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

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

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

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на  

 

О Д Л У К А 

за давање на согласност за аплицирање, проектен развој и имплементација на  

Проект “Волонтери преку граница” од 

 Интеррег -ИПА Програмата за прекугранична соработка  

помеѓу Р.Македонија и Р.Бугарија 

 

Се објавува О Д Л У К А за давање на согласност за аплицирање, проектен развој и 

имплементација на Проект “Волонтери преку граница” од Интеррег -ИПА Програмата за 

прекугранична соработка помеѓу Р.Македонија и Р.Бугарија,  Бр.09-1504/1, што Советот на 

Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 03.05.2018 година. 

 

 

Бр.08-1524/1                                                                                     ОПШТИНА  БЕРОВО 

03.05.2018 год.                                                                                      Градоначалник 

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

 

 

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

на Република Македонија” бр.5/02) и член 73 од Статутот на Општина Берово (“Службен 

гласник на Општина Берово” бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), а во врска со јавниот повик од 

Интеррег - ИПА Програма за прекугранична соработка помеѓу Р.Македонија и Р.Бугарија, 

Пoвик за проектни предлози бр.2014ТС16I5CB006 одобрен од Eвропска комисија на 

04.05.2016 година со Одлука бр.С(2016)2851 и С(2016)8627 од 13.12.2016, Советот на 

Општина Берово на 8-та седница одржана на 03.05.2018 година донесе: 

 

О Д Л У К А 

за давање на согласност за аплицирање, проектен развој и имплементација на  

Проект “Волонтери преку граница” од 

 Интеррег -ИПА Програмата за прекугранична соработка  

помеѓу Р.Македонија и Р.Бугарија 

 

Член 1 

 Со оваа одлука се дава согласност за аплицирање, проектен развој и имплементација 

на проект од Интеррег -ИПА Програма за прекугранична соработка помеѓу Р.Македонија и 

Р.Бугарија,  Пoвик за проектни предлози бр. 2014ТС16I5CB006. 

 

Член 2 

Проектот “Волонтери преку граница” ("Volunteers across the border") се однесува на 

набавка на мултинаменско теренско возило за гаснење на пожари и зимско одржување на 

патишта и улици (Приоритетна оска: Животна средина) 
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Член 3 

 Општина Берово ќе ги обезбеди сите неопходни човечки, финансиски, технички и 

материјални ресурси за развој и спроведување на проектот согласно националното 

законодавство и барањата и условите на Програмата. 

 

Член 4 

 Проектот ќе биде финансиран од Интеррег - ИПА Програма за прекугранична 

соработка помеѓу Р.Македонија и Р.Бугарија, Пoвик за проектни предлози бр. 

2014ТС16I5CB006, Интеррег - ИПА Програма за прекугранична соработка помеѓу 

Р.Македонија и Р.Бугарија.  

 

Член 5 

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

гласник на Општина Берово“. 

 

Бр.09-1504/1                                                             Совет на Општина Берово 

03.05.2018 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 давање на согласност за  

користење на опремата и материјалите од 

Проектот “Волонтери преку граница” од 

 Интеррег -ИПА Програмата за прекугранична соработка  

помеѓу Р.Македонија и Р.Бугарија 

за целите на истиот, во период од најмалку 5 години по завршувањето 

 

 

Се објавува О Д Л У К А за давање на согласност за користење на опремата и материјалите 

од Проектот “Волонтери преку граница” од Интеррег -ИПА Програмата за прекугранична 

соработка помеѓу Р.Македонија и Р.Бугарија за целите на истиот, во период од најмалку 5 

години по завршувањето,  Бр.09-1505/1, што Советот на Општина Берово го донесе на 

седницата што се одржа на 03.05.2018 година. 

 

 

Бр.08-1524/2                                                                                 ОПШТИНА  БЕРОВО 

03.05.2018 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 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник 

на Република Македонија” бр.5/02) и член 73 од Статутот на Општина Берово (“Службен 

гласник на Општина Берово” бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), а во врска со јавниот повик од 

Интеррег - ИПА Програма за прекугранична соработка помеѓу Р.Македонија и Р.Бугарија, 

Пoвик за проектни предлози бр.2014ТС16I5CB006 одобрен од Eвропска комисија на 

04.05.2016 година со Одлука бр.С(2016)2851 и С(2016)8627 од 13.12.2016, Советот на 

Општина Берово на 8-та седница одржана на 03.05.2018 година донесе: 

 

 

О Д Л У К А 

за давање на согласност за  

користење на опремата и материјалите од 

Проектот “Волонтери преку граница” од 

 Интеррег -ИПА Програмата за прекугранична соработка  

помеѓу Р.Македонија и Р.Бугарија 

за целите на истиот, во период од најмалку 5 години по завршувањето 

 

 

 

Член 1 

 Со оваа одлука се дава согласност за користење на опремата и материјалите од 

Проектот “Волонтери преку граница” од Интеррег -ИПА Програмата за прекугранична 

соработка  помеѓу Р.Македонија и Р.Бугарија за целите на истиот, во период од најмалку 5 

години по завршувањето. 

 

Член 2 

Проектот “Волонтери преку граница” ("Volunteers across the border") се однесува на 

набавка на мултинаменско теренско возило за гаснење на пожари и зимско одржување на 

патишта и улици (Приоритетна оска: Животна средина) 

 

 

Член 3 

 Општина Берово ќе ги стави на располагање опремата и материјалите од проектот 

на слободно користење за целите на истиот за период од најмалку 5 (пет) години по 

завршувањето. 

 

 

Член 4 

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

гласник на Општина Берово“. 

 

 

 

Бр.09-1505/1                                                             Совет на Општина Берово 

03.05.2018 година                                                                       Претседател 

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

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

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

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на  

 

О Д Л У К А 

за давање на согласност за аплицирање, проектен развој и имплементација на 

Проектот “Заштита на жителите од една планина долж две реки” од 

Интеррег -ИПА Програмата за прекугранична соработка 

помеѓу Р.Македонија и Р.Бугарија 

 

Се објавува О Д Л У К А за давање на согласност за аплицирање, проектен развој и 

имплементација на Проектот “Заштита на жителите од една планина долж две реки” од 

Интеррег -ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу Р.Македонија и 

Р.Бугарија,  Бр.09-1506/1, што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се 

одржа на 03.05.2018 година. 

 

Бр.08-1524/3                                                                                 ОПШТИНА  БЕРОВО 

03.05.2018 год.                                                                                 Градоначалник 

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

 

                                                                                                            

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

на Република Македонија” бр.5/02) и член 73 од Статутот на Општина Берово (“Службен 

гласник на Општина Берово” бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), а во врска со јавниот повик од 

Интеррег - ИПА Програма за прекугранична соработка помеѓу Р.Македонија и Р.Бугарија, 

Пoвик за проектни предлози бр.2014ТС16I5CB006 одобрен од Eвропска комисија на 

04.05.2016 година со Одлука бр.С(2016)2851 и С(2016)8627 од 13.12.2016, Советот на 

Општина Берово на 8-та седница одржана на 03.05.2018 година донесе: 

 

О Д Л У К А 

за давање на согласност за аплицирање, проектен развој и имплементација на  

Проектот “Заштита на жителите од една планина долж две реки” од 

 Интеррег -ИПА Програмата за прекугранична соработка  

помеѓу Р.Македонија и Р.Бугарија 

 

Член 1 

 Со оваа одлука се дава согласност за аплицирање, проектен развој и имплементација 

на проект од Интеррег -ИПА Програма за прекугранична соработка помеѓу Р.Македонија и 

Р.Бугарија,  Пoвик за проектни предлози бр. 2014ТС16I5CB006. 

 

Член 2 

Проектот “Заштита на жителите од една планина долж две реки” ("Saving inhabitants 

of one mountain along two rivers") се однесува на реконструкција на дел од речното корито 

долж река Брегалница во градот Берово (Приоритетна оска: Животна средина) 
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Член 3 

 Општина Берово ќе ги обезбеди сите неопходни човечки, финансиски, технички и 

материјални ресурси за развој и спроведување на проектот согласно националното 

законодавство и барањата и условите на Програмата. 

 

Член 4 

 Проектот ќе биде финансиран од Интеррег - ИПА Програма за прекугранична 

соработка помеѓу Р.Македонија и Р.Бугарија, Пoвик за проектни предлози бр. 

2014ТС16I5CB006, Интеррег - ИПА Програма за прекугранична соработка помеѓу 

Р.Македонија и Р.Бугарија.  

 

Член 5 

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

гласник на Општина Берово“. 

 

 

Бр.09-1506/1                                                             Совет на Општина Берово 

03.05.2018 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 давање на согласност за  

користење на ресурсите од 

Проектот “Заштита на жителите од една планина долж две реки” од 

 Интеррег -ИПА Програмата за прекугранична соработка  

помеѓу Р.Македонија и Р.Бугарија 

за целите на истиот, во период од најмалку 5 години по завршувањето 

 

 

Се објавува О Д Л У К А за давање на согласност за  користење на ресурсите од Проектот 

“Заштита на жителите од една планина долж две реки” од Интеррег -ИПА Програмата за 

прекугранична соработка помеѓу Р.Македонија и Р.Бугарија 

за целите на истиот, во период од најмалку 5 години по завршувањето  Бр.09-1507/1, што 

Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 03.05.2018 година. 

 

 

Бр.08-1524/4                                                                                 ОПШТИНА  БЕРОВО 

03.05.2018 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 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник 

на Република Македонија” бр.5/02) и член 73 од Статутот на Општина Берово (“Службен 

гласник на Општина Берово” бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), а во врска со јавниот повик од 

Интеррег - ИПА Програма за прекугранична соработка помеѓу Р.Македонија и Р.Бугарија, 

Пoвик за проектни предлози бр.2014ТС16I5CB006 одобрен од Eвропска комисија на 

04.05.2016 година со Одлука бр.С(2016)2851 и С(2016)8627 од 13.12.2016, Советот на 

Општина Берово на 8-та седница одржана на 03.05.2018 година донесе: 

 

 

О Д Л У К А 

за давање на согласност за  

користење на ресурсите од 

Проектот “Заштита на жителите од една планина долж две реки” од 

 Интеррег -ИПА Програмата за прекугранична соработка  

помеѓу Р.Македонија и Р.Бугарија 

за целите на истиот, во период од најмалку 5 години по завршувањето 

 

 

Член 1 

 Со оваа одлука се дава согласност за користење на ресурсите од Проектот “Заштита 

на жителите од една планина долж две реки” од Интеррег -ИПА Програмата за 

прекугранична соработка  помеѓу Р.Македонија и Р.Бугарија за целите на истиот, во 

период од најмалку 5 години по завршувањето. 

 

Член 2 

Проектот “Заштита на жителите од една планина долж две реки”  ("Saving 

inhabitants of one mountain along two rivers") се однесува на реконструкција на дел од 

речното корито долж река Брегалница во градот Берово (Приоритетна оска: Животна 

средина). 

 

Член 3 

 Општина Берово ќе ги стави на располагање ресурсите од проектот на слободно 

користење за целите на истиот за период од најмалку 5 (пет) години по завршувањето. 

 

 

Член 4 

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

гласник на Општина Берово“. 

 

 

 

 

Бр.09-1507/1                                                             Совет на Општина Берово 

03.05.2018 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 прифаќање на донација 

 

Се објавува О Д Л У К А за прифаќање на донација Бр.09-1508/1, што Советот на Општина 

Берово го донесе на седницата што се одржа на 03.05.2018 година. 

 

Бр.08-1524/5                                                                                 ОПШТИНА  БЕРОВО 

03.05.2018 год.                                                                                 Градоначалник 

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

 

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

на Република Македонија’’ бр.5/02) и член 19 став 2 точка 43 од Статутот на Општина 

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

со член 6 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа (“Службен 

Весник на Република Македонија” Бр.61/04……192/2015) и Изјавата за преотстапување на 

улично осветлување Бр.2 од 20.03.2018 година на игумен Фотиј Величков, овластен од 

Македонска Православна Црква – Струмичка Православна Епархија, Советот на Општина 

Берово на седницата одржана на 03.05.2018 година донесе: 

 

О Д Л У К А 

за прифаќање на донација 

Член 1 

 Со оваа одлука, Општина Берово ја прифаќа донацијата дадена во добра и услуги за 

цели од јавен интерес, дадена од давателот Македонска Православна Црква – Струмичка 

Православна Епархија. 

Член 2 

 Донацијата која се дава на Општина Берово се состои во инфраструктура и улично 

осветлување поставено на пристапната велосипетска патека и во дворот на манастирот 

“Успение на Пресвета Богородица” Берово (11 броја темно сиви канделабри со висина од 3 

метра со по 2 сијалични светла и 1 ормарче со броило бр.8252233). 

Член 3 

Донацијата од член 1 на оваа Одлука ќе се прими и реализира согласно закон.  

Член 4 

За донацијата ќе биде склучен посебен договор, помеѓу Градоначалникот на 

Општина Берово, како примател на донацијата и Македонска Православна Црква – 

Струмичка Православна Епархија, како донатор. 

Член 5 

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

гласник на Општина Берово“. 

 

Бр.09-1508/1                                                             Совет на Општина Берово 

03.05.2018 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 избор на Комадир на 

 Полициска станица од општа надлежност Берово 

 

Се објавува Р Е Ш Е Н И Е за избор на Комадир на Полициска станица од општа 

надлежност Берово, Бр.09-1509/1, што Советот на Општина Берово го донесе на седницата 

што се одржа на 03.05.2018 година. 

 

Бр.08-1524/6                                                                                 ОПШТИНА  БЕРОВО 

03.05.2018 год.                                                                                 Градоначалник 

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

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 12 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на 

РМ“ бр.05/02), чл.19 став 2 точка 42 и 78 став 2 од Статутот на Општина Берово 

(„Сл.гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), а во врска со член 24 од 

Законот за полиција („Сл.весник на РМ“ бр.114/06....120/16) и согласно листата на 

кандидати предложена од Министерството за внатрешни работи со Рег.бр.226-32627/1 од 

18.04.2018 година, Советот на Општина Берово на седницата одржана на ден 03.05.2018  

година донесе: 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за избор на Комадир на 

 Полициска станица од општа надлежност Берово 

 

 

Член 1 

 За Командир на Полициска станица од општа надлежност - Берово, се избира 

кандидатот под реден број 1 (еден) од листа на кандидати со Рег.бр.226-32627/1 од 

18.04.2018 година на Министерството за внатрешни работи на РМ, 

 

- Бранко Мазгански. 

 

Член 2 

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

гласник на Општина Берово“. 

 

 

Бр.09-1509/1                  Совет на Општина Берово 

03.05.2018 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 недонесување на  

О  Д  Л  У  К  А 

за усогласување на намените на урбанистички план за село Русиново  

во однос на легализација на објекти надвор од дефиниран опфат на планот,  

за КП 1363, КО Русиново, по барање на Белчовски Иван 

 

Се објавува З А К Л У Ч О К за недонесување на  О  Д  Л  У  К  А за усогласување на 

намените на урбанистички план за село Русиново во однос на легализација на објекти 

надвор од дефиниран опфат на планот, за КП 1363, КО Русиново, по барање на Белчовски 

Иван, Бр.09-1510/1, што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа 

на 03.05.2018 година. 

 

Бр.08-1524/7                                                                                 ОПШТИНА  БЕРОВО 

03.05.2018 год.                                                                                 Градоначалник 

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

 

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

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

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

седницата одржана на 03.05.2018 година донесе: 

 

З А К Л У Ч О К 

за недонесување на  

 

О  Д  Л  У  К  А 

за усогласување на намените на урбанистички план за село Русиново  

во однос на легализација на објекти надвор од дефиниран опфат на планот,  

за КП 1363, КО Русиново, по барање на Белчовски Иван 

 

1. Советот на Општина Берово не ја донесе ОДЛУКАТА за усогласување на намените 

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

од дефиниран опфат на планот, за КП 1363, КО Русиново, по барање на Белчовски 

Иван. 

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

гласник на Општина Берово“. 

 

 

Бр.09-1510/1                                                                             Совет на Општина Берово 

03.05.2018 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  

 

О Д Л У К А 

За усогласување на намените на „Урбанистички план за село Ратево”  

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

на КП 5279 КО Ратево, локалитет Сливница, по барање на Симеон Делипетров 

 

Се објавува О Д Л У К А за усогласување на намените на „Урбанистички план за село 

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

КП 5279 КО Ратево, локалитет Сливница, по барање на Симеон Делипетров, Бр.09-1511/1, 

што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 03.05.2018 

година. 

 

Бр.08-1524/8                                                                                 ОПШТИНА  БЕРОВО 

03.05.2018 год.                                                                                   Градоначалник 

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

 

B
E R O V

O

 
ОПШТИНА  БЕРОВО 

 Совет на Општина Берово 

 

Врз основа на член 10, став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени 

објекти (Сл. весник на РМ бр. 23/11, 54/11 и 155/12), член 22 ст.1 т.1 од Законот за локална 

самоуправа (Сл.весник на РМ бр. 5/02), и член 19, став 2, to~ka 7, од  Статутот на Општина 

Берово (Сл. гласник на ОБ бр. 13/02 и 18/07 ), на седницата одржана на ден 03.05.2018 год, 

донесе:  

О Д Л У К А 

За усогласување на намените на „Урбанистички план за село Ратево”  

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

на КП 5279 КО Ратево, локалитет Сливница, по барање на Симеон Делипетров 

Член 1 

 Се дава огласност за усогласување на намените во „Урбанистички план за село 

Ратево” во однос на легализација на објекти надвор од дефинираниот опфат на планот, со 

утврдување  на планскиот опфат за викенд домување во локалитет Сливница, со следната 

катастарска парцела: 

 

 - КП 5279, КО Ратево. 

 

Член 2 

 Советот на Општина Берово, по донесувањето на одлуката, го задолжува 

оделението за урбанизам да изготви проектна задача за дефинираниот опфат za izrabotka na 
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LUPD so predvidenata namena, и објектите кои  ги исполнуваат условите согласно закон, со 

утврдување на правен статус  на бесправно изграден објект, да бидат вклопени во истиот. 

Член 3 

 Финансирањето на изработка на ЛУПД за вклопување на објектите во 

урбанистичката документација, ќе биде со самофинансирање согласно член 20 од Законот 

за Просторно и урбанистичко планирање.   

Член 4 

 Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен 

гласник” на Општина Берово.  

 

Бр.09-1511/1                                                                           Совет на Општина Берово 

03.05.2018 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  З А  З Е Л Е Н И Л О  

 

 

Се објавува О Д Л У К А за зеленило, Бр.09-1512/1, што Советот на Општина Берово го 

донесе на седницата што се одржа на 03.05.2018 година. 

 

 

Бр.08-1524/9                                                                                 ОПШТИНА  БЕРОВО 

03.05.2018 год.                                                                                   Градоначалник 

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

 

 

 

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

на Република Македонија бр.05/2002), член 19 став 2 точка 43 од Статутот на Општина 

Берово (Службен гласник на Општина Берово бр.13/02,18/07, 30/08 и 20/10), член 30 став 2 

од Закон за урбано зеленило (Службен весник на Република Македонија бр.11/2018), 

Советот на Општина Берово на седницата одржана на 03.05.2018 година донесе: 

 

 

ОДЛУКА ЗА ЗЕЛЕНИЛО 

 

Член 1 

Со оваа одлука Советот на Општина Берово ги утврдува нормативите за одржување на 

зеленилото, односно видот и бројот на операции во текот  на една календарска година. 
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Член 2 

Нормативите за одржување на зеленилото, односно видот и бројот на операции во текот на 

2018 година се определени на следниот начин: 

 

 

 

ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД НА ТЕКОВНОТО ОДРЖУВАЊЕ НА ГРАДСКОТО 

ЗЕЛЕНИЛО И ДИНАМИКА НА ИЗВРШУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ ОПЕРАЦИИ 

 

 

Ред. 

број 

Вид операција Единцз 

мера 

количина Број на 

операции 

1 Машинско косење на трева м2 55.165 11 

2 Собирање на искосена трева и греблање м2 55.165 11 

3 Припрема на цветни површини м2 300 2 

4 Садење на сезонски цвечиња бр- 5.000 2 

5 Прскање со инсектициди на сезонско цвеќе бр. 5.000 3 

6 Окопување на грмушки бр 50 1 

7 Кроење на дрвореди.оформуаање на 

крошни и украсни грмушкии нивно 

негување 

6р 150 2 

8 Окопување на цвеќиња(ружи) 6р 20 4 

9 Кроење на цвеќиња(ружи) 6р 20 2 

10 Чистење на зел. површини од листови и др. м2 30.000 5 

11 Залевање на зелени површини м2 30.270 60 

12 Сечење на ивици по стази м 26.295 2 

13 собирање на отпад со износ м2 15.550 48 

14 Прихрана со вештачки ѓубрива кг. 500 2 

15 Расад за сезонско цвеќе бр.. 5.000 3 

16 Вода потрошена за залеаање М3 2 300 34 

17 Одржување на дрвореди бр 150 2 

18 Отстранување и сечење на дотраени стебла По 

готреба 

По 

потреба 

По 

потреба 

 

 

ДИНАМИКА НА ИЗВРШУВАЊЕ НА РАБОТНИ ОПЕРАЦИИ-КАЛЕНДАРСКИ 

 

ред-

бр. 

Работни операции 

по месеци 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 вкупно

Олер. 

1 
Машинско косење 

натрева 

   
1 2 2 2 

 2 

 
1 

1   
11 

2 Собирање на искосена 

трееа 

   1 2 2 2 2 1 1   11 

3 Припрема за    1 1     1   3 
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цветни површини 

4 Садење на сезонски 

цвеќиња 

   1 1 1      1 4 

5 Прскање на 

сезонско цвеќе со 

инсектицид 

    1 1  1     3 

6 Окопување на 

грмушки 

   1 ]        2 

7 Кроење на 

дрвореди 

оформување на 

крошни со украсни 

грмушки и нивно 

негување 

   1       1  2 

8 Окопуваље на 

цвеќиња (ружи) 

   1 1  1   1   4 

9 Кроење на цвеќиња 

(ружи) 

   1      1   2 

10 Чистење на зелени 

површини од 

листови идр. 

   1      2 2  5 

11 Залевање на зелени 

површини 

    5 8 8 8 5    34 

12 Сечење на ивици 

по стази 

    1    1    2 

13 Собирање на отпад 

со износ 

   4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

 

 

Член 3 

Одржувањето на јавното зеленило на подрачјето на Општина Берово се врши во согласност 

со оваа одлука и  Законот за урбано зеленило (Службен весник на Република Македонија 

бр.11/2018), а врз основа на Програмата Ј7 за одржување на јавно зеленило на подрачјето 

на Ошштина Берово за 2018 година , донесена од страна на Советот на општина Берово на 

седницата одржана на ден 05.12.2017 година. 

 

 

Член 4 

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

Општина Берово“. 

 

 

Бр.09-1512/1                                                                Совет на Општина Берово 

03.05.2018 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 на согласност на 

Одлуката за цени за оџачарски услуги и канализација што ги врши  

ЈПКР “Услуга” Берово 

 

Се објавува З А К Л У Ч О К за давање на согласност на Одлуката за цени за оџачарски 

услуги и канализација што ги врши  ЈПКР “Услуга” Берово, Бр.09-1513/1, што Советот на 

Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 03.05.2018 година. 

 

Бр.08-1524/10                                                                                 ОПШТИНА  БЕРОВО 

03.05.2018 год.                                                                                   Градоначалник 

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

 

 

 

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

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

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

седницата одржана на 03.05.2018 година донесе: 

 

З А К Л У Ч О К 

за давање на согласност на 

Одлуката за цени за оџачарски услуги и канализација што ги врши  

ЈПКР “Услуга” Берово 

 

1. Советот на Општина Берово дава согласност на Одлуката за цени за оџачарски 

услуги и канализација што ги врши ЈПКР “Услуга” Берово, Бр.02-164/1 од 

26.02.2018 година. 

 

 

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

гласник на Општина Берово“. 

 

 

 

Бр.09-1513/1                                                                     Совет на Општина Берово 

03.05.2018 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 на согласност на 

Одлуката за цени за услуга од работници за еден ефективен час  

на ЈПКР “Услуга” Берово 

 

Се објавува З А К Л У Ч О К за давање на согласност на Одлуката за цени за услуга од 

работници за еден ефективен час на ЈПКР “Услуга” Берово, Бр.09-1514/1, што Советот на 

Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 03.05.2018 година. 

 

Бр.08-1524/11                                                                                 ОПШТИНА  БЕРОВО 

03.05.2018 год.                                                                                   Градоначалник 

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

 

 

 

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

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

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

седницата одржана на 03.05.2018 година донесе: 

 

 

З А К Л У Ч О К 

за давање на согласност на 

Одлуката за цени за услуга од работници за еден ефективен час  

на ЈПКР “Услуга” Берово 

 

1. Советот на Општина Берово дава согласност на Одлуката за цени за услуга од 

работници за еден ефективен час на ЈПКР “Услуга” Берово, Бр.02-165/1 од 

26.02.2018 година. 

 

 

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

гласник на Општина Берово“. 

 

 

 

Бр.09-1514/1                                                                     Совет на Општина Берово 

03.05.2018 година                                                                               Претседател 

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

 



03.05.2018 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО    бр. 8  стр. 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ 

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

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

 

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на  

 

З А К Л У Ч О К 

за давање на согласност на 

Одлуката за дополнување на одлука за цени на погребални услуги 

на ЈПКР “Услуга” Берово 

 

Се објавува З А К Л У Ч О К за давање на согласност на Одлуката за дополнување на 

одлука за цени на погребални услуги на ЈПКР “Услуга” Берово, Бр.09-1515/1, што Советот 

на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 03.05.2018 година. 

 

 

Бр.08-1524/12                                                                                 ОПШТИНА  БЕРОВО 

03.05.2018 год.                                                                                    Градоначалник 

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

 

 

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

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

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

седницата одржана на 03.05.2018 година донесе: 

 

З А К Л У Ч О К 

за давање на согласност на 

Одлуката за дополнување на одлука за цени на погребални услуги 

на ЈПКР “Услуга” Берово 

 

1. Советот на Општина Берово дава согласност на Одлуката за дополнување на одлука 

за цени на погребални услуги на ЈПКР “Услуга” Берово, Бр.02-166/1 26.02.2018 

година.  

 

 

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

гласник на Општина Берово“. 

 

 

 

Бр.09-1515/1                                                                     Совет на Општина Берово 

03.05.2018 година                                                                               Претседател 

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

 



03.05.2018 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО    бр. 8  стр. 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ 

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

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

 

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на  

 

З А К Л У Ч О К 

за давање на согласност на 

Одлуката за цени за одржување на јавна чистота  и паркови и зеленило 

на ЈПКР “Услуга” Берово 

 

Се објавува З А К Л У Ч О К за давање на согласност на Одлуката за цени за одржување на 

јавна чистота  и паркови и зеленило на ЈПКР “Услуга” Берово, Бр.09-1516/1, што Советот 

на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 03.05.2018 година. 

 

Бр.08-1524/13                                                                                 ОПШТИНА  БЕРОВО 

03.05.2018 год.                                                                                    Градоначалник 

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

 

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

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

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

седницата одржана на 03.05.2018 година донесе: 

 

З А К Л У Ч О К 

за давање на согласност на 

Одлуката за цени за одржување на јавна чистота  и паркови и зеленило 

на ЈПКР “Услуга” Берово 

 

 

1. Советот на Општина Берово дава согласност на Одлуката за цени за одржување на 

јавна чистота  и паркови и зеленило на ЈПКР “Услуга” Берово, Бр.02-167/1 

26.02.2018 година.  

 

 

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

гласник на Општина Берово“ 

 

 

 

Бр.09-1516/1                                                                     Совет на Општина Берово 

03.05.2018 година                                                                               Претседател 

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

 



03.05.2018 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО    бр. 8  стр. 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ 

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

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

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на  

 

З А К Л У Ч О К 

за давање на согласност на 

Одлуката за цени за вршење на услуги и одржување на градски стадион 

на ЈПКР “Услуга” Берово 

 

Се објавува З А К Л У Ч О К за давање на согласност на Одлуката за цени за вршење на 

услуги и одржување на градски стадион на ЈПКР “Услуга” Берово, Бр.09-1517/1, што 

Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 03.05.2018 година. 

 

Бр.08-1524/14                                                                                 ОПШТИНА  БЕРОВО 

03.05.2018 год.                                                                                    Градоначалник 

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

 

 

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

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

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

седницата одржана на 03.05.2018 година донесе: 

 

З А К Л У Ч О К 

за давање на согласност на 

Одлуката за цени за вршење на услуги и одржување на градски стадион 

на ЈПКР “Услуга” Берово 

 

 

 

1. Советот на Општина Берово дава согласност на Одлуката за цени за вршење на 

услуги и одржување на градски стадион на ЈПКР “Услуга” Берово, Бр.02-168/1 

26.02.2018 година.  

 

 

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

гласник на Општина Берово“. 

 

 

 

Бр.09-1517/1                                                                     Совет на Општина Берово 

03.05.2018 година                                                                               Претседател 

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

 

 



03.05.2018 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО    бр. 8  стр. 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ 

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

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

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на  

 

З А К Л У Ч О К 

за давање на согласност на 

Одлуката за надомест за издавање одобрение за погреб 

на ЈПКР “Услуга” Берово 

 

Се објавува З А К Л У Ч О К за давање на согласност на Одлуката за надомест за издавање 

одобрение за погреб на ЈПКР “Услуга” Берово, Бр.09-1518/1, што Советот на Општина 

Берово го донесе на седницата што се одржа на 03.05.2018 година. 

 

Бр.08-1524/15                                                                                 ОПШТИНА  БЕРОВО 

03.05.2018 год.                                                                                    Градоначалник 

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

 

 

 

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

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

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

седницата одржана на 03.05.2018 година донесе: 

 

 

З А К Л У Ч О К 

за давање на согласност на 

Одлуката за надомест за издавање одобрение за погреб 

на ЈПКР “Услуга” Берово 

 

1. Советот на Општина Берово дава согласност на Одлуката за надомест за издавање 

одобрение за погреб на ЈПКР “Услуга” Берово, Бр.02-631/1 06.12.2017 година.  

 

 

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

гласник на Општина Берово“. 

 

 

 

Бр.09-1518/1                                                                     Совет на Општина Берово 

03.05.2018 година                                                                               Претседател 

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

 



03.05.2018 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО    бр. 8  стр. 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ 

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

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

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на  

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на Извештај за работа на Полициска станица  

од општа надлежност Берово за 2017 година 

 

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

општа надлежност Берово за 2017 година, Бр.09-1519/1, што Советот на Општина Берово 

го донесе на седницата што се одржа на 03.05.2018 година. 

 

Бр.08-1524/16                                                                                   ОПШТИНА  БЕРОВО 

03.05.2018 год.                                                                                       Градоначалник 

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

 

 

 

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

РМ“бр.5/02), член 76 став 1 од Статутот на Општина Берово („Сл.гласник на Општина 

Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), а во врска со член 25 став 1 од Законот за полиција 

(„Сл.весник на РМ“ бр.114/06), Советот на Општина Берово на седницата одржанa на 

03.05.2018 година донесе: 

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на Извештај за работа на Полициска станица  

од општа надлежност Берово за 2017 година 

 

 

 

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

од општа надлежност Берово за 2017 годинаЕв.бр.35.2.2-5/18. 

 

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

гласник на Општина Берово“. 

 

 

 

Бр.09-1519/1                                                                         Совет на Општина Берово 

03.05.2018 година                                                                           Претседател 

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

 

 



03.05.2018 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО    бр. 8  стр. 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ 

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

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

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на  

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на годишен извештај за работа на  

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

 

 

Се објавува З А К Л У Ч О К за усвојување на годишен извештај за работа на OОУ ,,Дедо 

Иљо Малешевски’’ – Берово за учебната 2017/2018 година, Бр.09-1521/1, што Советот на 

Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 03.05.2018 година. 

 

 

 

Бр.08-1524/17                                                                                 ОПШТИНА  БЕРОВО 

03.05.2018 год.                                                                                    Градоначалник 

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

 

 

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

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

Општина Берово“бр.13/02 и 18/07), а во врска со член 126 став 1 алинеа 2 од Законот за 

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

Берово на седницата одржана на  03.05.2018 година донесе: 

 

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на годишен извештај за работа на  

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

 

1. Се усвојува Годишен извештај за работа на OОУ,,Дедо Иљо Малешевски’’– Берово 

за учебната 2017/2018 година.  

 

 

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

„Службен гласник на Општина Берово“. 

 

 

 

Бр.09-1521/1                                                                      Совет на Општина Берово 

03.05.2018 година                                                                          Претседател 

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

 

 



03.05.2018 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО    бр. 8  стр. 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ 

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

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

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на  

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на Годишниот извештај за работењето на 

Центарот за развој на Источен плански регион за 2017 година 

 

Се објавува З А К Л У Ч О К за усвојување на Годишниот извештај за работењето на 

Центарот за развој на Источен плански регион за 2017 година, Бр.09-1520/1, што Советот 

на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 03.05.2018 година. 

 

 

Бр.08-1524/18                                                                                 ОПШТИНА  БЕРОВО 

03.05.2018 год.                                                                                    Градоначалник 

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

 

 

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

РМ“бр.5/02), член 76 став 1 од Статутот на Општина Берово (“Службен гласник на 

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

одржанa на 03.05.2018 година донесе: 

 

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на Годишниот извештај за работењето на 

Центарот за развој на Источен плански регион за 2017 година 

 

 

 

1. Советот на Општина Берово го усвои Годишниот извештај за работењето на 

Центарот за развој на Источен плански регион за 2017 година 

 

 

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

„Службен гласник на Општина Берово“. 

 

 

 

 

Бр.09-1520/1                                                                             Совет на Општина Берово 

03.05.2018 година                                                                                Претседател 

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

 

 



03.05.2018 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО    бр. 8  стр. 

 

28 

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 Годишниот извештај за спроведување на Програмата за развој 

на Центарот за развој на Источен плански регион 2015 – 2019 за 2017 година 

 

 

Се објавува З А К Л У Ч О К за усвојување на Годишниот извештај за спроведување на 

Програмата за развој на Центарот за развој на Источен плански регион 2015 – 2019 за 2017 

година, Бр.09-1522/1, што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се 

одржа на 03.05.2018 година. 

 

Бр.08-1524/19                                                                                 ОПШТИНА  БЕРОВО 

03.05.2018 год.                                                                                    Градоначалник 

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

 

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

РМ“бр.5/02), член 76 став 1 од Статутот на Општина Берово (“Службен гласник на 

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

одржанa на 03.05.2018 година донесе: 

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на Годишниот извештај за спроведување на Програмата за развој 

на Центарот за развој на Источен плански регион 2015 – 2019 за 2017 година 

 

 

1. Советот на Општина Берово го усвои Годишниот извештај за спроведување на 

Програмата за развој на Центарот за развој на Источен плански регион 2015 – 2019 

за 2017 година 

 

 

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

гласник на Општина Берово“. 

 

 

 

Бр.09-1522/1                                                                             Совет на Општина Берово 

03.05.2018 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  

 

О Д Л У К А  

за давање согласност на Одлуката за изменување и дополнување на Статутот на Дом на 

културата “Димитар Беровски” Берово 

 

 

Се објавува О Д Л У К А за давање согласност на Одлуката за изменување и дополнување 

на Статутот на Дом на културата “Димитар Беровски” Берово, Бр.09-1523/1, што Советот 

на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 03.05.2018 година. 

 

 

Бр.08-1524/20                                                                                 ОПШТИНА  БЕРОВО 

03.05.2018 год.                                                                                    Градоначалник 

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

 

 

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

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

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

одржанa на 03.05.2018 година донесе: 

 

О Д Л У К А  

за давање согласност на Одлуката за изменување и дополнување на Статутот на Дом на 

културата “Димитар Беровски” Берово 

 

 

 

2. Советот на Општина Берово дава согласност на Одлуката за изменување и 

дополнување на Статутот на Дом на културата “Димитар Беровски” Берово, Бр.02-

90/1 02.05.2018 година. 

 

3. Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 

гласник на Општина Берово“. 

 

 

Бр.09-1523/1                                                                             Совет на Општина Берово 

03.05.2018 година                                                                                Претседател 

Б е р о в о                                                                                       Jован Матеничарски с.р. 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 16 од Законот за локална самоуправа (“Службен Весник 

на РМ” бр.5/2002) и член 99 став 2 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на 

Општина Берово“бр. 13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), а во врска со член 84 од Законот за 

локална самоуправа (“Службен Весник на РМ” бр.5/2002) и Одлуката за распишување 

избор на членови на Совет на месна заедница на подрачјето на општина Берово Бр.08-548/1 

од 13.02.2018, Градоначалникот на Општина Берово донесе: 

 

 

О Д Л У К А 

ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТ 

НА МЕСНА ЗАЕДНИЦИ ВО С.СМОЈМИРОВО 

 

 

Член 1 

 Со оваа Одлука се распишуваат избори за членови на Советот на месната заедница 

во с.Смојмирово, општина Берово. 

 

Член 2 

 Изборот за членови на Советот на месната заедница во с.Смојмирово, ќе се спроведe 

на ден 27.04.2018 година (петок), со почеток во 20:00 часот. 

 

  

Член 3 

 Постапката за предлагање, утврдување и избор на членови на Советот на месната 

заедница ќе ја спроведе Комисијата за спроведување на постапка за избор на членови на 

Советот на месната заедница, формирана од страна на Градоначалникот на општина 

Берово. 

 

Член 4 

 Граѓаните од соодветната месна заедница благовремено ќе бидат известени од 

Градоначалникот на општината за денот, часот и местото на одржување на Собирот на 

граѓаните. 

 

Свикувањето на Собирот на граѓаните на месната заедница ќе биде извршено со 

објавување на web страната на Општина Берово, како и со истакнување на соопштението 

на видни места на територијата месната заедница за којашто се свикува Собирот на 

граѓани. 

 

Член 5 

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

гласник на Општина Берово”. 

 

 

Бр.08-1341/1                                                                                   ОПШТИНА БЕРОВО 

18.04.2018 година                                                                             Градоначалник 

Берово                                                                                              Звонко Пекевски с.р. 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 16 од Законот за локална самоуправа (“Службен Весник 

на РМ” бр.5/2002) и член 99 став 2 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на 

Општина Берово“бр. 13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), а во врска со член 84 од Законот за 

локална самоуправа (“Службен Весник на РМ” бр.5/2002) и Одлуката за распишување 

избор на членови на Совет на месна заедница на подрачјето на општина Берово Бр.08-548/1 

од 13.02.2018, Градоначалникот на Општина Берово донесе: 

 

 

О Д Л У К А 

ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТ 

НА МЕСНА ЗАЕДНИЦИ ВО С.МИТРАШИНЦИ 

 

 

Член 1 

 Со оваа Одлука се распишуваат избори за членови на Советот на месната заедница 

во с.Митрашинци, општина Берово. 

 

Член 2 

 Изборот за членови на Советот на месната заедница во с.Митрашинци, ќе се 

спроведe на ден 30.04.2018 година (понеделник) со почеток во 20:00 часот. 

 

  

Член 3 

 Постапката за предлагање, утврдување и избор на членови на Советот на месната 

заедница ќе ја спроведе Комисијата за спроведување на постапка за избор на членови на 

Советот на месната заедница, формирана од страна на Градоначалникот на општина 

Берово. 

 

Член 4 

 Граѓаните од соодветната месна заедница благовремено ќе бидат известени од 

Градоначалникот на општината за денот, часот и местото на одржување на Собирот на 

граѓаните. 

 

Свикувањето на Собирот на граѓаните на месната заедница ќе биде извршено со 

објавување на web страната на Општина Берово, како и со истакнување на соопштението 

на видни места на територијата месната заедница за којашто се свикува Собирот на 

граѓани. 

 

Член 5 

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

гласник на Општина Берово”. 

 

 

Бр.08-1342/1                                                                                   ОПШТИНА БЕРОВО 

18.04.2018 година                                                                             Градоначалник 

Берово                                                                                              Звонко Пекевски с.р. 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 16 од Законот за локална самоуправа (“Службен Весник 

на РМ” бр.5/2002) и член 99 став 2 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на 

Општина Берово“бр. 13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), а во врска со член 84 од Законот за 

локална самоуправа (“Службен Весник на РМ” бр.5/2002) и Одлуката за распишување 

избор на членови на Совет на месна заедница на подрачјето на општина Берово Бр.08-548/1 

од 13.02.2018, Градоначалникот на Општина Берово донесе: 

 

 

О Д Л У К А 

ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТ 

НА МЕСНА ЗАЕДНИЦИ ВО С.БУДИНАРЦИ 

 

 

 

Член 1 

 Со оваа Одлука се распишуваат избори за членови на Советот на месната заедница 

во с.Будинарци, општина Берово. 

 

Член 2 

 Изборот за членови на Советот на месната заедница во с. Будинарци, ќе се спроведe 

на ден 14.05.2018 година (понеделник) со почеток во 20:00 часот. 

 

  

Член 3 

 Постапката за предлагање, утврдување и избор на членови на Советот на месната 

заедница ќе ја спроведе Комисијата за спроведување на постапка за избор на членови на 

Советот на месната заедница, формирана од страна на Градоначалникот на општина 

Берово. 

 

Член 4 

 Граѓаните од соодветната месна заедница благовремено ќе бидат известени од 

Градоначалникот на општината за денот, часот и местото на одржување на Собирот на 

граѓаните. 

 

Свикувањето на Собирот на граѓаните на месната заедница ќе биде извршено со 

објавување на web страната на Општина Берово, како и со истакнување на соопштението 

на видни места на територијата месната заедница за којашто се свикува Собирот на 

граѓани. 

 

Член 5 

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

гласник на Општина Берово”. 

 

 

Бр.08-1428 /1                                                                                       ОПШТИНА БЕРОВО 

26.04.2018 година                                                                                      Градоначалник 

Берово                                                                                                    Звонко Пекевски с.р. 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 16 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на 

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

Општина Берово“ бр.13/02,18/07, 30/08 и 20/10), Општина Берово за 2018 година за 

традиционалниот велигденски натпревар бр.05-1198/1 од 03.04.2018 година, 

Градоначалникот на Општина Берово донесе: 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за формирање на Комисија за избор на најцврсто 

велигденско јајце 

 

 

1. За претседател и членови на Комисијата за избор на најцврсто велигденско јајце 

се именуваат: 

 

- Цоцовски Венко - претседател 

- Нешкевски Зоран - член 

- Ружински Александар - член 

 

- Димовски Ванчо - заменик претседател 

- Пеовски Ѓорѓи – заменик член 

- Муртовски Славчо – заменик член 

 

 

2. Комисијата од точка 1 на оваа Решение има за задача да изврши избор на 

најцврсто велигденско јајце на ден 08.04.2018 година (прв ден Велигден).  

Натпреварот ќе се одржи на Плоштадот “Димитар Беровски” во Берово. 

Кандидатите треба да се пријавуваат кај Комисијата во периодот од 10:00 до 13:00 

часот, по што ќе биде отпочнат натпреварот за избор на најцврсто јајце.  Комисијата е 

должна да изготви Записник за извршениот избор. 

 

 

3. Записникот да се достави до Одделението за финансиски прашања во Општина 

Берово со трансакциска сметка и ЕМБГ на добитникот на наградата.  

 

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

„Службен гласник на Општина Берово“. 

 

 

Бр.45- 1200/1                        Општина Берово  

03.04.2018 година                                            Градоначалник  

Берово         Звонко Пекевски с.р. 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 16 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на 

Р.М“ бр.5/02), член 61 став 1 алинеа 12 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник 

на Општина Берово“ бр.13/02 и 18/07), а во врска со член 1 од Решение за доделување на 

средства од Буџетот на Општина Берово за 2018 година за традиционалниот велигденски 

натпревар бр.05-1198/1 од 03.04.2018 година, Градоначалникот на Општина Берово донесе: 

 

РЕШЕНИЕ 

за формирање на Комисија за избор на најубаво декорирани 

велигденски јајца 

 

 

1. За претседател и членови на Комисијата за избор на најубаво декориранo 

велигденскo јајца се именуваат: 

 

- Качулачка Елен- претседател 

- Буровски Блаже - член 

- Предарска Марина - член 

 

- Бошначка Светлана - заменик претседател 

- Двојаковска Лилјана – заменик член 

- Соколовска Бошнаковска Верица – заменик член 

 

 

Комисијата од точка 1 на оваа Решение има за задача да изврши избор на најубаво 

декорирано велигденско јајце на ден 08.04.2018 година на Плоштадот “Димитар Беровски” 

во Берово. 

 

Кандидатите треба да ги достават велигденските јајца до комисијата во периодот од 

10:00 до 13:00 часот, по што ќе биде направен изборот на едно најубаво украсено 

велигденско јајце. 

 

 Комисијата има обврска да изготви Записник за извршениот избор. 

 

3. Записникот да се достави до Одделението за финансиски прашања во Општина 

Берово со трансакциона сметка и ЕМБГ на добитникот на наградата. 

 

 

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

„Службен гласник на Општина Берово“. 

 

 

Бр.45-1119/1            Општина Берово  

03.04.2018 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 („Сл.весник на 

Р.М“ бр.5/02), член 31 став 2 од Законот за финансирање на единиците на локалната 

самоуправа („Сл.весник на Р.М“ бр.61/04 …….. 192/2015), и член 61 став 1 алинеа 4 од 

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

20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесе: 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

за доделување на средства од Буџетот на Општина Берово за 2018 година 

за традиционалниот велигденски натпревар 

 

 

1. За традиционалниот велигденски натпревар 2018 година, Градоначалникот на 

Општина Берово доделува наградa: 

 

 - за најцврсто велигденско јајце една награда во износ од 3.000,оо денари 

  

 - за најубаво декорирано велигденско јајце една награда во износ од 2.000,00 

денари. 

 

2. Градоначалникот ќе формира привремени комисии кои ќе извршат избор за 

наградите наведени во член 1 на ова Решение на датумот и часот кој ќе биде наведен во 

Решението за формирање на Комисиите. 

 

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

Програма Л0 Спорт и рекреација, подставка 464990 други трансфери.   

 

4. Се задолжува Одделението за финансиски прашања да го спроведе оваа решение 

по завршување на манифестацијата и прием на Записници од Комисиите. 

 

5. Оваа Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 

„Службен гласник на Општина Берово“. 

 

 

 

 

Бр.05 - 1198/1            Општина Берово  

03.04.2018 година                                              Градоначалник  

Берово         Звонко Пекевски с.р. 
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Врз основа на 50 став 1 точка 16 од Законот за локалната самоуправа (“Сл.весник на 

Република Македонија” бр.5/02), член 61 став 1 алинеа 12 од Статутот на Општина Берово 

(“Сл.гласник на Општина Берово” бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10) и член 92-а став 1 од 

Законот за средното образование (“Сл.весник на Република Македонија” 

бр.44/1995.............67/2017), Градоначалникот на Општина Берово донесува: 

О Д Л У К А 

за објавување јавен оглас за избор на директор на 

ОСУ “Ацо Русковски” Берово 

 

1. Училишниот одбор на ОСУ “Ацо Русковски” Берово, во рок од 7 дена од денот на 

донесувањето на оваа одлука да објави јавен оглас за избор на директор на ОСУ 

“Ацо Русковски” Берово. 

2. Вршителот на должност директор на ОСУ “Ацо Русковски” Берово – Сашко 

Корчовски, именуван со Решение Бр.08-2802/1 од 01.12.2017 година, ги врши 

работите до именувањето на нов директор, но не подолго од шест месеца од денот 

на неговото именување. 

3. Постапката за избор на директор да биде спроведена согласно одредбите од Законот 

за средното образование и другите  позитивно – правни прописи од оваа област.  

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавена во 

“Службен Гласник на Општина Берово”. 

 

 

Бр.08-1221/2                                                                                   Општина Берово 

10.04.2018 година                                                                           Градоначалник 

Берово                                                                                         Звонко Пекевски с.р. 

 

 

Врз основа на 50 став 1 точка 16 од Законот за локалната самоуправа (“Сл.весник на 

Република Македонија” бр.5/02), член 61 став 1 алинеа 12 од Статутот на Општина Берово 

(“Сл.гласник на Општина Берово” бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10) и член 92-а став 1 од 

Законот за средното образование (“Сл.весник на Република Македонија” 

бр.44/1995.............64/2018), а во врска со Барањето бр.02-169/3 од 17.04.2018 година на 

Училишниот одбор при ОСУ “Ацо Русковски” Берово, Градоначалникот на Општина 

Берово донесува: 

 

О Д Л У К А 

за објавување јавен оглас за избор на директор на 

ОСУ “Ацо Русковски” Берово 

 

1. Училишниот одбор на ОСУ “Ацо Русковски” Берово, во рок од 7 (седум) дена од 

денот на донесувањето на оваа одлука,  да објави јавен оглас за избор на директор на ОСУ 

“Ацо Русковски” Берово. 

 

2. Вршителот на должност директор на ОСУ “Ацо Русковски” Берово – Сашко 

Корчовски, именуван со Решение Бр.08-2802/1 од 01.12.2017 година, ги врши работите до 

именувањето на нов директор, но не подолго од шест месеца од денот на неговото 

именување. 
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3. Постапката за избор на директор да биде спроведена согласно одредбите од Законот 

за средното образование и другите  позитивно – правни прописи од оваа област.  

 

4. Со влегување во сила на оваа Одлука престанува да важи Одлуката за објавување 

јавен оглас за избор на директор на ОСУ “Ацо Русковски” Берово Бр.08-1221/2 од 

10.04.2018 година. 

 

 

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавена во 

“Службен Гласник на Општина Берово”. 

 

 

Бр.08-1333/2                                                                                           Општина Берово 

20.04..2018 година                                                                                  Градоначалник 

Берово                                                                                                   Звонко Пекевски с.р. 

 

 
 

 

Врз основа на 50 став 1 точка 16 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на Р.М“ бр.5/02), 

член 61 став 1 алинеа 12 од Статутот на Општина Берово („Сл.гласник на Општина Берово“ бр. 

бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10) и член 123 став 1 од Законот за заштита на децата („Сл.весник на 

Р.М“ бр.23/13....21/18), а во врска со член 61 став 1 алинеа 11 од Статутот на Општина Берово 

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

Берово донесува: 

 

О Д Л У К А 

за објавување јавен оглас за избор на директор на 

ОЈУДГ “23 Август” Берово 

 

1. Управниот одбор на ОЈУДГ “23 Август” Берово, во законски предвидениот рок да објави 

јавен оглас за избор на директор на ОЈУДГ “23 Август” Берово. 

2. Вршителот на должност директор на ОЈУДГ “23 Август” Берово – Невенка Таковска, 

именуван со Решение Бр.08-48/1 од 03.01.2018 година, ги врши работите до именувањето на 

нов директор, но не подолго од шест месеца од денот на нејзиното именување. 

3. Постапката за избор на директор да биде спроведена согласно одредбите од Законот за 

заштита на децата и позитивните законски прописи од оваа област.  

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавена во “Службен 

Гласник на Општина Берово”. 

  

 

 

Бр.08-1334/1                                                                                                  Општина Берово 

18.04.2018 година                                                                                        Градоначалник 

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

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

финансирање на единиците за локална самоуправа (Службен Весник на Република 

Македонија бр. 61/2004, 96/2004, 67/2007, 156/2009, 47/2011 и 192/2015), член 4 став 2 од 

Правилникот за критериумите и постапката за реализација на трансфери по поднесени 

барања од физички лица за добивање на еднократна парична помош бр. 01-543/1 од 

01.03.2016 година, и врз основа на поднесеното барање со бр. 08-1245/1 од 10.04.2018 

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

критериумите за добивање на еднократна парична помош со архивски број 08 – 1245/2 од 

11.04.2018 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 Глигор Ј. 

Јановски со адреса на живеење с.Митрашинци во Берово со ЕМБГ ххххххххххххх, 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 Д0 Градоначалник, подставка 413 110 тековни резерви (разновидни расходи).  

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

на име на Глигор Ј. Јановски на трансакциска сметка хххххххххххх  на Стопанска Банка 

АД Скопје.  

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

 

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

 

Од страна на лицето Глигор Ј. Јановски е поднесено Барање за добивање на 

еднократна парична помош со наш архивски број 08 – 1245/2 примено во архива на 

Општина Берово на ден 10.04.2018 година.  

Комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите за 

добивање на еднократна парична помош го разгледа поднесеното барање на ден 11.04.2018 

година и од страна на Комисијата е изготвен Записник со архивски број 08 – 1245/2 од 

11.04.2018 година, во кој е констатирано дека барателот во прилог на поднесеното барање 

има доставено 1. Фотокопија од пасош, издаден од МВР Берово, со датум на издавање 

11.08.2011 година и важност до 10.08.2021 година,  2.  Број на трансакциска сметка во 

Стопанска Банка,  3. Копија од потврда од ЈЗУ УКРО 531; 4. Копија од наплата од ПЗУ 

специјалистичка ординација по радиодијагностика МЕД ИКС Дијагностика Скопје;  5. 

Копија од ПЗУ специјалистичка ординација по радиодијагностика МЕД ИКС Дијагностика 

Скопје од резултати од компјутерска томографија; 6. Копија од наплата од гастро 

ентерохепатологија; 7. Копија од наплата од гастро ентерохепатологија; 8.Копија од 

наплата од гастро ентерохепатологија; 9. Копија од извештај на субспецијалистот од ЈЗУ 

Универзитетска Клиника за дигестивна хирургија Скопје бр.14/18 од 09.01.2018 година; 10. 

Копија од Мислење од Првостепена лекарска комисија лекарски дневник бр.18-14/28 од 

16.01.2018 година од ФЗОМ ПС Берово; 11. Копија од оценка на привремена спреченост за 

работа (боледување) од 16 до 30 дена и над 30 дена од ФЗОМ ПС Берово од првостепена 

лекарска комисија лекарски дневник бр. 18-14/283 од 03.04.2018 година; 12. Копија од 

хистопатолошки наод од Медицински Факултет Институт за патологија ЈЗУ 
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Универзитетска клиника за дигестивна хирургија наод бр.1137795; 13. Копија од извештај 

на специјалист – субспецијалист од ЈЗУ УКРО 531 бр. на упат ВХ27367 од 08.02.2018 

година; 14. Копија од извештај на специјалистот од ЈЗУ УК за гастроентерохепатологија 

упат бр. ВГ30229 од 21.12.2017 година; 15. Копија од хистопатолошки наод, наод бр. 

457635 од 13.-14.12.2017 година, од ЈЗУ Клиника за гастроентерохепатологија; 16. Копија 

од отпусно писмо од ЈЗУ Универзитетска Клиника за Дигестивна Хирургија Скопје, 

историјат на болниот 14/18 од 11.01.2018 година; 17. Копија од извештај на специјалистот 

од ЈЗУ УК за гастроентерохепатологија упат бр. ЗЗ54865 од 13.12.2017 година; 18. Копија 

од оценка на привремената спреченост за работа (боледување) од 16 до 30 дена и над 30 

дена од ФЗОМ ПС Берово од првостепена лекарска комисија лекарски дневник бр.18-

14/144 од 27.02.2018 година; 19. Копија од оценка на привремената спреченост за работа 

(боледување) од 16 до 30 дена и над 30 дена од ФЗОМ ПС Берово од првостепена лекарска 

комисија лекарски дневник бр. 18-14/53 од 23.01.2018 година; 20. Копија од отпусно писмо 

од ЈЗУ Клиника за Дигестивна Хирургија, историјат на болниот 14/18. 

Од приложените документи, Комисијата констатираше дека потребната 

документација е комплетна и барателот ги исполнува критериумите за доделување на 

средства за еднократна парична помош согласно член 4 став 2 од Правилникот за 

критериумите и постапката за реализација на трансфери по поднесени барања од физички 

лица за добивање на еднократна парична помош со архивски број 01-543/1 од 01.03.2016 

година. 

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

изреката на ова Решение.  

 

Упатство за правно средство: Против ова Решение може да се поднесе приговор до 

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

 

 

Бр. 08 – 1245/3                          Општина Берово 

16.04.2018 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 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. 08-1098/1 од 26.03.2018 

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

критериумите за добивање на еднократна парична помош со архивски број 08 – 1098/4 од 

02.04.2018 година, Градоначалникот на Општина Берово донесе  

 

РЕШЕНИЕ 

 за исплата на парична помош  

од Буџетот на Општина Берово за 2018 година 

 



03.05.2018 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО    бр. 8  стр. 

 

40 

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

Чакиевски со адреса на живеење „Белградска“ бр.хх во Берово со ЕМБГ ххххххххххххххх, 

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 Д0 Градоначалник, подставка 413 110 тековни резерви (разновидни расходи).  

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

на име на Зоран Чакиевски на трансакциска сметка хххххххххххххх  на Уни Банка АД 

Скопје.  

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

 

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

Од страна на лицето Зоран Чакиевски е поднесено Барање за добивање на 

еднократна парична помош со наш архивски број 08 – 1098/1 примено во архива на 

Општина Берово на ден 26.03.2018 година.  

До лицето барател е доставено известување со наш архивски број 08 – 1098/2 од 

28.03.2018 година, дека барањето е некомплетно и е потребно во рок од 5 работни дена по 

приемот на истото да ги докомплетира документите за да барањето биде разгледано од 

страна на комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите за 

добивање на еднократна парична помош.   

Барателот Зоран Чакиевски на ден 02.04.2018 година достави дополна на документи 

до архива на Општина Берово.  

Комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите за 

добивање на еднократна парична помош го разгледа поднесеното барање на ден 02.04.2018 

година и од страна на Комисијата е изготвен Записник со архивски број 08 – 1098/4 од 

02.04.2018 година, во кој е констатирано дека барателот во прилог на поднесеното барање 

има доставено 1. Фотокопија од лична карта, издадена од МВР Берово, со датум на 

издавање 22.07.2011 година и важност до 21.07.2021 година, 2.  Број на трансакциска 

сметка во Уни Банка, 3. Потврда од ЈУ Меѓуопштински Центар за социјални работи Берово 

број 5 – 03 – 301 од 30.03.2018 година дека лицето барател не е корисник на социјална 

парична помош; 4. Потврда од Агенција за вработување на РМ – Центар за вработување 

Берово број 2241052 од 30.03.2018 година дека лицето барател е евидентирано како 

невработено лице сметано од 16.01.2018 година. 

Од приложените документи, Комисијата констатираше дека потребната 

документација е комплетна и барателот ги исполнува критериумите за доделување на 

средства за еднократна парична помош согласно член 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.  

 

Упатство за правно средство: Против ова Решение може да се поднесе приговор до 

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

 

Бр. 08 – 1098/5                         Општина Берово 

03.04.2018 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 РМ бр. 5/2002), член 31 став 2 од Законот за финансирање на единиците на локалната 

самоуправа (Службен Весник  на РМ бр.61/2004, 96/2004, 67/2007, 156/2009, 47/2011 и 

192/2015), а во врска со Известување за најдобар ученик од ромската заедница во учебната 

2017/2018 година наш архивски број 08-1133/2 од 02.04.2018 година од ОСУ „Ацо 

Русковски“ Берово, Градоначалникот на Општина Берово донесе:  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за доделување на средства од 

Буџетот на Општина Берово за 2018 година 

 

 1. Се доделува награда на Ахмеда Мустафовска ученичка во IV година гимназиско 

образование за најталентиран ученик од ромската националност во ОСУ „Ацо Русковски“ 

Берово, во учебната 2017/2018 година, по повод „8-ми Април“ светскиот ден на Ромите, во 

износ од 3.000,00 денари.  

 

 2. Средствата ќе бидат исплатени од Буџетот на Општина Берово за 2018 година Д0 

Градоначалник, подставка 413 110 тековни резерви (разновидни расходи).     

 

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

на трансакциска сметка број ххххххххххххххххх 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“. 

 

Брoj 08 - 1133/3                   Општина Берово 

03.04.2018 година                     Градоначалник 

Берово                Звонко Пекевски с.р.       

 

 

 Врз основа на член 50 став 1 точка 8 од Законот за локална самоуправа (Службен 

Весник на РМ бр. 5/2002), член 31 став 2 од Законот за финансирање на единиците на 

локалната самоуправа (Службен Весник  на РМ бр.61/2004, 96/2004, 67/2007, 156/2009, 

47/2011 и 192/2015), а во врска со член 1 алинеја 2 од Решение за доделување на средства 

од Буџетот на Општина Берово за 2018 година за традиционалниот велигденски натпревар 

со наш архивски број 08 – 1198/1 од 03.04.2018 година и Записник за избор на најубаво 

декорирано Велигденско јајце со наш архивски број 45-1199/2 од 11.04.2018 година, 

Градоначалникот на Општина Берово донесе:  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за доделување на средства од 

Буџетот на Општина Берово за 2018 година 

 

 1. За традиционалниот велигденски натпревар 2018 година, Градоначалникот на 

Општина Берово доделува наградa на Васко Касмски за најубаво декорирано велигденско 

јајце во износ од 1.000,00 денари.  
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 2. Средствата ќе бидат исплатени од Буџетот на Општина Берово за 2018 година Л0 

Спорт и рекреација, подставка 464 990 други трансфери.   

 

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

на име на Деспина Буровска, со адреса на живеење „ххххххххххххх“ бр.хх во с.Русиново, 

со ЕМБГ ххххххххххххххх, на трансакциска сметка број ххххххххххххх на Стопанска 

Банка АД Скопје.  

 

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

„Службен Гласник на Општина Берово“. 

 

Брoj 08 - 1198/2                   Општина Берово 

13.04.2018 година                     Градоначалник 

Берово                   Звонко Пекевски  с.р.                                                    

 

 

 Врз основа на член 50 став 1 точка 8 од Законот за локална самоуправа (Службен 

Весник на РМ бр. 5/2002), член 31 став 2 од Законот за финансирање на единиците на 

локалната самоуправа (Службен Весник  на РМ бр.61/2004, 96/2004, 67/2007, 156/2009, 

47/2011 и 192/2015), а во врска со член 1 алинеја 1 од Решение за доделување на средства 

од Буџетот на Општина Берово за 2018 година за традиционалниот велигденски натпревар 

со наш архивски број 08 – 1198/1 од 03.04.2018 година и Записник за избор на најубаво 

декорирано Велигденско јајце со наш архивски број 45-1291/1 од 16.04.2018 година, 

Градоначалникот на Општина Берово донесе:  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за доделување на средства од 

Буџетот на Општина Берово за 2018 година 

 

 1. За традиционалниот велигденски натпревар 2018 година, Градоначалникот на 

Општина Берово доделува наградa на Мартин Топаловски за најцврсто велигденско јајце 

во износ од 3.000,00 денари.  

 

 2. Средствата ќе бидат исплатени од Буџетот на Општина Берово за 2018 година Л0 

Спорт и рекреација, подставка 464 990 други трансфери.   

 

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

на име на Елена Топаловска, со адреса на живеење „хххххххххххххх“ бр.ххх во Берово, со 

ЕМБГ хххххххххххххх, на трансакциска сметка број ххххххххххххххх на Стопанска Банка 

АД Скопје, во својство на мајка на наградениот.  

 

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

„Службен Гласник на Општина Берово“. 

 

Брoj 08 - 1198/4                     Општина Берово 

16.04.2018 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 РМ бр. 5/2002), член 31 став 2 од Законот за финансирање на единиците на 

локалната самоуправа (Службен Весник  на РМ бр.61/2004, 96/2004, 67/2007, 156/2009, 

47/2011 и 192/2015), а во врска со член 1 алинеја 2 од Решение за доделување на средства 

од Буџетот на Општина Берово за 2018 година за традиционалниот велигденски натпревар 

со наш архивски број 08 – 1198/1 од 03.04.2018 година и Записник за избор на најубаво 

декорирано Велигденско јајце со наш архивски број 45-1199/2 од 11.04.2018 година, 

Градоначалникот на Општина Берово донесе:  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за доделување на средства од 

Буџетот на Општина Берово за 2018 година 

 

 

 1. За традиционалниот велигденски натпревар 2018 година, Градоначалникот на 

Општина Берово доделува наградa на Слободан Качулачки за најубаво декорирано 

велигденско јајце во износ од 1.000,00 денари.  

 

 2. Средствата ќе бидат исплатени од Буџетот на Општина Берово за 2018 година Л0 

Спорт и рекреација, подставка 464 990 други трансфери.   

 

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

на име на Слободан Качулачки, со адреса на живеење „ххххххххххххх“ бр.хх во Берово, со 

ЕМБГ ххххххххххххххх, на трансакциска сметка број ххххххххххххххх 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“. 

 

    

Брoj 08 - 1198/3                     Општина Берово 

13.04.2018 година                       Градоначалник 

Берово                  Звонко Пекевски с.р.                                                      

  

 Врз основа на член 50 став 1 точка 8 од Законот за локална самоуправа (Службен 

Весник на РМ бр. 5/2002), член 31 став 2 од Законот за финансирање на единиците на 

локалната самоуправа (Службен Весник  на РМ бр.61/2004, 96/2004, 67/2007, 156/2009, 

47/2011 и 192/2015), а во врска со Известување за најдобар ученик од ромската заедница во 

учебната 2017/2018 година наш архивски број 08-1132/2 од 02.04.2018 година од ООУ 

„Дедо Иљо Малешевски“ Берово, Градоначалникот на Општина Берово донесе:  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за доделување на средства од 

Буџетот на Општина Берово за 2018 година 

 

 1. Се доделува награда на Харис Зенел Чиндаров ученик во V одделение основно 

образование за најталентиран ученик од ромската националност во ООУ „Дедо Иљо 
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Малешевски“ Берово, во учебната 2017/2018 година, по повод „8-ми Април“ светскиот ден 

на Ромите, во износ од 3.000,00 денари.  

 

 2. Средствата ќе бидат исплатени од Буџетот на Општина Берово за 2018 година Д0 

Градоначалник, подставка 413 110 тековни резерви (разновидни расходи).   

 

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

на трансакциска сметка број ххххххххххххххх 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“. 

 

Брoj 08 - 1132/3                    Општина Берово 

03.04.2018 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 08-919/2 од 14.03.2018 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 – 675/1 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 Александар Чамовски со адреса на живеење „ххххххххххх“ број хх од 

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

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

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

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

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

на име на Ивана Чамовска (родена Цикарска) со ЕМБГ хххххххххххххх на трансакциска 

сметка број хххххххххххххх 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“. 
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ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

 

Лицето Александар Чамовски со адреса на живеење „ххххххххххххх“ број хх од 

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

Градоначалник на Општина Берово со архивски број 08 – 919/1 од 14.03.2018 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 08-919/2 од 14.03.2018 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 – 

675/1 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.   

 

Упатство за правно средство: Против ова Решение може да се поднесе приговор до 

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

 

Бр. 08 – 919/3                                             Општина Берово 

14.03.2018 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 08-1060/2 од 22.03.2018 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 – 675/1 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 Благица Панковска со адреса на живеење „ххххх“ број х од Берово со 

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

помош во висина од 3.000,оо денари за новородено дете.  
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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 Благица Панковска на трансакциска сметка број хххххххххххххх 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 Благица Панковска со адреса на живеење „хххххххх“ број х од Берово, 

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

Општина Берово со архивски број 08 – 1060/1 од 22.03.2018 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 08-1060/2 од 22.03.2018 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 – 

675/1 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.   

 

Упатство за правно средство: Против ова Решение може да се поднесе приговор до 

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

 

Бр. 08 – 1060/3                                        Општина Берово 

22.03.2018 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 08-1382/2 од 30.04.2018 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 – 675/1 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 Горан Сирачевски со адреса на живеење „ххххххххххххх“ број хх од 

Берово со ЕМБГ ххххххххххххххх, 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 Јорданка Кржовска Сирачевска во својство на сопруга на барателот, на 

трансакциска сметка број хххххххххххххх 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 Горан Сирачевски со адреса на живеење „ххххххххххх“ број хх од Берово, 

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

Општина Берово со архивски број 08 – 1382/1 од 20.04.2018 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 08-1382/2 од 30.04.2018 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 – 

675/1 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.   

 

Упатство за правно средство: Против ова Решение може да се поднесе приговор до 

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

 

 

Бр. 08 – 1382/3                                  Општина Берово 

03.05.2018 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 08-1165/2 од 03.04.2018 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 – 675/1 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 Емир Чиндаровски со адреса на живеење „ххххххххххх “ број хх од 

Берово со ЕМБГ ххххххххххххх, 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 Емир Чиндаровски на трансакциска сметка број ххххххххххххх 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 Емир Чиндаровски со адреса на живеење „хххххххх“ број хх од Берово, 

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

Општина Берово со архивски број 08 – 1165/1 од 02.04.2018 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 08-1165/2 од 03.04.2018 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 – 

675/1 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.   
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Упатство за правно средство: Против ова Решение може да се поднесе приговор до 

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

 

Бр. 08 – 1165/3                                             Општина Берово 

03.04.2018 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 08-1123/2 од 29.03.2018 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 – 675/1 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 Катерина Пипонска со адреса на живеење „Борис Кидрич“ број 13А од 

Берово со ЕМБГ 0407985495001, 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 Катерина Пипонска на трансакциска сметка број 200002017930277 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 Катерина Пипонска со адреса на живеење „Борис Кидрич“ број 13А од 

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

Градоначалник на Општина Берово со архивски број 08 – 1123/1 од 28.03.2018 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 08-1123/2 од 29.03.2018 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 – 
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675/1 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.   

 

Упатство за правно средство: Против ова Решение може да се поднесе приговор до 

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

 

Бр. 08 – 1123/3                                                    Општина Берово 

29.03.2018 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 08-1484/2 од 03.05.2018 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 – 675/1 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 Ленче Ташовска со адреса на живеење „ххххххххххх “ број хх од 

Берово со ЕМБГ хххххххххххх, 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 Ленче Ташовска, на трансакциска сметка број ххххххххххх 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“. 
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ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

 

Лицето Ленче Ташовска со адреса на живеење „хххххххххххх“ број хх од Берово, 

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

Општина Берово со архивски број 08 – 1484/1 од 02.05.2018 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 08-1484/2 од 03.05.2018 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 – 

675/1 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.   

 

Упатство за правно средство: Против ова Решение може да се поднесе приговор до 

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

 

Бр. 08 – 1484/3                                              Општина Берово 

03.05.2018 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 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. 08-1002/1 од 19.03.2018 

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

критериумите за добивање на еднократна парична помош со архивски број 08 – 1002/3 од 

23.03.2018 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 Данка 

Бачовска со адреса на живеење „15-ти Корпус“ бр.22 во Берово со ЕМБГ 0901966496506, 

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 Д0 Градоначалник, подставка 413 110 тековни резерви (разновидни расоди).  
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3. Се задолжува Одделението за финансиски прашања да го реализира ова Решение 

на име на Данка Бачовска на трансакциска сметка 200003267406871  на Стопанска Банка 

АД Скопје.  

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

 

        

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

 

Од страна на лицето Данка Бачовска е поднесено Барање за добивање на еднократна 

парична помош со наш архивски број 08 – 1002/1 примено во архива на Општина Берово на 

ден 19.03.2018 година.  

До лицето барател е доставено известување со наш архивски број 08 – 1002/2 од 

22.03.2018 година, дека барањето е некомплетно и е потребно во рок од 5 работни дена по 

приемот на истото да ги докомплетира документите за да барањето биде разгледано од 

страна на комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите за 

добивање на еднократна парична помош.   

Барателот Данка Бачовска на ден 23.03.2018 година достави дополна на документи 

до архива на Општина Берово.  

Комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите за 

добивање на еднократна парична помош го разгледа поднесеното барање на ден 23.03.2018 

година и од страна на Комисијата е изготвен Записник со архивски број 08 – 1002/3 од 

23.03.2018 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 

сметка во Стопанска Банка, 3. Потвда бр. 2239417 од 22.03.2018 година од Агенција за 

вработување на Република Македонија - Центар за вработување Берово дека лицето е 

евидентирано како невработено лице и е/не е корисник на паричен надоместок; 4. Потврда 

од ЈУ Меѓуопштински Центар за Социјална Работа Берово бр. 05 – 03-27/1 од 22.03.2018 

година дека лицето барател 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 согласно член 5 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.  

 

Упатство за правно средство: Против ова Решение може да се поднесе приговор до 

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

 

 

 

Бр. 08 – 1002/4                           Општина Берово 

23.03.2018 година                                       Градоначалник 

Берово                        Звонко Пекевски с.р. 

 

 

 

 

 

ИЗДАВА: 

ОПШТИНА БЕРОВО 


