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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) 

и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 

18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува: 

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на  

Одлука за укинување на  

Развојна Програма  

“Изградба на улица 20 месност Ширината” Берово и  

Развојна Програма  

“Изградба на фекална канализација со колектор во с.Мачево” 

 

Се објавува Одлука за укинување на Развојна Програма “Изградба на улица 20 месност Ширината” 

Берово и Развојна Програма “за Изградба на фекална канализација со колектор во с.Мачево,  Бр.09-

3649/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 06.11.2018 година. 

 

Бр.08-3679/1                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

07.11.2018 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.5/2002), член 19 став 2 точка 44 од Статутот на Општина 

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

Општина Берово на 14-тата седницата одржана на 06.11.2018  година донесе: 

 

О Д Л У К А 

за укинување на План за програми за развој  

на Општина Берово за 2018-2020 година 

1.Се укинуваат: 

  

o Планот на Програми за развој Образец В1, Буџетска Програма Комунални 

дејности, ознака на Буџетска Програма ЈД, Развојна програма “Изградба на 

улица 20 месност Ширината” Берово, ознака на развојна програма ЈДА бр.22-

2445/1 од 03.11.2017 година и 

o Планот на Програми за развој Образец В1, Буџетска Програма Комунални 

дејности, ознака на Буџетска Програма ЈИ, Развојна програма “Изградба на 

фекална канализација со колектор во с.Мачево”, ознака на развојна програма 

ЈИА бр.22-2445/2 од 03.11.2017 година; 

 

од Планот на програми за развој на Општина Берово за 2018-2020 година, кој Советот на 

Општина Берово го донесе со Заклучок Бр. 09-2578/1 од 15.11.2017 година. 

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

гласник на Општина Берово“. 

 

 Бр.09-3649 /1                                                        Совет на Општина Берово 

06.11.2018 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  

 

Заклучок за донесување на 

План на програми за развој на Општина Берово за 2019-2021 

 

Се објавува Заклучок за донесување на План на програми за развој на Општина Берово за 

2019-2021,  Бр.3650/1, што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се 

одржа на 06.11.2018 година. 

 

Бр.08-3679/2                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

07.11.2018 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.5/2002), член 19 став 2 точка 44 („Службен 

гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), а во врска со член 21-б 

од Законот за Буџетите (“Службен Весник на Република Македонија” 

Бр.64/2005.......167/2016), Советот на Општина Берово на седницата одржана на 

06.11.2018 година донесе: 

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

за донесување на План на програми за развој на Општина Берово  

за 2019-2021 година 

 

1.Советот на Општина Берово го донесува Планот на програми за развој на 

Општина Берово за 2019-2020 година. 

 

2.  Составен дел на овој Заклучок се: 

 

 Образец B1 Развојна Програма за Изградба на фекална канализација со колектор 

во с.Мачево, Бр.22-3479/1 од 19.10.2018 година и 

 Образец В1 Развојна Програма за заштита на жителите од една планина долж 

две реки, Бр.19-3480/1 од 19.10.2018 година. 

 

3. Донесениот  план на Програмите за развој е составен дел на Предлог-Буџетот на 

Општина Берово 

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

„Службен гласник на Општина Берово“. 

 

Бр.09-3650/1                                                Совет на Општина Берово 

06.11.2018 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 Општински совет за безбедноста на 

сообраќајот на патиштата 

 

Се објавува Р Е Ш Е Н И Е за формирање Општински совет за безбедноста на сообраќајот 

на патиштата, Бр.3651/1,  што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се 

одржа на 06.11.2018 година. 

 

Бр.08-3679/3                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

07.11.2018 год.                                                                                Градоначалник 

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

 

Врз основа 370 oд Законот за безбедноста на сообраќајот на патиштата („Службен весник 

на РМ“ бр. 169/15, 226/15, 55/16, 11/18 и 83/18)  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 14-тата седницата одржана на 06.11.2018 година донесе: 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

За формирање Општински совет за безбедноста на 

сообраќајот на патиштата 

 

1. Се формира Општински совет за безбедноста на  Сообраќајот на патиштата за 

општина Берово, во состав: 

 

1. Зоран Јовановски - член, 

2. Сашко Андовски -  член, 

3. Зоран Ханџиски -  член, 

4. Тони Ѓоковиќ -  член, 

5. Венко Бошнаковски -  член, 

6. Петар Бошнаковски -  член, 

7. Јован Цикарски -  член, 

 

2. Целта за формирање на Советот е развивање и унапредување на сообраќајното 

образование и воспитување на учесниците во сообраќајот, остварување на соработка и 

координација во развивањето на сообраќајно-превентивната работа и самозаштитата, 

унапредување на општата безбедност на сообраќајот на патиштата како работа од 

општествен интерес, како и заради иницирање и предлагање на потребни мерки за 

поголема безбедност на сообраќајот на патиштата. 

 

3. Претседателот на Советот го избираат членовите на Советот. 
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4.Советот за својата работа донесува деловник. 

 

5.Мандатот на членовите на Советот е четири години. 

 

6. Ова Решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник 

на Општина Берово“. 

 

Бр.09- 3651/1                                                              Совет на Општина Берово 

06.11.2018 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  

 

О Д Л У К А 

за формирање на Локален совет за превенција 

 

Се објавува О Д Л У К А за формирање на Локален совет за превенција,  Бр.3652/1, што 

Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 06.11.2018 година. 

 

Бр.08-3679/4                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

07.11.2018 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), а во врска со член 11 став 3 и член 25 став 3 од Законот 

за полиција („Сл.весник на РМ“ бр.114/06...........64/2018), Советот на Општина Берово на 

14-тата седница одржана на 06.11.2018 година донесе: 

 

О Д Л У К А 

за формирање на Локален совет за превенција 

 

Член 1 

 Се формира локален совет за превенција како советодавно и координативно тело 

заради остварување на соработката и зацврстување на влијанието на јавноста во работата 

на полицијата. 

 

Член 2 

 Целта на локалниот совет за превенција се состои во изградба на заеднички 

препораки за подобрување на јавната безбедност на подрачјето на Општина Берово, како и 

градење на доверба и партнерски односи во превенирање на појавите што влијаат на 

јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на патиштата. 
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Член 3 

 Локалниот совет за превенција е составен од преставници на локалната и 

централната власт, како и други владини и невладини организации. 

 

Член 4 

 Со локалниот совет за поревенција заседава Градоначалникот на Општина Берово 

Звонко Пекевски. 

 

 Преставници во Советот од член 1 на оваа Одлука се: 

 

 1. Златко Биковски  - Основно јавно обвинителство-Берово 

 2. Бранко Мазгански - Командир на полициска станица-Берово 

 3. Јован Матеничарски  - Претседател на Совет на Општина Берово 

 4. Јагода Шахпаска - Пратеник во Собранието на РМ 

 5. Предраг Монев  - Член на Совет на Општина Берово 

 6. Ѓерасим Гриовски- Член на Советот на Општина Берово 

 7. Васко Мамучевски  - Инспектор за превентива 

 8. Љупка Дупкарска- ПЕ на Министерство за правда - Берово 

 9. Гоце Милошевски  - ПЕ на МЗШВ-Берово 

 10. Атанас Фидански  - Биро за развој на образованието ПЕ Берово 

 11. Мирјана Каракутовска - ПЕ на Министерство за финансии - Берово 

 12. Емилија Галабовска Биљарска  - ЈУ МЦСР Берово 

 13. Тодорчо Кацарски    - Здравен дом Берово 

 14. Владо Клинчарски   - ШС Малешево Берово 

 15. Зоран Коколански  - ПЕ на Фонд за здравство Берово 

 16. Драги Топаловски  - ПЕ на Фонд за ПИОМ Берово 

            17. Илија Рунтевски- ЈПКР „Услуга“ Берово 

 18. Јован Ковачовски  - Здружение на граѓани 

 19. Сенад Расимов - претставник од медиумите 

 20. Илија Букушовски -  преставник на МПЦ 

 21. Ферисан Зекиров - преставник на Исламска верка заедница 

 22. Јасмина Кржовска- одделение за локлен економски развој 

 23. Љупчо Готовски- здружение на пензионери 

 

За технички секретар на Локалниот  совет за превенција се назначува Емилија Галабовска 

Биљарска. 

Член 5 

Мандатот на членовите на Советот е четири години. 

 

Член 6 

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

гласник на Општина Берово“. 

 

Бр.09-3652 /1                                                             Совет на Општина Берово 

06.11.2018 година                                                                  Претседател 

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



07.11.2018 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО    бр. 13  стр. 

 

10 

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 Совет за заштита на потрошувачите 

на Општина Берово 

 

Се објавува Р Е Ш Е Н И Е за формирање на Совет за заштита на потрошувачите на 

Општина Берово, Бр.3653/1, што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што 

се одржа на 06.11.2018 година. 

 

Бр.08-3679/5                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

07.11.2018 год.                                                                                Градоначалник 

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

 

Врз основа на член 56 став 1 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ 

бр.5/02), член 126 од Законот за заштита на потрошувачите („Сл.весник на РМ“ 

бр.38/04.............140/2018) и член 67 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 14-тата 

седница одржана на 06.11.2018 година, донесува: 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за формирање на Совет за заштита на потрошувачите 

на Општина Берово 

1. Се формира Совет за заштита на потрошувачите на Општина Берово во следниот 

состав: 

 

                  1. Јованка Василевска Петрушева - претседател 

                  2. Емилија Пачемска - член 

                  3. Лилјана Илиевска - член 

                  4. Катерина Цонкинска - член 

                  5. Марија Буровска- член 

                

2. Членови на Советот за заштита на потрошувачите се избираат од редовите на 

советниците, здруженија на потрошувачи и други здруженија на граѓани, јавните 

претпријатија, стопански комори и од државните органи на инспекциски надзор кои 

имаат надлежности поврзани со заштита на потрошувачите. 

 

3. Советот од точка 1 на ова Решение ја следи состојбата на квалитетот на услугите 

што ги даваат јавните служби, дава мислење и предлози за подобрување на 

квалитетот на услугите, организира јавни трибини, соработува со јавните служби и 

со општинската администрација, предлага двегодишни програми за заштита на 

потрошувачите, во согласност со Програмата за заштита на потрошувачите на 

Владата, кои ги усвојува Советот на Општината. 
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4. Мандатот на членовите на Советот за заштита на потрошувачите изнесува 4 

(четири) години. 

 

5. Ова Решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 

гласник на Општина Берово“. 

 

Бр.09-3653 /1                                                              Совет на Општина Берово 

06.11.2018 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  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за формирање на Совет за јавно здравје и определување  

на членови на подрачјето на Општина Берово 

 

Се објавува Р Е Ш Е Н И Е за формирање на Совет за јавно здравје и определување  

на членови на подрачјето на Општина Берово  Бр.3654/1, што Советот на Општина Берово 

го донесе на седницата што се одржа на 06.11.2018 година. 

 

Бр.08-3679/6                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

07.11.2018 год.                                                                                Градоначалник 

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

 

Врз основа на член 18 од Законот за јавно здравје ( “Службен Весник на Република 

Македонија” бр.22/10, 136/11, 144/2014, 149/2015 и 37/2016) 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 14-тата седницата одржана на 06.11.2018 донесе: 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за формирање на Совет за јавно здравје и определување  

на членови на подрачјето на Општина Берово 

 

1. Се формира Совет за јавно здравје на подрачјето на Општина Берово во кој ќе 

членуваат 4 (четири) преставници на општината и 1 (еден) преставник од Центарот 

кој го покрива подрачјето на општината од областа на јавното здравје, во состав: 

 

1. Венко Пашалиски -  член, 

2. Дивна Соколчевска - член, 

3. Верица Мачевска -  член, 

4. Кристина Милошевска -  член, 
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5. Весна Коловска - член. 

 

 

2. Претседателот на Советот го избираат членовите на Советот. 

 

3. Советот за својата работа донесува деловник. 

 

4. Членовите на Советот имаат задaча да ги проучуваат прашањата и политиките од 

областа на јавното здравје да изготвуваат мислења и да даваат иницијативи и 

предлози до органите на општината. 

 

5. Мандатот на членовите на Советот е четири години. 

 

 

6. Ова Решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 

гласник на Општина Берово“. 

 

Бр.09-3654 /1                                                                   Совет на Општина Берово 

06.11.2018 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  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за формирање Локален Совет за млади на Општина Берово 

 

 

Се објавува Р Е Ш Е Н И Е за формирање Локален Совет за млади на Општина Берово 

Бр.3655/1, што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 

06.11.2018 година. 

 

 

 

 

Бр.08-3679/7                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

07.11.2018 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 а во врска со член 22 од Законот за локална 

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), Советот на 

општина Берово на 14-тата седница одржана 06.11.2018 година, донесе 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за формирање Локален Совет за млади 

на Општина Берово 

 

1.Се формира Локален Совет за млади на Општина Берово, во состав: 

 

 

1. Бранко Букушовски - член, 

2. Наташа Нешовска -  член, 

3. Јорданчо Ајтовски -  член, 

4. Александар Чамовски - член, 

5. Васко Кафтански - член, 

 

 

2. Претседателот на Советот го избираат членовите на Советот. 

 

3.Советот за својата работа донесува деловник. 

 

4. Програмски задачи на ,,Локалниот  совет на млади  “ за подрачјето на Општина 

Берово се: 

 Остварување на поширок општествен интерес на младите; 

 Подобрување на положбата на младите во општината;  

 Застапување на младите; 

 Учество и вклучување во креирањето на младинските политики; 

 Вмрежување и претставување на младите од  Берово на регионално, национално и 

меѓународно ниво;  

 Информирање на младите луѓе за прашања од нивен интерес и зајакнување на 

меѓуинституционалната и меѓусекторската соработка во работата со млади; 

 Советодавна и консултативна улога во процесот на селектирање на проекти и 

програми од интерес за младите од општината и локалните институции; 

 Испитување и согледување на проблемите и потребите на младите; 

 Воспоставување на соработка и кординација со органите и телата на други нивоа на 

власт, а посебно со телата кои ги третираат малдите;  

 Зајакнување на капацитетот на членовите и квалитетот на нивната работа како и 

подршка за младинско организирање и учество;       

5. Оперативни задачи на ,,Локалниот совет на млади’’ за подрачјето на Општина 

Берово се: 

 

 Предлагање на конкретни предлози до Советот на Општина Берово и институциите 

кои директно и индиректно се поврзани со младите во Берово, со цел подобрување 
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на состојбата на младите во обласите дефинирани со Локалната младинска 

стратегија; 

 Советување на општинската администрација и Совет по прашања важни за 

целокупниот развој на општината, со посебен акцент на младите; 

 Давање препораки за спроведување на активности од страна на локалната власт, 

здруженијата и младинските организации, утврдени на основа на анализа на 

проблемите и потребите на младите; 

 Изготвување на редовни извештаи, препораки и заклучоци во приоритетните 

области на кои ќе се фокусира локалниот младински совет; 

 Формирање на работни групи по области и приоритети, за потемелно и поефикасно 

истражување на потребите на младите;  

 Организирање на трибини, дебати, фокус групи и консултации; 

 

6. Мандатот на членовите на Советот е четири години. 

 

 

7. Решението влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 

гласник на општина Берово”. 

 

Бр.09-3655/1                                                                  Совет на Општина Берово 

06.11.2018 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  

 

О Д Л У К А 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МЕРКИ ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ 

НА ТРОШОЦИ ЗА КОМУНАЛНИ УСЛУГИ 

 

 

Се објавува О Д Л У К А за спроведување на мерки за субвенционирање на трошоци за 

комунални услуги Бр.3656/1, што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што 

се одржа на 06.11.2018 година. 

 

 

Бр.08-3679/8                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

07.11.2018 год.                                                                                Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                       Звонко Пекевски с.р. 
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Врз основа на член 22 став 1 точка 7 од Законот за локалната самоуправа („Сл.Весник на 

РМ“ бр.5/02), член 11, 12 и 214 став 2 од Законот за социјална заштита („Сл.Весник на РМ“ 

бр.79/09………..51/2018), Советот на општина Берово, на 14-тата седница одржана на ден 

06.11.2018 нгодина, ја донесе следната: 

 

 

О Д Л У К А 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МЕРКИ ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ 

НА ТРОШОЦИ ЗА КОМУНАЛНИ УСЛУГИ 

 

 

Член 1 

Општина Берово ќе врши обезбедување на остварување на социјалната заштита на 

граѓаните, од средствата на Буџетот на општина Берово, во облик на спроведување на 

мерки за субвенционирање на трошоци за комунални услуги за граѓаните кои се изложени 

на социјални ризици. 

Со оваа Одлука се утврдуваат компонентите, корисниците, критериумите и 

постапката за спроведување на мерките. 

 

Член 2 

Cубвенцијата се состои од: 

• Покривање на трошоците за потрошени максимум 10м3 вода за пиење за секој корисник 

на услугата, односно на субвенцијата, во период од 12 месеци од остварување на правото. 

 

 Доколку корисникот има потрошено помалку од 10м3 вода за пиење, предмет на 

субвенција ќе биде реално потрошената количина на вода за пиење. 

 

Член 3 

Субвенционирањето од средствата на Буџетот на општина Берово ќе можат да го 

користат 50 лица кои имаат статус на: 

 

1. Корисник на социјална помош или 

2. Корисник на постојана парична помош или 

3.  Невработен подолго од 12 месеци, а доколку корисникот е во брак, тогаш и 

неговиот брачен другар да е невработен, 

 

Услов за погоренаведените категории е: корисниците и нивните брачни другари да 

бидат пријавени во Агенцијата за вработување на Република Македонија и активно да 

бараат работа; заедно со брачниот другар да не оствариле приходи поголеми од 

105.600,оо денари во предходната година. 

 

4 Лица кои имаат најмалку 70% степен на инвалидитет или тешка болест, односно 

нивниот брачен другар или друг член на семејството е со инвалидитет од најмалку 

70% или има тешка болест. 

 

Како тешка болест во оваа категорија се подразбираат малигни или церебрално васкуларни 

заболувања. 
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Услов за оваа категорија на корисници (по основ на инвалидитет или тешка 

болест) е во предходната година, заедно со брачните другари да не остваруваат приходи 

поголеми од 105.600,оо денари. 

 

Член 4 

Се утврдува дека сите категории на граѓани утврдени во член 3 од оваа Одлука, 

субвенционирањето ќе можат да го користат доколку кумулативно ги исполнуваат 

следните критериуми: 

 

• Да се државјани на Република Македонија; 

• Да се жители на oпштина Берово; 

• Да се корисници на услуги за вода за пиење од ЈПКР “Услуга” Берово; 

• Да се подносители на барање за субвенционирање на трошоци за комунални услуги. 

 

Член 5 

Врз основа на оваа Одлука, за секој корисник на субвенцијата ќе се одлучува со 

поединечно Решение, по претходно спроведена постапка на јавно огласување, прибирање 

на барања и обработка на истите. 

 

Максималните износи од член 2 на оваа Одлука, за секој корисник на комуналните 

услуги, односно на субвенцијата ќе бидат исти и ќе бидат фиксни, односно нема да зависат 

од месечните трошоци за секој корисник одделно. 

 

 

Член 6 

 Доколку на повикот се пријават повеќе од 50 лица кои ги исполнуваат условите за 

субвенцинирање, Комисијата ќе го примени принципот “прв дојден- прв услужен”, 

односно правото ќе го остварат првите 50 лица, чии пријави ќе бидат навремени и во 

целост ги исполнуваат условите од повикот. 

 

 

Член 7 

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

Гласник на Општина Берово”. 

 

 

   

Бр.09-3656/1                                                          Совет на Општина Берово 

06.11.2018 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  

 

ПРАВИЛНИК 

за спроведување постапка за субвенционирање 

на трошоци за комунални услуги 

 

Се објавува ПРАВИЛНИК за спроведување постапка за субвенционирање на трошоци за 

комунални услуги Бр.3657/1, што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што 

се одржа на 06.11.2018 година. 

 

Бр.08-3679/9                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

07.11.2018 год.                                                                                Градоначалник 

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

 

Врз основа на член 62 од Законот за локалната самоуправа („Сл.Весник на РМ“ бр.5/02), а 

во врска со Одлуката за спроведување на мерки за субвенционирање на трошоци за 

комунални услуги Бр.09- 3656/1 од 06.11.2018 година, Советот на општина Берово на 14-

тата седница одржана на ден 06.11.2018 година, го донесе следниот: 

 

ПРАВИЛНИК 

за спроведување постапка за субвенционирање 

на трошоци за комунални услуги 

 

Член 1 

Со овој правилник се регулира постапката за спроведувањето на мерки за 

субвенционирање на трошоци за комунални услуги и се утврдуваат компонентите, 

корисниците и критериумите за избор на корисниците на субвенциите. 

Член 2 

Cубвенцијата се состои од: 

• Покривање на трошоците за потрошени максимум 10м3 вода за пиење за секој корисник 

на услугата, односно на субвенцијата, во период од 12 месеци од остварување на правото. 

 

Доколку корисникот има потрошено помалку од 10м3 вода за пиење, предмет на 

субвенција ќе биде реално потрошената количина на вода за пиење. 

Член 3 

Субвенционирањето од средствата на Буџетот на општина Берово ќе можат да го користат 

50 лица кои имаат статус на: 

 

4. Корисник на социјална помош или 

5. Корисник на постојана парична помош или 

6.  Невработен подолго од 12 месеци, а доколку корисникот е во брак, тогаш и 

неговиот брачен другар да е невработен, 
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Услов за погоренаведените категории е: корисниците и нивните брачни другари да бидат 

пријавени во Агенцијата за вработување на Република Македонија и активно да бараат 

работа; заедно со брачниот другар да не оствариле приходи поголеми од 105.600,оо 

денари во предходната година. 

 

5 Лица кои имаат најмалку 70% степен на инвалидитет или тешка болест, односно 

нивниот брачен другар или друг член на семејството е со инвалидитет од најмалку 

70% или има тешка болест. 

 

Како тешка болест во оваа категорија се подразбираат малигни или церебрално васкуларни 

заболувања. 

 

Услов за оваа категорија на корисници (по основ на инвалидитет или тешка болест) е во 

предходната година, заедно со брачните другари да не остваруваат приходи поголеми од 

105.600,оо денари 

Член 4 

Сите категории на граѓани утврдени во член 3 од овој Правилник, субвенционирањето 

ќе можат да го користат доколку кумулативно ги исполнуваат следните критериуми: 

 

• Да се државјани на Република Македонија; 

• Да се жители на oпштина Берово; 

• Да се корисници на услуги за вода за пиење од ЈПКР “Услуга” Берово; 

• Да се подносители на барање за субвенционирање на трошоци за комунални услуги. 

 

Член 5 

За секој корисник на субвенцијата Градоначалникот ќе носи поединечно Решение, 

по претходно спроведена постапка на јавно огласување, прибирање на барања и обработка 

на истите. 

Јавен оглас за поднесување на барања за субвенционирање на трошоците за 

комунални трошоци ќе биде објавен од страна на Градоначалникот на општина Берово. 

Јавниот оглас ќе трае 30 дена, сметано од денот на објавувањето на веб страната на 

Општина Берово. 

Постапката по објавениот оглас ќе ја спроведува Комисија, формирана од страна на 

Градоначалникот на Општина Берово. Комисијата ќе ги прибира поднесените барања, ќе ги 

обработува истите и за оние баратели кои ги исполнуваат условите по објавениот јавен 

оглас, ќе достави предлог до Градоначалникот за избор на корисници на субвенцијата на 

трошоци за комуналните услуги. 

Доколку на повикот се пријават повеќе од 50 лица кои ги исполнуваат условите за 

субвенцинирање, Комисијата ќе го примени принципот “прв дојден- прв услужен”, 

односно правото ќе го остварат првите 50 лица, чии пријави ќе бидат навремени и во 

целост ги исполнуваат условите од повикот. 

Член 6 

Овој Правилник  влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 

Гласник на Општина Берово”. 

 

Бр.09-3657 /1                                                                Совет на Општина Берово 

06.11.2018  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 недвижна ствар во закуп и одржување 

 

Се објавува О Д Л У К А за давање на недвижна ствар во закуп и одржување Бр.3658/1, што 

Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 06.11.2018 година. 

 

Бр.08-3679/10                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

07.11.2018 год.                                                                                Градоначалник 

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

 

Врз основа на член 67 од Законот за локална самоуправа (“Службен Весник на 

Република Македонија” бр.5/02), член 19 став 2 точка 32 од Статутот на Општина 

Берово (“Службен Гласник на Општина Берово” бр.13/02 и 18/07 година), Советот на 

Општина Берово на 14-та седница одржана на 06.11.2018 година донесе: 

О Д Л У К А 

за давање на недвижна ствар во закуп и одржување 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава недвижна ствар, сопственост на Општина Берово во закуп и 

одржување. 

Член 2 

Во закуп и одржување се дава следната недвижна ствар, сопственост на Општина 

Берово: 

 Број на катастерска парцела 2553 дел 5 на ул. “Маршал Тито” бр.107  

во Берово, Број на зграда 1, Намена В3-1, Влез 1 ПР бр.1, ДП 

Внатрешна површина 239 м2, заведен во Имотен лист бр.8722, КО 

Берово – (Објект Кино Сала во Берово). 

Член 3 

Комисијата за располагање со недвижни и движни страни, сопственост на Општина 

Берово, формирана од Градоначалникот на Општина Берово ќе распише јавен оглас 

за издавање под закуп на наведената недвижна ствар од член 2 на оваа Одлука, во 

кој ќе се наведат условите, периодот и закупнината на недвижната ствар, согласно 

Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со 

стварите во општинска сопственост. 

Член 4 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен Гласник на 

Општина Берово”. 

 

Бр.09-3658/1                                                   СОВЕТ НА ОПШТИНА БЕРОВО 

06.11.2018 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  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за именување на членови на Управниот одбор на 

ЈЗУ „Здравен дом“ – Берово 

 

 

Се објавува Р Е Ш Е Н И Е за именување на членови на Управниот одбор на ЈЗУ „Здравен 

дом“ – Берово, Бр.3659/1, што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се 

одржа на 06.11.2018 година. 

 

Бр.08-3679/11                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

07.11.2018 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“ 5/02), а во врска со член 100 став 3 од Законот за здравствената заштита 

(„Сл.весник на РМ“ бр.43/12………37/2016) и согласно член 19 став 2 точка 42 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 14-тата седницата одржана на 06.11.2018 

година донесе: 

Р Е Ш Е Н И Е 

за именување на членови на Управниот одбор на 

ЈЗУ „Здравен дом“ - Берово 

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здравствена установа „Здравен 

дом“- Берово се именуваат: 

- Стојан Предарски  и 

- Сања Бугариновска. 

 

2. Ова Решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 

„Службен гласник на Општина Берово“. 

 

 

Бр.09-3659 /1                                                                      Совет на Општина Берово 

06.11.2018 година                                                                            Претседател 

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

 



07.11.2018 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО    бр. 13  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  

 

Измена на распоредот на средствата на  

Буџетот на Општина Берово за 2018 година 

 

Се објавува Измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Берово за 2018 

година, Бр.3660/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 

06.11.2018 година. 

 

Бр.08-3679/12                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

07.11.2018 год.                                                                                Градоначалник 

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

 



07.11.2018 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО    бр. 13  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 субвенционирање на ЈПКР “Услуга” Берово 

 

Се објавува О Д Л У К А за субвенционирање на ЈПКР “Услуга” Берово Бр.3661/1, што 

Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 06.11.2018 година. 

 

Бр.08-3679/13                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

07.11.2018 год.                                                                                Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                       Звонко Пекевски 

 

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

Р.Македонија бр.05/02 ), а во врска со член 5 став 1 од Законот за јавните претпријатија 

(“Службен Весник на Република Македонија” Бр.38/1996…..64/2018), Советот на општина 

Берово на седницата одржана на ден 06.11.2018  година донесе: 

О Д Л У К А 

за субвенционирање на ЈПКР “Услуга” Берово 

 

Член 1 

Со оваа Одлука Советот на општина Берово одобрува субвенционирање на ЈПКР 

“Услуга” Берово во износ од 600.000,00 денари за капитални расходи, согласно Измена и 

дополнување на Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина 

Берово за 2018 година Бр.09-777/1 од 02.03.2018 година. 

 

Член 2 

Средствата за оваа намена се обезбедени во Буџетот на општина Берово за 2018 

година, Програма АО во ставка 461- субвенции за јавни претпријатија, подставка 461130- 

субвенции за јавни комунални претпријатија. 

 

Средствата од став 1 на овој член ќе се трансферираат на сметката на ЈПКР 

“Услуга” Берово.  

 

Согласно оваа Одлука ќе се потпише Договор меѓу Градоначалникот на општина 

Берово и ЈПКР “Услуга” Берово. 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во “Службен 

гласник на Општина Берово”. 

 

Бр.09-3661/1                                                            СОВЕТ НА ОПШТИНА БЕРОВО 

06.11.2018 година                                                                      Претседател 

Берово                                                                                    Јован Матеничарски 

 



07.11.2018 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО    бр. 13  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 утврдување на приоритет 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 

 

Се објавува О Д Л У К А  за утврдување на приоритет 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, Бр.3662/1, што Советот на Општина Берово ја донесе 

на седницата што се одржа на 06.11.2018 година. 

 

Бр.08-3679/14                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

07.11.2018 год.                                                                                Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                       Звонко Пекевски 

 

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 Јавниот повик бр.07/2018 за 

доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска 

поддршка на руралниoт развој за 2018 година, Советот на Општина Берово на 14-

тата седница одржана на ден 6.11.2018 година донесе: 

О Д Л У К А  

за утврдување на приоритет 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 

 

Член 1 

 Се утврдува приоритет на проектот „Рехабилитација на дел од локален пат  за 

пристап до земјоделско земјиште од с.Русиново до м.в Безгаштево“. 

  

Член 2 

 Средства за реализација на проектот од член 1 на оваа Одлука ќе се користат 

од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година. 

 

Член 3 

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

„Службен гласник на Општина Берово“. 

 

Бр.09- 3662 /1                                                                Совет на Општина Берово 

6.11.2018 година                                                                     Претседател 

Берово                               Јован Матеничарски 



07.11.2018 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО    бр. 13  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 согласност за намената на инвестицијата од  

Програмата за финансиска поддршка на  

руралниoт развој за 2018 година за мерка 124 

 

Се објавува О Д Л У К А  за давање согласност за намената на инвестицијата од  

Програмата за финансиска поддршка на руралниoт развој за 2018 година за мерка 124, Бр.3663/1, 

што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 06.11.2018 година. 

 

Бр.08-3679/15                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

07.11.2018 год.                                                                                Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                       Звонко Пекевски 

 

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 Јавниот повик бр.02/2018 за 

доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска 

поддршка на руралниoт развој за 2018 година, Советот на Општина Берово на 14-

тата седница одржана на ден 6.11.2018 година донесе: 

 

О Д Л У К А  

за давање согласност за намената на инвестицијата од  

Програмата за финансиска поддршка на  

руралниoт развој за 2018 година за мерка 124 

 

Член 1 

 Советот на Општина Берово, дава согласност за намената на инвестицијата за 

проектот „Рехабилитација на дел од локален пат  за пристап до земјоделско 

земјиште од с.Русиново до м.в Безгаштево“. 

 

Член 2 

 Средства за реализација на проектот од член 1 на оваа Одлука ќе се користат 

од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година. 

Член 3 

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

„Службен гласник на Општина Берово“. 

 

Бр.09-3663 /1                                                             Совет на Општина Берово 

6.11.2018 година                                                                    Претседател 

Берово                               Јован Матеничарски 
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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 Квартален извештај за извршувањето на буџетот за  

Општина Берово за извештајниот период (кумулативно)  

за квартал од 01.01.2018 година до 30.09.2018 година 

(трет квартал) 

 

Се објавува З А К Л У Ч О К за усвојување на Квартален извештај за извршувањето на 

буџетот за Општина Берово за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 

01.01.2018 година до 30.09.2018 година (трет квартал), Бр.3664/1, што Советот на 

Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 06.11.2018 година. 

 

Бр.08-3679/16                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

07.11.2018 год.                                                                                Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                       Звонко Пекевски 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 7 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ 

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

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

одржана на 06.11.2018 година донесе: 

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на Квартален извештај за извршувањето на буџетот за  

Општина Берово за извештајниот период (кумулативно)  

за квартал од 01.01.2018 година до 30.09.2018 година 

(трет квартал) 

 

1. Советот на Општина Берово го усвои Кварталниот  извештај за извршувањето на 

буџетот за Општина Берово за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 

01.01.2018 година до 30.09.2018 година 

 

 

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

гласник на Општина Берово“. 

 

 

 

Бр.09-3664/1                                                                          Совет на Општина Берово 

06.11.2018 година                                                                               Претседател 

Б е р о в о                                                                                     Jован Матеничарски     
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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 Квартален извештај за достасани ненамирени обврски  

Образец К2 за квартал од 01.01.2018 година до 30.09.2018 година 

(трет  квартал) 

 

 

Се објавува З А К Л У Ч О К за усвојување на Квартален извештај за достасани ненамирени 

обврски Образец К2 за квартал од 01.01.2018 година до 30.09.2018 година (трет  квартал) 

Бр.09-3665/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 

06.11.2018 година. 

 

Бр.08-3679/17                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

07.11.2018 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 („Сл.весник на РМ“ 

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

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

одржана на 06.11.2018 година донесе: 

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на Квартален извештај за достасани ненамирени обврски  

Образец К2 за квартал од 01.01.2018 година до 30.09.2018 година 

(трет  квартал) 

 

 

1. Советот на Општина Берово го усвои Кварталниот  извештај за достасани 

ненамирени обврски Образец К2 за квартал од 01.01.2018 година до 30.09.2018 

година. 

 

 

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

гласник на Општина Берово“. 

 

 

Бр.09-3665/1                                                                             Совет на Општина Берово 

06.11.2018 година                                                                               Претседател 

Б е р о в о                                                                                     Jован Матеничарски с.р. 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ 

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

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

 

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на  

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на Квартален извештај за промените на состојбата 

на секое задолжување на општините и 

јавните претпријатија основани од општините 

Образец К3 за квартал од 01.01.2018 година до 30.09.2018 година 

(трет квартал) 

 

Се објавува З А К Л У Ч О К за усвојување на Квартален извештај за промените на 

состојбата на секое задолжување на општините и јавните претпријатија основани од 

општините Образец К3 за квартал од 01.01.2018 година до 30.09.2018 година (трет квартал) 

Бр.3666/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 

06.11.2018 година. 

 

Бр.08-3679/18                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

07.11.2018 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 („Сл.весник на РМ“ 

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

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

одржана на 06.11.2018 година донесе: 

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на Квартален извештај за промените на состојбата 

на секое задолжување на општините и 

јавните претпријатија основани од општините 

Образец К3 за квартал од 01.01.2018 година до 30.09.2018 година 

(трет квартал) 

 

1. Советот на Општина Берово го усвои Кварталниот  извештај за промените на 

состојбата на секое задолжување на општините и јавните претпријатија основани од 

општините, Образец К3 за квартал од 01.01.2018 година до 30.09.2018 година. 

 

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

гласник на Општина Берово“. 

 

Бр.09-3666/1                                                                            Совет на Општина Берово 

06.11.2018 година                                                                               Претседател 

Б е р о в о                                                                                     Jован Матеничарски с.р. 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ 

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

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

 

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на  

 

З А К Л У Ч О К 

за давање позитивно мислење на 

Програмата за изведување на еднодневна екскурзија 

за учениците од III (трето) одделение 

 

 

Се објавува З А К Л У Ч О К за давање позитивно мислење на Програмата за изведување на 

еднодневна екскурзија за учениците од III (трето) одделение Бр.3667/1, што Советот на 

Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 06.11.2018 година. 

 

Бр.08-3679/19                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

07.11.2018 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 73 Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина 

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

на  06.11.2018 година донесе: 

 

З А К Л У Ч О К 

за давање позитивно мислење на  

Програмата за изведување на еднодневна екскурзија 

 за учениците од III (трето) одделение 

 

1. Советот на Општина Берово дава позитивно мислење на Програмата за изведување 

на еднодневна екскурзија на учениците од III одделение при ООУ “Дедо Иљо 

Малешевски”  Берово бр.08-450/1 од 28.09.2018 година. 

 

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

„Службен гласник на Општина Берово“. 

 

 

 

Бр.09-3667/1                                                                           Совет на Општина Берово 

06.11.2018 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 давање позитивно мислење на  

Програмата за изведување на дводневна екскурзија 

 за учениците од VI (шесто) одделение 

 

 

Се објавува З А К Л У Ч О К за давање позитивно мислење на Програмата за изведување на 

дводневна екскурзија за учениците од VI (шесто) одделение Бр.3668/1, што Советот на 

Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 06.11.2018 година. 

 

 

 

Бр.08-3679/20                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

07.11.2018 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 73 Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина 

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

на  06.11.2018 година донесе: 

 

З А К Л У Ч О К 

за давање позитивно мислење на  

Програмата за изведување на дводневна екскурзија 

 за учениците од VI (шесто) одделение 

 

1. Советот на Општина Берово дава позитивно мислење на Програмата за изведување 

на дводневна екскурзија на учениците од VI (шесто) при ООУ “Дедо Иљо 

Малешевски” Берово бр.08-450/2 од 28.09.2018 година. 

 

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

„Службен гласник на Општина Берово“. 

 

 

Бр.09-3668/1                                                                           Совет на Општина Берово 

06.11.2018 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 давање позитивно мислење на  

Програмата за изведување на тридневна екскурзија 

 за учениците од IX (деветто) одделение 

 

 

Се објавува З А К Л У Ч О К за давање позитивно мислење на Програмата за изведување на 

тридневна екскурзија за учениците од IX (деветто) одделение Бр.3669/1, што Советот на 

Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 06.11.2018 година. 

 

 

 

Бр.08-3679/21                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

07.11.2018 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 73 Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина 

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

на  06.11.2018 година донесе: 

 

З А К Л У Ч О К 

за давање позитивно мислење на  

Програмата за изведување на тридневна екскурзија 

 за учениците од IX (деветто) одделение 

 

1. Советот на Општина Берово дава позитивно мислење на Програмата за изведување 

на тридневна екскурзија на учениците од IX (деветто)  при ООУ “Дедо Иљо 

Малешевски” Берово бр.08-450/3 од 28.09.2018 година. 

 

 

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

„Службен гласник на Општина Берово“. 

 

 

 

Бр.09-3669/1                                                                           Совет на Општина Берово 

06.11.2018 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 престанување со работа и спроведување на ликвидација, промена на назив 

на фирма, промена на скратен назив на фирма и назначување на ликвидатор 

на 

Меѓуопштинско јавно претпријатие за управување со отпад ДЕПОНИЈА 

ИСТОК – Штип 

 

Се објавува О  Д  Л  У  К  А за престанување со работа и спроведување на ликвидација, 

промена на назив на фирма, промена на скратен назив на фирма и назначување на 

ликвидатор на Меѓуопштинско јавно претпријатие за управување со отпад ДЕПОНИЈА 

ИСТОК – Штип, Бр.3670/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се 

одржа на 06.11.2018 година. 

 

Бр.08-3679/22                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

07.11.2018 год.                                                                                Градоначалник 

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

 

Врз основа на членовите 51, 538 и 539 од Законот за трговските друштва („Службен весник на РМ“ 

бр. 28/2004; 84/2005; 71/2006; 25/2007; 87/2008; 17/2009; 23/2009; 42/2010; 48/2010; 8/2011; 21/2011; 

24/2011; 166/2012; 70/2013; 119/2013; 120/2013; 187/2013; 38/2014; 41/2014; 138/2014; 88/2015; 

192/2015; 217/2015; 6/2016; 30/2016; 61/2016; 64/2018; 120/2018.), Советот на Општина Берово на 

седницата одржана на 06. 11.2018 година, донесе: 

 

                        О  Д  Л  У  К  А 

за престанување со работа и спроведување на ликвидација, промена на назив на фирма, промена на 

скратен назив на фирма и назначување на ликвидатор на 

Меѓуопштинско јавно претпријатие за управување со отпад ДЕПОНИЈА ИСТОК – Штип. 

 

Член 1 

Со оваа Одлука престанува со работа и се спроведува постапка за ликвидација на 

Меѓуопштинското јавно претпријатие за управување со отпад ДЕПОНИЈА ИСТОК – Штип, ул. 

„Ванчо Прке“ бр.119, Штип.  

Член 2 

Основниот влог во износ од 305.900,00 денари, се враќа на основачите, односно на:  

– Општина Чешиново-Облешево, во износ од  12.600,00 денари   

– Општина Македонска Каменица, во износ од 14.000,00 денари   

– Општина Берово, во износ од 23.500,00 денари  

– Општина Пехчево, во износ од  9.300,00 денари   

– Општина Кочани, во износ од  64.000,00 денари   

– Општина Виница, во износ од  33.500,00 денари   

– Општина Штип, во износ од  80.400,00 денари   

– Општина Зрновци, во износ од 5.000,00 денари   

– Општина Делчево, во износ од 29.500,00 денари   

– Општина Пробиштип, во износ од  27.300,00 денари   
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– Општина Карбинци, во износ од 6.800,00 денари.   

 

Член 3 

Се менува називот на фирмата на Меѓуопштинското јавно претпријатие за управување со 

отпад ДЕПОНИЈА ИСТОК – Штип  и гласи: Меѓуопштинското јавно претпријатие за управување 

со отпад ДЕПОНИЈА ИСТОК – Штип – во ликвидација. 

 

Се менува и скратениот назив на фирмата МЈП ДЕПОНИЈА ИСТОК- Штип и гласи: МЈП 

ДЕПОНИЈА ИСТОК – Штип – во ликвидација. 

 

Член 4 

 Дарко Митевски – д-р по менаџмент во образованието, со адреса на живеење на ул. „14 

Јуни“ бр. 3 – Македонска Каменица, се разрешува од функцијата овластено лице за застапување до 

конституирање на МЈП ДЕПОНИЈА ИСТОК – Штип и се именува за ликвидатор на МЈП 

ДЕПОНИЈА ИСТОК – Штип – во ликвидација. 

 

Член 5 

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

Општина Берово“. 

 

Бр.09-3670/1                                                                            Претседател 

06.11.2018 година                                                  на Советот на Општина Берово 

Берово                                                                           Јован Матеничарски с.р. 

     

Врз основа на член 50 став 1 точка 16 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на 

РМ“бр.5/02) и член 61 став 1 алинеја 12 од Статутот на Општина Берово („Сл.гласник на Општина 

Берово“ бр.13/02 , 18/07, 30/08 и 20/10), a во врска со Јавниот повик бр.02/2018 за доставување на 

барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниoт развој за 

2018 година за мерка 124, Градоначалникот на Општина Берово на ден 7.11.2018 година донесе: 

 

О Д Л У К А  

за давање согласност на Одлуката на Советот на Општина Берово 

за утврдување приоритет на 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 

 

Член 1 

 Градоначалникот на Општина Берово, дава согласност на Одлуката на Советот на Општина 

Берово Бр.09- 3662/1 од 6.11.2018 со која се утврдува приоритет на проектот „Рехабилитација на 

дел од локален пат  за пристап до земјоделско земјиште од с.Русиново до м.в 

Безгаштево“. 

Член 2 

 Средства за реализација на проектот од член 1 на оваа Одлука ќе се користат од Програмата 

за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година. 

 

Член 3 

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

на Општина Берово“. 

 

Бр.08-3662 /2                                                                                  Општина Берово 

7.11.2018година                                                                               Градоначалник 

Берово                            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 Република Македонија” бр.5/2002), и член 19 став 2 точка 44 од Статутот на Општина 

Берово (“Службен гласник на Општина Берово” бр.13/2002, 18/2007, 30/2008 и 20/2010), 

Советот на Општина Берово на седницата одржана на ден 06.11.2018 година донесе: 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за доделување на средства од  

Буџетот на Општина Берово за 2018 година 

 

1. На ФК ,,РУСИНОВО” од с. Русиново- Берово со ЕМБС xxxxxxxxxxx, со 

седиште на на ул. Јане Сандански бр.xx Русиново- Берово  се доделуваат 

50.000,оо денари како трансфери до спортски клубови за реализирање на 

спортски активности .  

 

2. Средствата за таа намена ќе бидат исплатени од Буџетот на Општина 

Берово за 2018 година, програма Л0(спорт и рекреација), потставка 

463120 – трансфер до спортски клубови. 

 

3. Се задолжува Одделението за финансиски прашања на Општина Берово 

да го спроведе ова Решение на жиро сметка  бр.xxxxxxxxxxxxxxx на УНИ 

Банка . 

 

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

“Службен гласник на Општина Берово”. 

 

Бр.09-3327/2                                             Совет на Општина Берово                             

06.11.2018 година                                                                Претседател 

Берово                                                                         Јован Матеничарски с.р. 

 

 

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 35 од 

Законот за гробишта и погребални услуги (Службен Весник на Република Македонија бр. 

86/2008, 159/2009, 53/2011, 163/2013, 152/2015 и 31/2016) и врз основа на поднесеното 

барање со бр. 08 - 2572/1 од 01.10.2018 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 ПВЈТ Вечен Дом 

со адреса во Берово со ЕДБ xxxxxxxxxxxxxxxxx, да се исплати парична помош во висина 

од 9.700,оо денари за трошоци за погребување за умреното лице Вера Воденска со ЕМБГ 

xxxxxxxxxxxxxxxx, која била примател на постојана парична помош.  

 

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

програма А0 Совет на Општина, потставка 464 990 други трансфери.  
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3. Се задолжува Одделението за финансиски прашања да го реализира ова Решение 

на име на ПВЈТ Вечен Дом на трансакциска сметка xxxxxxxxxxxxxx  на Стопанска Банка 

АД Скопје.  

 

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

     

 

Бр. 08 – 2572/2                          Општина Берово 

08.10.2018 година                                       Градоначалник 

Берово                        Звонко Пекевски с.р. 

 

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 - 3580/1 од 31.10.2018 

година и Записник од Комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат 

критериумите за добивање на еднократна парична помош со архивски број 08 – 3580/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

од 02.11.2018 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 Мухамед 

Мухаџери со адреса на живеење  ул.„Задарска“ бр.xx од Берово со ЕМБГ xxxxxxxxxxxxx, 

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 Мухамед Мухаџери на трансакциска сметка xxxxxxxxxxxxx  на Стопанска Банка 

АД Скопје.  

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

 

           ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

 

Од страна на лицето Мухамед Мухаџери е поднесено Барање за добивање на 

еднократна парична помош со наш архивски број 08 – 3580/1 примено во архива на 

Општина Берово на ден 31.10.2018 година.  

Комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите за 

добивање на еднократна парична помош го разгледа поднесеното барање на ден 02.11.2018 

година и од страна на Комисијата е изготвен Записник со архивски број 08 – 3580/2 од 

02.11.2018 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 05.02.2012 година и важност до 04.02.2022 година,  2.  Број на трансакциска 
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сметка во Стопанска Банка, 3. Копија од извештај на специјалистот – субспецијалистот од 

ЈЗУ Клиничка болница Штип од 15.10.2018 година, 4. Копија од отпусно писмо од ЈЗУ 

Клиничка Болница Штип Максилофацијална Хирургија од 22.10.2018 година, 5. Копија од 

лекарска потврда од ПЗУ ординација по општа медицина АЛМЕТО МЕДИКА п.о бр. 

70/10-18 од 29.10.2018 година, 6. Потврда бр. 2271489 од 31.10.2018 година од Агенција за 

вработување на Република Македонија Центар за вработување Берово дека лицето е 

евидентирано како невработено лице од 17.07.2014 година, 7. Потврда од ЈУ 

Меѓуопштински Центар за Социјална Работа Берово бр. УП1 08 – 1157 од 31.10.2018 

година дека лицето е корисник на социјална парична помош. 

Од приложените документи, Комисијата констатираше дека потребната 

документација е комплетна и барателот ги исполнува критериумите за доделување на 

средства за еднократна парична помош соглаосно 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 – 3580/3                   Општина Берово 

02.11.2018 година                                 Градоначалник 

Берово                   Звонко Пекевски с.р. 

 

 

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 5 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 - 3333/1 од 08.10.2018 

година и Записник од Комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат 

критериумите за добивање на еднократна парична помош со архивски број 08 – 3333/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

од 09.10.2018 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 Стојанчо 

Гутловски со адреса на живеење  во с.Будинарци, Берово со ЕМБГ xxxxxxxxxxxx, да се 

исплати парична помош во висина од 2.000,оо денари поради незавидна финансиска 

состојба.  

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 Стојанчо Гутловски на трансакциска сметка xxxxxxxxxxxxx  на Еуростандард 

Банка АД Скопје.  



07.11.2018 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО    бр. 13  стр. 

 

103 

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

 

            

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

 

Од страна на лицето Стојанчо Гутловски е поднесено Барање за добивање на 

еднократна парична помош со наш архивски број 08 – 3333/1 примено во архива на 

Општина Берово на ден 08.10.2018 година.  

Комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите за 

добивање на еднократна парична помош го разгледа поднесеното барање на ден 09.10.2018 

година и од страна на Комисијата е изготвен Записник со архивски број 08 – 3333/2 од 

09.10.2018 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 21.11.2009 година и важност до 20.11.2019 година,  2.  Број на трансакциска 

сметка во Еуростандард Банка, и 3. Потврда од Агенција за вработување на Република 

Македонија Центар за вработување Берово бр. 2267588 од 05.10.2018 година дека лицето е 

евидентирано како невработено лице почнувајќи од 11.11.2016 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 5 став 1 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 – 3333/3                           Општина Берово 

10.10.2018 година                                     Градоначалник 

Берово                      Звонко Пекевски с.р. 

 

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 08-3502/2 од 24.10.2018 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 
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1. На лицето Ангела Трендафилова со адреса на живеење „Гоце Делчев“ број xx од 

с.Митрашинци, 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 Ангела Трендафилова, на трансакциска сметка број xxxxxxxxxxxxxxx  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 Ангела Трендафилова со адреса на живеење „Гоце Делчев“ број 25 од 

с.Митрашинци, Берово, достави Барање за исплата на парична помош за новородено дете 

до Градоначалник на Општина Берово со архивски број 08 – 3502/1 од 22.10.2018 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 08-3502/2 од 24.10.2018 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 – 3502/3                                          Општина Берово 

24.10.2018 година                                Градоначалник 

Берово                  Звонко Пекевски с.р. 

 

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 08-3678/2 од 07.11.2018 година, а согласно член 6 став 
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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 Весна Бизговска Муцунска со адреса на живеење „Крушевска 

Република“ број x од Берово со ЕМБГ xxxxxxxxxxxxxxx, 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 Весна Бизговска Муцунска, на трансакциска сметка број xxxxxxxxxxxxxxxxx  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 Весна Бизговска Муцунска со адреса на живеење „Крушевска Република“ 

број 9 од Берово, достави Барање за исплата на парична помош за новородено дете до 

Градоначалник на Општина Берово со архивски број 08 – 3678/1 од 06.11.2018 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 08-3678/2 од 07.11.2018 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 – 3678/3                                Општина Берово 

07.11.2018 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 08-3646/2 од 07.11.2018 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 Горан Колевски со адреса на живеење „Енгелсова“ број xx од Берово 

со ЕМБГ xxxxxxxxxxxxxxxx, 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 Горан Колевски, на трансакциска сметка број xxxxxxxxxxxxxx  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 Горан Колевски со адреса на живеење „Енгелсова“ број 2 од Берово, достави 

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

Берово со архивски број 08 – 3646/1 од 06.11.2018 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 08-3646/2 од 07.11.2018 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.  
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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 – 3646/3                                         Општина Берово 

07.11.2018 година                               Градоначалник 

Берово                 Звонко Пекевски с.р. 

 

 

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 08-3303/2 од 05.10.2018 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 Дафинка Рушковска со адреса на живеење „Балканска“ број xx од 

Берово со ЕМБГ xxxxxxxxxxxxxxx, 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 Дафинка Рушковска, на трансакциска сметка број xxxxxxxxxxxxxx  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 Дафинка Рушковска со адреса на живеење „Балканска“ број 12 од Берово, 

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

Општина Берово со архивски број 08 – 3303/1 од 05.10.2018 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 08-3303/2 од 08.10.2018 година дека барателот 
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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 – 3303/3                                         Општина Берово 

08.10.2018 година                                Градоначалник 

Берово                   Звонко Пекевски с.р. 

 

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 08-3598/2 од 06.11.2018 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 Ивана Дујовска Јордановска со адреса на живеење „11.ти Октомври“ 

број xx од Берово со ЕМБГ xxxxxxxxxxxxxxx, 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 Ивана Дујовска, на трансакциска сметка број xxxxxxxxxxxxxxxxx  на Уни Банка 

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

„Службен Гласник на Општина Берово“. 

 

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

 

Лицето Ивана Дујовска Јордановска со адреса на живеење „11.ти Октомври“ број 21 

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

Градоначалник на Општина Берово со архивски број 08 – 3598/1 од 01.11.2018 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 08-3598/2 од 06.11.2018 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 – 3598/3                                               Општина Берово 

06.11.2018 година                                      Градоначалник 

Берово                        Звонко Пекевски с.р. 

 

 

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 08-3336/2 од 09.10.2018 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  
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РЕШЕНИЕ 

 за исплата на средства  

од Буџетот на Општина Берово за 2018 година 

 

1. На лицето Марија Милошевски со адреса на живеење „11-ти Октомври“ број xx 

од с.Русиново, Берово со ЕМБГ xxxxxxxxxxxxx, 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 Милошевски, на трансакциска сметка број xxxxxxxxxxxxxx  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 Марија Милошевски со адреса на живеење „11-ти Октомври“ број 2 од 

с.Русиново, Берово, достави Барање за исплата на парична помош за новородено дете до 

Градоначалник на Општина Берово со архивски број 08 – 3336/1 од 08.10.2018 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 08-3336/2 од 09.10.2018 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 – 3336/3                                            Општина Берово 

10.10.2018 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 08-3385/2 од 17.10.2018 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 Митко Брашнарски со адреса на живеење „Кеј на Младина“ број xx од 

Берово со ЕМБГ xxxxxxxxxxxxxxxx, 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 Митко Брашнарски, на трансакциска сметка број xxxxxxxxxxxxxxxxx  на 

Централна Кооперативна 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 Митко Брашнарски со адреса на живеење „Кеј на Младина“ број 9/1-10 од 

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

Градоначалник на Општина Берово со архивски број 08 – 3385/1 од 12.10.2018 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 08-3385/2 од 17.10.2018 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.  
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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 – 3358/3                               Општина Берово 

17.10.2018 година                      Градоначалник 

Берово        Звонко Пекевски с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗДАВА: 

ОПШТИНА БЕРОВО 


