одржа на 26.09.2018 година. 

 

 

 

Бр.08-3152/17                                                                                   ОПШТИНА  БЕРОВО 

27.09.2018 год.                                                                                       Градоначалник 

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

 

 

 

Врз основа на член 22 од Законот за локална самоуправа(,,Сл.весник на Рм,,бр 5/2002) а во 

врска со член 22 став 1  од Законот за превоз во патниот сообраќај („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 68/2004; 127/2006; 114/2009; 83/2010; 140/2010; 17/2011; 

53/2011; 6/2012; 23/2013; 120/2013; 163/2013; 187/2013; 42/2014; 112/2014; 166/2014; 

44/2015; 97/2015; 124/2015; 129/2015; 193/2015; 37/2016; 71/2016;64/2018; 140/2018 и 

163/2018), Советот на општина Берово на седницата одржана на 26.09.2018 година донесе: 

 

О Д Л У К А 

за уредување на општински линиски превоз 

за подрачјето на Општина Берово 

 

Член 1 

Со оваа Одлука се врши регулирање на општинскиот линиски превоз на патници на 

територијата на Општина Берово. 

Член 2 

Општинскиот линиски превоз на патници може да врши правно или физичко лице(во 

натамошниот текст:превозник) кое ги исполнува законските услови од овој вид на превоз 

утврдени со Законот за превоз во патниот сообраќај („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 68/2004; 127/2006; 114/2009; 83/2010; 140/2010; 17/2011; 53/2011; 6/2012; 

23/2013; 120/2013; 163/2013; 187/2013; 42/2014; 112/2014; 166/2014; 44/2015; 97/2015; 

124/2015; 129/2015; 193/2015; 37/2016; 71/2016; 64/2018; 140/2018 и 163/2018). 

                                                                    Член 3 

Општинскиот линиски превоз на патници се врши врз основа на дозвола за определена 

линија што ја издава Градоначалникот на Општина Берово и регистриран возен ред за 

определена линија.  

Превозникот кој има лиценца за вршење на општински линиски превоз на патници може да 

отпочне со вршење на превоз по добивањето на дозвола и ќе регистрира возен ред за 

одредена линија кај Градоначалникот на Општина Берово.  
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Дозволата и возниот ред се издаваат со рок на важење од 5(пет) години. За издадената 

дозвола за вршење на општински линиски превоз , превозникот ќе плаќа надомесаток.   

Општинскиот линиски превоз на патници вршат превозници кои ќе добијат лиценца за овој 

вид на превоз, која ја издава Градоначалникот на општина Берово, врз основа на условите 

пропишани со член 8 од Законот за превоз  во патниот сообраќај. 

                                                                   

                                                                    Член 4 

За вршење на линиски превоз на патници се издава лиценца за општински линиски превоз 

на образец во формат А-4,со жолта боја, со рок на важење од 4 години, како и извод од 

лиценца за секое возило одделно. 

Дозволата за определена линија се издава на образец во формат А-4 со жолта боја и со рок 

на важење од 5 години, како и возниот ред кој исто така се издава со рок на важење од 5 

години. 

Изводите од лиценца за секое возило се издава на име на превозникот на кој гласи 

лиценцата со истиот рок на важење како и лиценцата и не може да се пренесе на друг 

превозник. 

Формата и содржината на лиценците, изводот од лиценците и дозволата за општински 

линиски превоз на патници ја пропишува Министерот за транспорт и врски. 

                                                                   

                                                                    Член 5 

 Превозникот кој има лиценца за вршење на овој вид на превоз,дозвола за определена 

линија и регистриран возен ред за определена линија кај Градоначалникот на општина 

Берово,може да врши општински линиски превоз на патници на територијата на општина 

Берово. 

                                                                    Член 6 

Линијата е одредена релација и правец на возење од почетната до крајната станица или 

постојка на која се превезуваат патници во линискиот превоз, а согласно утврден, 

регистриран и објавен возен ред и цена на превозот. 

За вршење на овој вид на превоз ,Советот на Општина Берово утврди мрежа на линии и 

возен ред: 

 

1.БЕРОВО- МИТРАШИНЦИ 

    Поаѓање од Берово   06,00/  06,20/ 07,00/ 08,00/ 09,00/ 11,00/ 13,00/ 14,00/ 15,00/ 18,00 

/22,00 часот 

    Поаѓање од Митрашинци 06,30/ 06,50/ 07,30/ 08,30/ 09,30/ 11,30/ 13,30/ 14,30/ 15,30/ 

18,30/ 22,30 часот 

 

 2.БЕРОВО- ВЛАДИМИРОВО 

    Поаѓање од Берово    06,00 / 06,30/ 07,15/ 09,00/ 10,00/ 11,00/ 13,00/ 14,00/ 15,00/ 18,00/ 

22,00 часот 

    Поаѓање од Владимирово 06,30 / 07,00/ 07,45/ 09,30/ 10,30/ 11,30/ 13,30/ 14,30/ 15,30/ 

18,30/ 22,30 часот 

 

3.БЕРОВО –РАТЕВО 

    Поаѓање од Берово    05,00/ 06,00 / 06,30/ 07,15/ 09,00/ 10,00/ 11,00/ 13,00/ 14,00/ 15,00/ 

18,00/ 22,00 часот 

    Поаѓање од Ратево  05,30/ 06,30 / 07,00/ 07,45/ 09,30/ 10,30/ 11,30/ 13,30/ 14,30/ 15,30/ 

18,30/ 22,30 часот 

 

4.БЕРОВО- РУСИНОВО 

    Поаѓање од Берово  05,00/  06,00 / 06,30/ 07,15/ 09,00/ 10,00/ 11,00/ 13,00/ 14,00/ 15,00/ 

18,00/ 22,00 часот 

    Поаѓање од Русиново 05,30/ 06,30 / 07,00/ 07,45/ 09,30/ 10,30/ 11,30/ 13,30/ 14,30/ 15,30/ 

18,30/ 22,30 часот 
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 5.БЕРОВО – ДВОРИШТЕ 

Поаѓање од Берово    07,00 / 08,00/ 14,00/ 15,00  часот 

 Поаѓање од Двориште 08,00 / 09,00/ 15,00/ 16,00  часот 

Локации на автобуски терминали, свртувалишта,стојалишта: 

-Автобуска станица –Берово 

-автобуски станици во населени места 

 

Член 7 

Постапката за доделување на линии за вршење на општински линиски превоз  на патници 

се спроведува врз основа на оглас распишан од Градоначалникот на општината  и тоа 

еднаш годишно. 

За спроведување на постапката Градоначалникот формира Комисија за одобрување на 

возни редови  на нови линии и за промена на возни редови за одобрени линии. 

Огласот се објавува на огласната табла на Општина Берово, на веб страната на Општина 

Берово и во едно јавно гласило/ медиум. 

Во огласот се определува рокот за аплицирање  на огласот, кој не треба да биде пократок 

од 3(три) дена ниту подолг од 8 (осум) дена  и условите што треба да ги  исполнува 

превозникот за да може да учестува на истиот. 

Превозникот може да поднесе барање за одобрување на возен ред за нова линија односно 

за промена на возен ред за веќе одобрена линија. 

 Од денот на приемот на Решението за одобрен возен ред, превозникот, најдоцна  во рок од 

10 работни дена , поднесува барање за издавање на дозвола за одобрениот возен ред. 

Кон барањето за издавање на дозвола за одобрен возен ред за општински линиски превоз 

на патници се приложува следната документација: 

-фотокопија од Решение за одобрен возен ред; 

-пет примероци од одобрениот возен ред изготвени на пропишан образец; 

-доказ за платени административни такси. 

Доколку во постапката за одобрување на возен ред барање поднесат  два или повеќе 

превозници, со иста почетна и крајна станица од кои еден од нив е со седиште во почетната 

станица, приоритет има превозникот со седиште во почетната станица.  

Доколку во постапката за одобрување на возен ред поднесат барање два или повеќе 

превозници со седиште во почетната станица , приоритет има превозникот кој прв 

аплицирал. 

Доколку во постапката за одобрување на возен ред поднесат барање два или повеќе 

превозници и ниту еден од нив нема седиште во почетната станица , приоритет има 

превозникот кој прв аплицирал. 

Доколку има барање за промена на веќе одобрен односно регистриран возен ред и барање 

за нов возен ред , во тој случај приритет има превозникот кој побарал  промена на возен 

ред. 

Промената на веќе одобрен односно регистриран возен ред ќе се одземе доколку 

превозникот не постапи во рокот утврден во овој член. 

Промената на веќе одобрен возен ред и возниот ред на кој веќе е извршена промена ќе 

бидат одземени доколку превозникот не постапи и по 8(осум) дена од приемот на второто 

известување за дополнување на барањето за издавање на дозвола со потребната 

документација. 

                                                     

                                                                          Член 8 

Важноста на возниот ред  и дозволата за вршење на општински линиски превоз на патници 

се продолжуваат на барање на превозникот  кое се поднесува пред истекот на важноста на 

дозволата и притоа се доставуваат следните документи: 

-потребен број на возни редови; 

-доказ дека поседува доволен број на возила за орджување на сите претходно одобрени 

возни редови за кои поседува валидна дозвола за вршење на општински линиски превоз на 

патници; 

-доказ за платени административни такси. 
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Важноста на возниот ред и дозволата за вршење на линиски превоз на патници нема да се 

продолжи , доколку превозникот: 

-не поднесе барање за продолжување на важноста на возниот ред и дозволата согласнот 

став 1 од овој член: 

-нема важечка лиценца и 

-нема доволен број на возила и возачи колку што е потребно за да може да ги одржува сите 

поаѓања броејќи ги и возилата и возачите кои му се потребни за одржување на линијата за 

која ја продолжува важноста на дозволата. 

Во случајот на став 2 од овој челн не се продолжува важноста на возниот ред и дозволата 

за вршење на општински линиски превоз на патници и истите се бришат од евиденцијата 

на издадени дозволи за линиски превоз на патници и од евиденцијата на регистрирани 

возни редови за линиски превоз на патници. 

 

Член 9 

Одобрениот односно регистрираниот возен ред и издадената дозвола за вршење на 

општински линиски превоз можат да престанат да важат ако: 

-превозникот престанал да ги исполнува условите врз основа на кои се издадени ; 

-престанала важноста на лиценцата; 

-на барање на превзоникот и 

-превозникот престанал да постои по други посебни прописи. 

Во случаите од став 1 на овој член возниот ред и дозволата за вршење на општински 

линиски превоз на патници се одземаат и се бришат од евиденцијата на издадени дозволи 

за општински линиски превоз односно од регистарот на издадени дозволи за општински 

линии. 

Член 10 

Возниот ред на општинска линија ги содржи следните податоци: 

-полн назив на домашен превозник; 

-вид на линија: патничка, директна и брза; 

-назив „Возен ред за општинска линија„ 

-назив на линијата; 

-време на поаѓање , станици, должина на линијата во километри , време на враќање; 

-режин на одржување на линијата :секојневно(односно во оредени денови во неделата при 

што точно се наведуваат деновите во јои се одржува линијата)  и 

-места за печат и потпис на овластено лице. 

Рубриките во образецот се испишани на македонски јазик, а податоците во истиот се 

впишуваат на македонски јазик. 

Возниот ред на општинската линија се издава во образец во формат А4 на хартија во бела 

боја. 

Формата и содржината на образецот на возниот ред за општинска линија е даден во Прилог 

1 кој е составен дел на оваа Одлука. 

 

                                                                        Член 11 

 Со донесувањето на оваа Одлука престанува да важи Одлуката  Бр.07-136/1 од 29.06.2005 

год донесена од Советот на општина Берово. 

 

                                                                        Член 12 

  Одлуката влегува во сила со  денот на донесувањето и ќе се објави во ,,Службен гласник 

на општина Берово. 

 

Бр.09-3145/1 

Во Берово, 26.09.2018 година 

                                                                                        Совет на општина Берово 

                                                                                                   Претседател 

                                                                                            Јован Матеничарски с.р. 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 8 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на 

Република Македонија бр. 05/2002), а во врска со член 31 став 2 од Законот за финансирање на 

единиците за локална самоуправа (Службен Весник на Република Македонија бр. 61/2004, 

96/2004, 67/2007, 156/2009, 47/2011 и 192/2015), член 7 став 1 од Правилникот за критериумите 

и постапката за реализација на трансфери по поднесени барања од физички лица за добивање 

на еднократна парична помош бр. 01 - 543/1 од 01.03.2016 година, и врз основа на поднесеното 

барање со бр. 08 - 3072/1 од 24.09.2018 година и Записник од Комисијата за утврдување кои 

физички лица ги исполнуваат критериумите за добивање на еднократна парична помош со 

архивски број 08 –3072/2  од 25.09.2018 година, Градоначалникот на Општина Берово донесе : 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

РЕШЕНИЕ 

 за исплата на парична помош  

од Буџетот на Општина Берово за 2018 година 

 

1. Од средствата на Буџетот на Општина Берово за 2018 година на лицето Васко 

Мамучевски со адреса на живеење  ул.„Моша Пијаде“ бр. 101 од Берово со ЕМБГ  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, да се исплати парична помош во висина од 10.000,оо денари како 

поддршка на поединци кои посебно се истакнале од областа на спортот.  

2. Средствата ќе бидат исплатени од Буџетот на Општина Берово за 2018 година 

програма Ло Спорт и рекреација, потставка 464 990 други трансфери.  

3. Се задолжува Одделението за финансиски прашања да го реализира ова Решение на 

име на Васко Мамучевски на трансакциска сметка xxxxxxxxxxxxxxxxxxа Уни Банка АД 

Скопје.  

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето. 

 

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

 

Од страна на лицето Васко Мамучевски е поднесено Барање за добивање на еднократна 

парична помош со наш архивски број 08 – 3072/1 примено во архива на Општина Берово на ден 

24.09.2018 година.  

Комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите за добивање 

на еднократна парична помош го разгледа поднесеното барање на ден 25.09.2018 година и од 

страна на Комисијата е изготвен Записник со архивски број 08 – 3072/2 од 25.09.2018 година, 

во кој е констатирано дека барателот во прилог на поднесеното барање има доставено: 1. 

Фотокопија од лична карта, издадена од МВР Берово, со датум на издавање 22.04.2014 година 

и важност до 21.04.2024 година,  2.  Број на трансакциска сметка во Уни Банка, 3. Копија од 

освоени златни медали на државни и светски натпревари и копија од освоени дипломи за 

освоени први места на на државни натпревари.  

 

Од приложените документи, Комисијата констатираше дека потребната документација 

е комплетна и барателот ги исполнува критериумите за доделување на средства за еднократна 

парична помош согласно член 7 став 2 од Правилникот за критериумите и постапката за 

реализација на трансфери по поднесени барања од физички лица за добивање на еднократна 

парична помош со архивски број 01 - 543/1 од 01.03.2016 година.  

Врз основа на претходнонаведеното, Градоначалникот одлучи како во член 1 од 

изреката на ова Решение.  

 

Правна поука: Против ова Решение може да се поднесе приговор до градоначалникот на 

Општина Берово во рок од 8 дена од приемот на истото.  

 

 

Бр. 08 – 3072/3                          Општина Берово 

26.09.2018 година                                Градоначалник 

Берово                   Звонко Пекевски с.р. 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 8 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на 

Република Македонија бр.05/2002), а во врска со член 31 став 2 од Законот за финансирање на 

единиците за локална самоуправа (Службен Весник на Република Македонија бр. 61/2004, 

96/2004, 67/2007, 156/2009, 47/2011 и 192/2015), член 4 став 2 од Правилникот за критериумите 

и постапката за реализација на трансфери по поднесени барања од физички лица за добивање 

на еднократна парична помош бр. 01 - 543/1 од 01.03.2016 година, и врз основа на поднесеното 

барање со бр. 08 - 3058/1 од 20.09.2018 година и Записник од Комисијата за утврдување кои 

физички лица ги исполнуваат критериумите за добивање на еднократна парична помош со 

архивски број 08 – 3058/2  од 24.09.2018 година, Градоначалникот на Општина Берово донесе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

РЕШЕНИЕ 

 за исплата на парична помош  

од Буџетот на Општина Берово за 2018 година 

 

1. Од средствата на Буџетот на Општина Берово за 2018 година на лицето Илија 

Стојчовски со адреса на живеење  ул.„10“ бр.112 од с.Двориште, Берово со ЕМБГ ххххххххххх, 

да се исплати парична помош во висина од 2.000,оо денари поради потребно болничко 

лекување.  

2. Средствата ќе бидат исплатени од Буџетот на Општина Берово за 2018 година 

програма А0 Совет на Општина, потставка 464 990 други трансфери.  

3. Се задолжува Одделението за финансиски прашања да го реализира ова Решение на 

име на Илија Стојчовски на трансакциска сметка ххххххххххххххх  на Стопанска Банка АД 

Скопје.  

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето. 

 

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

 

Од страна на лицето Илија Стојчовски е поднесено Барање за добивање на еднократна 

парична помош со наш архивски број 08 – 3058/1 примено во архива на Општина Берово на ден 

20.09.2018 година.  

Комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите за добивање 

на еднократна парична помош го разгледа поднесеното барање на ден 24.09.2018 година и од 

страна на Комисијата е изготвен Записник со архивски број 08 – 3058/2 од 24.09.2018 година, 

во кој е констатирано дека барателот во прилог на поднесеното барање има доставено: 1. 

Фотокопија од лична карта, издадена од МВР Берово, со датум на издавање 25.06.2010 година 

и важност до 24.06.2020 година,  2.  Број на трансакциска сметка во Стопанска Банка, 3. Копија 

од извештај на специјалистот – субспецијалистот од Психијатриска болница – Негорци – 

Гевгелија упат бр.ЦФ29324 од 13.10.2016 година за Весна Стојчовска, 4. Копија од отпусно 

писмо за осигурено лице Весна Стојчовска од ЈЗУ Психијатриска Болница Демир Хисар, 5. 

Копија од отпусна листа за Весна Стојчовска од Завод за физикална медицина и 

рехабилитација, 6. Копија од отпусно писмо за осигуреното лице Весна Стојчовска од 

Психијатриска Болница Скопје од 2012 година.  

Од приложените документи, Комисијата констатираше дека потребната документација 

е комплетна и барателот ги исполнува критериумите за доделување на средства за еднократна 

парична помош согласно член 4 став 2 од Правилникот за критериумите и постапката за 

реализација на трансфери по поднесени барања од физички лица за добивање на еднократна 

парична помош со архивски број 01 - 543/1 од 01.03.2016 година.  

Врз основа на претходнонаведеното, Градоначалникот одлучи како во член 1 од 

изреката на ова Решение.  

 

Правна поука: Против ова Решение може да се поднесе приговор до градоначалникот на 

Општина Берово во рок од 8 дена од приемот на истото. 

 

Бр. 08 – 3058/3                 Општина Берово 

24.09.2018 година                              Градоначалник 

Берово                 Звонко Пекевски с.р. 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 8 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на 

Република Македонија бр.05/2002), а во врска со член 31 став 2 од Законот за финансирање на 

единиците за локална самоуправа (Службен Весник на Република Македонија бр. 61/2004, 

96/2004, 67/2007, 156/2009, 47/2011 и 192/2015), член 4 став 2 од Правилникот за критериумите 

и постапката за реализација на трансфери по поднесени барања од физички лица за добивање 

на еднократна парична помош бр. 01 - 543/1 од 01.03.2016 година, и врз основа на поднесеното 

барање со бр. 08 - 2911/1 од 05.09.2018 година и Записник од Комисијата за утврдување кои 

физички лица ги исполнуваат критериумите за добивање на еднократна парична помош со 

архивски број 08 – 2911/2  од 10.09.2018 година, Градоначалникот на Општина Берово донесе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

РЕШЕНИЕ 

 за исплата на парична помош  

од Буџетот на Општина Берово за 2018 година 

 

1. Од средствата на Буџетот на Општина Берово за 2018 година на лицето Неџат 

Алимански со адреса на живеење ул. „Прохор Пчињски“ бр. 35, од Берово со ЕМБГ 

хххххххххххххххх, да се исплати парична помош во висина од 2.000,оо денари поради 

потребно болничко лекување.  

2. Средствата ќе бидат исплатени од Буџетот на Општина Берово за 2018 година 

програма А0 Совет на Општина, потставка 464 990 други трансфери.  

3. Се задолжува Одделението за финансиски прашања да го реализира ова Решение на 

име на Неџат Алимански на трансакциска сметка хххххххххххххх  на Уни Банка АД Скопје.  

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето. 

 

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

Од страна на лицето Неџат Алимански е поднесено Барање за добивање на еднократна 

парична помош со наш архивски број 08 – 2911/1 примено во архива на Општина Берово на ден 

05.09.2018 година.  

Комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите за добивање 

на еднократна парична помош го разгледа поднесеното барање на ден 10.09.2018 година и од 

страна на Комисијата е изготвен Записник со архивски број 08 – 2911/2 од 10.09.2018 година, 

во кој е констатирано дека барателот во прилог на поднесеното барање има доставено: 1. 

Фотокопија од лична карта, издадена од МВР Берово, со датум на издавање 05.01.2018 година 

и важност до 04.01.2028 година,  2.  Број на трансакциска сметка во Уни Банка, 3. Копија од 

образец од интернистички преглед од ПЗУ Поликлиника Филип Втори Струмица од 29.06.2018 

година, и 4. Копија од Извештај на специјалистот – субспецијалистот од ЈЗУ Општа Болница 

Струмица Одделение за психијатриски болести Психијатриска амбуланта бр.2386 од 20.06.2018 

година.  

Од приложените документи, Комисијата констатираше дека потребната документација 

е комплетна и барателот ги исполнува критериумите за доделување на средства за еднократна 

парична помош согласно член 4 став 2 од Правилникот за критериумите и постапката за 

реализација на трансфери по поднесени барања од физички лица за добивање на еднократна 

парична помош со архивски број 01 - 543/1 од 01.03.2016 година.  

Врз основа на претходнонаведеното, Градоначалникот одлучи како во член 1 од 

изреката на ова Решение.  

 

Правна поука: Против ова Решение може да се поднесе приговор до градоначалникот на 

Општина Берово во рок од 8 дена од приемот на истото. 

 

 

 

Бр. 08 – 2911/3         Општина Берово 

10.09.2018 година                             Градоначалник 

Берово        Звонко Пекевски с.р. 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 8 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на 

Република Македонија бр. 05/2002), во врска со член 31 став 2 од Законот за финансирање на 

единиците за локална самоуправа (Службен Весник на Република Македонија бр. 61/2004, 

96/2004, 67/2007, 156/2009, 47/2011 и 192/2015), член 22 од Одлуката за извршување на Буџетот 

на Општина Берово за 2018 година со архивски број 09 – 2226/1 од 27.12.2017 година, 

Дополнување на програма за активностите на Општина Берово во областа на социјалната 

заштита со архивски број 09 – 2229/1 од 27.12.2017 година,  Записник со архивски број 08-

2870/2 од 05.09.2018 година, а согласно член 6 став 5 од Правилник за критериумите и 

постапката за реализација на трансфери по поднесени барања од физички лица за добивање на 

еднократна парична помош за новородено дете со наш архивски број 09 – 765/1 од 02.03.2018 

година, Градоначалникот на Општина Берово донесе : 

 

РЕШЕНИЕ 

 за исплата на средства  

од Буџетот на Општина Берово за 2018 година 

 

1. На лицето Ели Бубевска со адреса на живеење „Дамјан Груев“ број 26 од Берово со 

ЕМБГ xxxxxxxxxxxxxxxxxx, од Буџетот на Општина Берово за 2018 година се доделува 

парична помош во висина од 3.000,оо денари за новородено дете.  

2. Средствата ќе бидат исплатени од Буџетот на Општина Берово за 2018 година 

програма А0 Совет на Општина, потставка 464 990 други трансфери.  

3. Се задолжува Одделението за финансиски прашања да го реализира ова Решение на 

име на Ели Бубевска (на сметка со презиме Кацарска), на трансакциска сметка број 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx  на Стопанска Банка АД Скопје.  

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

Гласник на Општина Берово“. 

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

 

Лицето Ели Бубевска со адреса на живеење „Дамјан Груев“ број 26 од Берово, достави 

Барање за исплата на парична помош за новородено дете до Градоначалник на Општина 

Берово со архивски број 08 – 2870/1 од 03.09.2018 година.    

Комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите за добивање 

на еднократна парична помош направи увид во доставената документација и констатираше со 

записник со архивски број 08-2870/2 од 05.09.2018 година дека барателот има доставено 

комплетна документација согласно член 5 од Правилникот за критериумите и постапката за 

реализација на трансфери по поднесени барања од физички лица за добивање на еднократна 

парична помош за новородено дете со наш архивски број 09 – 765/1 од 02.03.2018 година и 

дека истиот ги исполнува условите за исплата на средства од Буџетот на Општина Берово за 

2018 година.   

 

Согласно член 22 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Берово за 2018 

година со архивски број 09 – 2226/1 од 27.12.2017 година, за секое новородено дете чии 

родители се со место на живеење во Општина Берово, ќе се врши исплата на 3.000,оо денари од 

потставка 464 990 – други трансфери, од програмата А0 согласно програмата за социјална 

заштита.  

 

Врз основа на претходно наведеното, Градоначалникот одлучи како во член 1 од 

изреката на ова решение.   

 

Правна поука: Против ова Решение може да се поднесе приговор до Градоначалникот 

на Општина Берово во рок од 8 дена по приемот на истото.  

 

 

Бр. 08 – 2870/3                             Општина Берово 

05.09.2018 година                    Градоначалник 

Берово        Звонко Пекевски с.р. 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 8 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на 

Република Македонија бр. 05/2002), во врска со член 31 став 2 од Законот за финансирање на 

единиците за локална самоуправа (Службен Весник на Република Македонија бр. 61/2004, 

96/2004, 67/2007, 156/2009, 47/2011 и 192/2015), член 22 од Одлуката за извршување на Буџетот 

на Општина Берово за 2018 година со архивски број 09 – 2226/1 од 27.12.2017 година, 

Дополнување на програма за активностите на Општина Берово во областа на социјалната 

заштита со архивски број 09 – 2229/1 од 27.12.2017 година,  Записник со архивски број 08-

3055/2 од 24.09.2018 година, а согласно член 6 став 5 од Правилник за критериумите и 

постапката за реализација на трансфери по поднесени барања од физички лица за добивање на 

еднократна парична помош за новородено дете со наш архивски број 09 – 765/1 од 02.03.2018 

година, Градоначалникот на Општина Берово донесе  

 

РЕШЕНИЕ 

 за исплата на средства  

од Буџетот на Општина Берово за 2018 година 

 

1. На лицето Марија Аврамска со адреса на живеење „Илинденска“ број 52 од с.Ратево, 

Берово со ЕМБГ хххххххххххххххх, од Буџетот на Општина Берово за 2018 година се доделува 

парична помош во висина од 3.000,оо денари за новородено дете.  

2. Средствата ќе бидат исплатени од Буџетот на Општина Берово за 2018 година 

програма А0 Совет на Општина, потставка 464 990 други трансфери.  

3. Се задолжува Одделението за финансиски прашања да го реализира ова Решение на 

име на Марија Аврамска, на трансакциска сметка број ххххххххххх на Уни Банка АД Скопје.  

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

Гласник на Општина Берово“. 

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

 

Лицето Марија Аврамска со адреса на живеење „Илинденска“ број 52 од с.Ратево, 

Берово, достави Барање за исплата на парична помош за новородено дете до Градоначалник на 

Општина Берово со архивски број 08 – 3055/1 од 19.09.2018 година.    

Комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите за добивање 

на еднократна парична помош направи увид во доставената документација и констатираше со 

записник со архивски број 08-3055/2 од 24.09.2018 година дека барателот има доставено 

комплетна документација согласно член 5 од Правилникот за критериумите и постапката за 

реализација на трансфери по поднесени барања од физички лица за добивање на еднократна 

парична помош за новородено дете со наш архивски број 09 – 765/1 од 02.03.2018 година и 

дека истиот ги исполнува условите за исплата на средства од Буџетот на Општина Берово за 

2018 година.   

 

Согласно член 22 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Берово за 2018 

година со архивски број 09 – 2226/1 од 27.12.2017 година, за секое новородено дете чии 

родители се со место на живеење во Општина Берово, ќе се врши исплата на 3.000,оо денари од 

потставка 464 990 – други трансфери, од програмата А0 согласно програмата за социјална 

заштита.  

 

Врз основа на претходно наведеното, Градоначалникот одлучи како во член 1 од 

изреката на ова решение.   

 

 

Правна поука: Против ова Решение може да се поднесе приговор до Градоначалникот 

на Општина Берово во рок од 8 дена по приемот на истото.  

 

Бр. 08 – 3055/3                             Општина Берово 

24.09.2018 година                    Градоначалник 

Берово        Звонко Пекевски с.р. 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 8 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на 

Република Македонија бр. 05/2002), во врска со член 31 став 2 од Законот за финансирање на 

единиците за локална самоуправа (Службен Весник на Република Македонија бр. 61/2004, 

96/2004, 67/2007, 156/2009, 47/2011 и 192/2015), член 22 од Одлуката за извршување на Буџетот 

на Општина Берово за 2018 година со архивски број 09 – 2226/1 од 27.12.2017 година, 

Дополнување на програма за активностите на Општина Берово во областа на социјалната 

заштита со архивски број 09 – 2229/1 од 27.12.2017 година,  Записник со архивски број 08-

2915/2 од 10.09.2018 година, а согласно член 6 став 5 од Правилник за критериумите и 

постапката за реализација на трансфери по поднесени барања од физички лица за добивање на 

еднократна парична помош за новородено дете со наш архивски број 09 – 765/1 од 02.03.2018 

година, Градоначалникот на Општина Берово донесе  

 

РЕШЕНИЕ 

 за исплата на средства  

од Буџетот на Општина Берово за 2018 година 

 

1. На лицето Сања Ристеска со адреса на живеење „Енгелсова“ број 17 од Берово со 

ЕМБГ хххххххххх, од Буџетот на Општина Берово за 2018 година се доделува парична помош 

во висина од 3.000,оо денари за новородено дете.  

2. Средствата ќе бидат исплатени од Буџетот на Општина Берово за 2018 година 

програма А0 Совет на Општина, потставка 464 990 други трансфери.  

3. Се задолжува Одделението за финансиски прашања да го реализира ова Решение на 

име на Сања Ристеска, на трансакциска сметка број ххххххххххххх  на Стопанска Банка АД 

Скопје.  

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

Гласник на Општина Берово“. 

 

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

Лицето Сања Ристеска со адреса на живеење „Енгелсова“ број 17 од Берово, достави 

Барање за исплата на парична помош за новородено дете до Градоначалник на Општина 

Берово со архивски број 08 – 2915/1 од 05.09.2018 година.    

Комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите за добивање 

на еднократна парична помош направи увид во доставената документација и констатираше со 

записник со архивски број 08-2915/2 од 10.09.2018 година дека барателот има доставено 

комплетна документација согласно член 5 од Правилникот за критериумите и постапката за 

реализација на трансфери по поднесени барања од физички лица за добивање на еднократна 

парична помош за новородено дете со наш архивски број 09 – 765/1 од 02.03.2018 година и 

дека истиот ги исполнува условите за исплата на средства од Буџетот на Општина Берово за 

2018 година.   

Согласно член 22 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Берово за 2018 

година со архивски број 09 – 2226/1 од 27.12.2017 година, за секое новородено дете чии 

родители се со место на живеење во Општина Берово, ќе се врши исплата на 3.000,оо денари од 

потставка 464 990 – други трансфери, од програмата А0 согласно програмата за социјална 

заштита.  

Врз основа на претходно наведеното, Градоначалникот одлучи како во член 1 од 

изреката на ова решение.   

 

 

Правна поука: Против ова Решение може да се поднесе приговор до Градоначалникот 

на Општина Берово во рок од 8 дена по приемот на истото.  

 

 

Бр. 08 – 2915/3                             Општина Берово 

10.09.2018 година                     Градоначалник 

Берово        Звонко Пекевски с.р. 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 8 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник 

на Република Македонија бр. 05/2002), во врска со член 31 став 2 од Законот за 

финансирање на единиците за локална самоуправа (Службен Весник на Република 

Македонија бр. 61/2004, 96/2004, 67/2007, 156/2009, 47/2011 и 192/2015), во согласност со 

Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Берово за 2018 година со архивски број 

09 – 2226/1 од 27.12.2017 година, а врз основа на поднесено барање со архивски број 08 – 

3038/1 од 18.09.2018 година, Градоначалникот на Општина Берово донесе:  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за доделување на средства од 

Буџетот на Општина Берово за 2018 година 

 

1. На Здружение на граѓани Ратевски Бамбурци,  врз основа на поднесено Барање до 

Општина Берово со архивски број 08 – 3038/1 од 18.09.2018 година се одобруваат средства 

во износ од 4.000,оо денари.  

 

2. Средствата ќе бидат исплатени од Буџетот на Општина Берово за 2018 година 

програма Г1 Поддршка на Локалниот Економски Развој, подставка 463 110 трансфери до 

здруженија на граѓани и фондации.  

 

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

спроведе ова Решение на име на Здружение на граѓани Ратевски Бамбурци на сметка со 

број хххххххххххххххх на Стопанска Банка АД Скопје.  

 

4. Здружение на граѓани Ратевски Бамбурци се задолжува да поднесе извештај за 

потрошените средства од точка 1 на ова Решение до Одделението за финансиски прашања 

на Општина Берово.     

 

5. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето.  

 

 

Бр. 08 – 3038/2                                    Општина Берово 

18.09.2018 година                         Градоначалник 

Берово           Звонко Пекевски с.р. 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 8 од Законот за локална самоуправа (Службен 

Весник на Република Македонија бр. 05/2002), во врска со член 31 став 2 од Законот за 

финансирање на единиците за локална самоуправа (Службен Весник на Република 

Македонија бр. 61/2004, 96/2004, 67/2007, 156/2009, 47/2011 и 192/2015), во согласност со 

Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Берово за 2018 година со архивски број 

09 – 2226/1 од 27.12.2017 година, а врз основа на поднесено барање со архивски број 08 – 

3003/1 од 14.09.2018 година, Градоначалникот на Општина Берово донесе:  

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за доделување на средства од 

Буџетот на Општина Берово за 2018 година 

 

 

1. На Организација на Резервни Офицери на Република Македонија – 

Организациона Единица Берово - Пехчево,  врз основа на поднесено Барање до Општина 

Берово со архивски број 08 – 3003/1 од 14.09.2018 година се одобруваат средства во износ 

од 4.000,оо денари.  

 

 

2. Средствата ќе бидат исплатени од Буџетот на Општина Берово за 2018 година 

програма Г1 Поддршка на Локалниот Економски Развој, подставка 463 110 трансфери до 

здруженија на граѓани и фондации.  

 

 

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

спроведе ова Решение на име на Организација на Резервни Офицери на Република 

Македонија – Организациона Единица Берово - Пехчево на сметка со број 

хххххххххххххххххх на Комерицјална Банка АД Скопје.  

 

 

4. Организација на Резервни Офицери на Република Македонија – Организациона 

Единица Берово - Пехчево се задолжува да поднесе извештај за потрошените средства од 

точка 1 на ова Решение до Одделението за финансиски прашања на Општина Берово.    

 

 

5. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето.  

 

 

 

Бр. 08 – 3003/2                               Општина Берово 

18.09.2018 година                     Градоначалник 

Берово        Звонко Пекевски с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗДАВА: 

ОПШТИНА БЕРОВО 


