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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, 20/10 и 20/19), Градоначалникот на Општина Берово донесува: 

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на 

О Д Л У К А 

за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите  

на административните службеници во Општина Берово за 2020 година 

 

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

административните службеници во Општина Берово за 2020 година Бр.09-413/1  што Советот 

на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 29.01.2020 година. 

 

Бр.08-470/1                                                                                           ОПШТИНА  БЕРОВО 

30.01.2020 год.                                                                                          Градоначалник 

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

 

Врз основа на член 88 став 2 од Законот за административни службеници (Службен Весник на 

РМ бр.27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/2015, 5/16, 142/2016, 11/2018 и Службен Весник на 

РСМ бр.275/2019), член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник 

на РМ бр. 5/2002), член 23 став 8 од Законот за финансирање на единиците на локалната 

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

Сл.весник на РСМ бр.244/2019 ) и член 90 од Статутот на Општина Берово (Службен Гласник 

на Општина Берово бр. 13/02,18/07,30/08, 20/10 и 20/19 ), а во врска со Одлуката за 

утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на државните службеници за 

2020 година Бр.45-10997/1 од 28.12.2019 година (“Службен Весник на РСМ” Бр.276/2019), 

Советот на Општина Берово на 30-тата седница одржана на  29.01.2020 година донесе: 

 

О Д Л У К А 

за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите  

на административните службеници во Општина Берово за 2020 година 

 

Член 1 

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

административните службеници во Општина Берово за 2020 година. 

Член 2 

Исплатата на платите на вработените ќе се извршува во рамките на обезбедените 

средства во Буџетот на Општина Берово за 2020 година. 

Вредноста на бодот за пресметување на платите на административните службеници за 

2020 година изнесува 81,6 денари. 

Член 3 

Со влегување во сила на оваа Одлука престанува да важи Одлуката за утврдување на 

вредноста на бодот за пресметување на платите на административните службеници во 

Општина Берово за 2020 година, Бр.09-4643/1 од 26.12.2019 година. 

Член 4 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на 

Општина Берово“, а ќе се применува со исплата на платата за месец јануари 2020 година. 

 

 

Бр.09-413/1                                Совет на Општина Берово 

29 .01.2020  година                                         Претседател  

Берово                     Јован Матеничарски с.р. 

 



30.01.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО    бр. 28   стр. 

 

8 

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, 20/10 и 20/19), Градоначалникот на Општина Берово донесува: 

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на 

 

О Д Л У К А 

за определување на местата и условите за истакнување на изборни плакати 

за 2020 година 

 

Се објавува  О Д Л У К А за определување на местата и условите за истакнување на изборни 

плакати за 2020 година Бр.09-414/1 што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата 

што се одржа на 29.01.2020 година. 

 

Бр.08-470/2                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

30.01.2020 год.                                                                                Градоначалник 

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

 

 

 

Врз основа на член 78 од Изборниот законик (бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 

44/11, 51/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 

67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18, 27/19 и „Службен весник на Република Северна 

Македонија“ бр. 98/19) и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа 

(“Службен Весник на РМ” бр.5/2002), Советот на општина Берово на 30-та Седница на Совет 

одржана на 29.01.2020 година, донесе: 

 

 

О Д Л У К А 

за определување на местата и условите за истакнување на изборни плакати 

за 2020 година 

 

Член 1 

 Со оваа Одлука се определуваат местата и условите за истакнување на изборни 

плакати во 2020 година. 

 

Член 2 

 Како место на кое ќе се истакнуваат изборни плакати, без надоместок, се 

определуваат: 

  

2.1   Во градот Берово за истакнување изборни плакати без надоместок се 

определуваат следните места: 

 да се постави  монтажна - демонтажна рекламна табла - пано со максимални димензии 

2, 00 х 1,00 метар (секој пред својот штаб); 

 Сити лајтот на плоштадот во Берово, непосредно околу „Музеј на град Берово“; 

 Билбордот на ѕидот на Домот на културата, на плоштадот во Берово; 

 

2.2 Во останатите населени места: 

 во руралните наслеби на зидовите на задружните домови (сопственост на општината); 
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 на потпорни зидови на улиците; 

 оградни зидови на јавните површини, и 

 деловни објекти во државна сопственост. 

Член 3 

Како дополнителни места за истакнување на изборни плакати со надомест се 

постојните билборди и рекламни паноа со надоместок и договор со сопственикот на паноата, 

и тоа: 

 металните билборди на следните локации: 

 

o раскрсница помеѓу улица „Моша Пијаде„ со ул. „Маршал Тито“, 

o на улица „23 Август“ кај постојната автобуска станица. 

 

Член 4 

Изборни плакати можат да се истакнуваат и на станбени или други приватни објекти, 

со претходна согласност од сопственикот на објектот. 

 

Не е дозволено истакнување на плакати од кампањата на објектите каде што се наоѓа 

гласачкото место или просторијата каде што се спроведува гласањето. 

 

Член 5 

Право на користење на определните места имаат организаторите на изборната кампања 

- политички партии, коалиции и групи на избирачи кои учествуаат во изборниот процес со 

свои кандидати. 

Член 6 

 Подносителите на листите ќе ги истакнуваат изборните плакати на простор определен 

за нив, од страна на Одделението за комунални дејности и заштита на животна средина и 

Одделението за урбанизам при Општина Берово. 

 

 

Член 7 

Општината гарантира еднакви услови за сите организатори на изборната кампања при 

истакнување на плакатите. 

Член 8 

 Забрането е уништување на изборни плакати или лепење на плакати преку други 

плакати на други организатори на изборна кампања. 

 

 

Член 9 

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

Општина Берово”. 

 

 

Бр.09-414/1                                                                                  Совет на Општина Берово 

29.01.2020 година                                                                                   Претседател 

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

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

Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08, 20/10 и 20/19), Градоначалникот на Општина Берово донесува: 

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на 

О Д Л У К А  

за утврдување на приоритетни проекти по Закон за задолжување на Република Македонија со 

заем кај Европската инвестициона банка усвоена 

 

Се објавува  О Д Л У К А за  за утврдување на приоритетни проекти по Закон за задолжување 

на Република Македонија со заем кај Европската инвестициона банка усвоена Бр.09-415/1 

што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 29.01.2020 година. 

 

 Бр.09-470/3                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

30.01.2020 год.                                                                                Градоначалник 

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

 
Врз основа на член 36 став 1 точка 15 и член 62 став 1од Законот за локална самоуправа („Сл.весник 

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

Берово бр. 13/02,18/07,30/08, 20/10 и 20/19 ), а согласно Законот за задолжување на Република 

Македонија со заем кај Европската инвестициона банка по Договор за заем од Проектот 

„Водоснабдување и одведување на отпадни води“ („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.83/10) и со Одлука за распределба на овие средства (Службен весник на Република Македонија“ 

бр.154/10) и  Одлуката за изменување на одлуката за за распределба согласно договорот за заем по 

проектот „Водоснабдување и одведување на отпадни води“ (Сл. Весник на Репубилика Македонија 

бр.29/2019), Советот на Општина Берово на седницата одржана на 29.01.2020 година донесе 

 

О Д Л У К А 

за утврдување на приоритетни проекти  

по Законот за задолжување на Република Македонија  

со заем кај Европската инвестициона банка  

 

Член 1 

Се дава приоритет за реализација на проектите: 

 

1. Пречистителна станица за вода за пиење во с. Двориште, Општина Берово, 

2. Реконструкција на водоснабдителна мрежа во с. Владимирово, Општина Берово 

 

Реализацијата на проектите да отпочне, согласно утврдената динамика за приоритети со Одделението 

за имплементација на проекти, сектор за стамбено-комунални работи и инфраструктура при 

Министертството за транспорт и врски.  

Член 2 

Се задолжува градоначалникот и работното тело од општинската администрација за изготвување на 

проектни апликации од облста на водоснабдувањето и одведување на отпадни води да подготват 

детална проектна документација за реализација на проектите од член 1 на оваа одлука. 

Член 3 

Овие проект да биде аплициран за финансиска подршка од Проектот „Водоснабдување и одведување 

на отпадни води“ врз основа на Законот за задолжување на Република Македонија со заем кај 

Европската инвестициона банка. 

Член 4 

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

Берово“. 

 

Бр.09-415/1                                                                      Совет на Општина Берово 

29.01.2020 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, 20/10 и 20/19), 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 и овластување за измирување односно пренасочување на средства од 

буџетската сметка на Општина Берово 

 

Се објавува  О Д Л У К А за давање согласност и овластување за измирување односно 

пренасочување на средства од буџетската сметка на Општина Берово Бр.09-416/1 што 

Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 29.01.2020 година. 

 

Бр.09-470/4                                                                                ОПШТИНА  БЕРОВО 

30.01.2020 год.                                                                                 Градоначалник 

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

 
Врз основа на член 22 став 1 точка 4, член, член 36 став 1 точка 15 и член 50 став 1 точка 4  од Законот 

за локална самоуправа („Службен весник на РМ” бр. 05/02), член 73 од Статутот на Општина Берово 

(„Службен гласник на Општина Берово„ број 13/02, 18/07, 30/08, 20/10 и 20/19), а во врска со 

одредбите од член 4 став 6 и 7 од Законот за јавен долг („Службен весник на РМ“ бр.62/05, 88/08 и 

35/11), Советот на Општина Берово на својата 30-та седница одржана на ден 29.01.2020 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

за давање согласност и овластување за измирување односно пренасочување на средства од буџетската 

сметка на Општина Берово  

Член 1 

Во случај на непочитување на договорените услови, со оваа одлука се дава согласност и 

овластување на Градоначалникот на општина Берово за измирување на средства од буџетската сметка 

на Општина Берово, во износ на искористените средства од Договорот/ите за грант, кои ќе се склучат 

согласно Договор за финансирање serapis број 2008-0446 помеѓу Република Македонија и Европска 

инвестициона банка за Проект: “Водоснабдување и одведување на отпадни води“ во врска со Законот 

за задолжување на Република Македонија со заем кај Европската инвестициона банка по Договорот за 

заем по Проектот „Водоснабдување и одведување отпадни води“ (“Службен весник на Република 

Македонија“ број 83/10) и Одлуката за распределба на средства согласно договорот за заем по 

проектот „Водоснабдување и одведување на отпадни води“ (“Службен весник на Република 

Македонија“ број 154/10, 113/15 и 29/19), помеѓу Општина Берово и Министерство за транспорт и 

врски на Република Северна Македонија, а во случај на непочитување на договорните услови. 

Член 2 

Се овластува Градоначалникот на Општина Берово да изврши измирување на средствата од 

буџетската сметка на општината, во износ на искористените средства од Договорот/ите за грант 

односно наплатата на средства да ја извршува Министерство за финансии на Република Северна 

Македонија, со насочување на средства од буџетската сметка на општината-крајниот корисник и/или 

со задршка на дел од дотациите кои треба да се распределат на Општина Берово до износот потребен 

за наплата на побарувањето, согласно одредбите од Законот за јавен долг („Службен весник на РМ“ 

бр.62/05, 88/08 и 35/11). 

Член 3 

Оваа Одлука стапува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина 

Берово”.  

Бр.09-416/1                                                                      Совет на Општина Берово 

29.01.2020 година                                                                                 Претседател 

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

 

http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
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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, 20/10 и 20/19), 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 и овластување за потпишување на Договор/и за грант, 

согласно Договор за финансирање serapis број 2008-0446 помеѓу Република Македонија и 

Европска инвестициона банка за Проект: “Водоснабдување и одведување на отпадни води“ во 

врска со Законот за задолжување на Република Македонија со заем кај Европската 

инвестициона банка по Договорот за заем по Проектот „Водоснабдување и одведување 

отпадни води“ (“Службен весник на Република Македонија“ број 83/10) и Одлуката за 

распределба на средства согласно договорот за заем по проектот „Водоснабдување и 

одведување на отпадни води“ (“Службен весник на Република Македонија“ број 154/2010), 

меѓу Општина Берово и Министерство за транспорт и врски на Република Северна 

Македонија 

 

Се објавува  О Д Л У К А за давање согласност и овластување за потпишување на Договор/и 

за грант, согласно Договор за финансирање serapis број 2008-0446 помеѓу Република 

Македонија и Европска инвестициона банка за Проект: “Водоснабдување и одведување на 

отпадни води“ во врска со Законот за задолжување на Република Македонија со заем кај 

Европската инвестициона банка по Договорот за заем по Проектот „Водоснабдување и 

одведување отпадни води“ (“Службен весник на Република Македонија“ број 83/10) и 

Одлуката за распределба на средства согласно договорот за заем по проектот 

„Водоснабдување и одведување на отпадни води“ (“Службен весник на Република 

Македонија“ број 154/2010), меѓу Општина Берово и Министерство за транспорт и врски на 

Република Северна Македонија  Бр.09-417/1 што Советот на Општина Берово ја донесе на 

седницата што се одржа на 29.01.2020 година. 

 

  Бр.09-470/5                                                                                  ОПШТИНА  БЕРОВО 

30.01.2020 год.                                                                                     Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                          Звонко Пекевски с.р. 
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Врз основа на член 22 став 1 точка 4, член, член 36 став 1 точка 15 и член 50 став 1 точка 4  од Законот 

за локална самоуправа („Службен весник на РМ” бр. 05/02), член 73 од Статутот на Општина Берово 

(„Службен гласник на Општина Берово„ број 13/02, 18/07, 30/08, 20/10 и 20/19), Советот на Општина 

Берово на својата 30-та седница одржана на ден 29.01.2020 година, донесе:  

 

 

 О Д Л У К А 

за давање согласност и овластување за потпишување на Договор/и за грант, 

согласно Договор за финансирање serapis број 2008-0446 помеѓу  

Република Македонија и Европска инвестициона банка за 

Проект: “Водоснабдување и одведување на отпадни води“ во врска со  

Законот за задолжување на Република Македонија со заем кај Европската инвестициона банка по 

Договорот за заем по Проектот „Водоснабдување и одведување отпадни води“ (“Службен весник на 

Република Македонија“ број 83/10) и Одлуката за распределба на средства согласно договорот за заем 

по проектот „Водоснабдување и одведување на отпадни води“ (“Службен весник на Република 

Македонија“ број 154/2010), меѓу Општина Берово и Министерство за транспорт и врски на 

Република Северна Македонија 

  

Член 1 

Со оваа Одлука се дава согласност и овластување на Грдоначалникот на општина Берово да ги 

потпише Договор/и за грант, кој ќе се склучи согласно Договорот за финансирање serapis број 2008-

0446 помеѓу Република Македонија и Европска инвестициона банка за Проект: “Водоснабдување и 

одведување на отпадни води“ во врска со Законот за задолжување на Република Македонија со заем 

кај Европската инвестициона банка по Договорот за заем по Проектот „Водоснабдување и одведување 

отпадни води“ (“Службен весник на Република Македонија“ број 83/10) и Одлуката за распределба на 

средства согласно договорот за заем по проектот „Водоснабдување и одведување на отпадни води“ 

(“Службен весник на Република Македонија“ број 154/10, 113/15 и 29/19), меѓу Општина Берово и 

Министерство за транспорт и врски на Република Северна Македонија.  

 

Член 2 

Се задолжува и овластува Градоначалникот на општина Берово, да ги потпише Договорот/ите 

за грант, кој ќе се склучи согласно Договор за финансирање serapis број 2008-0446 помеѓу Република 

Македонија и Европска инвестициона банка за Проект: “Водоснабдување и одведување на отпадни 

води“ во врска со Законот за задолжување на Република Македонија со заем кај Европската 

инвестициона банка по Договорот за заем по Проектот „Водоснабдување и одведување отпадни води“ 

(“Службен весник на Република Македонија“ број 83/10) меѓу Општина Берово и Министерство за 

транспорт и врски на Република Северна Македонија. 

 

Член 3 

Оваа Одлука стапува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина 

Берово”.  

 

 

Бр.09-417/1                                                                         Совет на Општина Берово 

29.01.2020 година                                                                                       Претседател 

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

 

 

 

 

http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
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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, 20/10 и 20/19), Градоначалникот на Општина Берово донесува: 

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на 

 

О Д Л У К А 

за утврдување на приоритет за учество и користење на средства од Програмата за управување 

на водите за 2020 година, дел III точка 1 алинеја 1 за „Изградба на нови и одржување и 

унапредување постојни јавни водоснабдителни објекти„ 

 

Се објавува  О Д Л У К А за утврдување на приоритет за учество и користење на средства од 

Програмата за управување на водите за 2020 година, дел III точка 1 алинеја 1 за „Изградба на 

нови и одржување и унапредување постојни јавни водоснабдителни објекти„ Бр.09-418/1 што 

Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 29.01.2020 година. 

 

 Бр.09-470/6                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

30.01.2020 год.                                                                                Градоначалник 

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

 

 

Врз основа на член 62 став 1 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“бр.5/02) и 

член 73 од Статутот на Општина Берово („Сл.гласник на Општина Берово“ бр.13/02 , 18/07, 

30/08, 20/10 и 20/19), a во врска со Програмата за управување на водите за 2020 година, дел III 

точка 1 алинеја 1 за „Изградба на нови и одржување и унапредување постојни јавни 

водоснабдителни објекти„ објавена во Службен весник на РСМ бр. 278 од 28 декември 2019 

година, Советот на Општина Берово на 30-тата седница одржана на ден 29.01.2020 година 

донесе: 

О Д Л У К А  

за утврдување на приоритет за учество и користење на средства од Програмата за управување 

на водите за 2020 година, дел III точка 1 алинеја 1 за „Изградба на нови и одржување и 

унапредување постојни јавни водоснабдителни објекти„ 

 

Член 1 

 Се утврдува приоритет на проектот „Реконструкција на водоводна линија на ул. Даме 

Груев во Берово“. 

Член 2 

 Проектот “Реконструкција на водоводна линија на ул. Даме Груев во Берово” ќе биде 

аплициран до Минстерството за животна средина за искористување на средства од 

Програмата за управување на водите за 2020 година, дел III точка 1 алинеја 1 за „Изградба на 

нови и одржување и унапредување постојни јавни водоснабдителни објекти„. 

 

Член 3 

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

гласник на Општина Берово“. 

 

 

Бр.09-418/1                                                                              Совет на Општина Берово 

29.01.2020 година                                                                              Претседател 

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

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

Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08, 20/10 и 20/19), Градоначалникот на Општина Берово донесува: 

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на 

О Д Л У К А 

за  сопствено учество и одобрување на финансиски средства на Општина Берово во 

реализација на проектот 

„Реконструкција на водоводна линија на ул. Даме Груев во Берово“ - Општина Берово 

 

Се објавува  О Д Л У К А за  сопствено учество и одобрување на финансиски средства на 

Општина Берово во реализација на проектот „Реконструкција на водоводна линија на ул. 

Даме Груев во Берово“ - Општина Берово Бр.09-419/1                                                                                         

што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 29.01.2020 година. 

 

Бр.09-470/7                                                                                     ОПШТИНА  БЕРОВО 

30.01.2020 год.                                                                                      Градоначалник 

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

 

Врз основа на член 62 став 1 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“бр.5/02) и 

член 73 од Статутот на Општина Берово („Сл.гласник на Општина Берово“ бр.13/02 , 18/07, 

30/08, 20/10 и 20/19), a во врска со Програмата за управување на водите за 2020 година, дел III 

точка 1 алинеја 1 за „Изградба на нови и одржување и унапредување постојни јавни 

водоснабдителни објекти„ објавена во Службен весник на РСМ бр. 278 од 28 декември 2019 

година, Советот на Општина Берово на 30-тата седница одржана на ден 29.01.2020 година 

донесе: 

 

О Д Л У К А  

за  сопствено учество и одобрување на финансиски средства на Општина Берово  

во реализација на проектот  

„Реконструкција на водоводна линија на ул. Даме Груев во Берово“ - Општина Берово 

 

Член 1 

Советот на Општина Берово дава согласност за одобрување на финансиски средства за 

учество на Општина Берово во реализација на проектот „Реконструкција на водоводна линија 

на ул. Даме Груев во Берово“. 

 

Член 2 

  Општина Берово ќе учествува во проектот со сопствено кофинансирање од минимум 

40% од вредноста на проектот. 

 

Конечниот  износ на средства со кои Општина Берово ќе учествува во реализацијата на 

проектот ќе биде утврден по склучувањето на договорот. 

 

Член 3 

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

гласник на Општина Берово“. 

  

      

Бр.09-419/1                                                                                       Совет на Општина Берово 

29.01.2020 година                                                                                         Претседател 

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

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

Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08, 20/10 и 20/19), Градоначалникот на Општина Берово донесува: 

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на 

О Д Л У К А 

за сопствено учество и одобрување на финансиски средства на Општина Берово 

во реализација на проектот - “Канализациона мрежа за населено место с.Русиново –  

Општина Берово 

 

Се објавува  О Д Л У К А за за сопствено учество и одобрување на финансиски средства на 

Општина Берово во реализација на проектот - “Канализациона мрежа за населено место 

с.Русиново - Општина Берово” Бр.09-420/ 1  што Советот на Општина Берово ја донесе на 

седницата што се одржа на 29.01.2020 година. 

 

 

  Бр.09-470/8                                                                                      ОПШТИНА  БЕРОВО 

30.01.2020 год.                                                                                        Градоначалник 

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

 

Врз основа на член 36 став 1, точка 15 и член 62 став 1 од Законот за локална самоуправа 

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

Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08, 20/10 и 20/19), Советот на Општина Берово на 30-

тата седница одржана на ден 29.01.2020 година донесе: 

 

О Д Л У К А 

за сопствено учество и одобрување на финансиски средства на Општина Берово  

во реализација на проектот - 

“Канализациона мрежа за населено место с.Русиново - Општина Берово” 

 

Член 1 

Советот на Општина Берово дава согласност за одобрување на финансиски средства за 

учество на Општина Берово во реализација на проектот “Канализациона мрежа за населено 

место Русиново- Општина Берово”. 

Член 2 

 Општина Берово ќе учествува во проектот со сопствено кофинансирање во износ од 50 

%  од вкупната вредност на предлог-проекти за развој на селата.  

Член 3 

 Проектот “Канализациона мрежа за населено место Русиново- Општина Берово” ќе 

биде аплициран до Бирото за регионален развој - Минстерството за локална самоуправа и во 

партнерство со Општина Пехчево и Општина Делчево, за добивање на средства од Јавен 

повик за прибирање на предлог проекти за развој на подрачја со специфични развојни 

потреби и за развој на селата  за 2020 година за предлог-проекти за развој на селата. 

Член 4 

Средствата од член 2  на оваа одлука ќе бидат обезбедени и исплатени од Буџетот на 

Општина Берово за 2020 година. 

Член 5 

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

гласник на Општина Берово“. 

 

Бр.09-420 /1                                                                                    Совет на Општина Берово 

29.01.2020 година                                                                                       Претседател 

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

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

Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08, 20/10 и 20/19), Градоначалникот на Општина Берово донесува: 

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на 

О Д Л У К А 

за утврдување на приоритет за учество и користење на средства за реализација на проектот 

“Изработка на техничка документација за канализациска мрежа 

и пречистителна станица во во с.Ратево” - општина Берово 

 

Се објавува  О Д Л У К А за утврдување на приоритет за учество и користење на средства за 

реализација на проектот “Изработка на техничка документација за канализациска мрежа и 

пречистителна станица во во с.Ратево” - општина Берово Бр.09-421/1    што Советот на 

Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 29.01.2020 година. 

 

 

Бр.08-470/9                                                                                       ОПШТИНА  БЕРОВО 

30.01.2020 год.                                                                                        Градоначалник 

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

 

 

Врз основа на член 36 став 1, точка 15 и член 62 став 1 од Законот за локална самоуправа 

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

Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08, 20/10 и 20/19), Советот на Општина Берово на 30-

тата седница одржана на ден 29.01.2020 година донесе: 

 

О Д Л У К А  

за утврдување на приоритет за учество и користење на средства за реализација на проектот 

“Изработка на техничка документација за канализациска мрежа  

и пречистителна станица во во с.Ратево” - општина Берово 

 

Член 1 

Советот на Општина Берово дава согласност за аплицирање и учество на Општина 

Берово во реализација на проектот “Изработка на техничка документација за канализациска 

мрежа и пречистителна станица во во с.Ратево”. 

 

Член 2 

  Проектот “Изработка на техничка документација за канализациска мрежа и 

пречистителна станица во во с.Ратево” ќе биде аплициран до Бирото за регионален развој - 

Минстерството за локална самоуправа и во партнерство со Општина Пехчево и Општина 

Делчево, за добивање на средства од Јавен повик за прибирање на предлог проекти за развој 

на подрачја со специфични развојни потреби и за развој на селата за 2020 година за предлог-

проекти за развој на подрачја со специфични развојни потреби. 

 

Член 3 

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

гласник на Општина Берово“. 

 

 

 

Бр.09-421/1                                                                                      Совет на Општина Берово 

29.01.2020 година                                                                                       Претседател 

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

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

Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08, 20/10 и 20/19), Градоначалникот на Општина Берово донесува: 

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на 

 

 

О Д Л У К А 

за сопствено учество и одобрување на финансиски средства како и утврдување на 

приоритетен проект за „Изработка на техничка документација за изградба на канализациони 

системи за одведување на отпадни води во Ромска населба и ул. “Пролетерски Бригади” во 

градот Берово 

 

 

 

Се објавува  О Д Л У К А за сопствено учество и одобрување на финансиски средства како и 

утврдување на приоритетен проект за „Изработка на техничка документација за изградба на 

канализациони системи за одведување на отпадни води во Ромска населба и ул. “Пролетерски 

Бригади” во градот Берово Бр.09-422 /1 што Советот на Општина Берово ја донесе на 

седницата што се одржа на 29.01.2020 година. 

 

 

 

Бр.08-470 /10                                                                                 ОПШТИНА  БЕРОВО 

30.01.2020 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 и член 62 став 1 од Законот за локална самоуправа 

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

Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08, 20/10 и 20/19), Програмата за инвестирање во 

животната средина за 2020 година (Службен весник на Република Северна Македонија бр. 

277 од 28.12.2019 година и Конкурсот за распределба на средства за финасирање  и 

реалзирање на програми, проекти и други активности од областа на животната средина за 

2020 година, Советот на Општина Берово на 30-тата седница одржана на ден 29.01.2020 

година донесе: 

 

О Д Л У К А 

 за сопствено учество и одобрување на финансиски средства како и утврдување на 

приоритетен проект за „Изработка на техничка документација за изградба на канализациони 

системи за одведување на отпадни води во Ромска населба и ул. “Пролетерски Бригади” во 

градот Берово 

 

 

Член 1 

Советот на Општина Берово дава согласност за одобрување на финансиски средства за 

учество на Општина Берово во реализација на проектот Изработка на техничка документација 

за изградба на канализациони системи за одведување на отпадни води во Ромска населба и ул. 

“Пролетерски Бригади” во градот Берово. 

 

 

Член 2 

 Општина Берово ќе учествува во проектот со сопствено кофинансирање во износ од 10 

%  од вкупната вредност на предлог.  

 

Член 3 

 Проектот “Изработка на техничка документација за изградба на канализациони 

системи за одведување на отпадни води во Ромска населба и ул. “Пролетерски Бригади” во 

градот Берово” ќе биде аплициран до Министерството за животна средина и просторно 

планирање, за добивање на средства од Конкурсот за распределба на средства за финасирање  

и реалзирање на програми, проекти и други активности од областа на животната средина за 

2020 година. 

 

Член 4 

Средствата од член 2  на оваа одлука ќе бидат обезбедени и исплатени од Буџетот на 

Општина Берово за 2020 година. 

 

 

Член 5 

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

гласник на Општина Берово“. 

 

     

Бр.09-422 /1                                                                                   Совет на Општина Берово 

29.01.2020 година                                                                                    Претседател 

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

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

Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08, 20/10 и 20/19), Градоначалникот на Општина Берово донесува: 

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на 

О Д Л У К А 

за сопствено учество и одобрување на финансиски средства како и утврдување на 

приоритетен проект за “Изградба на колектор за фекална канализација за с.Будинарци“ 

 

Се објавува  О Д Л У К А за сопствено учество и одобрување на финансиски средства како и 

утврдување на приоритетен проект за “Изградба на колектор за фекална канализација за 

с.Будинарци“ Бр.09-423/1 што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се 

одржа на 29.01.2020 година. 

 

Бр.08-470 /11                                                                            ОПШТИНА  БЕРОВО 

30.01.2020 год.                                                                                Градоначалник 

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

 

Врз основа на член 36 став 1, точка 15 и член 62 став 1 од Законот за локална самоуправа 

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

Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08, 20/10 и 20/19), Програмата за инвестирање во 

животната средина за 2020 година (Службен весник на Република Северна Македонија бр. 

277 од 28.12.2019 година и Конкурсот за распределба на средства за финасирање  и 

реалзирање на програми, проекти и други активности од областа на животната средина за 

2020 година, Советот на Општина Берово на 30-тата седница одржана на ден 29.01.2020 

година донесе: 

О Д Л У К А 

за сопствено учество и одобрување на финансиски средства како и утврдување на 

приоритетен проект за “Изградба на колектор за фекална канализација за с.Будинарци“ 

 

Член 1 

Советот на Општина Берово дава согласност за одобрување на финансиски средства за 

учество на Општина Берово во реализација на проектот “Изградба на колектор за фекална 

канализација за с.Будинарци“ Општина Берово. 

Член 2 

 Општина Берово ќе учествува во проектот со сопствено кофинансирање во износ од 10 

%  од вкупната вредност на предлог.  

Член 3 

 Проектот “Изградба на колектор за фекална канализација за с.Будинарци“ ќе биде 

аплициран до Министерството за животна средина и просторно планирање, за добивање на 

средства од Конкурсот за распределба на средства за финасирање  и реалзирање на програми, 

проекти и други активности од областа на животната средина за 2020 година. 

Член 4 

Средствата од член 2  на оваа одлука ќе бидат обезбедени и исплатени од Буџетот на 

Општина Берово за 2020 година. 

Член 5 

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

гласник на Општина Берово“. 

 

   Бр.09-423/1                                                                                    Совет на Општина Берово 

29.01.2020 година                                                                                       Претседател 

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

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

Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08, 20/10 и 20/19), Градоначалникот на Општина Берово донесува: 

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на 

О Д Л У К А 

за критериумите и постапката за распределба на средстава за финансирање на активности на 

здруженија на граѓани и фондациии од 

Буџетот на Општина Берово 

 

Се објавува  О Д Л У К А за критериумите и постапката за распределба на средстава за 

финансирање на активности на здруженија на граѓани и фондациии од   

Буџетот на Општина Берово Бр. 09-424/1  што Советот на Општина Берово ја донесе на 

седницата што се одржа на 29.01.2020 година. 

 

 

Бр.08-470/12                                                                                  ОПШТИНА  БЕРОВО 

30.01.2020 год.                                                                                    Градоначалник 

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

 

 

Врз основа на член 49 став 1, 2 и 3 од Законот за здруженија и фондации ("Службен весник на 

Република Македонија" бр.52/2010 и 135/2011), член 36 од Законот за локална самоуправа и 

член 19 од Статутот на Општина Берово (Сл.гласник на Општина Берово бр.13/02, 18/07, 

30/08, 20/10 и 20/19), Советот на Општина Берово на 30-тата седница одржана на 29.01.2020 

година донесе: 

 

О Д Л У К А 

за критериумите и постапката за распределба на средстава за финансирање на активности на 

здруженија на граѓани и фондациии од   

Буџетот на Општина Берово  

 

Член 1 

 Со оваа одлука се утврдуваат критериумите и постапката за распределба на средства за 

финансирање на програмските активности на здруженија на граѓани и фондации од Буџетот 

на Општина Берово.  

 

Член 2 

Распределбата на сретствата од член 1 на оваа одлука на корисниците  се врши преку 

грантови за програми (проекти) во приоритетни цели утврдени со оваа одлука за 

финансирање на програмските активности на здруженија на граѓани и фондации во 

согласност со усвоената Програма за поддршка на локалниот економски развој на Општина 

Берово за тековната година. 

 

Член 3 

Основни организациски критериуми кои треба да ги исполнуваат здруженијата на граѓани и 

фондации корисници на средства од Буџетот на Општина Берово се: 

1. Да се регистрирани според Законот за здруженија на граѓани и фондации; 

2. Да спроведуваат активности од минимум една година; 

3. Да се занимаваат со активности и проекти од јавен интерес; 

4. Да не добиле средства или поднеле пријава од/до друг орган на државната управа 

или други извори за иста намена и активности за кои поднесуваат пријава, а што би значело 

двојно финансирање на истите активности од различни извори. 

5. Корисниците да дејствуваат на територијата на Општина Берово; 
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6. Остварување на програмите и дејствувањето да се во рамките на Уставот и 

Законите; 

7. Предлог проектите да кореспондираат со Стратешките – развојни документи на 

Општина Берово. 

8. Предлог проектите да се од суштинско значење за подигнување на квалитетот на 

живеењето на граѓаните во локалната заедница во соодветните области. 

9. Апликантите да прикажат сопствено учество или кофинансирање од  други извори  

во износoт од најмалку 10 % од вкупниот износ на буџетот на самиот проект. 

 

Член 4 

Проценка на квалитетот на проектите на здруженија на граѓани и фондации кои ги 

исполнуваат критериумите од член 3 и на оваа одлука, се врши врз основа на следните 

посебни критериуми: 

 

Области Максимум 

бодови 

1. Организациска структура и ресурси 30 

1.1.Дали здружението на граѓани и фондација има потребна 

организациска структура и човечки ресурси за спроведување 

на проектот (вработени, активни волонтери, хонорарно 

ангажирани лица) 

10 

1.2. Дали имаат сопствено учество или кофинансирање од  

други извори и дали здружението на граѓани и фондација 

располага со канцелариски простор и техничка опрема за 

спроведување на проектот 

10 

1.3.Дали Предлог проектите кореспондираат со Стратешките – 

развојни документи на Општина Берово 

10 

2.Мрежно работење и соработка 10 

2.1.Дали здружението на граѓани и фондација во последните 3 

години реализирале  проекти во соработка со други граѓански 

организации или органи на државната управа 

10 

3.Квалитет на проектот 60 

3.1.Колку општата  цел на проектот ќе придонесе кон 

реализацијата на дадената приоритетна цел 

10 

3.2.Дали целта на проектот е јасно определена 10 

3.3.Дали целната група е соодветно определена 10 

3.4.Дали спроведувањето на активностите доведуваат до 

остварување на предвидените резултати во проектот 

10 

3.5.Дали планот за спроведување е јасен и остварлив 10 

3.6.Дали предложениот финансиски план е реален (описот на 

трошоци по категории и позиции соодветствува на пазарните 

цени) 

10 

 

Секоја област од посебните програмски критериуми од ставот 1 на овој член се вреднува од 

1,5 или 10 бодови, со следното значење: 1-не; 5- делумно и 10-да. 

 

 

Член 5 

 Распределбата на средствата на член 1 на оваа одлука се спроведува врз основа на 

оглас, а се објавува на официјалната веб страница на Општина Берово. 

 

Распределбата на средствата се спроведува согласно добрата практика за обезбедување 

на финансиска поддршка утврдена во Кодексот на добри практики за финансиска подршка на 
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здруженија на граѓани и фондации („Службен весник на Република Македонија “ бр.130/07), а 

огласот трае најмалку 15 дена од денот на објавување. 

  

 

 

Член 6 

 Здруженијата на граѓани и фондации кои се пријавуваат на огласот треба да достават: 

1. Пријава за финансиска поддршка; 

2. Предлог-проект; 

3. Статут и решение за регистрација на здружението на граѓани или фондацијата; 

4. Извештај за добиените средства од Буџетот на Општина Берово во изминатата 

фискална година и за начинот на нивната реализација(доколку сте користеле грант од 

претходната година) 

5. Годишен извештај и завршна сметка на здружението на граѓани или фондацијата за 

претходната година; 

 

 

Здруженијата на граѓани и фондации не можат да поднесат повеќе од една пријава за 

финансиска  поддршка по огласот. 

 

Член 7 

Доделените средства се користат исклучиво за намената за која се доделени и на начин 

определен во Предлог-проектот. 

Во рок од 30 дена по завршувањето на своите програмски активности, а најдоцна 31 

јануари наредната година, здруженијата на граѓани и фондации доставуваат извештај за 

користењето на средствата до Општина Берово. 

 

Член 8 

Рангирањето и евалуацијата ќе ја извршат членовите на Комисијата за финансирање, 

буџет и локален економски развој од Советот на Општина Берово,а со техничка и 

админстративна поддршка од одделението за Локалкен економски развој. 

 

Член 9 

Административно-техничките работи за распределба на средствата ги врши Одделение 

за финансиски работи и Одделение за локален развој на Општина Берово. 

 

Член 10 

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

Општина Берово“. 

 

 

 

Бр. 09-424/1                               Совет на Општина Берово 

29.01.2020 година                 Претседател 

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

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

Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08, 20/10 и 20/19), Градоначалникот на Општина Берово донесува: 

 

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на 

 

П Р О Г Р А М А 

за работа во областа на располагањето 

со градежно земјиште во сопственост на Република Северна Македонија  

на подрачјето на општина Берово за 2020 година 

 

 

Се објавува О Д Л У К А за работа во областа на располагањето со градежно земјиште  во 

сопственост на Република Северна Македонија на подрачјето на општина Берово за 2020 

година Бр.09-425/1  што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 

29.01.2020 година. 

 

 

 Бр.08-470/13                                                                           ОПШТИНА  БЕРОВО 

30.01.2020 год.                                                                                Градоначалник 

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

 
Врз пснпва на шлен 99 пд Закпнпт за градежнп земјищте („Службен весник на Република Mакедпнија“ 
бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и 190/16 и „Службен весник на Република Северна 
Македпнија” бр. 275/19) и шл. 73 пд Статутпт на Опщтина Берпвп (“Службен Гласник на Опщтина 
Берпвп” бр. 13/02,18/07,30/08, 20/10 и 20/19 ), Спветпт на Опщтина Берпвп, на 30- тата седница 
пдржана на ден 29.01.2020 гпдина, дпнесе: 

 

П Р П Г Р А М А  
ЗА РАБПТА ВП ПБЛАСТА НА РАСППЛАГАОЕТП                                                               

СП ГРАДЕЖНП ЗЕМЈИШТЕ ВП СППСТВЕНПСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 

МАКЕДПНИЈА НА ППДРАЧЈЕТП НА ППШТИНА БЕРПВП ЗА 2020 ГПДИНА 
 

Впвед 
 

 Ппшт дел 

Сп дпнесуваое на Закпнпт за градежнп земјищте (Сл.весник на РМ бр.15/2015), градежнптп земјищте 
мпже да биде вп сппственпст на Република Северна Македпнија, ппщтините, дпмащни и странски 
правни и физишки лица. 
Сппстевнпста на градежнптп земјищте спздава права и пбврски. Сппстевнпста на градежнптп 
земјищте вклушува: правп на градеое на земјищтетп, правп на  кпристеое, пренесуваое на правптп на 
градеое на други лица и птудуваое на градежнптп земјищте. Одлука за стекнуваое на сппственпст на 
градежнптп земјищте вп атарпт на Опщтина Берпвп, дпнесува Спветпт на Опщтина Берпвп. 
Сп градежнптп земјищте сппственпст на Република Северна Македпнија управува Владата на 
Република Македпнија.  
Градежнптп земјищте наменетп за ппщта упптреба мпжат да гп кпристат сите правни и физишки лица, 
ппщтините, ппщтините вп градпт Скппје и градпт Скппје. Правптп на кпристеое Владата на Република 
Северна Македпнија мпже да гп пренесе на ппщтините.  
Сппственпста на градежнптп земјищте ја ппфаќа негпвата ппврщина и се пна щтп е сп негп трајнп 
ппврзанп, а се напда над или ппд ппврщината.  
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Градежнптп земјищте е дпбрп пд ппщт интерес за Република Северна Македпнија, а уредуваоетп на 
градежнптп земјищте е пд јавен интерес и гп врщи ппщтината. 
Градежнптп земјищте мпже да биде изграденп и неизграденп, уреденп и неуреденп. Изграденп 
градежнп земјищте е земјищте на кпе е изграден пбјект пд траен карактер и земјищтетп щтп служи за 
редпвна упптреба на пбјектпт вп граници на градежната парцела.  
Уреденп градежнп земјищте е земјищте ппременп сп кпмунална инфраструктура, дпдека неуреденп е 
земјищте на кпе нема изграеднп кпмунална инфраструктура.  
Градежнп земјищте е земјщте кпе е планиранп сп урбанистишки план или урбанистишка планска 
дпкументација. 
На теритпријата на Опщтина Берпвп, се стаципнирани псум населени места, Митращинци, Будинарци, 
Машевп, Смпјмирпвп, Владимирпвп, Русинпвп, Ратевп и Двприщте, и седищтетп на ппщтината, градпт 
Берпвп.  
Населените места Митращинци, Будинарци, Машевп и Смпјмирпвп, се ппкриени сп Урбанистишка 
дпкументација за селп, на претхпднп израбптена УДНМ, а за селата Владимирпвп, Русинпвп, Ратевп и 
Двприщте, се ппкриени сп Урбанистишки план за селп, пп кпи се издава дпкументација за градба.  
За градпт Берпвп на сила е Генералнипт урбанистишки план, пд 2001 гпдина, и Детален урбанистишки 
план на Берпвп, дпнесен вп 1992 гпдина сп прпдплжуваое вп 1997 гпдина и вп 2002 гпдина, какп и 
Детален урбанистишки план за населбата Ширината пд 1996 гпдина, и за Градска зпна за Малп 
стппанствп за Ширината истптака пд 1996 гпдина.  
Вп дпсегащнпт перипд направени се некплку измени и дппплнуваоа на пснпвнипт ДУП на Берпвп, 
какп и ппединешни измени сп Архитектпнскп-Урбанистишки прпекти, вп спгласнпст сп закпнските 
мпжнпсти за измена на планпт.  
За туристишката населба „Суви Лаки“, вп атарпт на селп Русинпвп, на регипналнипт пат Р1302 Берпвп-
Струмица, израбптен и дпнесен  „Урбанистишки план впн населенп местп“ за тур.населба Суви Лаки, 
вп 2008 гпдина, какп измена на пснпвата на старипт план за Суви Лаки пд 1979 гпдина.  
За туристишката населба „Берпвскп езерп“,  пкплу вещташката акпмулација на Ратевска река, ппкрај на 
регипналнипт пат Р1310 Берпвп-гран.прем.Клепалп вп атарпт на Берпвп, израбптен и дпнесен 
„Урбанистишки план впн населенп местп“ за туристишка населба „Берпвскп езерп“. Сп дпнесуваоетп 
на  „Урбанистишкипт план впн населенп местп“ за туристишка  населба „Берпвскп езерп“, пкплу 
вещташката акпмулација на Ратевска река вп атарпт на Берпвп, сп Одлука бр. 07-1291/1 пд 
06.07.2012гпд, и сп измената на УПВНМ за Кпмплекс сппртски терени сп Одлука бр: 09-1113/1 пд  
27.04.2015 гпд,  дпнесени пд Спветпт на Опщтина Берпвп, се ствпрени услпвите за птудуваое на 
градежнптп земјищте вп сппственпст на Република Македпнија, кпе се напда вп ппфатпт на пваа 
туристишка наслеба, а вп функција на развпјпт на туризмпт вп Малещевијата.   
Градежна парцела е дел пд градежнптп земјищте, шии граници се утврдени сп урбанистишки план или 
урбанистишка планска дпкументација и мпже да се спстпи пд една, пд дел или пд ппвеќе катастарски 
парцели.  
Објект пд траен карактер е пбјект изграден сп дoкументација (пдпбрение) и заведен вп јавните книги 
за недвижнпсти, а пбјект пд времен карактер е пбјект ппставен сп пдпбрение за ппставуваое дп 
реализација на урбанистишки план или урбанистишка дпкументација.  Времените пбјекти не се дел пд 
градежнптп земјищте и врз пснпва на нив не мпже да се стекне сппственпст на градежнптп земјищте.  
Инфраструктурен пбјект е ппдземна или надземна градба за инсталации пд кпмуналната 
инфраструктура.  
Прпметпт сп градежнптп земјищте е слпбпден.  
Градежнптп земјищте сппственпст на Република Северна Македпнија мпже да се птуди, даде на 
кпристеое (кпнцесија или јавнп приватнп партнерствп), даде ппд дплгптраен и краткптраен закуп, 
разменува или да се впстанпват други стварни права. 
 

 Прпстпрен ппфат и предмет на Прпграмата  

Предмет на Прпграмата е меначираое сп градежнптп земјищте вп сппственпст на Република 
Македпнија щтп се напда на теритпријата на Опщтина Берпвп, дефинирана сппред  теритпријалната 
прганизација на Република Северна Македпнија, за време на календарска 2020 гпдина. 
За да мпже да се врщи птудуваое, даваое ппд закуп, на градежнптп земјищте израбптена е мапа на 
ппщтината сп лпкации на државнптп градежнп земјищте. 
Важен фактпр вп пваа ппстапка е и категпријата урбанистишки план, пднпснп урбанистишките планпви 
врз пснпва на кпи се издава пдпбрение за градеое. 
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Вп текпт на гпдищната Прпграма се предвидува предмет на меначираое сп градежнптп земјищте вп 
сппственпст на Република Северна Македпнија да бидат градежните парцели щтп се напдаат на 
теритприите на следните населени места и лпкалитети: 
 
   1.  Берпвп,         2.  Смпјмирпвп, 
3.  Машевп,    4.  Будинарци, 
5.  Митращинци,   6.  Владимирпвп, 
7.  Русинпвп,    8.  Ратевп, 
9.  Двприщте,      10.  Лпкалитет „Берпвскп Езерп“, 
11. Лпкалитет „Суви  Лаки“,  12.  ЛУПД на ппвеќе лпкалитети,за туристишки и стппански  
кпмплекси; 
 
 

 Населените места -Митращинци, Будинарци, Машевп и Смпјмирпвп, сп Урбанистишка дпкументација 

за селп;  

 Населените места -Владимирпвп, Русинпвп, Ратевп и Двприщте, сп Урбанистишки план за селп; 

 За градпт Берпвп на сила е Генералнипт урбанистишки план, пд 2001 гпдина, и Детален урбанистишки 

план, дпнесен вп 1992 гпдина сп прпдплжуваое вп 1997 гпдина и вп 2002 гпдина, и Детален 

урбанистишки план за населбата Ширината пд 1996 гпдина;  

 ДУП Берпвп -Малп стппанствп Градска зпна - урбан блпк 1 - Влезна партија дпнесен сп Одлука пд 2014 

гпд; 

 Урбанистишки план впн населенп местп за туристишка населба Суви Лаки, усфпен вп 2008 гпдина; 

 Урбанистишки план впн населенп местп за туристишка  населба „Берпвскп езерп“, усфпен вп 2015 

гпдина; 

 Лпкална Урбанистишка Планска Дпкументација - ЛУПД, на ппвеќе места вп ппфатпт на Опщтината, 

каде сп пвпј нашин на урбанизација, се влезени и делпви пд пкплнп држанп земјищте, израбптени за 

ппвеќе туристишкп стппански кпмплекси, какп и кпмплекси за прпизвпдствени дејнпсти. 

 

 Пснпви за израбптка на Прпграмата 

 

- Закпнски пснпв 

Закпнски пснпв на прпграмата за управуваое сп градежнптп земјищте се:  Закпн за лпкалната 
сампуправа (Сл. Весник на РМ 5/2002), Закпн за градежнп земјищте (Сл.весник на РМ бр. 15/2015, ....., 
190/2016, и Сл.Весник на РСМ бр. 275/2019). и шл. 73 пд Статутпт на Опщтина Берпвп  (Сл. Гласник бр. 
13/02 и 18/07) 

- Пснпвни плански дпкументи 

Други дпкументи пптребни за  израбптка на Прпграмата се следните стратещки, развпјни и плански 
дпкументи дпнесени на лпкалнп нивп: 
 

o Стратегија за пдржлив развпј на Опщтина Берпвп за плански перипд пд 2006 гпд, кпја на првп местп гп 

става развпјпт на туризмпт вп ппщтината, сп Визија: Опщтина Берпвп - ппсакуванп местп за жителите, 

инвеститприте и туристите, сп ппгпдни услпви за брз спцип-екпнпмски и културен развпј, развиена 

урбана и рурална инфраструктура и шиста и здрава живптна средина 

 

o Стратегија за лпкален екпнпмски развпј на Опщтина Берпвп за плански перипд пд 2006 гпд. 

(прпдплжена дп 2015 гпд) вп склпп на Стратегијата за  пдржлив развпј на Опщтина Берпвп.  
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o Лпкален екплпщки акципнен план за Опщтина Берпвп за плански перипд пд 2004 дп 2010 гпд.  Celi 

na LEAP-от: 

 

1. Одредуваое, прпценка и рангираое на Екп прпблемите вп ппщтината врз пснпва на релативен ризик 

пп шпвешкптп здравје, живптната средина и квалитетпт на живееоетп.  

2. Спздаваое на ЛЕАП кпј ке ги пдреди спешифишните стратегии и активнпсти за намалуваое на 

најсерипзните ризици вп средината.  

3. Ппдпбруваое на севкупните екплпщки услпви вп ппщтината и щтедеое на пари на на жителите преку 

нискпбучетски стратегии и дпбри резултати сп најмали трпщпци.  

4. Прпмпвираое на јавна свест, разбираое и пдгпвпрнпст за защтита на живптна средина и згплемена 

јавна ппдрщка за екплпщки инвестиции. 

5. Зајакнуваое на мпжнпстите, какп на лпкалната сампуправа за управуваое сп екплпщките прпграми и 

имплементираое на екплпщките прпграми, вклушувајки ја нивната сппспбнпст за привлекуваое на 

странски финансиски средства. 

 

o Стратегија за рурален развпј на Опщтина Берпвп за плански перипд пд 2008 дп 2013 гпд, сп Визија:  

Опщтина Берпвп – ппсакуванo местп за жителите,  инвеститприте и туристите, сп ппгпдни услпви за 

брз спцип-екпнпмски и културен развпј, развиена инфраструктура и шиста и здрава живптна средина, 

и цел: Ппстигнуваое пдржлив развпј на руралните ппдрашја.  

o Регипнален Туристички акциски план за Опщтините Берпвп, Пехшевп и Делшевп, пднпснп за 

регипнпт Малещ-Пијанец, за плански перипд пд 2008 дп 2013 гпд. сп главна цел: развпј на 

регипнален планински туризам заснпван пд Визијата за туризмпт : ″Регипнпт Малещ-Пијанец -

претппзнатлива екплпщка шиста средина, сп прирпдни реткпсти, развиена туристишка 

инфраструктура сп разнпвидна туристишка ппнуда и традиципнална храна.“ 

o Лпкален акциски план за врабптуваое на Опщтина Берпвп за плански перипд пд 2009 дп 2010 гпд, сп 

акцент на Локалната стратегија за вработување, за развивање на локалниот економски развој преку локалните 

политики за вработување, со план на имплементација. 

o Генерален урбанистички план на Берпвп, за плански перипд пд 2001 дп 2011 гпд, сп дефинирана 

градска зпна за Малп стппанствп, усфпен пд Спветпт на ппщтина Берпвп, сп бр. 0701-25 пд 28.02.2001 

гпд, сп Спгласнпст пд МТВ сп бр. 13-3171 пд 23.03.2001 гпд,  

o Детален урбанистички план на Берпвп, дпнесен сп Одлука бр. 08-496/1 пд 02.04.1992 гпд, и 

прпдплжуван двапати вп 1997 гпдина и вп 2002 гпдина, сп Одлука бр. 08-285 пд 17.10.1997 гпд;  

Детален урбанистички план за населба Ширината, сп Одлука бр. 08-297 пд 24.10.1996 гпд; Детален 

урбанистички план за градска зпна за Малп стппанствп, сп Одлука бр. 08-292 пд 21.12.1995 гпд, сп 

Спгласнпст пд МТВ бр. 16-3750/95 пд 04.07.1996 гпд; какп и: 

o Измена и дппплна на ДУП за Стара чаршија вп Берпвп, усфпена сп Одлука бр. 07-2076/1 пд 

14.10.2010 гпд; Измена и дппплна на ДУП  Берпвп-Кеј Брегалница Лева страна, усфпена сп Одлука 

бр. 07-2511/1 пд 15.11.2011 гпд; Измена и дппплна на ДУП Берпвп -Кеј Брегалница Десна страна - 

дел пд урбан блпк 7, усфпена сп Одлука бр. 07-268/1 пд 29.01.2014 гпд; Измена и дппплна на ДУП 

Берпвп -Малп стппанствп и Сервиси - дел пд урбан блпк 5, усфпена сп Одлука бр. 07-2161/1 пд 

10.10.2014 гпд; Израбптка на ДУП Берпвп -Малп стппанствп Градска зпна - урбан блпк 1, усфпена сп 

Одлука бр. 07-2160/1 пд 10.10.2014 гпд; Измена и дппплна на ДУП Берпвп - лпкалитет Стара 
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Гимназија, урбан блпк 4, усфпена сп Одлука бр.    09-1114/1 пд 27.04.2015 гпд; Израбптка на ДУП 

Берпвп - за зпна Малп стппанствп -Алкалпид, Усфпен сп пдлука бр. 09-2639/1 пд 30.10.2015 гпд,; 

 

o Урбанистички планпви за населените места и тпа: Урбанистичка дпкументација за селата 

Митращинци, Будинарци, Машевп и Смпјмирпвп, дпнесени сп Одлука  бр. 07-230/1, 2, 3, и 07-231/1 пд 

27.02.2006 гпд, и Урбанистички план за селата, Владимирпвп, Русинпвп, Ратевп и Двприщте, пд 

25.11.2019 гпдина; 

 

o „Урбанистички план впн населенп местп“ за туристичка населба „Берпвскп езерп“ дпнесен сп 

Одлука  бр. 07-1291/1 пд 06.07.2012 гпд; и Урбанистички план впн населенп местп за кпмплекс 

скппртски  терени на Берпвскп езерп, дпнесен сп Одлука бр:  09-1113/1 пд  27.04.2015 гпд,    

 

„Урбанистички план впн населенп местп“ за туристичка населба „Суви Лаки“,     дпнесен сп Одлука  
бр. 07-974/1 пд 15.08.2007 гпд;  

 

o Прпграма за израбптка на урбанистички планпви вп 2020 гпдина, усфпена пд Спвет на Опщтина 

Берпвп сп бр. 09-4542/1 пд 19.12.2019 гпд; 

 

o Плански прпграми за израбптка на урбанистичка дпкументација за индустриски зпни вп Опщтина 

Берпвп:   Измена и дппплна на Генерален урбанистички план на Берпвп, за плански перипд пд 2017 

дп 2027 гпд (план вп израбптка), сп дефинираое на нпва ппврщина сп намена Г2 и Г3, за Малп 

стппанствп и лесна индустрија. 

 

o Други стратешки дпкументи:  Отппшнати Измени и дппплни  на ДУП на Берпвп, пп урбани блпкпви за 

зпни предвидени за станпваое сп јавни и станбенп-делпвни пбјекти, на шетири лпкалитети вп Берпвп:  

Етнп парк, Туристишки лпкалитет Јупвец, Централнптп градскп ппдрашје вп Берпвп, и Израбптена 

урбаниизација сп израбптна на ЛУПД за Стппански и Туристишки кпмплекси сп зафатени ппврщини пд 

парцели вп државна сппственпст. 

 

 Лица вклучени вп израбптка на Прпграмата 

 Мишп Дпгазански, диплпмиран градежен инжинер, Ракпвпдител на пдделениетп за урбанизам, 

Ракпвпдител на прпектнипт тим за израбптка на Прпграмата; 
 

 Лилјана Двпјакпвска, архитект инжинер, ппмлад спрабптник вп пдделениетп за урбанизам; 

 
            ГЛАВИ НА ПРПГРАМАТА: 
 

1. Цели на Прпграмата 

 Опщти цели на Прпграмата 

o Обезбедуваое на услпви за спцип-екпнпмски развпј на ппщтината, преку правеое прпстпрни услпви 

за развпј на населените места. 

 Кпнкретни цели на Прпграмата пп населени места, урбани блпкпви и лпкалитети 

o Заинтерсираните градани за изградба на сппствени прпстпри за пбавуваое на предвидената дејнпст 

мпжат да ја реализираат свпјата пптреба, спгласнп усфпената урбанистишка дпкуметација за 

населените места, а сп тпа да придпнесат за развпј на свпетп населенп местп, преку кпристеое на 

лпкалните ресурси, врабптуваое на лица, пбезбедуваое на ппдпбри услпви за живееое. 
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2. Пбем и преглед на градежнп земјиште штп е предмет на Прпграмата (групирани пп урбанистишки 

план) 

 Листа на градежни парцели щтп ќе бидат предмет на меначираое вп тпа населенп местп или 

лпкалитет, 

 

 Графички прилпг сп пдбележани градежни парцели штп ќе бидат предмет на менаџираое вп тпа 

населенп местп или лпкалитет, идентификувани сп брпј на градежните парцели, 

 

 Детален преглед на градежни парцели (групирани пп предвидена активнпст), 

 
 

А.        Градежни парцели штп ќе бидат предмет на птудуваое пп пат на јавнп надаваое 
  Табела сп следните инфпрмации: 

- Брпј на градежна парцела 

- Вкупна ппврщина на градежната парцела 

- Брпеви на катастарските парцели вп спстав на градежната парцела 

- Ппврщина за градба 

- Брутп развиена ппврщина 

- Прпцент на изграденпст 

- Кпефициент на искпристенпст на земјищтетп 

- Максимална дпзвплена висина 

- Катнпст 

- Ппшетна/Утврдена цена пп метар квадратен, и 

- Вкупна ппшетна/утврдена цена. 

 

2.  Tabelaren pregled so numeri~ki pokazateli na nivo na grade`nи parcelи i planski 

opfat za turisti~ka naselba  „Suvi Laki“ - Berovo: 

„Урбанистички план вон населено место“ - Тур.нас. „СУВИ ЛАКИ“ 

 
2. Обем и преглед на градежното земјиште кое е предмет на програмата 

 
  

 

Листа на парцели  - предмет на јавно наддавање 
 

  
NUMERI^KI POKAZATELI NA NIVO NA GRADE@NA PARCELA I PLANSKI OPFAT ZA  

TURISTI^KA NASELBA  SUVI LAKI - BEROVO 
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BLOK 1  
1.8 A1 1354 100 300 P+1+Pk 7,50 7 0,22 4 

1.9 A1 2130 100 300 P+1+Pk 7,50 5 0,14 4 
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1.12 A1 640 100 300 P+1+Pk 7,50 16 0,47 4 

1.13 A1 618 100 300 P+1+Pk 7,50 16 0,49 4 

1.14 A1 870 100 300 P+1+Pk 7,50 11 0,34 4 

1.15 A1 854 100 300 P+1+Pk 7,50 12 0,35 4 

1.20 A1 630 100 300 P+1+Pk 7,50 16 0,48 4 

1.33 A1 1275 100 300 P+1+Pk 7,50 8 0,24 4 

1.36 A1 950 100 300 P+1+Pk 7,50 11 0,32 4 

1.38 A1 1068 100 300 P+1+Pk 7,50 9 0.28 4 

1.45 A1 557 100 300 P+1+Pk 7,50 18 0,54 4 

1.46 A1 875 100 300 P+1+Pk 7,50 11 0,34 4 

1.47 A1 683 100 300 P+1+Pk 7,50 15 0,44 4 

1.50 A1 517 100 300 P+1+Pk 7,50 19 0,58 4 

1.51 A1 506 100 300 P+1+Pk 7,50 20 0,59 4 

1.52 A1 865 100 300 P+1+Pk 7,50 12 0,35 4 

1.53 A1 786 100 300 P+1+Pk 7,50 13 0,38 4 

1.54 A1 710 100 300 P+1+Pk 7,50 14 0,42 4 

1.55 A1 528 100 300 P+1+Pk 7,50 19 0,57 4 

1.56 A1 444 100 300 P+1+Pk 7,50 23 0,68 4 

1.57 A1 390 100 300 P+1+Pk 7,50 26 0,77 4 

1.67 A1 702 100 300 P+1+Pk 7,50 14 0,43 4 

1.73 A1 713 100 300 P+1+Pk 7,50 14 0,42 4 

1.74 A1 708 100 300 P+1+Pk 7,50 14 0,42 4 

1.75 A1 802 100 300 P+1+Pk 7,50 12 0,37 4 

1.76 A1 757 100 300 P+1+Pk 7,50 13 0,40 4 

1.77 A1 826 100 300 P+1+Pk 7,50 12 0,36 4 

1.79 A1 1964 100 300 P+1+Pk 7,50 5 0,15 4 

1.8 A1 1354 100 300 P+1+Pk 7,50 7 0,22 4 

1.9 A1 2128 100 300 P+1+Pk 7,50 5 0,14 4 

1.82 A1 654 100 300 P+1+Pk 7,50 15 0,46 4 

1.83 A1 634 100 300 P+1+Pk 7,50 16 0,47 4 

1.84 A1 620 100 300 P+1+Pk 7,50 16 0,48 4 

1.91 A1 625 100 300 P+1+Pk 7,50 16 0,48 4 

1.92 A1 625 100 300 P+1+Pk 7,50 16 0,48 4 

1.99 A1 1307 100 300 P+1+Pk 7,50 8 0,23 4 

1.100 A1 1314 100 300 P+1+Pk 7,50 8 0,23 4 

1.103 A1 954 100 300 P+1+Pk 7,50 11 0,32 4 

1.104 A1 841 100 300 P+1+Pk 7,50 12 0,36 4 

1.107 A1 863 100 300 P+1+Pk 7,50 12 0,35 4 

1.108 A1 840 100 300 P+1+Pk 7,50 12 0,36 4 

1.111 A1 639 100 300 P+1+Pk 7,50 16 0,47 4 

1.112 A1 785 100 300 P+1+Pk 7,50 13 0,38 4 

          
BLOK 2 

2.16 A1 492 100 300 P+1+Pk 7,50 20 0,61 4 

2.29 A1 577 100 300 P+1+Pk 7,50 17 0,52 4 

2.30 A1 530 100 300 P+1+Pk 7,50 19 0,57 4 
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2.31 A1 473 100 300 P+1+Pk 7,50 21 0,63 4 

2.39 A1 750 100 300 P+1+Pk 7,50 13 0,40 4 

2.40 A1 596 100 300 P+1+Pk 7,50 17 0,50 4 

2.41 A1 660 100 300 P+1+Pk 7,50 15 0,45 4 

2.42 A1 736 100 300 P+1+Pk 7,50 14 0,41 4 

2.43 A1 751 100 300 P+1+Pk 7,50 14 0,41 4 

2.46 A1 622 100 300 P+1+Pk 7,50 16 0,48 4 

2.47 А1 531 100 300 P+1+Pk 7,50 19 0,58 4 

2.48 A1 670 100 300 P+1+Pk 7,50 15 0,45 4 

2.50 A1 470 100 300 P+1+Pk 7,50 21 0,64 4 

2.51 A1 610 100 300 P+1+Pk 7,50 16 0,49 4 

2.54 A1 1014 100 300 P+1+Pk 7,50 10 0,30 4 

2.55 A1 790 100 300 P+1+Pk 7,50 13 0,38 4 

2.56 A1 650 100 300 P+1+Pk 7,50 15 0,46 4 

2.57 A1 640 100 300 P+1+Pk 7,50 16 0,47 4 

2.58 A1 645 100 300 P+1+Pk 7,50 16 0,47 4 

2.59 A1 875 100 300 P+1+Pk 7,50 11 0,34 4 

2.60 A1 826 100 300 P+1+Pk 7,50 12 0,36 4 

2.62 A1 808 100 300 P+1+Pk 7,50 12 0,37 4 

2.63 A1 730 100 300 P+1+Pk 7,50 14 0,41 4 

2.64 A1 732 100 300 P+1+Pk 7,50 14 0,41 4 

2.65 A1 732 100 300 P+1+Pk 7,50 14 0,41 4 

2.66 A1 730 100 300 P+1+Pk 7,50 14 0,41 4 

2.67 A1 1190 100 300 P+1+Pk 7,50 8 0,25 4 

2.68 A1 793 100 300 P+1+Pk 7,50 13 0,38 4 

2.69 A1 880 100 300 P+1+Pk 7,50 11 0,34 4 

2.70 A1 842 100 300 P+1+Pk 7,50 12 0,36 4 

2.73 A1 846 100 300 P+1+Pk 7,50 12 0,35 4 

2.76 A1 734 100 300 P+1+Pk 7,50 14 0,41 4 

2.77 A1 724 100 300 P+1+Pk 7,50 14 0,41 4 

2.78 A1 723 100 300 P+1+Pk 7,50 14 0,41 4 

2.80 A1 781 100 300 P+1+Pk 7,50 13 0,38 4 

2.81 A1 805 100 300 P+1+Pk 7,50 12 0,37 4 

2.82 A1 912 100 300 P+1+Pk 7,50 11 0,33 4 

2.84 A1 950 100 300 P+1+Pk 7,50 11 0,32 4 

2.85 A1 800 100 300 P+1+Pk 7,50 13 0,38 4 

2.89 A1 657 100 300 P+1+Pk 7,50 15 0,46 4 

2.90 A1 954 100 300 P+1+Pk 7,50 10 0,31 4 

2.91 A1 1300 100 300 P+1+Pk 7,50 8 0,23 4 

2.92 A1 925 100 300 P+1+Pk 7,50 11 0,32 4 

2.93 A1 604 100 300 P+1+Pk 7,50 17 0,50 4 

2.94 A1 918 100 300 P+1+Pk 7,50 11 0,33 4 

2.95 A1 816 100 300 P+1+Pk 7,50 12 0,37 4 

2.96 A1 776 100 300 P+1+Pk 7,50 13 0,39 4 

2.99 A1 830 100 300 P+1+Pk 7,50 12 0,36 4 

2.100 A1 804 100 300 P+1+Pk 7,50 12 0,37 4 
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2.101 A1 948 100 300 P+1+Pk 7,50 11 0,32 4 

2.106 A1 904 100 300 P+1+Pk 7,50 11 0,33 4 

2.112 A1 568 100 300 P+1+Pk 7,50 18 0,53 4 

2.113 A1 605 100 300 P+1+Pk 7,50 17 0,50 4 

2.118 A1 728 100 300 P+1+Pk 7,50 14 0,41 4 

2.124 A1 900 100 300 P+1+Pk 7,50 11 0,33 4 

2.125 A1 840 100 300 P+1+Pk 7,50 12 0,36 4 

2.126 A1 844 100 300 P+1+Pk 7,50 12 0,36 4 

2.127 A1 843 100 300 P+1+Pk 7,50 12 0,36 4 

2.128 A1 540 100 300 P+1+Pk 7,50 19 0,56 4 

2.130 A1 906 100 300 P+1+Pk 7,50 11 0,33 4 

2.131 A1 953 100 300 P+1+Pk 7,50 10 0,31 4 

2.132 A1 1027 100 300 P+1+Pk 7,50 10 0,29 4 

2.133 A1 1083 100 300 P+1+Pk 7,50 9 0,28 4 

2.135 A4 175 85 170 P+Pk 5,20 49 0,97 1 

2.136 A4 186 85 170 P+Pk 5,20 46 0,91 1 

2.137 A4 388 85 170 P+Pk 5,20 22 0,44 1 

2.141 A1 588 100 300 P+1+Pk 7,50 17 0,51 4 

2.142 A1 428 100 300 P+1+Pk 7,50 23 0,70 4 

2.145 D3 3825 446 1338 P+2 10,20 12 0,35 13 

2.146 B1 1260 303 909 P+2 10,20 24 0,72 23 

2.148 B2 4968 2117 6351 P+2 10,20 43 1,28 212 

2.150 A1 892 100 300 P+1+Pk 7,50 11 0,34 4 

2.154 A1 974 100 300 P+1+Pk 7,50 10 0,31 4 

2.156 D3 5916 2610 7830 P+2 10,20 44 1,32 78 

          
BLOK 3  

3.7 A1 942 100 300 P+1+Pk 7,50 11 0,32 4 

3.8 A1 895 100 300 P+1+Pk 7,50 11 0,34 4 

3.10 A1 752 100 300 P+1+Pk 7,50 13 0,40 4 

3.11 A1 884 100 300 P+1+Pk 7,50 11 0,34 4 

3.12 A1 948 100 300 P+1+Pk 7,50 11 0,32 4 

3.13 A1 1104 100 300 P+1+Pk 7,50 9 0,27 4 

3.18 A1 1604 100 300 P+1+Pk 7,50 6 0,19 4 

3.22 A1 1453 100 300 P+1+Pk 7,50 7 0,21 4 

3.23 A1 1350 100 300 P+1+Pk 7,50 7 0,22 4 

3.26 A1 1130 100 300 P+1+Pk 7,50 9 0,27 4 

3.32 A1 725 100 300 P+1+Pk 7,50 14 0,41 4 

3.34 A1 812 100 300 P+1+Pk 7,50 12 0,37 4 

3.35 A1 707 100 300 P+1+Pk 7,50 14 0,42 4 

3.38 A1 962 100 300 P+1+Pk 7,50 10 0,31 4 

3.39 A1 1124 100 300 P+1+Pk 7,50 9 0,27 4 

3.40 A1 962 100 300 P+1+Pk 7,50 10 0,31 4 

3.41 A1 912 100 300 P+1+Pk 7,50 11 0,33 4 

3.42 A1 890 100 300 P+1+Pk 7,50 11 0,34 4 

3.43 A1 1014 100 300 P+1+Pk 7,50 10 0,30 4 
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3.44 A1 1183 100 300 P+1+Pk 7,50 8 0,25 4 

3.45 A1 1126 100 300 P+1+Pk 7,50 9 0,27 4 

3.51 A1 754 100 300 P+1+Pk 7,50 13 0,40 4 

3.53 A1 685 100 300 P+1+Pk 7,50 15 0,44 4 

3.60 A1 802 100 300 P+1+Pk 7,50 12 0,37 4 

3.61 A4 7440 2320 6960 P+2 10,20 31 0,94 25 

3.70 A1 868 100 300 P+1+Pk 7,50 12 0,35 4 

3.75 A1 748 100 300 P+1+Pk 7,50 13 0,40 4 

3.76 A1 605 100 300 P+1+Pk 7,50 17 0,50 4 

3.81 A1 1112 100 300 P+1+Pk 7,50 9 0,27 4 

3.82 A1 897 100 300 P+1+Pk 7,50 11 0,33 4 

3.83 D3 8240 1260 3780 P+2 10,20 15 0,46 38 

3.85 A1 600 100 300 P+1+Pk 7,50 17 0,50 4 

3.87 A1 393 100 300 P+1+Pk 7,50 25 0,76 4 

3.89 B2 2560 767 2301 P+2 10,20 30 0,90 77 

3.92 A1 734 100 300 P+1+Pk 7,50 14 0,41 4 

3.93 A1 755 100 300 P+1+Pk 7,50 13 0,40 4 

          
BLOK 4 

4.2 A1 1098 100 300 P+1+Pk 7,50 6 0,17 4 

4.12 A1 1160 100 300 P+1+Pk 7,50 9 0,26 4 

4.13 A1 907 100 300 P+1+Pk 7,50 11 0,33 4 

4.14 A1 1280 100 300 P+1+Pk 7,50 8 0,23 4 

4.15 A1 647 100 300 P+1+Pk 7,50 15 0,46 4 

5.16 A1 705 100 300 P+1+Pk 7,50 14 0,43 4 

4.17 A1 710 100 300 P+1+Pk 7,50 14 0,42 4 

4.22 A1 1204 100 300 P+1+Pk 7,50 8 0,25 4 

4.26 A1 908 100 300 P+1+Pk 7,50 11 0,33 4 

4.38 A1 591 100 300 P+1+Pk 7,50 17 0,50 4 

4.46 A1 1750 100 300 P+1+Pk 7,50 6 0,17 4 

        
BLOK 5 

5.1 A1 1536 100 300 P+1+Pk 7,50 7 0,20 4 

5.3 A1 507 100 300 P+1+Pk 7,50 20 0,60 4 

5.4 A1 740 100 300 P+1+Pk 7,50 14 0,41 4 

5.6 A1 1240 100 300 P+1+Pk 7,50 8 0,24 4 

5.14 A1 675 100 300 P+1+Pk 7,50 15 0,44 4 

5.21 A1 690 100 300 P+1+Pk 7,50 14 0,43 4 

5.24 A1 750 100 300 P+1+Pk 7,50 13 0,40 4 

5.28 A1 510 100 300 P+1+Pk 7,50 20 0,59 4 

5.29 A1 580 100 300 P+1+Pk 7,50 17 0,52 4 

5.42 A1 630 100 300 P+1+Pk 7,50 16 0,48 4 

5.43 A1 770 100 300 P+1+Pk 7,50 13 0,39 4 

5.48 A1 530 100 300 P+1+Pk 7,50 19 0,57 4 

5.49 A1 555 100 300 P+1+Pk 7,50 18 0,54 4 

5.54 A1 830 100 300 P+1+Pk 7,50 12 0,36 4 

5.56 A1 780 100 300 P+1+Pk 7,50 13 0,38 4 
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5.57 A1 850 100 300 P+1+Pk 7,50 12 0,35 4 

5.58 A1 942 100 300 P+1+Pk 7,50 11 0,32 4 

5.60 A1 1015 100 300 P+1+Pk 7,50 10 0,30 4 

5.61 A1 1020 100 300 P+1+Pk 7,50 10 0,29 4 

5.63 A1 1250 100 300 P+1+Pk 7,50 8 0,24 4 

5.69 A1 800 100 300 P+1+Pk 7,50 13 0,38 4 

5.71 A1 785 100 300 P+1+Pk 7,50 13 0,38 4 

5.75 A1 820 100 300 P+1+Pk 7,50 12 0,37 4 

5.79 A1 760 100 300 P+1+Pk 7,50 13 0,39 4 

5.80 A1 780 100 300 P+1+Pk 7,50 13 0,38 4 

5.83 A1 780 100 300 P+1+Pk 7,50 13 0,38 4 

5.90 A1 480 100 300 P+1+Pk 7,50 21 0,63 4 

5.91 A1 790 100 300 P+1+Pk 7,50 13 0,38 4 

5.104 A1 585 100 300 P+1+Pk 7,50 17 0,51 4 

5.114 A1 580 100 300 P+1+Pk 7,50 17 0,52 4 

          BLOK 6 

6.2 A1 702 100 300 P+1+Pk 7,50 14 0,43 4 

6.3 A1 595 100 300 P+1+Pk 7,50 17 0,50 4 

6.7 A1 1030 100 300 P+1+Pk 7,50 10 0,29 4 

6.8 A1 1175 100 300 P+1+Pk 7,50 9 0,26 4 

6.10 A1 875 100 300 P+1+Pk 7,50 11 0,34 4 

6.12 A1 1143 100 300 P+1+Pk 7,50 9 0,26 4 

6.14 A1 860 100 300 P+1+Pk 7,50 12 0,35 4 

6.15 A1 752 100 300 P+1+Pk 7,50 13 0,39 4 

6.17 A1 689 100 300 P+1+Pk 7,50 14 0,43 4 

6.27 A1 694 100 300 P+1+Pk 7,50 14 0,43 4 

6.29 A1 572 100 300 P+1+Pk 7,50 17 0,49 4 

6.30 A1 2250 100 300 P+1+Pk 7,50 4 0,13 4 

6.31 A1 1530 100 300 P+1+Pk 7,50 7 0,20 4 

6.32 A1 484 100 300 P+1+Pk 7,50 21 0,62 4 

6.33 A1 494 100 300 P+1+Pk 7,50 20 0,61 4 

6.34 A1 482 100 300 P+1+Pk 7,50 21 0,62 4 

6.35 A1 493 100 300 P+1+Pk 7,50 20 0,61 4 

6.37 A1 486 100 300 P+1+Pk 7,50 21 0,62 4 

6.38 A1 1678 100 300 P+1+Pk 7,50 6 0,18 4 

6.42 A1 483 100 300 P+1+Pk 7,50 21 0,62 4 

6.43 A1 487 100 300 P+1+Pk 7,50 21 0,62 4 

6.44 A1 493 100 300 P+1+Pk 7,50 20 0,61 4 

6.45 A1 507 100 300 P+1+Pk 7,50 20 0,59 4 

6.46 A1 1390 100 300 P+1+Pk 7,50 7 0,22 4 

6.47 A1 780 100 300 P+1+Pk 7,50 13 0,38 4 

6.48 A1 814 100 300 P+1+Pk 7,50 12 0,37 4 

6.49 A1 928 100 300 P+1+Pk 7,50 11 0,32 4 

6.65 A1 503 100 300 P+1+Pk 7,50 20 0,60 4 

6.66 A1 510 100 300 P+1+Pk 7,50 20 0,59 4 

6.67 A1 1055 100 300 P+1+Pk 7,50 9 0,28 4 
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6.74 A1 896 100 300 P+1+Pk 7,50 11 0,33 4 

6.81 A1 828 100 300 P+1+Pk 7,50 12 0,36 4 

6.85 A1 616 100 300 P+1+Pk 7,50 16 0,49 4 

6.86 A1 620 100 300 P+1+Pk 7,50 16 0,48 4 

6.87 A1 644 100 300 P+1+Pk 7,50 16 0.44 4 

6.96 A1 672 100 300 P+1+Pk 7,50 15 0,45 4 
  

Извпдите пд УПВНМ за тур.нас. Суви Лаки, за ппспшените градежни парцели се спставен дел пд пваа 
табела. 
 

4. Tabelaren pregled so numeri~ki pokazateli na nivo na grade`nи parcelи i planski 

opfat: „ ДУП Берпвп - Малп стппанствп Градска зпна - урбан блпк 1 “ 

                        2. Обем и преглед на градежното земјиште кое е предмет на програмата  

                                               Листа на парцели  - предмет на јавно наддавање 

 

NUMERI^KI POKAZATELI NA NIVO NA GRADE@NA PARCELA I PLANSKI OPFAT ZA    
ДУП Берово - Мало стопанство Градска зона - урбан блок 1, 
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1.1.16 G2 (B1,B2,G3,G4
) -49% 12.00 m P+2 1773m2 1037m2 2489 m2 58.49% 

1.1.17 G2 (B1,B2,G3,G4
) -49% 12.00 m P+2 1360m2 828m2 1987 m2 60.88% 

1.1.18 G2 (B1,B2,G3,G4
) -49% 12.00 m P+2 1517m2 846m2 2030 m2 55.77% 

1.1.20 G2 (B1,B2,G3,G4
) -49% 12.00 m P+2 332m2 196m2 470 m2 59.04% 

1.1.22 G2 (B1,B2,G3,G4
) -30% 12.00 m P+2 2066m2 761m2 1826 m2 36.83% 

1.1.23 E2 TERMINAL 12.00 m P+2 5533m2 3693m2 8863 m2 66.74% 

1.1.24 G3 (B1,B2,G3,G4
) -49% 12.00 m P+2 2800m2 1522m2 3653 m2 54.36% 

1.1.25 G3 (B1,B2,G3,G4
) -49% 12.00 m P+2 2176m2 1028m2 2467 m2 47.24% 

1.1.26 G3 (B1,B2,G3,G4
) -49% 12.00 m P+2 2373m2 1227m2 2945 m2 51.71% 

1.1.27 G3 (B1,B2,G3,G4
) -49% 12.00 m P+2 2162m2 1095m2 2628 m2 50.65% 

1.1.28 G3 (B1,B2,G3,G4
) -49% 12.00 m P+2 2123m2 1182m2 2837 m2 55.68% 

1.1.29 G3 (B1,B2,G3,G
4) -49% 12.00 m P+2 1885m2 1149m2 2758 m2 60.95% 

1.1.30 G3 (B1,B2,G3,G4
) -49% 12.00 m P+2 2210m2 1135m2 2724 m2 51.36% 

1.1.31 G3 (B1,B2,G3,G4
) -49% 12.00 m P+2 2557m2 1263m2 3031 m2 49.39% 

1.1.32 G3 (B1,B2,G3,G4
) -49% 12.00 m P+2 2050m2 1110m2 2664 m2 54.15% 

1.1.40 G2 (B1,B2,G3,G4
) -49% 12.00 m P+2 415m2 260m2 624 m2 62.65% 

1.1.41 G2 (B1,B2,G3,G4
) -49% 12.00 m P+2 1143m2 633m2 1519 m2 55.38% 
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Извпдите пд  ДУП Берпвп - Малп стппанствп Градска зпна - урбан блпк 1 за ппспшените градежни 
парцели се спставен дел пд пваа табела. 
 
Б.       Градежни парцели штп ќе бидат предмет на издаваое ппд дплгптраен закуп пп пат на јавнп 
надаваое 
  Табела сп следните инфпрмации: 

- Брпј на градежна парцела 

- Вкупна ппврщина на градежната парцела 

- Намена на земјищтетп (пснпвна класа) 

- Намена на земјищтетп (ппис) 

- Брпеви на катастарските парцели вп спстав на градежната парцела 

- Ппврщина за градба 

- Брутп развиена ппврщина 

- Прпцент на изграденпст 

- Кпефициент на искпристенпст на земјищтетп 

- Максимална дпзвплена висина 

- Катнпст 

- Ппшетна/Утврдена цена пп метар квадратен за гпдищна закупнина 

- Вкупна ппшетна/утврдена цена за гпдищна закупнина, и 

- Времетраеое на закуппт. 

В.       Градежни парцели штп ќе бидат предмет на издаваое ппд краткптраен закуп пп пат на јавнп 
надаваое 
  Табела сп следните инфпрмации: 

- Брпј на градежна парцела 

- Вкупна ппврщина на градежната парцела 

- Намена на земјищтетп (пснпвна класа) 

- Намена на земјищтетп (ппис) 

- Брпеви на катастарските парцели вп спстав на градежната парцела 

- Ппврщина за градба 

- Брутп развиена ппврщина 

- Прпцент на изграденпст 

- Кпефициент на искпристенпст на земјищтетп 

- Максимална дпзвплена висина 

- Катнпст 
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- Ппшетна/Утврдена цена пп метар квадратен за гпдищна закупнина 

- Вкупна ппшетна/утврдена цена за гпдищна закупнина, и 

- Времетраеое на закуппт. 

Г.       Градежни парцели штп ќе бидат предмет на даваое на кпристеое заради даваое на 
кпнцесија или јавнп приватнп партнерствп 
  Табела сп следните инфпрмации: 

- Брпј на градежна парцела 

- Вкупна ппврщина на градежната парцела 

- Намена на земјищтетп (пснпвна класа) 

- Намена на земјищтетп (ппис) 

- Брпеви на катастарските парцели вп спстав на градежната парцела 

- Ппврщина за градба 

- Брутп развиена ппврщина 

- Прпцент на изграденпст 

- Кпефициент на искпристенпст на земјищтетп 

- Максимална дпзвплена висина  и Катнпст, 

- Оснпв за даваое на земјищтетп на кпристеое (кпнцесија или ЈПП), 

- Заинтересиранп правнп лице (кпмпанија), 

- Предвидени услпви за дпгпвпрпт. 

3. Маркетинг стратегија за прпмпција на градежнптп земјиште штп е предмет на пваа Прпграма 

 Дефинираое на целна група за пделни групи на градежни парцели 

- Определуваоетп на маркетинг стратегијата заппшнува сп дефинираое на целната група на 

инвеститпри т.е. претппставуваое на заинтересираните страни за купуваое или изнајмуваое на 

пдредени делпви пд градежнптп земјищте.  

- Сп пглед на разлишната намена и местппплпжба на градежнптп земјищте щтп ќе биде ппнуденп, 

лпгишнп е целните групи за пдделни лпкации да бидат разлишни, а спгласнп урбанистишките 

планираоа на ппщтината за секпј плански прпстпр ппфатен сп урбанистишките планпви.  

- Заинтересираните страни се всущнпст пптенцијалните купуваши или изнајмуваши на државнптп 

градежнп земјищте и идни инвеститпри на пбјекти, пднпснп претставуваат целна групата на 

активнпстите пд маркетинг стратегијата. 

 Дефинираое на најефикасните маркетинг пристапи, алатки и канали  

- Идентификуваоетп на најефикасните маркетинг пристапи, алатки и канали за кпмуницираое, за 

прпмпвираое на ппнудата дп заинтересираните страни, е преку разни медиуми, реклами, ппстери, 

јавни ппвици и сл, вп зависнпст пд распплпживите ресурси на ппщтината, вп пдпнпс на ппстпеоетп на 

претхпднп наведените мпжнпсти за маркетинг прпмпвираоа. 
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 Дефинираое на ппфатпт и трпшпците ппврзани сп имплементација на маркетинг стратегијата  

- Сп цел минимизираое на финасиските трпщпци ппврзани сп пбјавата на пгласи за птудуваое, пднпснп 

даваое ппд закуп на градежнптп земјищте се предвидува градежните парцели щтп се предмет на 

гпдищната Прпграма да се пбјават вп турнуси, према заинтересиранпста на граданите.  

- Секпј турнус би ппфатил пбјава на пгласи за градежните парцели щтп се напдаат вп спстав на пдредни 

населени места, урбани блпкпви или лпкалитети. Динамиката на реализација мпра јаснп да ппспши 

кпи градежни парцели ќе се пбјавуваат вп кпј турнус и кпга би се реализирала пбјавата за тпј турнус 

 Дефинираое на временската рамка за имплементација на маркетинг стратегијата 

- Маркетинг пристаппт, алатките и каналите за кпмуницираое т.е. прпмпвираое се лимитирани пд 

ппвеќе аспекти, нп главнп пд финансиската мпќ на ппщтината, а притпа запазувајки гп закпнскипт 

минимум на јавнп пгласуваое 

- Какп и да е, маркетинг стратегијата мпра да пбезбеди испраќаое на вистинска, навремена и прецизна 

инфпрмација на вистинска адреса. 

 Лица задплжени за имплементација на маркетинг стратегијата 

- Од страна на ппщтината е фпрмирана кпмисија за прпдажба на градежнптп земјищте вп државна 

сппственпст кпја ќе ја спрпведува целата ппстапка за птудуваое на земјищтетп. 

 

4. Динамика на реализација на Прпграмата 

 Брпј на турнуси за пбјавуваое на пглас, временски перипд за пбјавуваое на пгласите и распределба 

на градежните парцели пп турнуси 

- Сп цел минимизираое на финасиските трпщпци ппврзани сп пбјавата на пгласи за птудуваое, се 

предвидува градежните парцели предвидени сп пваа гпдищна Прпграма за птудуваое т.е. даваое ппд 

закуп, да бидат вп два турнуси, за ппвеќе лпкалитети вп ппщтината (Берпвп, Суви Лаки, Берпвскп 

езерп). 

- Првипт турнус ги ппфатил пбјава на пгласи за градежните парцели щтп се напдаат вп спстав на 

туристишката населба „Суви Лаки“, КО Русинпвп, и би бил пбјавен вп третипт квартал на 2011 гпдина, 

дпдека пак градежните парцели щтп се напдаат вп спстав на градпт Берпвп, и вп спстав на 

туристишката населба „Берпвскп езерп“, би биле пбјавени  вп шетвртипт квартал на 2011 гпдина.  

 Прппишуваое на услпвите за надаваое 

- Определуваоетп на висината на деппзитпт за ушествп пд мин. 10%, ппределуваое на интернет 

страницата на кпја ќе се врщи надаваоетп, пдредуваое на услпвите за ушествп, и прппищуваое на 

други пбврски или наведуваое на пстанати релевантни инфпрмации вп врска сп надаваоетп, ќе гп 

врщи кпмисијата за спрпведуваое на птудуваоетп на градежнптп земјищте вп спгласнпст сп 

закпнските прпписи пд таа пбласт. 

 Лица надлежни за реализација на Прпграмата 

- Фпрмираната кпмисија за прпдажба на градежнптп земјищте пд страна на ппщтината, кпја ќе ја 

спрпведува целата ппстапка за птудуваое на земјищтетп, ќе биде надлежна за реализација на 

прпграмата. 
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5. Прпценка на финансиските приливи пп пснпв на реализација на Прпграмата (прихпдна страна на 

Прпграмата) 

- Прпценката на финансиските прихпди се прави кумулативнп за секпе населенп местп пдделнп, 

сппред прпсешната пазарна цена за метар квадратен градежнп земјищте пп зпни вп тпа населенп 

местп или лпкалитет, и вп спгласнпст сп правилникпт сп ппределени цени на градежнптп земјищте пп 

зпни, излезен вп Службен весник а издаден пд Министерствптп за трансппрт и врски. 

 
6. Прпценка на финансиските средства пптребни за реализација на Прпграмата (расхпдна страна на 

Прпграмата) 

- Финансиските средства пптребни за реализација на прпграмате се спстпјат пд збир на прпценетите 

финансиски средства пптребни за реализираое на селдните активнпсти: 

1. Трпщпци пп пснпв на администрираое на ппстапките за птудуваое, пднпснп даваое ппд закуп на 

градежнптп земјищте; 

2. Трпщпци пп пснпв на експрппријација; 

3. Трпщпците пп пснпв на купуваое на градежнп земјищте пд физишки и правни лица, и 

4. Трпщпци за прпмпвираое, пднпснп рекламираое на градежните лпкации щтп ќе бидат предмет на 

птудуваое, пднпснп даваое ппд закуп на градежнптп земјищте. 

 
7. Препдни и завршни пдредби 

 

- Прпграмата ја усвпјува Спветпт на ппщтината. 

- Прпграмата мпже да се изменува и дппплнува на нашин и ппстапка иста пп кпја и се дпнесува. 

- За спрпведуваоетп на пваа Прпграма надлежен е Градпнашалникпт на ппщтината. 

- Прпграмата влегува вп сила сп денпт на пбјавуваоетп вп Службенипт гласник на Опщтина Берпвп. 

 
Сп дпнесуваое на пваа прпграма, престанува да важи дпнесената Прпграма за рабпта вп пбласта на 
распплагаоетп сп градежнп земјищте вп сппственпст на Република Македпнија на ппдрашјетп на 
Опщтина Берпвп за 2020 гпдина, дпнесена ппд бр. 09-4543/1 пд 19.12.2019 гпд. 
 
 
 

Бр.09-425/1                                
29.01.2020 гпд.          
Берпвп        Спвет на Ппштина Берпвп 

                                                                                                  Претседател 
                                                                                                Јпван 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, 20/10 и 20/19), 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 иницијативата за отпочнување на постапка за изработка на 

 Локална урбанистичка планска документација за 

 Туристички комплекс на КП 272 и КП 262, КО Берово,, 

 

 

 

 

Се објавува  О Д Л У К А за прифаќање на иницијативата за отпочнување на постапка за 

изработка на Локална урбанистичка планска документација за Туристички комплекс на КП 

272 и КП 262, КО Берово,, Бр. 09-426/1  што Советот на Општина Берово ја донесе на 

седницата што се одржа на 29.01.2020 година. 

 

 

 

Бр.08-470 /14                                                                             ОПШТИНА  БЕРОВО 

30.01.2020 год.                                                                                Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                      Звонко Пекевски с.р. 
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Врз основа на член 21, а во врска со член 46 од Законот за просторно и урбанистичко 

планирање („Сл.Весник на РМ“ бр. 199/14, …..,  64/18) и Програмата за изработка на 

урбанистичка планска документација за 2020 година на подрачјето на Општина Берово бр. 09-

4542/1 од 19.12.2019 година, а по поднесеното барање од БИЛЈАНА КОЦЕВСКА од Скопје, 

примено во Општина Берово под број 23-3367/1 од 20.09.2019 година за изработка на Локална 

урбанистичка планска документација на КП 272 и КП 262, КО Берово, за изработка на 

Планска документација за Туристички комплекс, надвор од планскот опфат, Советот на 

Општина Берово на 30-тата седница одржана на 29.01.2020 година,  донесе:  

 

О Д Л У К А 

 за прифаќање на иницијативата за отпочнување на постапка за   

изработка на Локална урбанистичка планска документација  

за Туристички комплекс на КП 272 и КП 262, КО Берово,, 

     

Член 1 

 Со оваа одлука се прифаќа иницијативата за изработка на локална урбанистичка 

планска документација, за изработка на Планска документација за Туристички комплекс, на 

КП 272 и КП 262, КО Берово, што е надвор од планскиот опфат и за подрачјето нема 

урбанистичко планска документација.  
 

 

Член 2 

 Се задолжува одделението за урбанизам, согласно Законот за просторно и 

урбанистичко планирање, да отпочне со постапка за изработка на локална урбанистичка 

планска документација вон планскиот опфат, за изработка на планска документација за 

Туристички комплекс, на КП 272 и КП 262, КО Берово.      

    

 

Член 3 

 Сите трошоците потребни за изработка на локална урбанистичка планска 

документација ќе ги финансира заинтересираната странка, БИЛЈАНА КОЦЕВСКА од Скопје, 

и по потреба да склучи посебен договор за финансирање, помеѓу инвеститорот и Општина 

Берово.  
 

Член 4 

 Одлуката влегува во сила со денот на објавување во Службен гласник на Општина 

Берово.  

 

Бр. 09-426/1  Совет на Општина Берово 

29.01.2020 година                                                                      Претседател 

Б е р о в о         Јован  Матеничарски с.р. 
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            М = 1 : 2000 
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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, 20/10 и 20/19), 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 Деталниот урбанистички план на Берово, 

во однос на легализација на објектите надвор од дефиниран опфат на планот 

за КП 237, КО Берово, по барање на Фиданчо Неделков од Берово 

 

 

Се објавува  О Д Л У К А За усогласување на намените на Деталниот урбанистички план на 

Берово, во однос на легализација на објектите надвор од дефиниран опфат на планот за КП 

237, КО Берово, по барање на Фиданчо Неделков од Берово Бр.09-427/1 што Советот на 

Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 29.01.2020 година. 

 

 

 

Бр.08-470 /15                                                                             ОПШТИНА  БЕРОВО 

30.01.2020 год.                                                                                Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                      Звонко Пекевски с.р. 
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B
E R O V

O

 
ОПШТИНА  БЕРОВО 

Совет на Општина Берово 

 

 

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

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

самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр. 5/02), и член 19, став 2, точка 7, од  Статутот на Општина 

(Службен Гласник на Општина Берово бр. 13/02,18/07,30/08, 20/10 и 20/19 ), Советот на 

Општина Берово,  на 30-тата седница одржана на ден 29.01.2020 год, донесува: 

 

О   Д   Л   У   К   А 

За усогласување на намените на Деталниот урбанистички план на Берово,  

во однос на легализација на објектите надвор од дефиниран опфат на планот 

за КП 237, КО Берово, по барање на Фиданчо Неделков од Берово 

 

Член 1 

Се дава Согласност за усогласување на намените на Деталниот урбанистички план на 

Берово, во однос на легализација на објектите надвор од дефиниран опфат на планот со 

утврдување на планскиот опфат за стопански објекти, по барање на Фиданчо Неделков од 

Берово,  со следната катастарска парцела: 

 - за КП 237, КО Берово. 

 

Член 2 

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

урбанизам да изготви проектна задача за проширување на ГУП на Берово за вклопување на 

легализираниот објект во планот, илида го задолжи барателот Фиданчо Неделков од Берово, 

да за дефинираниот опфат изработи ЛУПД (Локална Урбанистичка Планска Документција) за 

вклопување, за објектите кои ги исполнуваат условите согласно закон, со утврдувањето на 

правен статус на бесправно изграден објекти, бидат вклопени во истиот. 

 

Член 3 

 Финансирањето на изработка на планската документација за вклопување на објектите 

во урбанистичката документација, со проширување на ГУП на Берово ќе го врши општината 

од средства предвидени во Буџетот на општина Берово, или ќе биде на товар на барателот на 

заинтересираното физичко или правно лице, чии што програмски барања и подрачја на 

интерес се прифатливи за општината, со изработка на ЛУПД за вклопување на објектите 

во урбанистичката документација, 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.09-427/1  

29.01.2020 год. 

Берово  

                                      Совет на Општина Берово 

                              Претседател 

   __                       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, 20/10 и 20/19), Градоначалникот на Општина Берово донесува: 

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на 

 

Дополнување на 

П Р О Г Р А М А  ЗА КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ 

Општина Берово во 2020 година 

 

 

Се објавува  Дополнување на П Р О Г Р А М А  ЗА КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ Општина 

Берово во 2020 година Бр.09-428/1  што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата 

што се одржа на 29.01.2020 година. 

 

Бр.08-470/16                                                                                      ОПШТИНА  БЕРОВО 

30.01.2020 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.5/2002),а во врска со член 14 став 4 и член 15 став 3 од Законот за јавни патишта (Сл. 

Весник на РМ бр.84/08........163/16) и член 19 став 2 точка 12 од Статутот на Општина Берово 

(“Службен Гласник на Општина Берово” бр.13/02,18/07,30/08, 20/10 и 20/19 ), Советот на 

Општина Берово на 30-тата седница одржана на 29.01.2020 год. донесе: 

 

Дополнување на 

П Р О Г Р А М А  ЗА КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ 

Општина Берово во 2020 година 

 
Член 1 

Се врши дополнување на Програма (Ј0) за Комунални Дејности во Општина Берово во 

2020 година, со бр. 09-4538/1 од 19.12.2019 година донесена од Советот на Општина Берово. 

 

Член 2 

 Во точка ЈИ0 Одведување на отпадни води се вршат следните измени: 

  

 После подточка 1 „Изградба на колектор за фекална канализација за с. Будинарци“ со 

вредност „4.156.976 ден.“ се додава нова подточка 2. која гласи „Изградба на дел од 

канализациона мрежа за населено место Русиново“со вредност „900.315 ден.“. 

 

Член 3 

  Во  делот „Рекапитулација„ се вршат следните измени: 

   

 Во точка Изградба на системи за одведување и пречистување на отпадни води 

вредноста „4.156.976 ден.“ се менува и гласи „5.057.291 ден.“ 

 Во „Се вкупно“ вредноста „33.360.371“се менува и гласи „34.260.686“. 

 

Член 4 

            Во делот „Изворни приходи“ се вршат следните измени: 

 

Во точка I  Сопствено учество , вредноста „9.047.172 ден.“ се менува и гласи „9.947.487 ден.“. 

Во подточка 1.3 „Продажба на градежно земјиште“ вредноста „4.500.000 ден. “ се менува и 

гласи „5.400.315 ден“   



30.01.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО    бр. 28   стр. 

 

47 

Член 5 

Во делот Вкупно вредноста „33.360.371 ден.“ се менува и гласи „34.260.686 ден.“ 

 

 

Останатите одредби од  Програма (Ј0) за Комунални Дејности во Општина Берово во 

2020 година, со бр. 09-4538/1 од 19.12.2019 година донесена од Советот на Општина Берово, 

остануваат исти. 

 

Овие измени и дополнувања влегуваат во сила со денот на донесувањето и ќе се 

објават  во „Службен Гласник на Општина Берово„ . 

 

 

Бр.09-428/1 

29.01.2020 година 

Во Берово 

                                                                                                      Совет на Општина Берово                                                               

                                                                                                                  Претседател  

                                                                                                         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, 20/10 и 20/19), 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 Извештајот за реализација на Програмата за изградба, реконструкција, 

одржување и заштита на локални патишта и улици во општина Берово за 2019 година 

 

Се објавува З А К ЛУ Ч О К за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за 

изградба, реконструкција, одржување и заштита на локални патишта и улици во општина 

Берово за 2019 година Бр.09-429/1  што Советот на Општина Берово го донесе на седницата 

што се одржа на 29.01.2020 година. 

 

 

Бр.08-470 /17                                                                          ОПШТИНА  БЕРОВО 

30.01.2020 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 („Сл.весник на 

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

Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08, 20/10 и 20/19), Советот на Општина Берово на 30-тата седница 

одржанa на 29.01.2020 година донесе: 

 

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за изградба, реконструкција, 

одржување и заштита на локални патишта и улици во општина Берово за 2019 година 

 

 

1. Советот на Општина Берово го усвои Извештајот за реализација на Програмата за 

изградба, реконструкција, одржување и заштита на локални патишта и улици во 

општина Берово за 2019 година. 

 

2. Составен дел на овој Заклучок е Извештајот за реализација на Програмата за изградба, 

реконструкција, одржување и заштита на локални патишта и улици во општина Берово 

за 2019 година. 

 

3. Со влегување во сила на овој Заклучок престанува да важи Заклучокот за усвојување 

на Извештајот за реализација на Програмата за изградба, реконструкција, одржување и 

заштита на локални патишта и улици во општина Берово за 2019 година, Бр.09-4645/1 

од 26.12.2020 година. 

 

4. Овој Заклучок влегува во сила со донесувањето, а ќе се објави  во „Службен гласник 

на Општина Берово“. 

 

Бр.09-429/1                                                                            Совет на Општина Берово 

29.01.2020 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, 20/10 и 20/19), 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 давање на информации од јавен карактер на Општина 

Берово за период од 01.01.2019 година до 31.12.2019 година 

 

Се објавува  З А К Л У Ч О К за усвојување на Годишен Извештај за давање на информации 

од јавен карактер на Општина Берово за период од 01.01.2019 година до 31.12.2019 година 

Бр.09-430/1  што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 

29.01.2020 година. 

 

 

 

Бр.08-470/18                                                                                ОПШТИНА  БЕРОВО 

30.01.2020 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) и член 76 став 1 од Статутот на Општина Берово („Сл.гласник на Општина 

Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08, 20/10 и 20/19), Советот на Општина Берово на 30-тата седница 

одржанa на 29.01.2020 година донесе: 

 

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на Годишен Извештај за давање на информации од јавен карактер на Општина 

Берово за период од 01.01.2019 година до 31.12.2019 година 

 

 

1. Советот на Општина Берово го усвои Годишниот Извештај за давање на информации 

од јавен карактер на Општина Берово за период од 01.01.2019 година до 31.12.2019 

година, Бр.01-215/1 од 16.01.2020 година. 

 

2. Составен дел на овој Заклучок е Годишниот Извештај за давање на информации од 

јавен карактер на Општина Берово за период од 01.01.2019 година до 31.12.2019 

година, Бр.01-215/1 од 16.01.2020 година 

 

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

на Општина Берово“. 

 

 

   

Бр.09-430/1                                                                               Совет на Општина Берово 

29.01.2020 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, 20/10 и 20/19), 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 позитивно мислење на 

Статутот на ООУ “Никола Петров Русински” с.Русиново, Берово 

 

 

Се објавува  О Д Л У К А за давање на позитивно мислење на Статутот на ООУ “Никола 

Петров Русински” с.Русиново, Берово Бр.09-431/1   што Советот на Општина Берово ја донесе 

на седницата што се одржа на 29.01.2020 година. 

 

Бр.08-470/19                                                                                  ОПШТИНА  БЕРОВО 

30.01.2020 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 26 став 4 од Законот за  основното образование 

(“Службен Весник на Република Северна Македонија” бр.161/2019), Советот на Општина 

Берово на 30-тата седница одржана на ден 29.01.2020 година донесе: 

 

 

О Д Л У К А 

за давање на позитивно мислење на  

Статутот на ООУ “Никола Петров Русински” с.Русиново, Берово 

 

 

Член 1 

Советот на Општина Берово дава согласност на Статутот на ООУ “Никола Петров Русински” 

с.Русиново, Берово, донесен од страна на Училишниот одбор при училиштето со Одлука 

Бр.09-237/1 од 17.12.2019 година. 

 

 

Член 2 

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

гласник на Општина Берово“. 

 

 

 

Бр.09-431/1                                      Совет на Општина Берово 

29.01.2020 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, 20/10 и 20/19), 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 позитивно мислење на 

Статутот на ООУ “Дедо Иљо Малешевски” Берово 

 

 

Се објавува  О Д Л У К А за давање на позитивно мислење на Статутот на ООУ “Дедо Иљо 

Малешевски” Берово Бр.09-432/1  што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата 

што се одржа на 29.01.2020 година. 

 

 

Бр.08-470/20                                                                                 ОПШТИНА  БЕРОВО 

30.01.2020 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 26 став 4 од Законот за  основното образование 

(“Службен Весник на Република Северна Македонија” бр.161/2019), Советот на Општина 

Берово на 30-тата седница одржана на ден 29.01.2020 година донесе: 

 

 

О Д Л У К А 

за давање на позитивно мислење на  

Статутот на ООУ “Дедо Иљо Малешевски” Берово 

 

 

Член 1 

Советот на Општина Берово дава согласност на Статутот на ООУ “Дедо Иљо Малешевски” 

Берово, донесен од страна на Училишниот одбор при училиштето со Одлука Бр.01-616/3 од 

24.12.2019 година. 

 

 

Член 2 

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

гласник на Општина Берово“. 

 

 

 

Бр.09-432/1                                                 Совет на Општина Берово 

29.01.2020 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, 20/10 и 20/19), 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 

Дом на култура “Димитар Беровски” Берово за 2019 година 

 

Се објавува  З А К Л У Ч О К за усвојување на Годишен Извештај за работа на Дом на 

култура “Димитар Беровски” Берово за 2019 година Бр.09-433/1  што Советот на Општина 

Берово го  донесе на седницата што се одржа на 29.01.2020 година. 

 

 

 

Бр.08-470 /21                                                                               ОПШТИНА  БЕРОВО 

30.01.2020 год.                                                                                   Градоначалник 

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

 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на 

РМ“бр.5/02) и член 19 став 2 точка 29 од Статутот на Општина Берово („Сл.гласник на 

Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08, 20/10 и 20/19), Советот на Општина Берово на 30-

тата седница одржанa на 29.01.2020 година донесе: 

 

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на Годишен Извештај за работа на 

Дом на култура “Димитар Беровски” Берово за 2019 година 

 

 

 

1. Советот на Општина Берово го усвои Годишниот Извештај за работа на Дом на 

култура “Димитар Беровски” Берово за 2019 година, Бр.01-06/2 од 08.01.2020 година. 

 

 

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

на Општина Берово“. 

 

 

 

Бр.09-433/1                                                                         Совет на Општина Берово 

29.01.2020  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, 20/10 и 20/19), Градоначалникот на Општина Берово донесува: 

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на 

 

О Д Л У К А 

за усвојување на Годишната Програма за работа на 

Дом на култура “Димитар Беровски” Берово за 2020 година 

 

Се објавува  О Д Л У К А за усвојување на Годишната Програма за работа на 

Дом на култура “Димитар Беровски” Берово за 2020 година Бр.09-434/1  што Советот на 

Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 29.01.2020 година. 

 

 

 

Бр.08-470 /22                                                                                   ОПШТИНА  БЕРОВО 

30.01.2020 год.                                                                                       Градоначалник 

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

 

 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на 

РМ“бр.5/02) и член 19 став 2 точка 29 од Статутот на Општина Берово („Сл.гласник на 

Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08, 20/10 и 20/19), Советот на Општина Берово на 

седницата одржанa на 12.02.2019 година донесе: 

 

 

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на Годишната Програма за работа на 

Дом на култура “Димитар Беровски” Берово за 2020 година 

 

 

 

1. Советот на Општина Берово ја усвои Годишната Програма за работа на Дом на 

култура “Димитар Беровски” Берово за 2020 година, Бр.01-06/1 од 08.01.2020 година. 

 

 

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

на Општина Берово“. 

 

 

 

 

Бр.09-434/1                                                                         Совет на Општина Берово 

29.01.2020 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, 20/10 и 20/19), Градоначалникот на Општина Берово донесува: 

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на 

О Д Л У К А 

за давање на согласност на 

Измена и дополнување на Годишниот План за вработување 

на Дом на културата “Димитар Беровски” Берово за 2020 година 

 

 

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

План за вработување на Дом на културата “Димитар Беровски” Берово за 2020 година  Бр.09-

435/1  што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 29.01.2020 

година. 

 

Бр.08-470/23                                                                               ОПШТИНА  БЕРОВО 

30.01.2020 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) а во врска со член 20-б став 1 алинеја 3 и став 2 од Законот за вработените во јавниот 

сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18 и 198/18 и 

„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 143/19 и 14/20), Советот на 

Општина Берово на 30-тата седница одржана на ден 29.01.2020 година донесе: 

 

О Д Л У К А 

за давање на согласност на  

Измена и дополнување на Годишниот План за вработување 

на Дом на културата “Димитар Беровски” Берово за 2020 година 

 

Член 1 

Се дава согласност на Измената и дополнувањето на Годишниот План за вработување на Дом 

на културата “Димитар Беровски” Берово за 2020 година, Бр.01-14/1 од 20.01.2020 година. 

 

Член 2 

Одлуката за давање на согласност на Измената и дополнувањето на Годишниот План за 

вработување на Дом на културата “Димитар Беровски” Берово за 2020 година, да се достави 

до Дом на културата “Димитар Беровски” Берово. 

 

Член 3 

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

на Општина Берово“. 

 

Бр.09-435/1                Совет на Општина Берово 

29.01.2020 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, 20/10 и 20/19), 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 висина на цена на арматура за цокла 

 

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

арматура за цокла Бр.09-436/1  што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што 

се одржа на 29.01.2020 година. 

 

 Бр.08-470/24                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

30.01.2020 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, 20/10 и 20/19) , Советот на Општина Берово на 30-

тата седницата одржана на 29.01.2020 година донесе: 

 

 

З А К Л У Ч О К 

за давање на согласност на 

Одлуката за висина на цена на арматура за цокла  

 

 

1. Советот на Општина Берово дава согласност на Одлуката на Управниот Одбор при 

ЈПКР “Услуга” Берово за висина на цена на арматура за цокла , Бр.02-867/1 од 

25.12.2019 година. 

 

 

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

гласник на Општина Берово“. 

 

 

 

Бр.09-436/1                                                                     Совет на Општина Берово 

29.01.2020  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, 20/10 и 20/19), 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 собирање на смет во с.Ратево 

 

 

Се објавува  З А К Л У Ч О К за давање на согласност на Одлуката за собирање на смет во 

с.Ратево  Бр.09-437/1  што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа 

на 29.01.2020 година. 

 

 

Бр.08-470/25                                                                                   ОПШТИНА  БЕРОВО 

30.01.2020 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, 20/10 и 20/19) , Советот на Општина Берово на 30-

тата седницата одржана на 29.01.2020 година донесе: 

 

 

З А К Л У Ч О К 

за давање на согласност на 

Одлуката за собирање на смет во с.Ратево  

 

1. Советот на Општина Берово дава согласност на Одлуката на Управниот Одбор при 

ЈПКР “Услуга” Берово за собирање на смет во с.Ратево , Бр.02-484/1 од 06.08.2018 

година. 

 

 

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

гласник на Општина Берово“. 

 

 

Бр.09-437/1                                                                     Совет на Општина Берово 

29.01.2020  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, 20/10 и 20/19), Градоначалникот на Општина Берово донесува: 

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на 

О Д Л У К А 

за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите 

на давателите на јавни услуги вработени во ОЈУДГ “23 Август” Берово 

и на директорот за 2020 година 

 

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

давателите на јавни услуги вработени во ОЈУДГ “23 Август” Берово и на директорот за 2020 

година  Бр.09-438/1 што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 

29.01.2020 година. 

 

Бр.08-470/26                                                                                         ОПШТИНА  БЕРОВО 

30.01.2020 год.                                                                                              Градоначалник 

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

 

Врз основа на член 166-з од Законот за заштита на децата („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16 163/17, 21/18, 

198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.104/2019, 146/2019 и 

275/2019),  и Одлуката за утврдување на максималниот износ на вредност на бодот за 

пресметување на платите на давателите на јавни услуги и на директорите на јавните установи 

за деца за 2020 година Бр.44-110/1 од 14 јануари 2020 година, Советот на Општина Берово на 

30-та седница одржана на 29.01.2020  година донесе: 

 

О Д Л У К А 

за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите  

на давателите на јавни услуги вработени во ОЈУДГ “23 Август” Берово  

и на директорот за 2020 година 

 

Член 1 

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

давателите на јавни услуги вработени во ОЈУДГ “23 Август” Берово и на директорот за 2020 

година. 

 

Член 2 

Вредноста на бодот за пресметување на платите на давателите на јавни услуги 

вработени во ОЈУДГ “23 Август” Берово и на директорот, за периодот од 01.01.2020 до 

31.12.2020 година изнесува 81,6 денари. 

 

 

Член 3 

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

гласник на Општина Берово“, а ќе се применува започнувајќи од исплатата на плата за месец 

јануари 2020 година. 

 

 

Бр.09-438/1                                                     Совет на Општина Берово 

29.01.2020 година                                        Претседател  

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

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

Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08, 20/10 и 20/19), Градоначалникот на Општина Берово донесува: 

 

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на 

 

О Д Л У К А 

за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите 

на административните службеници во ОЈУДГ “23 Август” Берово за 2020 година 

 

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

административните службеници во ОЈУДГ “23 Август” Берово за 2020 година Бр.09-439/1  

што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 29.01.2020 година. 

 

 

Бр.08-470/27                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

30.01.2020 год.                                                                                Градоначалник 

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

 

 

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

бр.27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/2015, 5/16, 142/2016, 11/2018 и Службен Весник на РСМ 

бр.275/2019 и 14/2020), а во врска со Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за 

пресметување на платите на државните службеници за 2020 година Бр.45-10997/1 од 

28.12.2019 година (“Службен Весник на РСМ” Бр.276/2019), Советот на Општина Берово на 

30-тата седница одржана на  29.01.2020 година донесе: 

 

О Д Л У К А 

за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите  

на административните службеници во ОЈУДГ “23 Август” Берово за 2020 година 

 

Член 1 

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

административните службеници во ОЈУДГ “23 Август” Берово за 2020 година. 

 

Член 2 

Исплатата на платите на вработените ќе се извршува во рамките на обезбедените 

средства во Буџетот на установата за 2020 година. 

Вредноста на бодот за пресметување на платите на административните службеници за 

2020 година изнесува 81,6 денари. 

 

Член 3 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на 

Општина Берово“, а ќе се применува со исплата на платата за месец јануари 2020 година. 

 

 

 

Бр.09-439/1                                               Совет на Општина Берово 

29 .01.2020  година                                       Претседател  

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

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

Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08, 20/10 и 20/19), Градоначалникот на Општина Берово донесува: 

 

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на 

 

Дополнување на П Р О Г Р А М А  (ЈД, Ј6 и ЈФ) 

за изградба,реконструкција и одржување на локални патишта и улици во Општина Берово во 

2020 година 

 

Се објавува  О Д Л У К А За дополнување на П Р О Г Р А М А  (ЈД, Ј6 и ЈФ) за 

изградба,реконструкција и одржување на локални патишта и улици во Општина Берово во 

2020 година Бр.09-440/1  што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се 

одржа на 29.01.2020 година. 

 

 

Бр.08-470/28                                                                             ОПШТИНА  БЕРОВО 

30.01.2020 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.5/2002),а во врска со член 14 став 4 и член 15 став 3 од Законот за јавни патишта (Сл. 

Весник на РМ бр.84/08........163/16) и член 19 став 2 точка 12 од Статутот на Општина Берово 

(“Службен Гласник на Општина Берово” бр. 13/02,18/07,30/08, 20/10 и 20/19),Советот на 

Општина Берово на 30-та седницата одржана на 29.01.2020 год. донесе: 

 

 

Дополнување на 

П Р О Г Р А М А  (ЈД, Ј6 и ЈФ) 

за изградба,реконструкција и одржување 

на локални патишта и улици во Општина Берово 

во 2020 година 

 
 

Член 1 

Се врши дополнување на Програма (ЈД, Ј6 и ЈФ) за изградба,реконструкција и 

одржување на локални патишта и улици во Општина Берово во 2020 година, со бр. 09-4533/1 

од 19.12.2019 год. и Дополнување на Програмата (ЈД,Ј6 и ЈФ) бр.09-4651/1 од 26.12.2019 год. 

донесени од Советот на Општина Берово. 

 

 

Член 2 

 Во точка 1 Изградба, доизградба,реконструкција и санирање на улици во Општина 

Берово се вршат следните измени: 

  

Во подточка 1.2 Реконструкција и рехабилитација на улици вредноста „43.579.729,оо 

денари „ се менува и гласи „ 43.862.487,оо денари„. 

 Во истата подточка, после петтата  алинеја се додаваат нова алинеја која гласи: 

*Пешачка патека –крак на ул.„Прохор Пчињски“ – Берово ........   282.758,00ден. 
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Во подточка 1.8 Одржување и заштита на локални патишта и улици вредноста 

„2.001.171,оо денари „ се менува и гласи „ 2.451.171,оо денари„. 

 Во истата подточка, после петтата  алинеја се додаваат нова алинеја која гласи: 

*Изградба на потпорен ѕид на ул.„Маршал Тито“ – Берово ........   450.000,00ден. 

 

 

Во подточката Се вкупно 1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7+1.8+1.9+1.10 вредноста  

„70.023.735,оо денари „ се менува и гласи „70.756.493,оо ден „. 

Во последната подточка Се вкупно 1+2 вредноста „71.203.735,оо ден.“ се менува и 

гласи „71.936.493 ден.“ 

       

Член 3 

 

 

  Во  делот „ПРИХОДИ„ се вршат следните измени: 

   

 Во Точката 1. Изградба,доизградба, реконструкција и санирање на улици и подточката   

- Средства од повисоко ниво на власт и донации,вредноста „40.239.575,00 ден. “ се менува и 

гласи „ 40.373.476 ден.“  

Во истата подточка, после третата алинеја се додава нова алинеја која гласи:  

* -Средства за Пешачка патека –крак на ул.„Прохор Пчињски“ – Берово  се предвидени од:  

-Министерство без ресор............................................................................... 133.901,00ден      -             

-Сопствено учество..........................................................................................148.857,00 ден„. 

         

  

Во подточка Сопствено учество вредноста „29.784.160,00 ден.“ се менува и гласи 

„30.383.017,00 ден.“ 

  

Во подточката Вкупно вредноста „70.023.735,оо денари „ се менува и гласи „70.306.493,00 

денари„. 

 Во последниот став Се Вкупно 1+2  вредноста „71.203.735,оо денари „ се менува и 

гласи „71.936.493,оо ден. „. 

 

 

Член 4 

 

Останатите одредби од  Програма(ЈД, Ј6 и ЈФ) за изградба,реконструкција и 

одржување на локални патишта и улици во Општина Берово во 2020 година, 09-4533/1 од 

19.12.2019 год. и Дополнување на Програмата (ЈД,Ј6 и ЈФ) бр.09-4651/1 од 26.12.2019 год. 

донесени од Советот на Општина Берово, остануваат исти. 

 

 

Член 5 

Овие измени и дополнувања влегуваат во сила со денот на донесувањето и ќе се 

објават  во „Службен Гласник на Општина Берово„ . 

 

 

Бр.09-440/1  

Во Берово, 29.01.2020 година 

                                                                                                      Совет на Општина Берово                                                               

                                                                                                                Претседател  

                                                                                                         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, 20/10 и 20/19), Градоначалникот на Општина Берово донесува: 

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за доделување на средства од  

Буџетот на Општина Берово за 2020 година 

 

Се објавува  Р Е Ш Е Н И Е за доделување на средства од Буџетот на Општина Берово за 2020 

година Бр.09-366/2  што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 

29.01.2020 година. 

 

 

Бр.08-470/29                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

30.01.2020 год.                                                                                Градоначалник 

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

 

 

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

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

(“Службен гласник на Општина Берово” бр.13/2002, 18/2007, 30/2008 и 20/2010), член 5 од 

Правилникот за критериумите, постапката и реализацијата на трансфери по поднесени барања 

за еднократна парична помош на физички лица (“Службен гласник на Општина Берово” 

бр.16/2019) Советот на Општина Берово на седницата одржана на ден 29.01.2020 година 

донесе: 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за доделување на средства од  

Буџетот на Општина Берово за 2020 година 

 

1. На Даниела Алексовска од с. Двориште- Берово со ЕМБГ ххххххххххххх, со 

адреса на живеење во с. Двориште- Берово и се доделуваат 10.000,оо денари 

како еднократната парична помош. 

 

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

за 2020 година, програма А0, потставка 412110 – постојана резерва 

(непредвидливи расходи). 

 

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

го спроведе ова Решение на трансакциска сметка бр. ххххххххх на Уни 

банка. 

 

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

“Службен гласник на Општина Берово”. 

 

 

Бр.09-366/2                                             Совет на Општина Берово                             

29.01.2020 година                                                                    Претседател 

             Берово                                                                           Јован Матеничарски с.р. 

 

 



30.01.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО    бр. 28   стр. 

 

62 

 

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, 20/10 и 20/19), Градоначалникот на Општина Берово донесува: 

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

за доделување на средства од 

Буџетот на Општина Берово за 2020 година 

 

Се објавува  Р Е Ш Е Н И Е за доделување на средства од Буџетот на Општина Берово за 2020 

година Бр.09-371/2  што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 

29.01.2020 година. 

 

Бр.08-470/30                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

30.01.2020 год.                                                                                Градоначалник 

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

 

 

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

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

(“Службен гласник на Општина Берово” бр.13/2002, 18/2007, 30/2008 и 20/2010), член 4 од 

Правилникот за критериумите, постапката и реализацијата на трансфери по поднесени барања 

за еднократна парична помош на физички лица (“Службен гласник на Општина Берово” 

бр.16/2019) Советот на Општина Берово на 30-тата  седница одржана на ден 29.01.2020 

година донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за доделување на средства од  

Буџетот на Општина Берово за 2020 година 

 

 

1.На Зоран Пармачки од  с. Будинарци- Берово со ЕМБГ ххххххххххх, со адреса 

на живеење во с. Будинарци- Берово му се доделуваат 20.000,оо денари како 

еднократната парична помош. 

 

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

за 2020 година, програма А0, потставка 412110 – постојана резерва 

(непредвидливи расходи). 

 

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

спроведе ова Решение на трансакциска сметка бр. хххххххххххх на 

Еуростандард банка. 

 

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

“Службен гласник на Општина Берово”. 

 

 

Бр.09-371/2                                             Совет на Општина Берово                            

29.01.2020 година                                                                    Претседател 

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

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

Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08, 20/10 и 20/19), Градоначалникот на Општина Берово донесува: 

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за доделување на средства од 

Буџетот на Општина Берово за 2020 година 

 

 

Се објавува  Р Е Ш Е Н И Е за доделување на средства од Буџетот на Општина Берово за 2020 

година Бр.09-443/1  што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 

29.01.2020 година. 

 

Бр.08-470/31                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

30.01.2020 год.                                                                                Градоначалник 

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

 

 

 

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

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

(“Службен гласник на Општина Берово” бр.13/2002, 18/2007, 30/2008 и 20/2010), член 4 од 

Правилникот за критериумите, постапката и реализацијата на трансфери по поднесени барања 

за еднократна парична помош на физички лица (“Службен гласник на Општина Берово” 

бр.16/2019) Советот на Општина Берово на 30-тата  седница одржана на ден 29.01.2020 

година донесе: 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за доделување на средства од  

Буџетот на Општина Берово за 2020 година 

 

1.На Марјан Младеновски од  с. Двориште - Берово со ЕМБГ ххххххххххх со 

адреса на живеење на ул.,,10” бр. 121 во с. Двориште - Берово му се доделуваат 

10.000,оо денари како еднократната парична помош. 

 

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

за 2020 година, програма А0, потставка 412110 – постојана резерва 

(непредвидливи расходи).. 

 

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

спроведе ова Решение на трансакциска сметка бр. хххххххххххх на Уни банка. 

 

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

“Службен гласник на Општина Берово”. 

 

 

Бр.09-443/1                                             Совет на Општина Берово                            

29.01.2020 година                                                                  Претседател 

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

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

Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08, 20/10 и 20/19), Градоначалникот на Општина Берово донесува: 

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за доделување на средства од 

Буџетот на Општина Берово за 2020 година 

 

Се објавува  Р Е Ш Е Н И Е за доделување на средства од Буџетот на Општина Берово за 2020 

година  Бр.09-164/2 што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 

29.01.2020 година. 

 

 

Бр.08-470/32                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

30.01.2020 год.                                                                                Градоначалник 

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

 

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

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

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

ПРОГРАМАТА за активностите на Општина Берово во областа на културата за 2020година 

бр. 09-4527/1 усвоена на 19.12.2019 година, Советот на Општина Берово на 30-тата  седница 

одржана на ден 29.01.2020 година донесе: 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за доделување на средства од  

Буџетот на Општина Берово за 2020 година 

 

 

1.На Филип Дракалски од  с. Владимирово- Берово со ЕМБГ хххххххххххх, со адреса 

на живеење на ул.,,Дамјан Груев” во с. Владимирово - Берово му се доделуваат 

20.000,оо денари како еднократната парична помош за издавање на книгата поезија 

,,Его”. 

 

2.Средствата за таа намена ќе бидат исплатени од Буџетот на Општина Берово за 2020 

година, програма А0, потставка 464990 – други трансфери. 

 

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

спроведе ова Решение на трансакциска сметка бр. хххххххххх на Стопанска  банка. 

 

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

гласник на Општина Берово”. 

 

 

Бр.09-164/2                                             Совет на Општина Берово                            

29.01.2020 година                                                                  Претседател 

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

Македонија бр. 05/2002), член 5 став 1 од Правилникот за критериумите и постапката за реализација 

на трансфери по поднесени барања од физички лица за добивање на еднократна парична помош бр. 01 

- 543/1 од 01.03.2016 година, врз основа на поднесеното барање со брoj 05 - 90/1 од 09.01.2020 година 

и Записник од Комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите за добивање 

на еднократна парична помош со архивски број 05 – 90/5 од 29.01.2020 година, Градоначалникот на 

Општина Берово донесе 

РЕШЕНИЕ 

 за исплата на парична помош  

од Буџетот на Општина Берово за 2020 година 

 

1. Од средствата на Буџетот на Општина Берово за 2020 година на лицето Тача Бошнаковска со 

адреса на живеење ул. „/“ бр./ во с.Будинарци, Берово со ЕМБГ хххххххххххххх, 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 2020 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 

Тача Бошнаковска на трансакциска сметка ххххххххххххххх на Стопанска Банка АД Скопје.  

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

 

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

Од страна на лицето Тача Бошнаковска е поднесено Барање за добивање на еднократна 

парична помош со наш архивски број 05 – 90/1 примено во архива на Општина Берово на ден 

09.01.2020 година. Комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите за 

добивање на еднократна парична помош го разгледа поднесеното барање и од страна на Комисијата е 

изготвен Записник со архивски број 05 – 90/5 од 29.01.2020 година, во кој од приложените документи 

Комисијата констатираше дека потребната документација е комплетна и барателот ги исполнува 

критериумите за доделување на средства за еднократна парична помош согласно член 5 став 1 од 

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

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

година.  

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

ова Решение.  

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

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

 

Бр. 05 – 90/6                           Општина Берово 

29.01.2020 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), 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, врз основа на поднесеното 

барање со брoj 05 - 341/1 од 24.01.2020 година и Записник од Комисијата за утврдување кои 

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

архивски број 05 – 341/2 од 29.01.2020 година, Градоначалникот на Општина Берово донесе 

 

РЕШЕНИЕ 

 за исплата на парична помош  

од Буџетот на Општина Берово за 2020 година 

 

1. Од средствата на Буџетот на Општина Берово за 2020 година на лицето Натка 

Раденовска со адреса на живеење ул. „Моша Пијаде“ бр.78/2-33 во Берово со ЕМБГ 

ххххххххххх, 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 2020 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 Натка Раденовска на трансакциска сметка ххххххххххх  на Еуростандард Банка АД 

Скопје.  

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

 

           ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

 

Од страна на лицето Натка Раденовска е поднесено Барање за добивање на еднократна 

парична помош со наш архивски број 05 – 341/1 примено во архива на Општина Берово на 

ден 24.01.2020 година. Комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат 

критериумите за добивање на еднократна парична помош го разгледа поднесеното барање и 

од страна на Комисијата е изготвен Записник со архивски број 05 – 341/2 од 29.01.2020 

година, во кој 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.  

 

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

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

 

 

Бр. 05 – 341/3                                   Општина Берово 

29.01.2020 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), 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, врз основа на поднесеното 

барање со брoj 05 - 380/1 од 27.01.2020 година и Записник од Комисијата за утврдување кои 

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

архивски број 05 – 380/2 од 29.01.2020 година, Градоначалникот на Општина Берово донесе 

 

РЕШЕНИЕ 

 за исплата на парична помош  

од Буџетот на Општина Берово за 2020 година 

 

1. Од средствата на Буџетот на Општина Берово за 2020 година на лицето Мустафа 

Едипов со адреса на живеење ул. „Прохор Пчињски“ бр.44 во Берово со ЕМБГ 

ххххххххххххх, 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 2020 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 Мустафа Едипов на трансакциска сметка ххххххххххххх на Уни Банка АД Скопје.  

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

 

           ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

 

Од страна на лицето Мустафа Едипов е поднесено Барање за добивање на еднократна 

парична помош со наш архивски број 05 – 380/1 примено во архива на Општина Берово на 

ден 27.01.2020 година. Комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат 

критериумите за добивање на еднократна парична помош го разгледа поднесеното барање и 

од страна на Комисијата е изготвен Записник со архивски број 05 – 380/2 од 29.01.2020 

година, во кој 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.  

 

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

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

 

 

 

Бр. 05 – 380/3                                      Општина Берово 

29.01.2020 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), член 4 став 1 од Правилникот за критериумите 

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

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

барање со брoj 05 - 283/1 од 21.01.2020 година и Записник од Комисијата за утврдување кои 

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

архивски број 05 – 283/2 од 24.01.2020 година, Градоначалникот на Општина Берово донесе 

 

РЕШЕНИЕ 

 за исплата на парична помош  

од Буџетот на Општина Берово за 2020 година 

 

1. Од средствата на Буџетот на Општина Берово за 2020 година на лицето Зоран 

Пармачки со адреса на живеење ул. „/“ бр./ во с.Будинарци, Берово со ЕМБГ ххххххххххх, да 

се исплати парична помош во висина од 10.000,оо денари поради болничко лекување.  

2. Средствата ќе бидат исплатени од Буџетот на Општина Берово за 2020 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 Зоран Пармачки на трансакциска сметка хххххххххххххххх  на Еуростандард Банка 

АД Скопје.  

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

 

           ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

 

Од страна на лицето Зоран Пармачки е поднесено Барање за добивање на еднократна 

парична помош со наш архивски број 05 – 283/1 примено во архива на Општина Берово на 

ден 21.01.2020 година. Комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат 

критериумите за добивање на еднократна парична помош го разгледа поднесеното барање и 

од страна на Комисијата е изготвен Записник со архивски број 05 – 283/2 од 24.01.2020 

година, во кој 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 1 од Правилникот за 

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

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

година.  

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

изреката на ова Решение.  

 

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

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

 

 

 

Бр. 05 – 283/3                            Општина Берово 

24.01.2020 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), член 5 став 1 од Правилникот за критериумите и 

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

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

барање со брoj 05 - 365/1 од 27.01.2020 година и Записник од Комисијата за утврдување кои 

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

архивски број 05 – 365/2 од 29.01.2020 година, Градоначалникот на Општина Берово донесе 

 

РЕШЕНИЕ 

 за исплата на парична помош  

од Буџетот на Општина Берово за 2020 година 

 

1. Од средствата на Буџетот на Општина Берово за 2020 година на лицето Даниела 

Алексовска со адреса на живеење ул. „4“ бр.44 во с.Двориште, Берово со ЕМБГ хххххххххх, 

да се исплати парична помош во висина од 6.000,оо денари поради незавидна финансиска 

состојба.   

2. Средствата ќе бидат исплатени од Буџетот на Општина Берово за 2020 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 Даниела Алексовска на трансакциска сметка хххххххххххххх  на Уни Банка АД 

Скопје.  

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

 

           ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

 

Од страна на лицето Даниела Алексовска е поднесено Барање за добивање на 

еднократна парична помош со наш архивски број 05 – 365/1 примено во архива на Општина 

Берово на ден 27.01.2020 година. Комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат 

критериумите за добивање на еднократна парична помош го разгледа поднесеното барање и 

од страна на Комисијата е изготвен Записник со архивски број 05 – 365/2 од 29.01.2020 

година, во кој од приложените документи Комисијата констатираше дека потребната 

документација е комплетна и барателот ги исполнува критериумите за доделување на 

средства за еднократна парична помош согласно член 5 став 1 од Правилникот за 

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

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

година.  

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

изреката на ова Решение.  

 

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

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

 

 

Бр. 05 – 365/3                                             Општина Берово 

29.01.2020 година                                    Градоначалник 

Берово                                Звонко Пекевски с.р. 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 8 и член 63 од Законот за локална самоуправа 

(Службен Весник на Република Македонија бр. 05/2002), член 22 став 1 од Одлуката за 

извршување на Буџетот на Општина Берово за 2020 година со архивски број 09 – 4642/1 од 

26.12.2019 година, Записник со архивски број 05 – 406/2 од 30.01.2020 година, согласно член 

4 и член 6 став 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 архивски број 09 - 4522/1 од 19.12.2019 година, Градоначалникот на 

Општина Берово донесе   

РЕШЕНИЕ 

 за исплата на средства  

од Буџетот на Општина Берово за 2020 година 

 

1. На лицето Билјана Фиданска со адреса на живеење ул. „Вељко Влаховиќ“ бр.7 во 

Берово со ЕМБГ хххххххххххххх, од Буџетот на Општина Берово за 2020 година се доделува 

парична помош во висина од 5.000,оо денари за новородено дете.  

2. Средствата ќе бидат исплатени од Буџетот на Општина Берово за 2020 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 Билјана Фиданска, на трансакциска сметка број хххххххххх  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 Билјана Фиданска достави Барање за исплата на парична помош за новородено 

дете до Градоначалник на Општина Берово со архивски број 05 – 406/1 од 29.01.2020 година.     

Комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите за 

добивање на еднократна помош или парична награда направи увид во доставената 

документација и констатираше со записник со архивски број 05 – 406/2 од 30.01.2020 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 архивски број 09 - 

4522/1 од 19.12.2019 годинаи дека истиот ги исполнува условите за исплата на средства од 

Буџетот на Општина Берово за 2019 година.   

Согласно член 22 став 1 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Берово за 

2020 година со архивски број 09 – 4642/1 од 26.12.2019 година, за секое новородено дете чии 

родители се со место на живеење во Општина Берово, ќе се врши исплата на 5.000,оо денари 

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

заштита.  

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

изреката на ова решение.   

 

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

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

 

 

 

Бр. 05 – 406/3                               Општина Берово 

30.01.2020 година                             Градоначалник 

Берово        Звонко Пекевски с.р. 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 8 и член 63 од Законот за локална самоуправа 

(Службен Весник на Република Македонија бр. 05/2002), член 22 од Одлуката за извршување 

на Буџетот на Општина Берово за 2019 година со архивски број 09 – 4287/1 од 27.12.2018 

година, Записник со архивски број 05 – 4659/2 од 30.12.2019 година, согласно член 6 став 5 од 

Правилник за критериумите и постапката за реализација на трансфери по поднесени барања 

од физички лица за добивање на еднократна парична помош за новородено дете со наш 

архивски број 09 – 765/1 од 02.03.2018 година и член 1 од Измена на 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 архивски број 09 – 

3922/1 од 30.11.2018 година, Градоначалникот на Општина Берово донесе  

 

РЕШЕНИЕ 

 за исплата на средства  

од Буџетот на Општина Берово за 2019 година 

 

1. На лицето Верица Вакадинска со адреса на живеење ул. „Кочо Рацин“ бр.20 во 

Берово со ЕМБГ хххххххххххх, од Буџетот на Општина Берово за 2019 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 2020 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 Верица Вакадинска, на трансакциска сметка број хххххххххххх  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 Верица Вакадинска достави Барање за исплата на парична помош за 

новородено дете до Градоначалник на Општина Берово со архивски број 05 – 4659/1 од 

26.12.2019 година.     

Комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите за 

добивање на еднократна помош или парична награда направи увид во доставената 

документација и констатираше со записник со архивски број 05 – 4659/2 од 30.12.2019 година 

дека барателот има доставено комплетна документација согласно член 5 од Правилникот за 

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

лица за добивање на еднократна парична помош за новородено дете со наш архивски број 09 

– 765/1 од 02.03.2018 година и член 1 од Измена на 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 архивски број 09 – 3922/1 од 30.11.2018 

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

Берово за 2019 година.   

Согласно член 22 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Берово за 2019 

година со архивски број 09 – 4287/1 од 27.12.2018 година, за секое новородено дете чии 

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

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

заштита.  

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

изреката на ова решение.   

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

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

 

Бр. 05 – 4659/3                                       Општина Берово 

30.12.2019 година                              Градоначалник 

Берово                Звонко Пекевски с.р. 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 8 и член 63 од Законот за локална самоуправа (Службен 

Весник на Република Македонија бр. 05/2002), член 22 од Одлуката за извршување на 

Буџетот на Општина Берово за 2019 година со архивски број 09 – 4287/1 од 27.12.2018 

година, Записник со архивски број 05 – 4682/2 од 30.12.2019 година, согласно член 6 став 5 од 

Правилник за критериумите и постапката за реализација на трансфери по поднесени барања 

од физички лица за добивање на еднократна парична помош за новородено дете со наш 

архивски број 09 – 765/1 од 02.03.2018 година и член 1 од Измена на 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 архивски број 09 – 

3922/1 од 30.11.2018 година, Градоначалникот на Општина Берово донесе  

 

РЕШЕНИЕ 

 за исплата на средства  

од Буџетот на Општина Берово за 2019 година 

 

1. На лицето Верица Ковчегарска со адреса на живеење ул. „Илинденска“ бр.34 во 

Берово со ЕМБГ ххххххххххх, од Буџетот на Општина Берово за 2019 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 2020 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 Верица Ковчегарска, на трансакциска сметка број хххххххххх  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 Верица Ковчегарска достави Барање за исплата на парична помош за 

новородено дете до Градоначалник на Општина Берово со архивски број 05 – 4682/1 од 

30.12.2019 година.     

Комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите за 

добивање на еднократна помош или парична награда направи увид во доставената 

документација и констатираше со записник со архивски број 05 – 4682/2 од 30.12.2019 година 

дека барателот има доставено комплетна документација согласно член 5 од Правилникот за 

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

лица за добивање на еднократна парична помош за новородено дете со наш архивски број 09 

– 765/1 од 02.03.2018 година и член 1 од Измена на 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 архивски број 09 – 3922/1 од 30.11.2018 

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

Берово за 2019 година.   

Согласно член 22 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Берово за 2019 

година со архивски број 09 – 4287/1 од 27.12.2018 година, за секое новородено дете чии 

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

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

заштита.  

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

изреката на ова решение.   

 

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

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

 

Бр. 05 – 4682/3                                                    Општина Берово 

30.12.2019 година                                           Градоначалник 

Берово                             Звонко Пекевски с.р. 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 8 и член 63 од Законот за локална самоуправа (Службен 

Весник на Република Македонија бр. 05/2002), член 22 став 1 од Одлуката за извршување на 

Буџетот на Општина Берово за 2020 година со архивски број 09 – 4642/1 од 26.12.2019 

година, Записник со архивски број 05 – 343/2 од 29.01.2020 година, согласно член 4 и член 6 

став 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 архивски број 09 - 4522/1 од 19.12.2019 година, Градоначалникот на Општина Берово 

донесе   

 

РЕШЕНИЕ 

 за исплата на средства  

од Буџетот на Општина Берово за 2020 година 

 

1. На лицето Ленче Ташовска со адреса на живеење ул. „Страшо Пинџур“ бр.17 во 

Берово со ЕМБГ ххххххххххххх, од Буџетот на Општина Берово за 2020 година се доделува 

парична помош во висина од 5.000,оо денари за новородено дете.  

2. Средствата ќе бидат исплатени од Буџетот на Општина Берово за 2020 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“. 

 

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

 

Лицето Ленче Ташовска достави Барање за исплата на парична помош за новородено 

дете до Градоначалник на Општина Берово со архивски број 05 – 343/1 од 24.01.2020 година.     

Комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите за 

добивање на еднократна помош или парична награда направи увид во доставената 

документација и констатираше со записник со архивски број 05 – 343/2 од 29.01.2020 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 архивски број 09 - 

4522/1 од 19.12.2019 годинаи дека истиот ги исполнува условите за исплата на средства од 

Буџетот на Општина Берово за 2019 година.   

Согласно член 22 став 1 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Берово за 

2020 година со архивски број 09 – 4642/1 од 26.12.2019 година, за секое новородено дете чии 

родители се со место на живеење во Општина Берово, ќе се врши исплата на 5.000,оо денари 

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

заштита.  

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

изреката на ова решение.   

 

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

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

 

 

 

 

Бр. 05 – 343/3                           Општина Берово 

30.01.2020 година                       Градоначалник 

Берово        Звонко Пекевски с.р. 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 8 и член 63 од Законот за локална самоуправа 

(Службен Весник на Република Македонија бр. 05/2002), член 22 став 1 од Одлуката за 

извршување на Буџетот на Општина Берово за 2020 година со архивски број 09 – 4642/1 од 

26.12.2019 година, Записник со архивски број 05 – 408/2 од 30.01.2020 година, согласно член 

4 и член 6 став 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 архивски број 09 - 4522/1 од 19.12.2019 година, Градоначалникот на 

Општина Берово донесе   

 

РЕШЕНИЕ 

 за исплата на средства  

од Буџетот на Општина Берово за 2020 година 

 

1. На лицето Сања Радински со адреса на живеење ул. „Димитар Беровски“ бр.6 во 

Берово со ЕМБГ хххххххххххх, од Буџетот на Општина Берово за 2020 година се доделува 

парична помош во висина од 5.000,оо денари за новородено дете.  

2. Средствата ќе бидат исплатени од Буџетот на Општина Берово за 2020 година 

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

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

име на Сања Радински, на трансакциска сметка број хххххххххх  на Стопанска Банка АД 

Скопје.  

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

Гласник на Општина Берово“. 

 

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

 

Лицето Сања Радински достави Барање за исплата на парична помош за новородено 

дете до Градоначалник на Општина Берово со архивски број 05 – 408/1 од 29.01.2020 година.     

Комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите за 

добивање на еднократна помош или парична награда направи увид во доставената 

документација и констатираше со записник со архивски број 05 – 408/2 од 30.01.2020 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 архивски број 09 - 

4522/1 од 19.12.2019 годинаи дека истиот ги исполнува условите за исплата на средства од 

Буџетот на Општина Берово за 2019 година.   

Согласно член 22 став 1 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Берово за 

2020 година со архивски број 09 – 4642/1 од 26.12.2019 година, за секое новородено дете чии 

родители се со место на живеење во Општина Берово, ќе се врши исплата на 5.000,оо денари 

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

заштита.  

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

изреката на ова решение.   

 

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

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

 

 

 

Бр. 05 – 408/3                                         Општина Берово 

30.01.2020 година                               Градоначалник 

Берово                    Звонко Пекевски с.р. 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 8 и член 63 од Законот за локална самоуправа 

(Службен Весник на Република Македонија бр. 05/2002), член 22 став 1 од Одлуката за 

извршување на Буџетот на Општина Берово за 2020 година со архивски број 09 – 4642/1 од 

26.12.2019 година, Записник со архивски број 05 – 351/2 од 29.01.2020 година, согласно член 

4 и член 6 став 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 архивски број 09 - 4522/1 од 19.12.2019 година, Градоначалникот на 

Општина Берово донесе   

 

РЕШЕНИЕ 

 за исплата на средства  

од Буџетот на Општина Берово за 2020 година 

 

1. На лицето Тамара Кацарска Паловска со адреса на живеење ул. „/“ бр./ во 

с.Будинарци, Берово со ЕМБГ ххххххххххх, од Буџетот на Општина Берово за 2020 година се 

доделува парична помош во висина од 5.000,оо денари за новородено дете.  

2. Средствата ќе бидат исплатени од Буџетот на Општина Берово за 2019 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 Тамара Кацарска Паловска, на трансакциска сметка број хххххххххххх 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 Тамара Кацарска Паловска достави Барање за исплата на парична помош за 

новородено дете до Градоначалник на Општина Берово со архивски број 05 – 351/1 од 

24.01.2020 година.     

Комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите за 

добивање на еднократна помош или парична награда направи увид во доставената 

документација и констатираше со записник со архивски број 05 – 351/2 од 29.01.2020 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 архивски број 09 - 

4522/1 од 19.12.2019 годинаи дека истиот ги исполнува условите за исплата на средства од 

Буџетот на Општина Берово за 2019 година.   

Согласно член 22 став 1 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Берово за 

2020 година со архивски број 09 – 4642/1 од 26.12.2019 година, за секое новородено дете чии 

родители се со место на живеење во Општина Берово, ќе се врши исплата на 5.000,оо денари 

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

заштита.  

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

изреката на ова решение.   

 

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

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

 

 

Бр. 05 – 351/3                                  Општина Берово 

30.01.2020 година                        Градоначалник 

Берово         Звонко Пекевски с.р. 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 8 и член 63 од Законот за локална самоуправа (Службен 

Весник на Република Македонија бр. 05/2002), член 22 став 1 од Одлуката за извршување на 

Буџетот на Општина Берово за 2020 година со архивски број 09 – 4642/1 од 26.12.2019 

година, Записник со архивски број 05 – 355/2 од 29.01.2020 година, согласно член 4 и член 6 

став 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 архивски број 09 - 4522/1 од 19.12.2019 година, Градоначалникот на Општина Берово 

донесе   

 

РЕШЕНИЕ 

 за исплата на средства  

од Буџетот на Општина Берово за 2020 година 

 

1. На лицето Танкица Бекирова со адреса на живеење ул. „11-ти Октомври“ бр.8 во 

Берово со ЕМБГ 1104997496500, од Буџетот на Општина Берово за 2020 година се доделува 

парична помош во висина од 5.000,оо денари за новородено дете.  

2. Средствата ќе бидат исплатени од Буџетот на Општина Берово за 2019 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 Танкица Бекирова, на трансакциска сметка број 240127014501770  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 Танкица Бекирова достави Барање за исплата на парична помош за новородено 

дете до Градоначалник на Општина Берово со архивски број 05 – 355/1 од 24.01.2020 година.     

Комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите за 

добивање на еднократна помош или парична награда направи увид во доставената 

документација и констатираше со записник со архивски број 05 – 355/2 од 29.01.2020 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 архивски број 09 - 

4522/1 од 19.12.2019 годинаи дека истиот ги исполнува условите за исплата на средства од 

Буџетот на Општина Берово за 2019 година.   

Согласно член 22 став 1 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Берово за 

2020 година со архивски број 09 – 4642/1 од 26.12.2019 година, за секое новородено дете чии 

родители се со место на живеење во Општина Берово, ќе се врши исплата на 5.000,оо денари 

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

заштита.  

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

изреката на ова решение.   

 

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

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

 

Бр. 05 – 355/3                                           Општина Берово 

30.01.2020 година                               Градоначалник 

Берово                                      Звонко Пекевски с.р. 

 

ИЗДАВА: 

ОПШТИНА БЕРОВО 


