
17.05.2019 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО    бр. 19  стр. 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

С О Д Р Ж И Н А 

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К за  објавување на О Д Л У К А за пристапување кон измена на Статутот на 

Општина Берово…………………………………………………………………………………………….. 

 

О Д Л У К А за пристапување кон измена на Статутот на Општина Берово............................................ 

 

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 Општина Берово за 2019 година......................... 

 

О Д Л У К А за давање на согласност на Измена и дополнување на Годишниот План за вработување 

на Општина Берово за 2019 година............................................................................................................... 

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К за  објавување на О Д Л У К А за измена на Одлуката за одобрување на 

финансиски средства за учество на Општина Берово во реализација на проектот “Подобрување на 

рекреативниот туризам во Источен плански регион” – Општина Берово................................................. 

 

О Д Л У К А  за измена на Одлуката за одобрување на финансиски средства за учество на Општина 

Берово во реализација на проектот “Подобрување на рекреативниот туризам во Источен плански 

регион” – Општина Берово............................................................................................................................. 

 

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 за соработка со Национална Установа Завод за заштита на спомениците 

на култура и Музеј –Штип.............................................................................................................................. 

 

О Д Л У К А за давање согласност и овластување за потпишување на Договор за соработка со  

Национална Установа Завод за заштита на спомениците на култура и Музеј –Штип............................. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К за  објавување на О Д Л У К А за давање на трајно користење на движна ствар 

- специјализирана машина за метење за потребите на ЈПКР “Услуга” Берово........................................ 

 

О Д Л У К А за давање на трајно користење на движна ствар - специјализирана машина за метење 

за потребите на ЈПКР “Услуга” Берово......................................................................................................... 

 

ИЗЛЕГУВА ПО 

ПОТРЕБА 

17.05.2019 

БРОЈ  19 
ПРИМЕРОКОТ Е БЕСПЛАТЕН 

       СЛУЖБЕН   ГЛАСНИК 

       НА ОПШТИНА  БЕРОВО 



17.05.2019 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО    бр. 19  стр. 

 

 

 

2 

З  А К  Л  У  Ч  О  К за  објавување на О Д Л У К А за давање на користење на движна ствар –  

автобус YUTONG сопственост на општина Берово.................................................................................... 

 

О Д Л У К А за давање на користење на движна ствар –  автобус YUTONG сопственост на општина 

Берово............................................................................................................................................................... 

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К за  објавување на П Р А В И Л Н И К за условите, начинот и постапката за 

користење и располагање со движна ствар – автобус Yutong, сопственост на Општина Берово........... 

 

П Р А В И Л Н И К за условите, начинот и постапката за користење и располагање со движна ствар 

– автобус Yutong, сопственост на Општина Берово.................................................................................... 

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К за  објавување на П Р А В И Л Н И К за доделување на општински награди и 

признанија и прогласување на почесни граѓани на oпштина Берово......................................................... 

 

П Р А В И Л Н И К за доделување на општински награди и признанија и прогласување на почесни 

граѓани на oпштина Берово............................................................................................................................ 

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К за  објавување на О Д Л У К А за прифаќање на Предлог за воспоставување на 

меѓуопштинска соработка.............................................................................................................................. 

 

О Д Л У К А ЗА ПРИФАЌАЊЕ НА ПРЕДЛОГ ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА МЕЃУОПШТИНСКА 

СОРАБОТКА................................................................................................................................................... 

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К за  објавување на Р Е Ш Е Н И Е за номинирање на член на заедничка 

Комисија за подготoвка на предлогот на актот за конституирање на заедничко јавно претпријатие.... 

 

Р Е Ш Е Н И Е за номинирање на член на заедничка Комисија за подготoвка на предлогот на актот 

за конституирање на заедничко јавно претпријатие.................................................................................... 

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К за  објавување на О Д Л У К А за донесување на Програмата за енергетска 

ефикасност на Општина Берово за период 2019-2021 година.................................................................... 

 

О Д Л У К А за донесување на Програмата за енергетска ефикасност на Општина Берово за период 

2019-2021 година............................................................................................................................................. 

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К за  објавување на О Д Л У К А за давање на недвижна ствар во закуп и 

одржување........................................................................................................................................................ 

 

О Д Л У К А за давање на недвижна ствар во закуп и одржување............................................................. 

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К за  објавување на О Д Л У К А за давање на недвижна ствар во закуп и 

одржување........................................................................................................................................................ 

 

О Д Л У К А за давање на недвижна ствар во закуп и одржување............................................................. 

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К за  објавување на О Д Л У К А за давање на недвижна ствар во закуп и 

одржување........................................................................................................................................................ 

 

О Д Л У К А за давање на недвижна ствар во закуп и одржување............................................................. 

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К за  објавување на О Д Л У К А за давање на недвижна ствар во закуп и 

одржување........................................................................................................................................................ 

 

О Д Л У К А за давање на недвижна ствар во закуп и одржување............................................................. 

 



17.05.2019 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО    бр. 19  стр. 

 

 

 

3 

З  А К  Л  У  Ч  О  К за  објавување на О Д Л У К А за давање на недвижна ствар во закуп и 

одржување........................................................................................................................................................ 

 

О Д Л У К А за давање на недвижна ствар во закуп и одржување............................................................ 

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К за  објавување на О Д Л У К А за давање на недвижна ствар во закуп и 

одржување........................................................................................................................................................ 

 

О Д Л У К А за давање на недвижна ствар во закуп и одржување............................................................. 

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К за  објавување на О Д Л У К А за давање на недвижна ствар во закуп и 

одржување........................................................................................................................................................ 

 

О Д Л У К А за давање на недвижна ствар во закуп и одржување............................................................. 

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К за  објавување на О Д Л У К А за давање на недвижна ствар во закуп и 

одржување........................................................................................................................................................ 

 

О Д Л У К А за давање на недвижна ствар во закуп и одржување............................................................. 

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К за  објавување на О Д Л У К А за давање на недвижна ствар во закуп и 

одржување........................................................................................................................................................ 

 

О Д Л У К А за давање на недвижна ствар во закуп и одржување............................................................. 

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К за  објавување на О Д Л У К А за давање на недвижна ствар во закуп и 

одржување........................................................................................................................................................ 

 

О Д Л У К А за давање на недвижна ствар во закуп и одржување............................................................. 

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К за  објавување на О Д Л У К А за давање на недвижна ствар во закуп и 

одржување........................................................................................................................................................ 

 

О Д Л У К А за давање на недвижна ствар во закуп и одржување............................................................. 

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К за  објавување на О Д Л У К А за давање на недвижна ствар во закуп и 

одржување........................................................................................................................................................ 

 

О Д Л У К А за давање на недвижна ствар во закуп и одржување............................................................. 

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К за  објавување на О Д Л У К А за давање на недвижна ствар во закуп и 

одржување........................................................................................................................................................ 

 

О Д Л У К А за давање на недвижна ствар во закуп и одржување............................................................. 

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К за  објавување на Измени и дополнувања на П Р О Г Р А М А за уредување на 

градежно земјиште на подрачјето на Општина Берово за 2019 година..................................................... 

 

Измени и дополнувања на П Р О Г Р А М А за уредување на  градежно земјиште на подрачјето на 

Општина Берово за 2019 година.................................................................................................................... 

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К за  објавување на ТРОШОЦИ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО 

ЗЕМЈИШТЕ ПО ОБЛАСТИ И ОБЈЕКТИ ( 2019 год.)................................................................................. 

 

ТРОШОЦИ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ПО ОБЛАСТИ И ОБЈЕКТИ ( 2019 

год.)................................................................................................................................................................... 

 



17.05.2019 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО    бр. 19  стр. 

 

 

 

4 

З  А К  Л  У  Ч  О  К за  објавување 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 2019 година......................................... 

 

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 2019 година................................................................................................... 

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К за  објавување на Измени и дополнувања на П Р О Г Р А М А – Ј3  за изградба, 

реконструкција, и одржување на јавното осветлување на подрачјето на Општина Берово за 2019 

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

 

Измени и дополнувања на П Р О Г Р А М А – Ј3  за изградба, реконструкција, и одржување на 

јавното осветлување на подрачјето на Општина Берово за 2019 година................................................... 

 

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

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

01.01.2019 година до 31.03.2019 година (прв квартал)................................................................................ 

 

З А К Л У Ч О К за усвојување на Квартален извештај за извршувањето на буџетот за Општина 

Берово за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2019 година до 31.03.2019 година 

(прв квартал).................................................................................................................................................... 

 

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

достасани ненамирени обврски Образец К2 за квартал од 01.01.2019 година до 31.03.2019 година…. 

 

З А К Л У Ч О К за усвојување на Квартален извештај за достасани ненамирени обврски Образец 

К2 за квартал од 01.01.2019 година до 31.03.2019 година........................................................................... 

 

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

промените на состојбата на секое задолжување на општините и јавните претпријатија основани од 

општините Образец К3 за квартал од 01.01.2019 година до 31.03.2019 година....................................... 

 

З А К Л У Ч О К за усвојување на Квартален извештај за промените на состојбата на секое 

задолжување на општините и јавните претпријатија основани од општините Образец К3 за квартал 

од 01.01.2019 година до 31.03.2019 година................................................................................................... 

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К за  објавување на О Д Л У К А за измена и дополнување на Буџетот на 

Општина Берово за 2019 година.................................................................................................................... 

 

О Д Л У К А за измена и дополнување на Буџетот на Општина Берово за 2019 година………………. 

 

З  А К  Л  У  Ч  О  Кза  објавување на З А К Л У Ч О К за давање на согласност на Одлуката за 

потврдување на Одлуката на управниот одбор на Здружението за утврдување на висината на 

членарината за 2019 година и начинот на плаќање на истата……………………………………………. 

 

З А К Л У Ч О К за давање на согласност на Одлуката за потврдување на Одлуката на управниот 

одбор на Здружението за утврдување на висината на членарината за 2019 година и начинот на 

плаќање на истата............................................................................................................................................ 

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К за  објавување на З А К Л У Ч О К за давање на согласност на Решение за 

уплата на чланарина за 2019 година.............................................................................................................. 

 

З А К Л У Ч О К за давање на согласност на Решение за уплата на чланарина за 2019 година.............. 

 

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

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

опфат на план, за КП 4162 КО Владимирово, по барање на Панче Таковски........................................... 

 



17.05.2019 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО    бр. 19  стр. 

 

 

 

5 

О  Д  Л  У  К  А за усогласување на намените на урбанистички план за село Владимирово во однос 

на легализација на објекти надвор од дефиниран опфат на планот, за КП 4162, КО Владимирово, по 

барање на Панче Таковски………………………………………………………………………………….. 

 

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

во однос на легализираните објекти надвор од дефинираниот опфат на планот за локалитет 

“Брдославица 2” за КП.299 КО Берово во Берово….................................................................................... 

 

O   D   L   U   K   A Za usoglasvawe na namenite na Detalniot urbanisti~ki plan na Berovo, vo 
odnos na legaliziranite objekti nadvor od definiraniot opfat na planot za lokalitet 
“BRDOSLAVICA 2“, za KP br. 299, KO Berovo, vo Berovo............................................................ 
 

З  А К  Л  У  Ч  О  К за  објавување на О Д Л У К А за давање на недвижна ствар во закуп и 

одржување........................................................................................................................................................ 

 

О Д Л У К А за давање на недвижна ствар во закуп и одржување............................................................. 

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К за  објавување на О Д Л У К А За формирање на локален Економски –

социјален совет на општина Берово.............................................................................................................. 

 

О Д Л У К А За формирање на локален Економски –социјален совет на општина Берово.................... 

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К за  објавување на ЗАКЛУЧОК за давање согласност на Спогодбата за 

основање, делокруг и начин на работа  на Економско - социјалниот совет на Општина Берово........... 

 

ЗАКЛУЧОК за давање согласност на Спогодбата за основање, делокруг и начин на работа  на 

Економско - социјалниот совет на Општина Берово................................................................................... 

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К за  објавување на Измена и дополнување на Програмата за активностите на 

Општина Берово во областа на културата во 2019 година.......................................................................... 

 

Измена и дополнување на Програмата за активностите на Општина Берово во областа на културата 

во 2019 година.................................................................................................................................................. 

 

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 2019 година.................................................................................................................... 

 

Р Е Ш Е Н И Е за доделување на средства од Буџетот на Општина Берово за 2019 година................... 

 

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 2019 година.................................................................................................................... 

 

Р Е Ш Е Н И Е за доделување на средства од Буџетот на Општина Берово за 2019 година................... 

 

Р Е Ш Е Н И Е за определување на места за истакнување на изборни плакати во oпштина Берово…. 

 

Р Е Ш Е Н И Е  за доделување на средства од Буџетот на Општина Берово за 2019 година за 

традиционалниот велигденски натпревар..................................................................................................... 

 

Р Е Ш Е Н И Е за доделување на средства од Буџетот на Општина Берово за 2019 година................... 

 

Р Е Ш Е Н И Е за доделување на парична помош од Буџетот на Општина Берово за 2019 година....... 

 

Мислење на Градоначалникот за воспоставување на меѓуопштинска соработка.................................... 

 

РЕШЕНИЕ за исплата на средства од Буџетот на Општина Берово за 2019 година на Ангела 

Јановска............................................................................................................................................................ 



17.05.2019 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО    бр. 19  стр. 

 

 

 

6 

 

РЕШЕНИЕ за исплата на средства од Буџетот на Општина Берово за 2019 година на Валентина 

Воденска........................................................................................................................................................... 

 

РЕШЕНИЕ за исплата на средства од Буџетот на Општина Берово за 2019 година на Валентина 

Мустачки.......................................................................................................................................................... 

 

РЕШЕНИЕ за исплата на средства од Буџетот на Општина Берово за 2019 година на Весна 

Стајковска......................................................................................................................................................... 

 

РЕШЕНИЕ за исплата на средства од Буџетот на Општина Берово за 2019 година на Викторија 

Спенџарска Стеен........................................................................................................................................... 

 

РЕШЕНИЕ за исплата на средства од Буџетот на Општина Берово за 2019 година на Јулија 

Балтовска.......................................................................................................................................................... 

 

РЕШЕНИЕ за исплата на средства од Буџетот на Општина Берово за 2019 година на Маја 

Зелнички........................................................................................................................................................... 

 

РЕШЕНИЕ за исплата на средства од Буџетот на Општина Берово за 2019 година на Малиќе 

Фејзулова.......................................................................................................................................................... 

 

РЕШЕНИЕ за исплата на средства од Буџетот на Општина Берово за 2019 година на Мерсима 

Кантурска......................................................................................................................................................... 

 

РЕШЕНИЕ за исплата на средства од Буџетот на Општина Берово за 2019 година на Моника 

Тачунска........................................................................................................................................................... 

 

РЕШЕНИЕ за исплата на средства од Буџетот на Општина Берово за 2019 година на Фимка 

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

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

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

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на 

 

О Д Л У К А 

за пристапување кон измена на Статутот на Општина Берово 

 

Се објавува О Д Л У К А Т А за пристапување кон измена на Статутот на Општина Берово,  

Бр.09-1631/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 

16.05.2019 година. 

 

Бр.08-1697/1                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

17.05.2019 год.                                                                                Градоначалник 

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

 

 

 

 

Врз основа на член 116 од Статутот на Општина Берово (“Службен гласник на Општина 

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

одржана на 16.05.2019 година донесе: 

 

О Д Л У К А 

за пристапување кон измена на Статутот на Општина Берово 

 

Член 1 

 Се пристапува кон измена на Статутот на Општина Берово. 

 

Член 2 

Измените на статутот на Општина Берово се однесуваат на член 1, член 3 став 1, 

член  9, член 13 став 1, член 45 став 2, член 46, член 63 став 5, член71 став 1 алинеја 7, член 

114 од Статутот на Општина Берово (“Службен гласник на Општина Берово” бр.13/02, 

18/07, 30/08 и 20/10). 

 

Член 3 

 Се задолжува Комисијата за статут и прописи да ги разгледа и пред Советот на 

Општина Берово да се произнесе по предлозите, а по свое видување до достави и други 

предлози за измена и дополнување на Статутот на Општина Берово. 

 

Член 4 

 Оваа Одлука влегува во сила 8 (осмиот) ден од денот на објавувањето во  „Службен 

гласник на Општина Берово“. 

 

 

Бр.09-1631/1                                                                            Совет на Општина Берово 

16.05.2019 година                                                                              Претседател 

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

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

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

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на 

 

О Д Л У К А 

за давање на согласност на  

Измена и дополнување на Годишниот План за вработување 

на Општина Берово за 2019 година 

 

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

Годишниот План за вработување на Општина Берово за 2019 година,  Бр.09-1632/1, што 

Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 16.05.2019 година. 

 

Бр.08-1697/2                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

17.05.2019 год.                                                                                Градоначалник 

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

 

 

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

Република Македонија“ бр.5/02), а во врска со член 20-б став 2 и став 11 од Законот за 

вработените во јавниот сектор (“Службен весник на Република Македонија” 

бр.27/2014…..198/18), Советот на Општина Берово на 20-тата седница одржана на ден 

16.05.2019 година донесе: 

 

О Д Л У К А 

за давање на согласност на  

Измена и дополнување на Годишниот План за вработување 

на Општина Берово за 2019 година 

 

Член 1 

Се дава согласност на Измената и дополнувањето на Годишниот План за вработување на 

Општина Берово за 2019 година. 

 

 

Член 2 

Составен дел на оваа Одлука е Измената и дополнувањето на Годишниот План за 

вработување на Општина Берово за 2019 година. 

 

 

Член 3 

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

гласник на Општина Берово“. 

 

 

 

Бр.09-1632/1                Совет на Општина Берово 

16.05.2019 година                             Претседател 

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

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

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

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на 

 

О Д Л У К А  

за измена на Одлуката 

за одобрување на финансиски средства за учество на  

Општина Берово во реализација на проектот 

“Подобрување на рекреативниот туризам во Источен плански регион” 

– Општина Берово 

 

Се објавува О Д Л У К А Т А за измена на Одлуката за одобрување на финансиски средства 

за учество на Општина Берово во реализација на проектот “Подобрување на рекреативниот 

туризам во Источен плански регион” – Општина Берово,  Бр.09-1633/1, што Советот на 

Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 16.05.2019 година. 

 

Бр.08-1697/3                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

17.05.2019 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 локалната самоуправа 

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

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

со Известувањето на Центарот за развој на Источен плански регион Бр.08-193/1 од 

02.05.2019 година, Советот на Општина Берово на 20 –тата седница одржана на 16.05.2019 

година донесе: 

 

О Д Л У К А  

за измена на Одлуката 

за одобрување на финансиски средства за учество на  

Општина Берово во реализација на проектот 

“Подобрување на рекреативниот туризам во Источен плански регион” 

 – Општина Берово 

 

Член 1 

 Се врши измена на Одлуката за одобрување на финансиски средства за учество на 

Општина Берово во реализација на проектот “Подобрување на рекреативниот туризам во 

Источен плански регион” – Општина Берово, Бр.09-3947/1, што Советот на Општина 

Берово ја донесе на 15-тата Седница одржана на 30.11.2018 година. 

 

Член 2 

 Член 2 од Одлуката се менува и гласи:  

 

“Согласно Одлуката на Влада на Република Северна Македонија за доделување на 

средства за финансирање на проекти за развој на планските региони во 2019 година Бр.45-

2785/1 од 9 април 2019 година, на Центарот за развој на источниот плански регион за 

Проектот “Збогатување на туристичка понуда со изградба, уредување и осветлување на 

пешачко- велосипедска патека на река Брегалница – општина Берово му се доделени 
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вкупно 7.485.522,00 денари, од кои 7.207.408,00 денари за проектот и 278.114,00 денари за 

менаџирање, односно средства во висина од 86,07% од вкупната вредноста на проектот. 

 

Општина Берово ќе учествува со сопствено кофинансирање во износ од 13,93% од 

трошоците за реализација на проектот, но не повеќе од 1.165.813,00 денари.” 

 

Член 5 

 Оваа Одлука за измени е составен дел на Одлуката за одобрување на финансиски 

средства за учество на Општина Берово во реализација на проектот “Подобрување на 

рекреативниот туризам во Источен плански регион” – Општина Берово, Бр.09-3947/1, што 

Советот на Општина Берово ја донесе на 15-тата Седница одржана на 30.11.2018 година и 

влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Берово“. 

 

Бр. 09-1633/1                                     Совет на Општина Берово 

16.05.2019 година                                   Претседател 

Берово                                        Јован Матеничарски с.р. 

 

 

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

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

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

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на 

 

О Д Л У К А 

за давање согласност и овластување за потпишување на 

Договор за соработка со  

Национална Установа Завод за заштита на спомениците на култура и Музеј –Штип 

 

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

Договор за соработка со Национална Установа Завод за заштита на спомениците на 

култура и Музеј –Штип,  Бр.09-1634/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на 

седницата што се одржа на 16.05.2019 година. 

 

Бр.08-1697/4                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

17.05.2019 год.                                                                                Градоначалник 

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

 

 

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

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

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

со член 22 став 1 точка 5 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на 

Република Македонија’’ бр.5/02), и Проектот„Oдржливо управување со природните 

ресурси во микро регионот Пијанец-Малеш“- фаза 2 , Советот на Општина Берово на 20-

тата седница одржана на 16.05.2019 година донесе: 

 

 

О Д Л У К А 

за давање согласност и овластување за потпишување на 

Договор за соработка со  

Национална Установа Завод за заштита на спомениците на култура и Музеј –Штип 
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Член 1 

 Со оваа Одлука се дава согласност и овластување на Градоначалникот на Општина 

Берово да го потпише Договорот за соработка, кој ќе се склучи помеѓу Општина Берово и 

Националната Установа Завод за заштита на спомениците на култура и Музеј –Штип. 

 

Член 2 

Предмет на договорот е заедничка соработка помеѓу страните потписнички за 

континуирано снабдување, пласман и продажба на производи – сувенири, од продажниот 

пункт Сувенирница Берово, како и поставување на Туристичко информативно биро од 

страна на Општина Берово, во просториите на Сувенирницата, во период од 5 (пет) години 

од потпишување на Договорот со можност за продолжување на истиот. 

 

 

Член 3 

 

 Обврски на страните потписнички на Договорот: 

 

 Обврска на двете договорните страни е Сувенирницата да ја зачува намената и 

функцијата за која е поставена, единствено како информативен пункт за туристичка и 

културна понуда; 

  Да се обезбедат услови за непречено извршување на работите кои се предмет на 

овој договор; 

  Обврска на НУ Завод и Музеј Штип, да дозволи, Општина Берово да ги користи 

просториите на Сувенирница Берово без надомест; 

 Обврска на Општина Берово, по потпишување на Договорот за изврши промена на 

корисничкото име на електричното броило на Сувенирницата, односно да го запише на 

свое име; 

  Обврска на Општина Берово навремено да ги подмирува  трошоците за електрична 

енергија и трошоците за вода; 

 Секоја договорна страна се обврзува посебно да ги уреди односите со лицата кои 

што ќе бидат работно ангажирани за извршување на обврските , поврзани со целта и 

намената согласно која ќе се користи продажниот пункт Сувенирница Берово и 

Туристичкото информативно биро. 

 

  

Член 4 

Се задолжува Градоначалникот на Општина Берово, во име и за сметка на Општина 

Берово да го склучи Договорот за соработка со Национална Установа Завод за заштита на 

спомениците на култура и Музеј –Штип. 

 

 

Член 5 

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

гласник на Општина Берово“. 

 

 

 

Бр.09-1634/1                                                                            Совет на Општина Берово 

16.05.2019 година                                                                             Претседател 

Б е р о в о            Јован Матеничарски с.р. 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) 

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

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

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на 

 

О Д Л У К А 

за прифаќање на донација 

 

Се објавува О Д Л У К А Т А за прифаќање на донација  Бр.09-1635/1, што Советот на Општина 

Берово ја донесе на седницата што се одржа на 16.05.2019 година. 

 

Бр.08-1697/5                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

17.05.2019 год.                                                                                Градоначалник 

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

 

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

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

(„Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), а во врска со член 6 од 

Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа (“Службен Весник на Република 

Македонија” Бр.61/04……192/2015), Советот на Општина Берово на 20-тата (дваесетата) седница 

одржана на 16.05.2019 година донесе: 

 

О Д Л У К А 

за прифаќање на донација 

 

Член 1 

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

давателот UNDP. 

Член 2 

 Донацијата која се дава на Општина Берово се состои во: 

 

 1 (едно) патничко возило PEUGEOT модел 307, со број на шасија VF33C8HZB83759034, 

набавено на 13.10.2004 година од страна на УНДП во вредност од 14.215,75 американски 

долари. 

 

Член 3 

Донацијата од член 1 на оваа Одлука се дава како поддршка на Проектот “Иновативни 

решенија за подобар пристап до услуги на локално ниво”. 

Донацијата ќе се прими и реализира согласно закон.  

 

Член 4 

За донацијата ќе биде склучен посебен договор, помеѓу Градоначалникот на Општина 

Берово, како примател на донацијата и УНДП, како донатор. 

 

Член 5 

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

на Општина Берово“. 

 

 

Бр.09-1635/1                                                                          Совет на Општина Берово 

16.05.2019 година                                                                           Претседател 

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

 



17.05.2019 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО    бр. 19  стр. 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) 

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

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

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на 

 

О Д Л У К А 

за прифаќање на донација 

 

Се објавува О Д Л У К А Т А за прифаќање на донација  Бр.09-1636/1, што Советот на Општина 

Берово ја донесе на седницата што се одржа на 16.05.2019 година. 

 

Бр.08-1697/6                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

17.05.2019 год.                                                                                Градоначалник 

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

 

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

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

(„Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), а во врска со член 6 од 

Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа (“Службен Весник на Република 

Македонија” Бр.61/04……192/2015), Советот на Општина Берово на 20-тата седница одржана на 

16.05.2019  година донесе: 

О Д Л У К А 

за прифаќање на донација 

 

Член 1 

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

давателот  Трговско Друштво за производство, промет и услуги ВИНТ  ДООЕЛ  експорт-

импорт Скопје. 

Член 2 

 Донацијата која се дава на Општина Берово се состои во: 

 

 2 (два) броја Проектна документација - Основен Проект за електрична инсталација за 

осветлување на улица Партизанска-Берово на потег од ул.„Борис Кидрич„ до мостот на 

река Брегалница  во должина од 430 м со Тех.бр.0801-376/1, изработен од страна на ВИНТ 

ДООЕЛ Скопје во март 2019 година и 

 2 (два) броја  од Завршна Ревизија на Основен Проект за изведба на електрична инсталација 

за осветлување на улица Партизанска-Берово на потег од ул.„Борис Кидрич„ до мостот на 

река Брегалница  во должина од 430 метри, со Тех.бр.132/19, изработен од страна на 

Друштво за проектирање, инжинеринг, консалтинг- СТУДИО ЏОН И ЏОНИ ДОО  Скопје 

во март 2019 година 

 

Член 3 

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

 

Член 4 

За донацијата ќе биде склучен посебен договор, помеѓу Градоначалникот на Општина 

Берово, како примател на донацијата и ВИНТ ДООЕЛ Скопје, како донатор. 

 

Член 5 

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

на Општина Берово“. 

 

Бр.09-1636/1                                                                          Совет на Општина Берово 

16.05.2019 година                                                                           Претседател 

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



17.05.2019 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО    бр. 19  стр. 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) 

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

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

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на 

О Д Л У К А 

за давање на трајно користење на движна ствар - 

специјализирана машина за метење за потребите на ЈПКР “Услуга” Берово 

 

Се објавува О Д Л У К А Т А за давање на трајно користење на движна ствар -специјализирана 

машина за метење за потребите на ЈПКР “Услуга” Берово Бр.09-1637/1, што Советот на Општина 

Берово ја донесе на седницата што се одржа на 16.05.2019 година. 

 

Бр.08-1697/7                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

17.05.2019 год.                                                                                Градоначалник 

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

 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ 

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

Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), а во врска со Одлуката Бр.09-3934/1 од 30.11.2018 година на 

Советот на Општина Берово за користење и управување на специјализирана машина за метење за 

потребите на ЈПКР “Услуга” Берово, Советот на Општина Берово на 20-тата (дваесетата) седницата 

одржана на 16.05.2019 година, донесе: 

 

О Д Л У К А 

за давање на трајно користење на движна ствар - 

специјализирана машина за метење за потребите на ЈПКР “Услуга” Берово 

 

Член 1 

 Со оваа Одлука се дава на ЈПКР “Услуга” Берово на трајно користење без надомест, 

следната движна ствар: 

- специјализирана машина за метење Модел: Green Machines, Тип: GM414RS, Сериски број: 

2019024008, број на мотор: 4JE7113, Производител: Kubota – Јапонија, Модел: 1J95643000, Снага 

на мотор: 9kw, Година на производство: 2019 година, Боја на каросерија: зелена, Земја на потекло: 

Македонија. 

Член 2 

 Движната ствар од член 1 на овaa Одлука е обезбедена преку Проектот “Унапредување на 

општинското владеење”, финансиран од Европската унија преку Програмата за развој на 

Обединетите нации за кој на Општина Берово е доделен грант од 26.000 евра за Проектот “Зелена 

машина за зелена иднина”. 

Член 3 

 Со Одлука Бр.09-3933/1 од 30.11.2018 година, Советот на Општина Берово има одобрено 

средства за кофинансирање за реализација на Проектот “Зелена машина за зелена иднина”, во 

висина од 123.000,00 денари. 

Член 4 

 Оваа Одлука преставува правен основ за запишување на движната ствар од член 1 на оваа 

Одлука во книговодствената евиденција на ЈПКР „Услуга“ Берово. 

 

Член 5 

 Оваа Одлука влегува во сила 8 (осмиот) ден од денот на објавувањето во „Службен гласник 

на Општина Берово“. 

 

Бр.09-1637/1                                                                          Совет на Општина Берово 

16.05.2019 година                                                                            Претседател 

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



17.05.2019 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО    бр. 19  стр. 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) 

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

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

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на 

О Д Л У К А 

за давање на користење на движна ствар – 

автобус YUTONG сопственост на општина Берово 

 

Се објавува О Д Л У К А Т А за давање на користење на движна ствар – автобус YUTONG 

сопственост на општина Берово, Бр.09-1638/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на 

седницата што се одржа на 16.05.2019 година. 

 

Бр.08-1697/8                                                                             ОПШТИНА  БЕРОВО 

17.05.2019 год.                                                                                Градоначалник 

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

 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ 

бр.5/02) и член 19 став 2 точка 32  од Статутот на Општина Берово („Сл.гласник на Општина 

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

седница одржана на 16.05.2019 година донесе: 

 

О Д Л У К А 

за давање на користење на движна ствар –  

автобус YUTONG сопственост на општина Берово 

 

Член 1 

 Се дава согласност за давање на користење на движна ствар – автобус, сопственост на 

општина Берово, со следните карактеристики:  

 

Марка: Yutong  

Тип: ZK6810CRA 

Број на шасија: LZYTDTD66B1027951 

Сила на моторот: 162 KW 

Зафатнина: 6.500,00 см3 

Зелена карта 

Година на производство: 2011 година 

Број на седишта: 33 

Член 2 

 Движната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на користење на единките корисници, 

јавните претпријатија формирани од опшштината, спортски клубови, здруженија на граѓани и 

фондации и други физички и правни лица, за промоција и развој на општина Берово, учество на 

натпревари и семинари за унапредување на образованието, културата и спортот и слично. 

Член 3 

 Условите, начинот и постапката за давање на користење на движната ствар од член 1 на 

оваа Одлука ќе се уреди со посебен Правилник. 

 

Член 4 

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

на Општина Берово“. 

 

Бр.09-1638/1                                                                          Совет на Општина Берово 

16.05.2019 година                                                                              Претседател 

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

 



17.05.2019 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО    бр. 19  стр. 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) 

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

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

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на 

П Р А В И Л Н И К 

за условите, начинот и постапката за користење и располагање со движна ствар – автобус Yutong, 

сопственост на Општина Берово 

 

Се објавува  П Р А В И Л Н И К за условите, начинот и постапката за користење и располагање со 

движна ствар – автобус Yutong, сопственост на Општина Берово  Бр.09-1639/1, што Советот на 

Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 16.05.2019 година. 

 

Бр.08-1697/9                                                                             ОПШТИНА  БЕРОВО 

17.05.2019 год.                                                                                Градоначалник 

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

 

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

бр.5/02), член 73 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02 

и 18/07), а во врска со Одлуката за давање на користење на движна ствар – автобус YUTONG, 

сопственост на општина Берово Бр.09-1638/1 од 16.05.2019 година, Советот на Општина Берово на 

20-тата Седница одржана на 16.05.2019 година донесе: 

 

П Р А В И Л Н И К 

за условите, начинот и постапката за користење и располагање со движна ствар – автобус Yutong, 

сопственост на Општина Берово 

 

Член 1 

 Со овој Правилник се утврдуваат условите, начинот и постапката за користење и 

располагање со движна ствар – автобус, сопственост на Општина Берово, со следните 

карактеристики: 

 

Марка: Yutong  

Тип: ZK6810CRA 

Број на шасија: LZYTDTD66B1027951 

Сила на моторот: 162 KW 

Зафатнина: 6.500,00 см3 

Зелена карта 

Година на производство: 2011 година 

Број на седишта: 33. 

Член 2 

 Градоначалникот на Општина Берово може да одобри користење на општинскиот автобус 

опишан во член 1 на овој Правилник на: 

 

 единките корисници на општина Берово (ОЈУДГ “23 Август” Берово, ООУ “Дедо Иљо 

Малешевски” Берово, ООУ “Никола Петров Русински”, с.Русиново, општина Берово, ОСУ 

“Ацо Русковски” Берово, Дом на култура “Димитар Беровски” Берово),  

 јавните претпријатија формирани од општината,  

 спортските клубови,  

 здруженијата на граѓани и фондации и 

  други физички и правни лица, 

 

со цел  промоција и развој на општина Берово, учество на натпревари и семинари за 

унапредување на образованието, културата и спортот и слично. 

 

Член 3 



17.05.2019 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО    бр. 19  стр. 
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 Субјектите од член 2 на овој Правилник за користење на општинскиот автобус е потребно 

минимум 2 (два) дена пред датумот на користење да достават до Архивата на Општина Берово 

писмено Барање, во кое ќе ја објаснат потребата од движната ствар, односно целта за која е 

потребен. 

Член 4 

 Писменото Барање се доставува до Градоначалникот на Општина Берово за негово 

одобрување. 

 Доколку се оцени дека Барањето не соодвестува со условите од член 2 на Правилникот 

истото нема да биде одобрено. 

 

Член 5 

Доколку во ист период потреба од автобусот има и Општината и некој друг субјект, право 

на првенствено користење на стварта има Општината.  

Доколку во ист период потреба од автобусот имаат два или повеќе субјекти, а ниту еден од 

нив не е Општината, право на првенствено користење на стварта ќе има оној субјект кој прв поднел 

Барање до Општината.  

Член 6 

Трошоците за превозот ќе бидат на товар на барателот, освен ако не се оцени поинаку, во 

зависност од целта на Барањето. 

Член 7 

 Правилникот влегува во сила наредниот ден од објавувањето во „Службен гласник на 

Општина Берово“. 

 

Бр.09 - 1639/1                                                                  Совет на Општина Берово 

16.05.2019 година                                                                      Претседател 

Берово          Јован Матеничарски с.р. 

 

 

 

 

 

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

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

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

 

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на 

 

П Р А В И Л Н И К 

за доделување на општински награди и признанија и прогласување на 

почесни граѓани на oпштина Берово 

 

 

Се објавува  П Р А В И Л Н И К за доделување на општински награди и признанија и 

прогласување на почесни граѓани на oпштина Берово, Бр.09-1640/1, што Советот на 

Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 16.05.2019 година. 

 

 

 

Бр.08-1697/10                                                                             ОПШТИНА  БЕРОВО 

17.05.2019 год.                                                                                Градоначалник 

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

 



17.05.2019 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО    бр. 19  стр. 
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Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник 

на РМ“ бр.05/2002) и член 19 став 2 точка 11 од од Статутот на Општина Берово 

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

на Општина Берово на 20.та седница одржана на ден 16.05.2019 година донесе: 

 

П Р А В И Л Н И К 

за доделување на општински награди и признанија и прогласување на  

почесни граѓани на oпштина Берово  

 

ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

 

Член 1 

 (1) Со овој Правилник се утврдуваат критериумите и постапката за доделување на 

општински награди и признанија и прогласување на почесни граѓани на oпштина Берово, 

како и начинот на нивното доделување.  

 (2) Средствата за реализација на овој вид награди се планираат во Буџетот на 

Општина Берово на годишно ниво по претходно направена процена од страна на 

Градоначалникот на Општина Берово.  

Член 2 

 (1) Општински награди и признанија се доделуваат на физички лица државјани на 

Република Северна Македонија или на правни лица со седиште во Република Северна 

Македонија или на странци како знак на општествено признание за особено афирмирање 

во стопанството, науката, уметноста, културата, спортот, воспитанието и образованието, 

заштитата и унапредување на животната средина и природата, туризам и угостителство, 

социјална заштита, како и во други области на трудот и творештвото од значење за 

развојот на Општината и нејзина афирмација во Република Северна Македонија и во 

светот.  

 (2) Наградата Почесен граѓанин на Општина Берово се доделува на физичко лице 

државјанин на Република Северна Македонија или странец за постигнати исклучителни 

заслуги и афирмација на Општина Берово во Европа и светот.   

 

Член 3 

 (1) Наградите од член 2 од овој правилник ќе се доделуваат на Денот на Општина 

Берово – 23-ти Август, односно на денот во кој ќе се одржува свечената седница на 

Советот на Општина Берово по повод Денот на Општина Берово.  

 (2) Наградата од член 2 став 1 од овој Правилник ќе се доделува од страна на 

Градоначалникот на Општина Берово, во претходно извршена координација со комисијата 

за одбележување на празници и доделување на награди и признанија, по претходно 

доставени номинации од страна на физички лица и/или правни лица за претходно 

наведените награди и признанија. Наградата од член 2 став 1 од овој Правилник се 

доделува во вид на благодарница, пофалница или признание. 

 (3) Наградата од член 2 став 2 од овој Правилник се доделува во вид на плакета.  

 

КРИТЕРИУМИ, РОК ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ И ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  

 

Член 4 

 (1) Општината преку Одделението за јавни дејности ќе распише јавен повик во 

месец јуни, на кој ќе може да се доставуваат предлози и номинации за секоја категорија на 

награди и признанија во архивата на Општина Берово. Пријавата за предлог за номинација 

за доделување на општинска награда и признание и доделување на наградата Почесен 

граѓанин на Општина Берово ќе биде достапна во хартиена форма во просториите на 

Општина Берово и ќе биде достапна во електронска верзија на веб страната на Општина 

Берово.  
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 (2) Градоначалникот формира Одбор за доделување на награди и признанија, во кој 

по функција членуваат Градоначалникот на Општина Берово, назначените членови 

советници од комисијата за одбележување на празници и доделување на награди и 

признанија, и два административни службеници од вработените во Општина Берово кои ќе 

ги изготвуваат наградите, односно признанијата или решенијата.  

 

Член 5  

 (1) Заклучно со крај на месец јули, се доставуваат пријавите наведени во член 4 од 

овој правилник.  

 (2) Покрај пополнета пријава, во прилог на пријавата се пополнува и образложение 

зошто е номинирано лицето во дејноста за која се предлага за доделување на награди и 

признанија, со кратка биографија и постигнувања.  

  

  Член 6  

  (1) По доставата на потребната документација, за секој номиниран, се изготвува 

записник од одборот, во кој се констатира дали номинираните ги исполнуваат 

критериумите за доделување на награди и дали доставената документација е навреме 

доставена, комплетна и уредна. 

(2) Номинациите кои се со некомплетна документација, ненавремена или неуредна, 

нема да бидат предмет на разгледување.  

(3) Одборот одлучува согласно сопствено убедување, кој од номинираните, во 

случај да има повеќе номинирани лица за иста категорија, ќе биде награден.  

 

   ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

     

Член 7 

 (1) Правилникот влегува во сила со денот на неговото донесување и ќе се објави во 

Службен Гласник на Општина Берово.  

 
Изготвила: 

м-р Зорица Ризовска 

Одделение за управување со човечки ресурси 

  

 

Број 09 - 1640/1                               Совет на Општина Берово 

16.05.2019 година                                            Претседател 

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

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

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

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на 

О Д Л У К А 

за прифаќање на Предлог 

за воспоставување на меѓуопштинска соработка 

 

Се објавува  О Д Л У К А Т А за прифаќање на Предлог за воспоставување на 

меѓуопштинска соработка, Бр.09-1641/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на 

седницата што се одржа на 16.05.2019 година. 

 

Бр.08-1697/11                                                                             ОПШТИНА  БЕРОВО 

17.05.2019 год.                                                                                Градоначалник 

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

         
Врз основа на член 7 став 1 од Законот за меѓуопштинска соработка („Сл.весник 

на РМ„ бр.79/09), член 14 и 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 („Сл.гласник на Општина 

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

седница, одржана на ден 16.05.2019 година, донесе: 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРИФАЌАЊЕ НА ПРЕДЛОГ 

ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА МЕЃУОПШТИНСКА СОРАБОТКА 
 

Член 1 

 Се прифаќа Предлогот за воспоставување на меѓуопштинска соработка 

поднесен од страна на Градоначалникот на Општина Куманово и усвоен од 

страна на Советот на Општина Куманово со Одлука за утврдување на 

предлогот за воспоставување на меѓуопштинска соработка бр.09-2753/3 од 

24.04.2019 година, за основање на меѓуопштинско јавно претпријатие за 

управување со отпад со општините: Куманово, Штип, Карбинци, Кочани, 

Виница, Делчево, Македонска Каменица, Чешиново-Облешево, Зрновци, 

Пехчево, Пробиштип, Крива Паланка, Ранковце, Кратово, Липково, Старо 

Нагоричане и Свети Николе. 

 

Член 2 

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

гласник на Општина Берово“. 

 

 

Бр.09-1641/1                                                       СОВЕТ НА ОПШТИНА 

БЕРОВО 

16.05.2019 година                                                               Претседател 

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

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

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

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 за номинирање на член на заедничка Комисија за подготoвка на  

предлогот на актот за конституирање на заедничко јавно претпријатие 

 

 

Се објавува  Р Е Ш Е Н И Е Т О за номинирање на член на заедничка Комисија за 

подготoвка на предлогот на актот за конституирање на заедничко јавно претпријатие, 

Бр.09-1642/1, што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 

16.05.2019 година. 

 

Бр.08-1697/12                                                                             ОПШТИНА  БЕРОВО 

17.05.2019 год.                                                                                Градоначалник 

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

 

         
Врз основа на член 8 од Законот за меѓуопштинска соработка („Сл.весник на РМ„ 

бр.79/09), 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 („Сл.гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 

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

16.05.2019 година, донесе: 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 за номинирање на член на заедничка Комисија за подготoвка на  

предлогот на актот за конституирање на заедничко јавно претпријатие 

 

Член 1 

За член на заедничката Комисија за подготoвка на предлогот на актот за 

конституирање на заедничко јавно претпријатие за управување со отпад со 

општините: Куманово, Штип, Карбинци, Кочани, Виница, Берово, Делчево, 

Македонска Каменица, Чешиново-Облешево, Зрновци, Пехчево, 

Пробиштип, Крива Паланка, Ранковце, Кратово, Липково, Старо 

Нагоричане и Свети Николе се номинира: 

 

1. Илија Рунтевски – директор на ЈПКР “Услуга” Берово. 

 

Член 2 

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

гласник на Општина Берово“. 

 

Бр.09-1642/1                                                       СОВЕТ НА ОПШТИНА 

БЕРОВО 

16.05.2019 година                                                              Претседател 

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

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

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

 

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на 

 

О Д Л У К А 

за донесување на Програмата за енергетска ефикасност на Општина Берово 

за период 2019-2021 година 

 

Се објавува  О Д Л У К А Т А за донесување на Програмата за енергетска ефикасност на 

Општина Берово за период 2019-2021 година, Бр.09-1643/1, што Советот на Општина 

Берово ја донесе на седницата што се одржа на 16.05.2019 година. 

 

 

Бр.08-1697/13                                                                             ОПШТИНА  БЕРОВО 

17.05.2019 год.                                                                                Градоначалник 

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

 

 

 

 

Врз основа на член 132 став 1 од Законот за енергетика (“Службен Весник на Република 

Македонија” Бр.16/11.........96/18), а во врска со Мислењето на Агенцијата за енергетика на 

Република Северна Македонија Бр.03-67/2 од 25.02.2019 година, Советот на Општина 

Берово на 20-тата седница одржана на 16.05.2019 година донесе: 

 

 

О Д Л У К А 

за донесување на Програмата за енергетска ефикасност на Општина Берово 

за период 2019-2021 година 

  

 

Член 1 

 

 Се донесува Програмата за енергетска ефикасност на Општина Берово за период 

2019-2021 година, предложена од Градоначалникот на Општина Берово, а во согласност со 

Законот за енергетика (“Службен Весник на Република Македонија” Бр.16/11, 136/11, 

79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16, 189/16 и 96/18). 

 

Член 2 

 

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

Општина Берово“. 

 

 

Бр.09-1643/1                                                                            Совет на Општина Берово 

16.05.2019 година                                                                              Претседател 

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

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

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

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на 

 

О Д Л У К А 

за давање на недвижна ствар во закуп и одржување 

 

Се објавува  О Д Л У К А Т А за давање на недвижна ствар во закуп и одржување, Бр.09-

1644/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 16.05.2019 

година. 

 

Бр.08-1697/14                                                                             ОПШТИНА  БЕРОВО 

17.05.2019 год.                                                                                Градоначалник 

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

 

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

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

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

година), Советот на Општина Берово на 20-тата седница одржана на 

16.05.2019 година, донесе: 

О Д Л У К А 

за давање на недвижна ствар во закуп и одржување 

 

Член 1 

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

закуп и одржување. 

Член 2 

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

Општина Берово: 

 

 Број на катастарска парцела 2553 дел 2 на ул. “Маршал Тито” бр.107  

во Берово, Број на зграда 1, Намена В3-6, Влез 2 ПР бр.1, ДП 

Внатрешна површина 15 м2, заведен во Имотен лист бр.8722, КО 

Берово – (Објект Дом на Култура во Берово). 

 

Член 3 

Комисијата за располагање со недвижни и движни ствари, сопственост на 

Општина Берово, формирана од Градоначалникот на Општина Берово ќе 

распише јавен оглас за издавање под закуп на наведената недвижна ствар од 

член 2 на оваа Одлука, во кој ќе се наведат условите, периодот и закупнината 

на недвижната ствар, согласно Законот за користење и располагање со 

стварите на државните органи. 

Член 4 

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

на Општина Берово”. 

 

Бр.09-1644/1                                              СОВЕТ НА ОПШТИНА БЕРОВО 

16.05.2019 година                                                      Претседател 

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

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

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

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на 

 

О Д Л У К А 

за давање на недвижна ствар во закуп и одржување 

 

 

Се објавува  О Д Л У К А Т А за давање на недвижна ствар во закуп и одржување, Бр.09-

1645/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 16.05.2019 

година. 

 

Бр.08-1697/15                                                                             ОПШТИНА  БЕРОВО 

17.05.2019 год.                                                                                 Градоначалник 

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

 

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

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

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

година), Советот на Општина Берово на 20-тата седница одржана на 

16.05.2019 година, донесе: 

О Д Л У К А 

за давање на недвижна ствар во закуп и одржување 

 

Член 1 

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

закуп и одржување. 

Член 2 

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

Општина Берово: 

 

 Број на катастарска парцела 2091 дел 0 на ул. “Маршал Тито” во 

Берово, Број на зграда 1, Намена Б4, Влез 1 кат 1 ДП (една просторија 

- означена со “Просторија 7”), Внатрешна површина 21 м2 од 138 м2, 

заведен во Имотен лист бр.8722, КО Берово (објект Бизнис Инкубатор 

во Берово). 

Член 3 

Комисијата за располагање со недвижни и движни ставри, сопственост на 

Општина Берово, формирана од Градоначалникот на Општина Берово ќе 

распише јавен оглас за издавање под закуп на наведената недвижна ствар од 

член 2 на оваа Одлука, во кој ќе се наведат условите, периодот и закупнината 

на недвижната ствар, согласно Законот за користење и располагање со 

стварите на државните органи. 

Член 4 

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

на Општина Берово”. 

 

Бр.09-1645/1                                              СОВЕТ НА ОПШТИНА БЕРОВО 

16.05.2019 година                                                      Претседател 

Берово                                                                  Јован Матеничарски с.р. 



17.05.2019 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО    бр. 19  стр. 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ 

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

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

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на 

 

О Д Л У К А 

за давање на недвижна ствар во закуп и одржување 

 

Се објавува  О Д Л У К А Т А за давање на недвижна ствар во закуп и одржување, Бр.09-

1646/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 16.05.2019 

година. 

 

Бр.08-1697/16                                                                             ОПШТИНА  БЕРОВО 

17.05.2019 год.                                                                                Градоначалник 

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

 

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

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

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

година), Советот на Општина Берово на 20-тата седница одржана на 

16.05.2019 година, донесе: 

О Д Л У К А 

за давање на недвижна ствар во закуп и одржување 

 

Член 1 

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

закуп и одржување. 

Член 2 

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

Општина Берово: 

 

 Број на катастарска парцела 2091 дел 0 на ул. “Маршал Тито” во 

Берово, Број на зграда 1, Намена Б4, Влез 1 кат 1 ДП (една просторија 

- означена со “Просторија 1”), Внатрешна површина 24 м2 од 138 м2, 

заведен во Имотен лист бр.8722, КО Берово (објект Бизнис Инкубатор 

во Берово). 

Член 3 

Комисијата за располагање со недвижни и движни ставри, сопственост на 

Општина Берово, формирана од Градоначалникот на Општина Берово ќе 

распише јавен оглас за издавање под закуп на наведената недвижна ствар од 

член 2 на оваа Одлука, во кој ќе се наведат условите, периодот и закупнината 

на недвижната ствар, согласно Законот за користење и располагање со 

стварите на државните органи. 

Член 4 

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

на Општина Берово”. 

 

Бр.09-1646/1                                              СОВЕТ НА ОПШТИНА БЕРОВО 

16.05.2019 година                                                      Претседател 

Берово                                                                  Јован Матеничарски с.р. 

 



17.05.2019 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО    бр. 19  стр. 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ 

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

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

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на 

О Д Л У К А 

за давање на недвижна ствар во закуп и одржување 

 

Се објавува  О Д Л У К А Т А за давање на недвижна ствар во закуп и одржување, Бр.09-

1647/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 16.05.2019 

година. 

 

Бр.08-1697/17                                                                             ОПШТИНА  БЕРОВО 

17.05.2019 год.                                                                                Градоначалник 

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

 

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

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

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

година), Советот на Општина Берово на 20-тата седница одржана на 

16.05.2019 година, донесе: 

О Д Л У К А 

за давање на недвижна ствар во закуп и одржување 

 

Член 1 

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

закуп и одржување. 

Член 2 

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

Општина Берово: 

 

 Број на катастарска парцела 2281 дел 0 на ул. “Димитар Влахов” бр.10 

во Берово, Број на зграда 1, Намена Б4 – 3, Влез 1 кат 1, бр.1, ДП (една 

просторија - означена со “Просторија 1”), Внатрешна површина 23 м2 

од 71 м2, заведен во Имотен лист бр.8722, КО Берово (инспекторат). 

 

Член 3 

Комисијата за располагање со недвижни и движни ставри, сопственост на 

Општина Берово, формирана од Градоначалникот на Општина Берово ќе 

распише јавен оглас за издавање под закуп на наведената недвижна ствар од 

член 2 на оваа Одлука, во кој ќе се наведат условите, периодот и закупнината 

на недвижната ствар, согласно Законот за користење и располагање со 

стварите на државните органи. 

Член 4 

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

на Општина Берово”. 

 

Бр.09-1647/1                                              СОВЕТ НА ОПШТИНА БЕРОВО 

16.05.2019 година                                                      Претседател 

Берово                                                                  Јован Матеничарски с.р. 

 



17.05.2019 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО    бр. 19  стр. 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ 

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

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

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на 

О Д Л У К А 

за давање на недвижна ствар во закуп и одржување 

 

Се објавува  О Д Л У К А Т А за давање на недвижна ствар во закуп и одржување, Бр.09-

1648/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 16.05.2019 

година. 

 

Бр.08-1697/18                                                                             ОПШТИНА  БЕРОВО 

17.05.2019 год.                                                                                Градоначалник 

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

 

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

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

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

година), Советот на Општина Берово на 20-тата седница одржана на 

16.05.2019 година, донесе: 

О Д Л У К А 

за давање на недвижна ствар во закуп и одржување 

 

Член 1 

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

закуп и одржување. 

Член 2 

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

Општина Берово: 

 

 Број на катастарска парцела 874 дел 0 на ул. “Маршал Тито” бб во 

Берово, Број на зграда 7, Намена О, Влез 1 ПР, О ( ДП 1, една 

просторија), Внатрешна површина 27 м2 од 99 м2, заведен во Имотен 

лист бр.8722, КО Берово (просторија во поранешна Пелагонија). 

 

Член 3 

Комисијата за располагање со недвижни и движни ставри, сопственост на 

Општина Берово, формирана од Градоначалникот на Општина Берово ќе 

распише јавен оглас за издавање под закуп на наведената недвижна ствар од 

член 2 на оваа Одлука, во кој ќе се наведат условите, периодот и закупнината 

на недвижната ствар, согласно Законот за користење и располагање со 

стварите на државните органи. 

Член 4 

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

на Општина Берово”. 

 

Бр.09-1648/1                                              СОВЕТ НА ОПШТИНА БЕРОВО 

16.05.2019 година                                                      Претседател 

Берово                                                                  Јован Матеничарски с.р. 

 



17.05.2019 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО    бр. 19  стр. 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ 

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

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

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на 

О Д Л У К А 

за давање на недвижна ствар во закуп и одржување 

 

Се објавува  О Д Л У К А Т А за давање на недвижна ствар во закуп и одржување, Бр.09-

1649/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 16.05.2019 

година. 

 

Бр.08-1697/19                                                                             ОПШТИНА  БЕРОВО 

17.05.2019 год.                                                                                Градоначалник 

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

 

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

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

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

година), Советот на Општина Берово на 20-тата седница одржана на 

16.05.2019 година, донесе: 

О Д Л У К А 

за давање на недвижна ствар во закуп и одржување 

 

Член 1 

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

закуп и одржување. 

Член 2 

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

Општина Берово: 

 

 Број на катастарска парцела 874 дел 0 на ул. “Маршал Тито” бб во 

Берово, Број на зграда 7, Намена О, Влез 1 ПР, О ( ДП 2, една 

просторија), Внатрешна површина 28 м2 од 99 м2, заведен во Имотен 

лист бр.8722, КО Берово (просторија во поранешна Пелагонија). 

 

Член 3 

Комисијата за располагање со недвижни и движни ставри, сопственост на 

Општина Берово, формирана од Градоначалникот на Општина Берово ќе 

распише јавен оглас за издавање под закуп на наведената недвижна ствар од 

член 2 на оваа Одлука, во кој ќе се наведат условите, периодот и закупнината 

на недвижната ствар, согласно Законот за користење и располагање со 

стварите на државните органи. 

Член 4 

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

на Општина Берово”. 

 

Бр.09-1649/1                                              СОВЕТ НА ОПШТИНА БЕРОВО 

16.05.2019 година                                                      Претседател 

Берово                                                                  Јован Матеничарски с.р. 

 



17.05.2019 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО    бр. 19  стр. 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ 

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

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

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на 

 

О Д Л У К А 

за давање на недвижна ствар во закуп и одржување 

 

Се објавува  О Д Л У К А Т А за давање на недвижна ствар во закуп и одржување, Бр.09-

1650/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 16.05.2019 

година. 

 

Бр.08-1697/20                                                                             ОПШТИНА  БЕРОВО 

17.05.2019 год.                                                                                Градоначалник 

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

 

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

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

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

година), Советот на Општина Берово на 20-тата седница одржана на 

16.05.2019 година, донесе: 

О Д Л У К А 

за давање на недвижна ствар во закуп и одржување 

 

Член 1 

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

закуп и одржување. 

Член 2 

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

Општина Берово: 

 

 Број на катастарска парцела 874 дел 0 на ул. “Маршал Тито” бб во 

Берово, Број на зграда 7, Намена О, Влез 1 ПР, О ( ДП 3, една 

просторија), Внатрешна површина 28 м2 од 99 м2, заведен во Имотен 

лист бр.8722, КО Берово (просторија во поранешна Пелагонија). 

 

Член 3 

Комисијата за располагање со недвижни и движни ставри, сопственост на 

Општина Берово, формирана од Градоначалникот на Општина Берово ќе 

распише јавен оглас за издавање под закуп на наведената недвижна ствар од 

член 2 на оваа Одлука, во кој ќе се наведат условите, периодот и закупнината 

на недвижната ствар, согласно Законот за користење и располагање со 

стварите на државните органи. 

Член 4 

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

на Општина Берово”. 

 

Бр.09-1650/1                                              СОВЕТ НА ОПШТИНА БЕРОВО 

16.05.2019 година                                                      Претседател 

Берово                                                                  Јован Матеничарски с.р. 

 



17.05.2019 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО    бр. 19  стр. 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ 

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

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

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на 

О Д Л У К А 

за давање на недвижна ствар во закуп и одржување 

 

Се објавува  О Д Л У К А Т А за давање на недвижна ствар во закуп и одржување, Бр.09-

1651/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 16.05.2019 

година. 

 

Бр.08-1697/21                                                                             ОПШТИНА  БЕРОВО 

17.05.2019 год.                                                                                Градоначалник 

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

 

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

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

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

година), Советот на Општина Берово на 20-тата седница одржана на 

16.05.2019 година, донесе: 

О Д Л У К А 

за давање на недвижна ствар во закуп и одржување 

 

Член 1 

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

закуп и одржување. 

Член 2 

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

Општина Берово: 

 

 Број на катастарска парцела 874 дел 0 на ул. “Маршал Тито” бб во 

Берово, Број на зграда 7, Намена ПО, Влез 1 ПР, Г (една просторија), 

Внатрешна површина 45 м2, заведен во Имотен лист бр.8722, КО 

Берово (просторија во поранешна Пелагонија). 

 

Член 3 

Комисијата за располагање со недвижни и движни ставри, сопственост на 

Општина Берово, формирана од Градоначалникот на Општина Берово ќе 

распише јавен оглас за издавање под закуп на наведената недвижна ствар од 

член 2 на оваа Одлука, во кој ќе се наведат условите, периодот и закупнината 

на недвижната ствар, согласно Законот за користење и располагање со 

стварите на државните органи. 

Член 4 

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

на Општина Берово”. 

 

Бр.09-1651/1                                              СОВЕТ НА ОПШТИНА БЕРОВО 

16.05.2019 година                                                      Претседател 

Берово                                                                  Јован Матеничарски с.р. 

 



17.05.2019 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО    бр. 19  стр. 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ 

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

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

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на 

О Д Л У К А 

за давање на недвижна ствар во закуп и одржување 

 

Се објавува  О Д Л У К А Т А за давање на недвижна ствар во закуп и одржување, Бр.09-

1652/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 16.05.2019 

година. 

 

Бр.08-1697/22                                                                             ОПШТИНА  БЕРОВО 

17.05.2019 год.                                                                                Градоначалник 

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

 

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

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

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

година), Советот на Општина Берово на 20-тата седница одржана на 

16.05.2019 година, донесе: 

О Д Л У К А 

за давање на недвижна ствар во закуп и одржување 

 

Член 1 

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

закуп и одржување. 

Член 2 

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

Општина Берово: 

 

 Број на катастарска парцела 846 дел 0 на ул. “Даме Груев” во Берово, 

Број на зграда 1, Намена Училишта и научни институции, Влез 1 ПР, 

(С 2 - една просторија), Внатрешна површина 53 м2 од 573 м2, заведен 

во Имотен лист бр.8307, КО Берово (просторија во објект стара 

Гимназија). 

Член 3 

Комисијата за располагање со недвижни и движни ставри, сопственост на 

Општина Берово, формирана од Градоначалникот на Општина Берово ќе 

распише јавен оглас за издавање под закуп на наведената недвижна ствар од 

член 2 на оваа Одлука, во кој ќе се наведат условите, периодот и закупнината 

на недвижната ствар, согласно Законот за користење и располагање со 

стварите на државните органи. 

Член 4 

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

на Општина Берово”. 

 

Бр.09-1652/1                                              СОВЕТ НА ОПШТИНА БЕРОВО 

16.05.2019 година                                                      Претседател 

Берово                                                                  Јован Матеничарски с.р. 

 



17.05.2019 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО    бр. 19  стр. 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ 

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

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

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на 

О Д Л У К А 

за давање на недвижна ствар во закуп и одржување 

 

Се објавува  О Д Л У К А Т А за давање на недвижна ствар во закуп и одржување, Бр.09-

1653/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 16.05.2019 

година. 

 

Бр.08-1697/23                                                                             ОПШТИНА  БЕРОВО 

17.05.2019 год.                                                                                Градоначалник 

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

 

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

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

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

година), Советот на Општина Берово на 20-тата седница одржана на 

16.05.2019 година, донесе: 

О Д Л У К А 

за давање на недвижна ствар во закуп и одржување 

 

Член 1 

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

закуп и одржување. 

Член 2 

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

Општина Берово: 

 

 Број на катастарска парцела 846 дел 0 на ул. “Даме Груев” во Берово, 

Број на зграда 1, Намена Училишта и научни институции, Влез 1 ПР, 

(С 3 = 53 м2 и Са= 20 м2), Внатрешна површина 53+20 = 73 м2 од 573 

м2, заведен во Имотен лист бр.8307, КО Берово (просторија во објект 

стара Гимназија). 

Член 3 

Комисијата за располагање со недвижни и движни ставри, сопственост на 

Општина Берово, формирана од Градоначалникот на Општина Берово ќе 

распише јавен оглас за издавање под закуп на наведената недвижна ствар од 

член 2 на оваа Одлука, во кој ќе се наведат условите, периодот и закупнината 

на недвижната ствар, согласно Законот за користење и располагање со 

стварите на државните органи. 

Член 4 

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

на Општина Берово”. 

 

Бр.09-1653/1                                              СОВЕТ НА ОПШТИНА БЕРОВО 

16.05.2019 година                                                      Претседател 

Берово                                                                  Јован Матеничарски с.р. 

 



17.05.2019 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО    бр. 19  стр. 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ 

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

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

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на 

О Д Л У К А 

за давање на недвижна ствар во закуп и одржување 

 

Се објавува  О Д Л У К А Т А за давање на недвижна ствар во закуп и одржување, Бр.09-

1654/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 16.05.2019 

година. 

 

Бр.08-1697/24                                                                             ОПШТИНА  БЕРОВО 

17.05.2019 год.                                                                                Градоначалник 

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

 

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

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

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

година), Советот на Општина Берово на 20-тата седница одржана на 

16.05.2019 година, донесе: 

О Д Л У К А 

за давање на недвижна ствар во закуп и одржување 

 

Член 1 

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

закуп и одржување. 

Член 2 

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

Општина Берово: 

 

 Број на катастарска парцела 846 дел 0 на ул. “Даме Груев” во Берово, 

Број на зграда 1, Намена Училишта и научни институции, Влез 1 ПР, 

(С 8 - една просторија), Внатрешна површина 48 м2 од 573 м2, заведен 

во Имотен лист бр.8307, КО Берово (просторија во објект стара 

Гимназија). 

Член 3 

Комисијата за располагање со недвижни и движни ставри, сопственост на 

Општина Берово, формирана од Градоначалникот на Општина Берово ќе 

распише јавен оглас за издавање под закуп на наведената недвижна ствар од 

член 2 на оваа Одлука, во кој ќе се наведат условите, периодот и закупнината 

на недвижната ствар, согласно Законот за користење и располагање со 

стварите на државните органи. 

Член 4 

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

на Општина Берово”. 

 

Бр.09-1654/1                                              СОВЕТ НА ОПШТИНА БЕРОВО 

16.05.2019 година                                                      Претседател 

Берово                                                                  Јован Матеничарски с.р. 

 



17.05.2019 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО    бр. 19  стр. 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ 

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

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

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на 

О Д Л У К А 

за давање на недвижна ствар во закуп и одржување 

 

Се објавува  О Д Л У К А Т А за давање на недвижна ствар во закуп и одржување, Бр.09-

1655/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 16.05.2019 

година. 

 

Бр.08-1697/25                                                                             ОПШТИНА  БЕРОВО 

17.05.2019 год.                                                                                Градоначалник 

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

 

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

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

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

година), Советот на Општина Берово на 20-тата седница одржана на 

16.05.2019 година, донесе: 

О Д Л У К А 

за давање на недвижна ствар во закуп и одржување 

 

Член 1 

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

закуп и одржување. 

Член 2 

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

Општина Берово: 

 

 Број на катастарска парцела 846 дел 0 на ул. “Маршал Тито” во 

Берово, Број на зграда 2, Намена В1-2, Влез 1 ПР, Број 1, ДП 

Внатрешна површина 220 м2, заведен во Имотен лист бр.8307, КО 

Берово (објект 2 до стара Гимназија). 

 

Член 3 

Комисијата за располагање со недвижни и движни ставри, сопственост на 

Општина Берово, формирана од Градоначалникот на Општина Берово ќе 

распише јавен оглас за издавање под закуп на наведената недвижна ствар од 

член 2 на оваа Одлука, во кој ќе се наведат условите, периодот и закупнината 

на недвижната ствар, согласно Законот за користење и располагање со 

стварите на државните органи. 

Член 4 

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

на Општина Берово”. 

 

Бр.09-1655/1                                              СОВЕТ НА ОПШТИНА БЕРОВО 

16.05.2019 година                                                      Претседател 

Берово                                                                  Јован Матеничарски с.р. 

 



17.05.2019 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО    бр. 19  стр. 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ 

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

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

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на 

О Д Л У К А 

за давање на недвижна ствар во закуп и одржување 

 

Се објавува  О Д Л У К А Т А за давање на недвижна ствар во закуп и одржување, Бр.09-

1656/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 16.05.2019 

година. 

 

Бр.08-1697/26                                                                             ОПШТИНА  БЕРОВО 

17.05.2019 год.                                                                                Градоначалник 

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

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

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

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

на Општина Берово на 20-тата седница одржана на 16.05.2019 година, донесе: 

О Д Л У К А 

за давање на недвижна ствар во закуп и одржување 

 

Член 1 

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

одржување. 

Член 2 

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

Берово: 

 

 Број на катастарска парцела 13763 дел 0 КО Берово – вон г.р., на м.в. Линако 

во Берово, Број на зграда 1, Намена Д3-13, Влез 1 ПР, Број 1, ДП, Внатрешна 

површина 67 м2 , Влез 1 ПР, Број 1, ПП Внатрешна површина 32 м2, Влез 2 

СУ, Број 2, ДП, Внатрешна површина 48 м2 и Влез 2 СУ, Број 2, ПП 

Внатрешна површина 38 м2, заведен во Имотен лист бр.5701, КО Берово – 

вон г.р., односно со вкупна внатрешна површина на објектот од 185 м2 

(кајакарски дом на Беровско Езеро). 

 

Член 3 

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

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

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

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

Законот за користење и располагање со стварите на државните органи. 

 

Член 4 

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

Општина Берово”. 

 

 

 

Бр.09-1656/1                                              СОВЕТ НА ОПШТИНА БЕРОВО 

16.05.2019 година                                                      Претседател 

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

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

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

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на 

 

Измени и дополнувања 

на П Р О Г Р А М А за уредување на 

градежно земјиште на подрачјето на 

Општина Берово за 2019 година 

 

Се објавуваат Измени и дополнувања на П Р О Г Р А М А за уредување на градежно земјиште на 

подрачјето на Општина Берово за 2019 година, Бр.09-1657/1, што Советот на Општина Берово ги 

донесе на седницата што се одржа на 16.05.2019 година. 

 

Бр.08-1697/27                                                                             ОПШТИНА  БЕРОВО 

17.05.2019 год.                                                                                Градоначалник 

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

 

Врз основа на член 62 ст.1 од законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ 

бр,5/2002), а во врска со член 95 став 1 од Законот за градежно земјиште (Службен весник 

на РМ бр. 15/15,98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и 190/16 ) и член 19 став 2 точка 8 од 

Статутот на Општина Берово (Службен гласник на Општина Берово бр. 13/02, 18/07, 30/08 

и 20/10) Советот на Општина Берово на 20-тата Седница одржана на ден  16.05.2019  

година донесе: 

Измени и дополнувања 

на П Р О Г Р А М А за уредување на  

градежно земјиште на подрачјето на 

Општина Берово за 2019 година 

 

Член 1 

Се врши измени и дополнувања на Програма за уредување на градежно земјиште на 

подрчјето на Општина Берово за 2019 година, со бр. 09-3949/1 од 30.11.2018 година 

донесена од Советот на Општина Берово. 

Член 2 

Во точка 6 –Преодни и завршни одредби, подточка 6.4 , после ставот 2 се додава нов став 3 

кој гласи: 

„Во Договорот може да се предвиди надоместокот за уредување на градежно земјиште да 

се плати еднократно или најмногу на 12(дванаесет) месечни рати.„ 

 

Член 3 

Останатите одредби од Програмата за уредување на градежно земјиште на подрчјето на 

Општина Берово за 2019 година, со бр. 09-3949/1 од 30.11.2018 година донесена од Советот 

на Општина Берово, остануваат исти. 

Член 4 

Овие измени и дополнувања влегуваат во сила со денот на донесувањето и ќе се објават  во 

„Службен Гласник на Општина Берово„ . 

 

Бр. 09-1657/1 

Во Берово, 16. 05.2019 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 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува: 

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на 

ТРОШОЦИ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ 

ПО ОБЛАСТИ И ОБЈЕКТИ ( 2019 год.) 

 

Се објавуваат  ТРОШОЦИ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ПО 

ОБЛАСТИ И ОБЈЕКТИ ( 2019 год.), Бр.09-1658/1, што Советот на Општина Берово ги 

донесе на седницата што се одржа на 16.05.2019 година. 

 

Бр.08-1697/28                                                                             ОПШТИНА  БЕРОВО 

17.05.2019 год.                                                                                Градоначалник 

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

 

 

 

ТРОШОЦИ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ 

ПО ОБЛАСТИ И ОБЈЕКТИ ( 2019 год.) 
 

J.  КОМУНАЛНИ  ДЕЈНОСТИ 

 

 

Ј00   Одржување на урбана опрема    50.000 ден. 

      1 Фарбање на канделабри парапети и друга опрема    50.000 ден. 

ЈН0  Урбана опрема ( капитални расходи) 4.500.000ден. 

      1  Набавка на урбана опрема    100.000 ден. 

      2  Набавка на тезги за градски пазар 4.400.000 ден 

JM Паркови и зеленило    210.000 ден 

  Поставување гумена подлога на детско игралиште    210.000 ден. 

ЈГ0 Изградба и реконструкција на системи за 

водоснабдување 

2.000.000 ден. 

1 Санација на свлечиште во кругот на филтер станица - 

Берово 

  

 1.500.000 ден. 

 2 Реконструкција на водоводна линија на ул.„Даме 

Груев“,ул.„Карпош“,Реконструкција на водоводна линија 

по населени места, Учество во изградба на водоводна 

линија во село Ратево 

  500.000 ден. 

ЈИ0 Одведување на отпадни води 3.641.700 ден 

 Изградба на канализација за отпадни води за населба 

„Мило“ во град Берово 
3.641.700 ден 

Ј80 Други комунални услуги    150.000 ден. 

   1 Рушење на стари објекти склони на паѓање    150.000 ден. 

ЈЕ0 Изградба и реконструкција на тротоари и друга 

комунална инфраструктура 
 200.000  ден. 

ФАО Изработка на проектна документација за 

инфраструктура 
600.000 ден. 

Ф20 Геодетски услуги 400.000 ден. 
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

 

 Р .Б                    Назив на програмата     Износ во 

денари 

1  Одржување на урбана опрема      50.000 ден. 

2  Урбана опрема (капитални расходи) 4.500.000  ден 

3 Паркови и зеленило    210.000 ден 

4  Изградба на системи за водоснабдување 2.000.000 ден. 

5 Одведување на отпадни води 3.641.700 ден. 

6 Други комунални услуги    150.000 ден. 

7 Изградба и реконструкција на тротоари и друга 

комунална инфраструктура 

   200.000 ден. 

8 Изработка на проектна документација за инфраструктура       600.000 ден. 

9 Геодетски услуги     400.000 ден. 

   

                           Се вкупно  11.751.700 ден. 

 

 

 

ИЗВОРНИ  ПРИХОДИ 

 

 

Сретствата за ставките од програмата   Ј - Комунални дејности ке се обезбедaт  од:  

 

I. Сопствено учество ------------------------------------------           3.500.000,00 ден. 

     I.1.  Надоместок за уредување на град. земјиште. ----- 1.500.000,00 ден. 

     I.2.  Средства од закуп на деловни  простории       ------  421.406,00 ден. 

     I.3.  Продажба на градежно земјиште                -------    1.350.000,00 ден. 

     I.4   Користење на јавни површини             ---------------   250.000,00 ден. 

 

II. Приходи од повисоко ниво на власт (Агенција за финансиска подршка во земјоделието и 

рурален развој, Министерство за животна средина, Буџет на 

РСМ)..........................................................                                             8.251.700 ден. 

 

    

       Вкупно:                     11.751.700 ден. 

 

 

 Со донесување на овој Трошковник престанува да важи Трошоци за уредување на 

градежното земјиште по области и објекти (2019 година), со бр.09-4260/1 од 27.12.2018 

година донесени од Советот на Општина Берово . 

 

 

 Бр. 09-1658/1                                                                       Совет на Општина Берово 

16.05.2019 година                                                                            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 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува: 

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување 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 2019 година 

 

Се објавува  П Р О Г Р А М А Т А  (ЈД, Ј6 и ЈФ ) за изградба, реконструкција и одржување 

на локални патишта и улици во Општина Берово во 2019 година), Бр.09-1659/1, што 

Советот на Општина Берово ги донесе на седницата што се одржа на 16.05.2019 година. 

 

Бр.08-1697/29                                                                             ОПШТИНА  БЕРОВО 

17.05.2019 год.                                                                                Градоначалник 

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

 

 

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

РМ БР.5/2002),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 ,Советот на Општина Берово на 20-тата седница одржана на 16.05.2019 год. донесе: 

 

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 2019 година 

 
 Со оваа Програма се планираат активностите на Општина Берово за 

изградба,реконструкција и одржување на локалните патишта и улици во Општина Берово 

во 2019 година. 

             Во програмата во зависност од средствата со кои располага Општина Берово и 

приливот на финансиски средства од Буџетот и Фондовите на Република Македонија се 

планирани следните активности 

 

1.Изградба, доизградба,реконструкција и санирање на улици во Општина Берово 

 

         1.1.Изградба и доизградба на улици:         …………..                              

13.000.000,00 ден.   

                   -  Улица„20“ Ширината-Берово    I фаза .............................................. 

5.825,891,00 ден. 

                   -  Улицa „Гоце Делчев“ с. Русиново....................................................... 

3.209.771,00 ден.  

                    - Улица „Којова ливада“  

Берово...........................................................3.964.338,00 ден                              

                       

          1.2.Реконструкција и рехабилитација на улици     ………….                

7.522.214,00 ден. 
                  -  Ул.„Јане Сандански“   Берово ......................................................      

2.691.557,00ден  
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       -  Паркинг Простор кај детска градинка во Берово........................      

1.000.000,00 ден 

                  -  Улица во с. Двориште ...................................................................      

3.830.657,00 ден 

 

*Согласно поголемите потреби од изградба и доизградба, реконструкција и 

рехабилитација  на улици во Општина Берово, во зависност од добиени 

финансиски средства  од донации и повисоко ниво на власт, точките од програмата 

1.1 и 1.2 ќе претрпат соодветни измени. 

                                                                                                       

         1.3.  Одржување и заштита на локални патишта и улици .............       

1.680.000,00ден                                                     
                -Зимско одржување на улици и локални патишта          ................              

680.000,00ден. 

                -Крпење на ударни дупки на улици и локални патишта  ............             

400.000,00ден. 

                - Хоризонтално обележување на улици .........................................            

350.000,00 ден. 

                - Чистење на наноси и свлечишта на локални патишта и улици ...          

250.000,00ден. 

 

         1.4. Набавка и изградба на сообраќајна сигнализација ..................        

100.000,00ден.   

                                                    

         1.5.  Експропријација на градежно земјиште ......................................        750.000,00 

ден. 

 

         1.6.  Изработка на проекти .......................................................................        500.000,00 

ден 

 

         1.7. Отплата на кредит за изградба на улици  ......................................     

2.338.000,00ден 

                                                           
     Се Вкупно 1.1 + 1.2. + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7                                     25.890.214,00 

ден   

2. Изградба,реконструкција и санирање на локални патишта 

 

 2.1. Реконструкција и рехабилитација на локален пат с.Мачево – с.Владимирово........ 

23.114.940,00 ден.     

 2.2.  Рехабилитација  на дел од шумски пат Русиново – Безгашчево (5км)....................... 

1.180.000,00 ден 

                                                                                                                                     Вкупно: 

24.294.940,00 ден 

П Р И Х О Д И 

1. Средства за изградба,доизградба,реконструкција и санирање на улици,регулирање 

на режимот на сообраќај,одржување и заштита на локални патишта  и улици се 

предвидени од: 

      - Сопствено учество                                              ……………..                                       

20.890.214,00 ден.  

     - Приходи од повисоко ниво на власт (Јавно претпријатие за државни патишта )......  

5.000.000,00 ден 

                                                                                                   Вкупно:  

25.890.214,00ден 
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2. Средства за изградба,реконструкција и санирање на локални патишта 

          

2.1 Средства за Реконструкција и рехабилитација на локален пат с.Мачево – с.Владимирово  

се   предвидени од: 

        - Приходи од повисоко ниво на власт (Агенција за финансиска подршка во 

земјоделието и рурален развој )   

............................................................................................................................. 19.090.360,00 ден     

        -  Сопствено учество..................................................................................................  

4.024.580,00ден.                                                       

                                                                                                                              Вкупно:  

23.114.940,00 ден. 
  

 2.2 Средства за рехабилитација на дел од шумски пат Русиново – Безгачшево (5 км) 

         - Приходи од повисоко ниво на власт (Агенција за финансиска подршка во 

земјоделието и рурален развој ) 

................................................................................................................................. 1.000.000,00 

ден. 

         -Сопствено учество 

.......................................................................................................180.000,00 ден. 

                                                                                                                                 Вкупно: 

1.180.000,00 ден.     
                                                    

                                                                    Се Вкупно 1 + 2               ..............                

50.185.154,00 ден.   
Со донесувањето на оваа Програма престанува да важи Програмата  (ЈД, Ј6 и ЈФ)                                       

за изградба,реконструкција и одржување на локални патишта и улици во Општина Берово  

во 2019 година  со бр.09-4259/1 од 27.12.2018 год донесена од Советот на Општина Берово. 

 

Оваа програма  влегува во сила осмиот ден од денот нa објавувањето во „Службен 

гласник на Општина Берово". 

 

 Бр.09- 1659/1                      Совет на Општина 

Берово                                                                                                                                                                                               

16. 05.2019 година                                                                                    Претседател                                                                                                                            

          Берово                              Јован Матеничарски с.р. 

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

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

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

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на 

Измени и дополнувања на 

П Р О Г Р А М А – Ј3  за изградба, реконструкција, 

и одржување на јавното осветлување 

на подрачјето на Општина Берово за 2019 година 

 

Се објавуваат Измени и дополнувања на П Р О Г Р А М А Т А – Ј3  за изградба, реконструкција, и 

одржување на јавното осветлување  на подрачјето на Општина Берово за 2019 година, Бр.09-1660/1, 

што Советот на Општина Берово ги донесе на седницата што се одржа на 16.05.2019 година. 

 

Бр.08-1697/30                                                                             ОПШТИНА  БЕРОВО 

17.05.2019 год.                                                                                Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                      Звонко Пекевски с.р. 
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Врз основа на член 62 став 1 од законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ бр. 5/02“), член 

15 од Законот за комуналните такси („Сл.весник на РМ“бр.61/04,64/05,92/07,123/12 , 154/15, 192/15 

и 23/16 ) и член 19 став 2 точка 13 од Статутот на Општина Берово (Службен гласник на Општина 

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

16.05.2019  година донесе: 

Измени и дополнувања на 

П Р О Г Р А М А – Ј3  за изградба, реконструкција, 

и одржување на јавното осветлување  

на подрачјето на Општина Берово за 2019 година 

 

Член 1 

Се врши измени и дополнувања на Програма- Ј3 за изградба, реконструкција и одржување на 

јавното осветлување  на подрачјето на Општина Берово за 2019 година, со бр. 09-3948/1 од 

30.11.2018 година донесена од Советот на Општина Берово. 

 

Член 2 

Во став 8 после зборот „Абланица„ сврзникот „и„ се бриша , се става „запирка„, и после зборовите 

„Беровско Езеро„ се додава:  „ и поставување на метални столбови и целокупна инсталација со цел 

осветлување на улица „Партизанска„  во Берово на потег од ул.„Борис Кидрич„ до мостот на река 

Брегалница.„ 

Член 3 

Во став 9 точка 2 алинеја 1- За одржување на јавното осветлување, вредноста  „950.000,оо денари„ 

се менува и гласи „ 800.000,оо денари„. 

Во став 9 точка 2 алинеја 2- Набавка и вградување на нови светлосни тела, вредноста  „250.000,оо 

денари„ се менува и гласи „ 300.000,оо денари„. 

Во став 9 точка 2 алинеја 3- Набавка и вградување на надземен кабел, вредноста  „450.000,оо 

денари„ се менува и гласи „ 400.000,оо денари„. 

Во став 9 точка 2 алинеја 4- Набавка и вградување на подземен кабел, вредноста  „550.000,оо 

денари„ се менува и гласи „ 150.000,оо денари„. 

Во став 9 точка 2 алинеја 7- Набавка и поставување на нови столбови на улици, вредноста  

„350.000,оо денари„ се менува и гласи „ 200.000,оо денари„. 

Во став 9 точка 2 алинеја 8- Барање согласност за приклучување на потрошачи, вредноста  

„250.000,оо денари„ се менува и гласи „ 150.000,оо денари„. 

После став 9 точка 2 алинеја 8, се додава нова алинеја која гласи: 

„ Поставување на метални столбови и целокупна инсталација за осветлување на улица 

„Партизанска„ во Берово на потег од ул.„ Борис Кидрич„ до мостот на река 

Брегалница..............................800.000,оо денари.„ 

 

Член 4 

Останатите одредби од Програма- Ј3 за изградба, реконструкција и одржување на јавното 

осветлување  на подрачјето на Општина Берово за 2019 година, со бр. 09-3948/1 од 30.11.2018 

година донесена 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.09-1660/1 

Во Берово16.05.2019 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 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува: 

 

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на 

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на Квартален извештај за извршувањето на буџетот за 

Општина Берово за извештајниот период (кумулативно) 

за квартал од 01.01.2019 година до 31.03.2019 година 

(прв квартал) 

 

 

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

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

01.01.2019 година до 31.03.2019 година (прв квартал), Бр.09-1661/1, што Советот на 

Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 16.05.2019 година. 

 

 

 

 

Бр.08-1697/31                                                                             ОПШТИНА  БЕРОВО 

17.05.2019 год.                                                                                Градоначалник 

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

 

 

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

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

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

седница одржана на 16.05.2019 година донесе: 

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на Квартален извештај за извршувањето на буџетот за  

Општина Берово за извештајниот период (кумулативно)  

за квартал од 01.01.2019 година до 31.03.2019 година 

(прв квартал) 

 

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

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

01.01.2019 година до 31.03.2019 година. 

 

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

гласник на Општина Берово“. 

 

Бр.09-1661/1                                                                             Совет на Општина Берово 

16.05.2019 година                                                                                Претседател 

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

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

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

 

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на 

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на Квартален извештај за достасани ненамирени обврски  

Образец К2 за квартал од 01.01.2019 година до 31.03.2019 година 

 

 

 

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

обврски Образец К2 за квартал од 01.01.2019 година до 31.03.2019 година, Бр.09-1662/1, 

што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 16.05.2019 

година. 

 

 

 

 

Бр.08-1697/32                                                                             ОПШТИНА  БЕРОВО 

17.05.2019 год.                                                                                Градоначалник 

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

 
 

 

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

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

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

седница одржана на 16.05.2019 година донесе: 

 

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на Квартален извештај за достасани ненамирени обврски  

Образец К2 за квартал од 01.01.2019 година до 31.03.2019 година 

 

 

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

ненамирени обврски Образец К2 за квартал од 01.01.2019 година до 31.03.2019 

година. 

 

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

гласник на Општина Берово“. 

 

 

Бр.09-1662/1                                                                            Совет на Општина Берово 

16.05.2019 година                                                                              Претседател 

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

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

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

донесува: 

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на 

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на Квартален извештај за промените на состојбата 

на секое задолжување на општините и 

јавните претпријатија основани од општините  

Образец К3 за квартал од 01.01.2019 година до 31.03.2019 година 

 

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

состојбата на секое задолжување на општините и јавните претпријатија основани од 

општините Образец К3 за квартал од 01.01.2019 година до 31.03.2019 година, Бр.09-1663/1, 

што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 16.05.2019 

година. 

 

Бр.08-1697/33                                                                             ОПШТИНА  БЕРОВО 

17.05.2019 год.                                                                                Градоначалник 

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

 

 

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

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

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

седница одржана на 16.05.2019 година донесе: 

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на Квартален извештај за промените на состојбата 

на секое задолжување на општините и 

јавните претпријатија основани од општините  

Образец К3 за квартал од 01.01.2019 година до 31.03.2019 година 

 

 

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

состојбата на секое задолжување на општините и јавните претпријатија основани од 

општините, Образец К3 за квартал од 01.01.2019 година до 31.03.2019  година 

 

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

гласник на Општина Берово“. 

 

 

Бр.09-1663/1                                                                            Совет на Општина Берово 

16.05.2019 година                                                                              Претседател 

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

 



17.05.2019 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО    бр. 19  стр. 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ 

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

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

 

 

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на 

 

О Д Л У К А 

за измена и дополнување на Буџетот на Општина Берово за 2019 година 

 

 

Се објавува О Д Л У К А Т А  за измена и дополнување на Буџетот на Општина Берово за 

2019 година, Бр.09-1664/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се 

одржа на 16.05.2019 година. 

 

 

 

Бр.08-1697/34                                                                             ОПШТИНА  БЕРОВО 

17.05.2019 год.                                                                                Градоначалник 

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

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

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

 

 

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на 

 

З А К Л У Ч О К 

за давање на согласност на Одлуката за потврдување на Одлуката на управниот одбор на 

Здружението за утврдување на висината на членарината за 2019 година и начинот на 

плаќање на истата 

 

 

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

Одлуката на управниот одбор на Здружението за утврдување на висината на членарината за 

2019 година и начинот на плаќање на истата, Бр.09-1665/1, што Советот на Општина 

Берово го донесе на седницата што се одржа на 16.05.2019 година. 

 

 

 

 

Бр.08-1697/35                                                                             ОПШТИНА  БЕРОВО 

17.05.2019 год.                                                                                Градоначалник 

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

 
 

 

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

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

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

тата седница одржана на 16.05.2019 година донесе: 

 

З А К Л У Ч О К 

за давање на согласност на Одлуката за потврдување на Одлуката на управниот одбор на 

Здружението за утврдување на висината на членарината за 2019 година и начинот на 

плаќање на истата 

 

1. Советот на Општина Берово дава согласност на Одлуката за потврдување на 

Одлуката на управниот одбор на Здружението ЛАГ МАЛЕШ – ПИЈАНЕЦ за 

утврдување на висината на членарината за 2019 година и начинот на плаќање на 

истата, Бр.0201-3 од 09.04.2019 година 

 

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

гласник на Општина Берово“. 

 

Бр.09-1665/1                                                                            Совет на Општина Берово 

16.05.2019 година                                                                              Претседател 

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

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

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

 

 

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на 

 

З А К Л У Ч О К 

за давање на согласност на Решение за уплата на чланарина за 2019 година 

 

 

 

Се објавува З А К Л У Ч О К за давање на согласност на Решение за уплата на чланарина за 

2019 година, Бр.09-1666/1, што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се 

одржа на 16.05.2019 година. 

 

 

 

 

Бр.08-1697/36                                                                             ОПШТИНА  БЕРОВО 

17.05.2019 год.                                                                                Градоначалник 

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

 
 

 

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

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

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

тата седница одржана на 16.05.2019 година донесе: 

 

З А К Л У Ч О К 

за давање на согласност на Решение за уплата на чланарина за 2019 година 

 

1. Советот на Општина Берово дава согласност на Решението на Здружението за 

рурален развој ЛАГ МАЛЕШ - ПИЈАНЕЦ за уплата на чланарина за 2019 година, 

Бр.0204-1 од 18.04.2019 година. 

 

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

гласник на Општина Берово“. 

 

Бр.09-1666/1                                                                            Совет на Општина Берово 

16.05.2019 година                                                                              Претседател 

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

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

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

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на 

 

О Д Л У К А 

за услогласување на намените на урбанистички план за село Владимирово во однос на 

легализација на објекти надвор од дефиниран опфат на план, за КП 4162 КО Владимирово, 

по барање на Панче Таковски 

 

Се објавува О Д Л У К А Т А за услогласување на намените на урбанистички план за село 

Владимирово во однос на легализација на објекти надвор од дефиниран опфат на план, за 

КП 4162 КО Владимирово, по барање на Панче Таковски, Бр.09-1667/1, што Советот на 

Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 16.05.2019 година. 

 

Бр.08-1697/37                                                                             ОПШТИНА  БЕРОВО 

17.05.2019 год.                                                                                Градоначалник 

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

 

B
E R O V

O

 
ОПШТИНА  БЕРОВО 
 Совет на Општина Берово 

 
 

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

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

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

на Општина Берово („Сл.гласник на О.Берово“ бр. 13/02 и 18/07 ), Sovetot na op{tina Berovo 

на седницата одржана на ден 16.05.2019  год, донесе:  
 

О  Д  Л  У  К  А 
за усогласување на намените на урбанистички план за село Владимирово 

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

за КП 4162, КО Владимирово, по барање на Панче Таковски  

 

Член 1 

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

Владимирово”, во однос на легализација на објекти надвор од дефинирани опфат на село 

Владимирово, со проширување на планот на планскиот опфат за домување и стопанство, 

во зоната за мало стопанство во с. Владимирово, за следната катастарска парцела: 
 

 - КП 4162, КО Владимирово. 
 

Член 2 

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

оделението за урбанизам да изготви проектна задача за дефинираниот опфат за 

проширување на планот на планскиот опфат за домување и стопанство, или za izrabotka na 

LUPD so predvidenata namena, за објектите кои ги исполнуваат условите согласно закон, 

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

истиот. 
 

Член 3 
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 Финансирањето за вклопувањето на легализираниот објект со проширување на 

планот “Урбанистичкиот план за село Владимирово”, може да го врши Општината од 

средства предвидени во Буџетот на Општина Берово, по програмата за изработка на 

Урбанистички планови на подрачјето на Општина Берово, или со изработка на ЛУПД за една 

парцела, за вклопување на легализираните објекти, во урбанистичката документација со 

самофинансирање согласно член 20 од Законот за Просторно и урбанистичко планирање.  
 

Член 4 

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

гласник” на Општина Берово.  

 

Бр.  ____________  

16.05.2019 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 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува: 

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на 

О Д Л У К А 

 за усогласување на намените на ДУП на Берово, во однос на легализираните објекти 

надвор од дефинираниот опфат на планот за локалитет “Брдославица 2” за КП.299 КО 

Берово во Берово; 

 

Се објавува О Д Л У К А Т А за усогласување на намените на ДУП на Берово, во однос на 

легализираните објекти надвор од дефинираниот опфат на планот за локалитет 

“Брдославица 2” за КП.299 КО Берово во Берово, Бр.09-1668/1, што Советот на Општина 

Берово ја донесе на седницата што се одржа на 16.05.2019 година. 

 

Бр.08-1697/38                                                                             ОПШТИНА  БЕРОВО 

17.05.2019 год.                                                                                Градоначалник 

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

B
E R O V

O

 
ОПШТИНА  БЕРОВО 
 Совет на Општина Берово 

 
 

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

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

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

на Општина Берово („Сл.гласник на О.Берово“ бр. 13/02 и 18/07 ), Sovetot na op{tina 

Berovo на седницата одржана на ден 16.05.2019  год, донесе:  
 

O   D   L   U   K   A 
Za usoglasvawe na namenite na Detalniot urbanisti~ki plan na Berovo,  

vo odnos na legaliziranite objekti nadvor od definiraniot opfat na planot 

za lokalitet “BRDOSLAVICA 2”, za KP br. 299, KO Berovo, vo Berovo 

 

Член 1 
Se dava soglasnost za usoglasvawe na namenite na Detalniot urbanisti~ki plan na 

Berovo, vo odnos na legaliziranite objekti nadvor od definiraniot opfat na planot, so 

pro{ituvawe na planskiot opfat, so “Vikend Naselba” za lokalitet “Brdoslavica 2”, so 

nadopolnuvawe od slednite katastraski parceli:  
 - za KP br. 299, KO Berovo. 
 

Член 2 
 Sovetot na Op{tina Berovo, po donesuvaweto na odlukata, go zadol`uva odelenieto 

za urbanizam da izgotvi proektna zada~a za definiraniot opfat na pro{iruvaweto so 

predvidenata namena, i objektite koi gi ispolnuvaat uslovite za utvrduvawe na praven 

status na bespravno izgraden objekt da bidat vklopeni vo istiot. 
 

^len 3 

 Finansiraweto na “Vikend Naselba” za lokalitet “Brdoslavica 2” vo Berovo }e go 

vr{i Op{tinata, od sredstva predvideni so Buxetot na Op{tin Berovo po Programata za 

izrabotka na Urbanisti~ki planovi na podra~jeto na Op{tina Berovo, или 

заинтересираните физички и правни лица чии што програмски барања и подрачја на интерес се 

прифатливи за општината, или со изработка на ЛУПД за вклопување на објектите во 
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урбанистичката документација со самофинансирање согласно член 20 од Законот за Просторно и 

урбанистичко планирање.  

Член 4 

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

гласник” на Општина Берово.  

 

Бр.  ____________  

16.05.2019 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 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува: 

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на 

О Д Л У К А 

за давање на недвижна ствар во закуп и одржување 

 

Се објавува О Д Л У К А Т А за давање на недвижна ствар во закуп и одржување, Бр.09-1669/1, што 

Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 16.05.2019 година. 

 

Бр.08-1697/39                                                                             ОПШТИНА  БЕРОВО 

17.05.2019 год.                                                                                Градоначалник 

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

 

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

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

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

година), Советот на Општина Берово на седницата одржана на 20-тата 

Седница одржана на 16.05.2019 година, донесе: 

 

О Д Л У К А 

за давање на недвижна ствар во закуп и одржување 

 

Член 1 

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

закуп и одржување. 

Член 2 

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

Општина Берово: 

 

 Број на катастерска парцела 2088 дел 0 на ул. “Маршал Тито” во 

Берово, Број на зграда 1, Намена Б1-3, Влез 1 СУ бр.1 ДП (една 

просторија), Внатрешна површина 34м2 од вкупно 56 м2, заведен во 

Имотен лист бр.8722, КО Берово (постоечка месара). 

 

Член 3 

Комисијата за располагање со недвижни и движни страни, сопственост на 

Општина Берово, формирана од Градоначалникот на Општина Берово ќе 

распише јавен оглас за издавање под закуп на наведената недвижна ствар од 

член 2 на оваа Одлука, во кој ќе се наведат условите, периодот и закупнината 

на недвижната ствар, согласно Законот за користење и располагање со 

стварите на државните органи. 

 

Член 4 

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

на Општина Берово”. 

 

Бр.09-1669 /1                                            СОВЕТ НА ОПШТИНА БЕРОВО 

16.05.2019 година                                                      Претседател 

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

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

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

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на 

О Д Л У К А  

За формирање на локален Економски –социјален совет  

на општина Берово 

 

Се објавува О Д Л У К А Т А За формирање на локален Економски –социјален совет  на општина 

Берово, Бр.09-1670/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 

16.05.2019 година. 

 

Бр.08-1697/40                                                                             ОПШТИНА  БЕРОВО 

17.05.2019 год.                                                                                Градоначалник 

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

 

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

Република Македонија„  бр. 5/02) и член 19 став 2 точка 11 и точка 43 од Статутот на Општина 

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

на 20-тата седница оддржана на 16.05.2019 година донесе: 

О Д Л У К А  

За формирање на локален Економски –социјален совет  

на општина Берово 

 

Член1 

Заради воспоставување на демократки и социјален дијалог во функција на постигнување на траен и 

стабилен социјален мир и активно вклучување на сите социјални партнери во процесот на 

одлучување по најважните прашања од економско и социјално значење за развивање на локалната 

заедница, вклучително и прашањето за вработувањето на младите и зајкнување на суштинските 

врски помеѓу потребите на пазарот на труд дефинирани од страна на деловните субјекти и 

вештините  што се развиваат кај младите преку образовниот систем, како и превенција и мирно 

решавање на работните и други конфликти во локалната заедница, се формира локален Економско-

социјален совет на ниво на општина Берово. 

Член 2 

Економско-социјалниот совет на општина Берово се формира како консултативно и советодавно 

тело, во кое членуваат претставници на општина Берово, претставници на Агенцијата за 

вработување, претставници на Сојузот на синдикати на Македонија, претставници на 

работодавачите, Организација на работодавачите, претставник од средното училиште, Совет на 

млади, кое разгледува прашања, дава мислења, предлози и препораки до Советот на општина 

Берово и други тела, за одредени прашања од економско социјалната сфера. 

Член 3 

Членовите на Економско – социјалниот совет на општина Берово наведени во член 2 од оваа 

одлука, склучуваат спогодба за основање на Економско-социјален совет на општина Берово, со која 

поблиску се определува нивниот состав, членство, делокруг и начин на работа. 

Член 4 

Економско социјалниот совет на општина Берово дава мислење, предлози и препораки по предлози 

на одлуки, стратегии и програми во врска со економско-социјалните интереси на работниците и 

работодавачите, вработувањето, потребите на пазарот на труд и вештините што се развиваат кај 

младите пред истите да бидат разгледани од страна на Советот на општина Берово. 

Член 5 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавена во Службен гласник на 

Општина Берово. 

Бр.09-1670/1                                Совет на општина Берово 

16.05.2019 година                Претседател 

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

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

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

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на 

 

ЗАКЛУЧОК 

за давање согласност на  

Спогодбата за основање, делокруг и начин на работа  на 

 Економско - социјалниот совет на Општина Берово 

 

Се објавува З А К Л У Ч О К за давање согласност на Спогодбата за основање, делокруг и 

начин на работа  на Економско - социјалниот совет на Општина Берово, Бр.09-1671/1, што 

Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 16.05.2019 година. 

 

Бр.08-1697/41                                                                             ОПШТИНА  БЕРОВО 

17.05.2019 год.                                                                                Градоначалник 

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

 

 

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

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

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

со Одлуката за формирање на Локален Економски – социјален совет на Општина Берово 

Бр.09-1670/1 од 16.05.2019 година, Советот на Општина Берово на 20-тата седница 

одржана на 16.05.2019 година донесе: 

 

 

ЗАКЛУЧОК 

за давање согласност на  

Спогодбата за основање, делокруг и начин на работа  на 

 Економско - социјалниот совет на Општина Берово 

 

 

Член 1 

 Се дава согласност на Спогодбата за основање, делокруг и начин на работа  на  

Економско - социјалниот совет на Општина Берово. 

 

 

Член 5 

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

„Службен гласник на Општина Берово“. 

 

 

 

 

Бр.09-1671/1                                                                          Совет на Општина Берово 

16.05.2019 година                                                                          Претседател 

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

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

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

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на 

Измена и дополнување на 

Програмата за активностите на Општина Берово 

во областа на културата во 2019 година 

 

Се објавуваа Измена и дополнување на Програмата за активностите на Општина Берово во 

областа на културата во 2019 година, Бр.09-1672/1, што Советот на Општина Берово ја 

донесе на седницата што се одржа на 16.05.2019 година. 

 

Бр.08-1697/42                                                                             ОПШТИНА  БЕРОВО 

17.05.2019 год.                                                                                Градоначалник 

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

 

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

РМ“ бр.5/02), а во врска со член 73 од Статутот на Општина  Берово („Службен гласник на 

Општина Берово“ бр.13/02 и 18/07), Советот на општина Берово на 20-тата седница 

одржана на 16.05.2019 година, донесе: 

Измена и дополнување на  

Програмата за активностите на Општина Берово  

во областа на културата во 2019 година 

 

Член 1 

 Програмата за активностите на Општина Берово во областа на културата во 2019 

година, се дополнува  во табеларниот приказ за ЕТНО ФЕСТИВАЛ, за износ од 200.000,00 

денари. 

Член 2 

Во програмата за активностите во областа на културата, делот од табелата: 

КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ ОД ПОСЕБЕН ИНТЕРЕС ЗА ОПШТИНА БЕРОВО 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА И ПОДДРШКА НА МАНИФЕСТАЦИИ  

 

Празници, 

манифестации, 

настани 

Активности Носители на 

активноста 

Извори на средства 

ЕЛС Други извори 

ЕТНО 

ФЕСТИВАЛ 

Културна 

манифестација 

Општина Берово 1 000 000,00 Министерство 

за култура 

 

Се заменува со : 

КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ ОД ПОСЕБЕН ИНТЕРЕС ЗА ОПШТИНА БЕРОВО 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА И ПОДДРШКА НА МАНИФЕСТАЦИИ  

Празници, 

манифестации, 

настани 

Активности Носители на 

активноста 

Извори на средства 

ЕЛС Други извори 



17.05.2019 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО    бр. 19  стр. 

 

 

 

124 

ЕТНО 

ФЕСТИВАЛ 

Културна 

манифестација 

Општина 

Берово 

1 200 000,00 Министерство 

за култура 

 

Член 3 

 Вкупниот износ на распределените средства во табелата се менува од 1.373.000,00 

денари во 1.573.000,00 денари  

Член 4 

  Оваа измена на Програмата за активностите на Општина Берово во областа на 

културата во 2019 година влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави  во 

„Службен гласник на Општина Берово” и е составен дел на Програмата број 09-3938/1од 

30.11.2018 година 

 

Број 09-1672/1                                                               Совет на општина  Берово 

16.05.2019 год.                                                                 Претседател 

 Берово                          Јован Матеничарски с.р. 

 

 

 

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

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

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

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за доделување на средства од 

Буџетот на Општина Берово за 2019 година 

 

Се објавува Р Е Ш Е Н И Е за доделување на средства од Буџетот на Општина Берово за 

2019 година на Станка Касмска, Бр.09-1081/2, што Советот на Општина Берово го донесе 

на седницата што се одржа на 16.05.2019 година. 

 

Бр.08-1697/43                                                                             ОПШТИНА  БЕРОВО 

17.05.2019 год.                                                                                Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                      Звонко Пекевски 

 

 

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 седницата одржана на ден 
16.05.2019 година донесе: 

Р Е Ш Е Н И Е 
за доделување на средства од  

Буџетот на Општина Берово за 2019 година 
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1. На Станка Касмска од с. Будинарци- Берово со ЕМБГ xxxxxxxxxxxxxxx, со 
адреса на живеење на во с. Будинарци- Берово и се доделуваат 30.000,оо 
денари како еднократната парична помош. 
 

2. Средствата за таа намена ќе бидат исплатени од Буџетот на Општина 
Берово за 2019 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.xxxxxxxxxxxxxx од 
НЛБ Тутунска Банка на лицето Стојан Касмски (сопруг на барателката). 
 

4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
“Службен гласник на Општина Берово”. 
 

Бр.09-1081/2                                             Совет на Општина Берово                             
16.05.2019 година                                                             Претседател 
Берово                                                                        Јован Матеничарски с.р. 
 
 
Доставено до:  
- именуваниот; 
-одделение за финансиски прашања; 
 -архива 

 

 

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

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

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

 

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за доделување на средства од 

Буџетот на Општина Берово за 2019 година 

 

 

Се објавува Р Е Ш Е Н И Е за доделување на средства од Буџетот на Општина Берово за 

2019 година на Здравко Мирчовски, Бр.09-1498/2, што Советот на Општина Берово го 

донесе на седницата што се одржа на 16.05.2019 година. 

 

 

 

 

Бр.08-1697/44                                                                             ОПШТИНА  БЕРОВО 

17.05.2019 год.                                                                                Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                      Звонко Пекевски с.р. 
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Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Службен Весник 
на 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 6 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 
16.05.2019 година донесе: 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за доделување на средства од  

Буџетот на Општина Берово за 2019 година 
 
 

 
5. На Здравко Мирчовски од с. Русиново- Берово со ЕМБГ xxxxxxxxxxxxxxxxx, 

со адреса на живеење на ул. ,, Јане Сандански” бр. xx во с. Русиново- 
Берово му се доделуваат 30.000,оо денари како еднократната парична 
помош. 
 

6. Средствата за таа намена ќе бидат исплатени од Буџетот на Општина 
Берово за 2019 година, програма А0, потставка 412110 – постојана  
резерва (непредвидливи расходи). 
 

7. Се задолжува Одделението за финансиски прашања на Општина Берово 
да го спроведе ова Решение на трансакциска сметка бр. xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
на Уни банка  на лицето Александар Мирчовски. 
 

8. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
“Службен гласник на Општина Берово”. 

 
 
 
 

 
Бр.09-1498/2                                             Совет на Општина Берово                             
16.05.2019 година                                                             Претседател 
Берово                                                                        Јован Матеничарски с.р. 
 
 
 
Доставено до:  
- именуваниот; 
-одделение за финансиски прашања; 
 -архива 
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Врз основа на член 78 од Изборниот законик (“ Сл.весник на РМ” бр.40/06.........27/19), и член 50, 

став 1, точка 16 од Законот за локална самоуправа ('Сл.весник на РМ' бр. 5/ 2002), Градоначалникот 

на Општина Берово, донесе: 

Р Е Ш Е Н И Е 

за определување на места за 

истакнување на изборни плакати во oпштина Берово 

 
1. Се определуваат места на кои организаторите на изборната кампања - политички партии, 

коалиции и групи на избирачи кои учествуаат во изборниот процес со свои кандидати за 

претстојните Претседателски избори 2019 година, имаат право бесплатно да истакнуваат 

изборни плакати. 

 

 

2. Во градот Берово: 

 

2.1.   За истакнување изборни плакати без надоместок се определуваат следните места: 

 

 пред седиштето на изборните штабови на политичка партија или група избирачи може 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); 

 на потпорни зидови на улиците; 

 оградни зидови на јавните површини, и 

 деловни објекти во државна сопственост. 

 

 

3. Право на користење на определниете места од точка 2 на ова Решение имаат 

организаторите на изборната кампања - политички партии, коалиции и групи на избирачи 

кои учествуаат во изборниот процес со свои кандидати, еднакво распределено, по идеален 

дел на секој од нив. 

 

 

4. 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. 

 

 

5.  Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ке се објави на огласната табла 

на Општина Берово. 

 

 

Бр.08-609/2  ОПШТИНА БЕРОВО 

21.02.2019 година  Градоначалник 

Берово  ЗВОНКО ПЕКЕВСКИ с.р. 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 8 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на Р.М“ 

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

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

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

Општина Берово донесе: 

Р Е Ш Е Н И Е  

за доделување на средства од Буџетот на Општина Берово за 2019 година 

за традиционалниот велигденски натпревар 

 

1. За традиционалниот велигденски натпревар 2019 година, Градоначалникот на Општина 

Берово доделува наградa: 

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

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

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

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

формирање на Комисиите. 

3. Средствата ќе бидат исплатени од Буџетот на Општина Берово за 2019 година, од 

Програма Л0 Спорт и рекреација, подставка 464990 други трансфери.   

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

завршување на манифестацијата и прием на Записници од Комисиите. 

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

гласник на Општина Берово“. 

 

Бр.05-1376/1               Општина Берово  

19.04.2019 година                                        Градоначалник  

Берово                                       Звонко Пекевски с.р. 

 

Врз основа на член 50 став 1 точка 8 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) 

и член 61 став 1 алинеа 4 од Статутот на Општина Берово („Сл.гласник на Општина Берово“ 

бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), а во врска со Решението Бр. 05-1376/1 од 19.04.2019 година за 

доделување на средства од Буџетот на Општина Берово за 2019 година за традиционалниот 

велигденски натпревар 2019 година и Зписникот на Комисијата за избор на најубаво декорирано 

велигденско јајце бр.45-1377/2 од 30.04.2019 година, Градоначалникот на Општина Берово донесе: 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за доделување на средства од 

Буџетот на Општина Берово за 2019 година 

 

1. На Матеј Боболински од Берово,  за најубаво декорирано велигденско јајце на 

традиционалниот велигденски натпревар 2019 година, му се доделува награда во износ од 

2.000,00 денари. 

 

2. Средствата за таа намена ќе бидат исплатени од Буџетот на Општина Берово за 2019 година 

програма Л0 - Спорт и рекреација, подставка 464 990 (други трансфери). 

 

3. Се задолжува Одделението за финансиски прашања при Општина Берово да го спроведе ова 

Решение на трансакциска сметка xxxxxxxxxxxxxxx Стопанска банка АД Скопје на име 

Клементина Боболинска со ЕМБГ xxxxxxxxxxxxxxxxx (мајка на награденото малолетно 

лице). 

 

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

наОпштина Берово“. 

 

Бр. 05-1376/2                                                                                ОПШТИНА  БЕРОВО  

__________.2019 година                                                                   Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                          Звонко Пекевски с.р. 
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Врз основа на член 53 став 2 и став 4 од Законот за локалната самоуправа (“Службен Гласник на 

Општина Берово” бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), член 15 став 2 од Законот за извршување на 

Буџетот на Република Македонија (“Службен Весник на Република Македонија” Бр.238/2018) и 

член 19 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Берово за 2019 година (“Службен 

Гласник на Општина Берово” Бр.15/2018 од 27.12.2018 година), а во врска со поднесено Барање од 

Градоначалникот Звонко Пекевски со архивски број 08-328/1 од 29.01.2019 година и  Одлуката за 

избор на член од Советот на Општина Берово кој одлучува во случај на конфликт на интереси на 

Градоначалникот Бр.09-521/1 од 12.02.2019 година, Предраг Монев, советник во Советот на 

Општина Берово донесе: 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

1. На Звонко Пекевски, Градоначалник на општина Берово со ЕМБГ xxxxxxxxxxxxxxx се 

доделува парична помош во износ од 15.000,00 денари (петнаесет илјади денари), за смрт на 

родител со кој живеел во заедница, согласно член 15 став 2 од Законот за извршување на 

Буџетот на Република Македонија (“Службен Весник на Република Македонија” 

Бр.238/2018) и член 19 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Берово за 2019 

година (“Службен Гласник на Општина Берово” Бр.15/2018 од 27.12.2018 година), 

2. Средствата за таа намена ќе бидат исплатени од Буџетот на Општина Берово за 2019 

година, Програма – Градоначалник – Д0 расходно конто 413110 – Тековни резерви ( 

разновидни расходи ). 

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

Решение на трансакциска сметка на Звонко Пекевски  Бр.xxxxxxxxxxxxxx на Стопанска 

Банка АД Скопје. 

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

на Општина Берово. 

                                                                                                   

Бр.__________/__                                                                              Совет на Општина Берово  

___________2019 година                                                                          Советник 

Берово                                                                                                  Предраг Монев  с.р. 

 
Врз основа на  член 7 став 2 од Законот за меѓуопштинска соработка (“Службен Весник 

на Република Македонија” бр.79/2009), а во врска со Предлогот на Градоначалникот на 

Општина Куманово Бр.08-2751/1 од 17.04.2019 година, утврден со Одлука за 

утврдување на предлогот за воспоствување на меѓуопштинска соработка Бр.09-2753/3 

од 24.04.2019 година, донесена од страна на Советот на Општина Куманово, 

Градоначалникот на Општина Берово дава: 

 

М И С Л Е Њ Е 

 

1.Се дава  ПОЗИТИВНО мислење на Предлогот на Градоначалникот на Општина 

Куманово Бр.08-2751/1 од 17.04.2019 година, утврден со Одлука за утврдување на 

предлогот за воспоствување на меѓуопштинска соработка Бр.09-2753/3 од 24.04.2019 

година, донесена од страна на Советот на Општина Куманово, за формирање на 

заедничко јавно претпријатие за обработка и отстранување на отпад, обновување на 

материјали, дејности за санација и останати услуги за управување со отпад. 

 

 2. Советот на Општина Берово е должен во рок од 90 (деведесет) дена од денот на 

доставувањето на предлогот за воспоставување на меѓуопштинска соработка да одлучи да 

воспоставување на предложената соработка. 

 

3.Ова Мислење ќе биде доставено до Советот на Општина Берово и останатите институции 

согласно Законот за меѓуопштинска соработка, а ќе биде објавено  во “Службен Гласник на 

Општина Берово”. 

 

 Бр.________________/__                                                    ОПШТИНА БЕРОВО 

 _______________2019 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 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 
- 1397/3 од 13.05.2019 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 Ангела Јановска со адреса на живеење ул.„/“ бр./ во с.Митрашинци, Берово со 
ЕМБГ xxxxxxxxxxxxxx, 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 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 
Влатко Јановски (во својство на сопруг на барателот), на трансакциска сметка број xxxxxxxxxxxxxxxx  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 Ангела Јановска со адреса на живеење ул.„/“ бр./ во с.Митрашинци, Берово, достави 
Барање за исплата на парична помош за новородено дете до Градоначалник на Општина Берово со 
архивски број 05 – 1397/1 од 22.04.2019 година.     

Поради претседателските избори, барањето беше ставено во мирување со Известување со 
архивски број 05 – 1397/2 од 23.04.2019 година од страна на комисијата за утврдување кои физички 
лица ги исполнуваат критериумите за добивање на еднократна парична помош, до донесувањето на 
заклучок за објавување на конечните резултати од вториот круг на гласање за избор на претседател 
на Републиката од страна на Државната изборна комисија.  

Комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите за добивање на 
еднократна парична помош направи увид во доставената документација и констатираше со записник 
со архивски број 05 – 1397/3 од 13.05.2019 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.  
 
 Изготвила: 
 м-р Зорица Ризовска  
 Одделение за управување со човечки ресурси 

 
Бр. 05 – 1397/4                                                     Општина Берово 
14.05.2019 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 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 08 
- 967/3 од 13.05.2019 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 Валентина Воденска со адреса на живеење ул. „Брдославица“ бр.xx во Берово со 
ЕМБГ xxxxxxxxxxxxxxx, 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 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 
Валентина Воденска, на трансакциска сметка број xxxxxxxxxxxxxx  на Уни Банка АД Скопје.  

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

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 
 

Лицето Валентина Воденска со адреса на живеење ул. „Брдославица“ бр. xx во Берово, достави 
Барање за исплата на парична помош за новородено дете до Градоначалник на Општина Берово со 
архивски број 08 – 967/1 од 14.03.2019 година.     

Поради претседателските избори, барањето беше ставено во мирување со Известување со 
архивски број 08 – 967/2 од 21.03.2019 година од страна на комисијата за утврдување кои физички 
лица ги исполнуваат критериумите за добивање на еднократна парична помош, до донесувањето на 
заклучок за објавување на конечните резултати од вториот круг на гласање за избор на претседател 
на Републиката од страна на Државната изборна комисија.  

Комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите за добивање на 
еднократна парична помош направи увид во доставената документација и констатираше со записник 
со архивски број 08 – 967/3 од 13.05.2019 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.  
 
 Изготвила: 
 м-р Зорица Ризовска  
 Одделение за управување со човечки ресурси 

 
Бр. 08 – 967/4                                                       Општина Берово 
14.05.2019 година                          Градоначалник 
Берово        Звонко Пекевски с.р. 

 

 



17.05.2019 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО    бр. 19  стр. 
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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 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 
- 1257/3 од 13.05.2019 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 Валентина Мустачки со адреса на живеење „Белградска“ број xx од Берово со 
ЕМБГ xxxxxxxxxxxxxxx, 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 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 
Валентина Мустачки, на трансакциска сметка број xxxxxxxxxxxxxxxx  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 Валентина Мустачки со адреса на живеење „Белградска“ број xx од Берово, достави 
Барање за исплата на парична помош за новородено дете до Градоначалник на Општина Берово со 
архивски број 05 – 1257/1 од 08.04.2019 година.    

Поради претседателските избори, барањето беше ставено во мирување со Известување со 
архивски број 05 – 1257/2 од 08.04.2019 година од страна на комисијата за утврдување кои физички 
лица ги исполнуваат критериумите за добивање на еднократна парична помош, до донесувањето на 
заклучок за објавување на конечните резултати од вториот круг на гласање за избор на претседател 
на Републиката од страна на Државната изборна комисија.  

Комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите за добивање на 
еднократна парична помош направи увид во доставената документација и констатираше со записник 
со архивски број 05 – 1257/3 од 13.05.2019 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.  
 
 Изготвила: 
 м-р Зорица Ризовска  
 Одделение за управување со човечки ресурси 

 
Бр. 05 – 1257/4                                        Општина Берово 
14.05.2019 година                           Градоначалник 
Берово        Звонко Пекевски с.р. 
 



17.05.2019 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО    бр. 19  стр. 
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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 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 
- 1181/3 од 13.05.2019 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 Весна Стајковска со адреса на живеење ул. „Братство Единство“ бр.xx во Берово 
со ЕМБГ xxxxxxxxxxxxxxxx, 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 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 
Весна Стајковска, на трансакциска сметка број xxxxxxxxxxxxxxx  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 Весна Стајковска со адреса на живеење ул. „Братство Единство“ бр.xx во Берово, 
достави Барање за исплата на парична помош за новородено дете до Градоначалник на Општина 
Берово со архивски број 05 – 1181/1 од 01.04.2019 година.     

Поради претседателските избори, барањето беше ставено во мирување со Известување со 
архивски број 05 – 1181/2 од 01.04.2019 година од страна на комисијата за утврдување кои физички 
лица ги исполнуваат критериумите за добивање на еднократна парична помош, до донесувањето на 
заклучок за објавување на конечните резултати од вториот круг на гласање за избор на претседател 
на Републиката од страна на Државната изборна комисија.  

Комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите за добивање на 
еднократна парична помош направи увид во доставената документација и констатираше со записник 
со архивски број 05 – 1181/3 од 13.05.2019 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.  
 
 Изготвила: 
 м-р Зорица Ризовска  
 Одделение за управување со човечки ресурси 

 
Бр. 05 – 1181/4                                        Општина Берово 
14.05.2019 година                           Градоначалник 
Берово        Звонко Пекевски с.р. 

 



17.05.2019 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО    бр. 19  стр. 
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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 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 
- 1211/3 од 13.05.2019 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 Викторија Спенџарска Стеен со адреса на живеење ул.„Братство Единство“ 
бр.xx во Берово со ЕМБГ xxxxxxxxxxxxxxxx, 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 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 
Викторија Спенџарска, на трансакциска сметка број xxxxxxxxxxxxxxx  на Уни Банка АД Скопје.  

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

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 
 

Лицето Викторија Спенџарска Стеен со адреса на живеење ул.„Братство Единство“ бр.xx во 
Берово, достави Барање за исплата на парична помош за новородено дете до Градоначалник на 
Општина Берово со архивски број 05 – 1211/1 од 05.04.2019 година.     

Поради претседателските избори, барањето беше ставено во мирување со Известување со 
архивски број 05 – 1211/2 од 05.04.2019 година од страна на комисијата за утврдување кои физички 
лица ги исполнуваат критериумите за добивање на еднократна парична помош, до донесувањето на 
заклучок за објавување на конечните резултати од вториот круг на гласање за избор на претседател 
на Републиката од страна на Државната изборна комисија.  

Комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите за добивање на 
еднократна парична помош направи увид во доставената документација и констатираше со записник 
со архивски број 05 – 1211/3 од 13.05.2019 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.  
 
 Изготвила: 
 м-р Зорица Ризовска  
 Одделение за управување со човечки ресурси 

 
Бр. 05 – 1211/4                                          Општина Берово 
14.05.2019 година                            Градоначалник 
Берово        Звонко Пекевски с.р. 

 

 



17.05.2019 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО    бр. 19  стр. 
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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 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 08 
- 628/3 од 13.05.2019 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 Јулија Балтовска со адреса на живеење ул. „Јане Сандански“ бр. xx во с.Русиново, 
Берово со ЕМБГ xxxxxxxxxxxxxxxxx, 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 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 
Јулија Полевска, на трансакциска сметка број xxxxxxxxxxxxxx  на Стопанска Банка АД Скопје.  

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

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 
 

Лицето Јулија Балтовска со адреса на живеење ул. „Јане Сандански“ бр. xx во с.Русиново, Берово, 
достави Барање за исплата на парична помош за новородено дете до Градоначалник на Општина 
Берово со архивски број 08 – 628/1 од 21.02.2019 година.     

Поради претседателските избори, барањето беше ставено во мирување со Известување со 
архивски број 08 – 628/2 од 27.02.2019 година од страна на комисијата за утврдување кои физички 
лица ги исполнуваат критериумите за добивање на еднократна парична помош, до донесувањето на 
заклучок за објавување на конечните резултати од вториот круг на гласање за избор на претседател 
на Републиката од страна на Државната изборна комисија.  

Комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите за добивање на 
еднократна парична помош направи увид во доставената документација и констатираше со записник 
со архивски број 08 – 628/3 од 13.05.2019 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.  
 
 Изготвила: 
 м-р Зорица Ризовска  
 Одделение за управување со човечки ресурси 

 
Бр. 08 – 628/4                                                       Општина Берово 
14.05.2019 година                          Градоначалник 
Берово        Звонко Пекевски с.р. 

 



17.05.2019 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО    бр. 19  стр. 
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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 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 08 
- 746/3 од 13.05.2019 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 Маја Зелнички со адреса на живеење ул. „Димитар Влахов“ бр. xx во с.Русиново, 
Берово со ЕМБГ xxxxxxxxxxxxxxx, 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 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 
Маја Зелнички, на трансакциска сметка број xxxxxxxxxxxxxxx  на Уни Банка АД Скопје.  

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

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 
 

Лицето Маја Зелнички со адреса на живеење ул. „Димитар Влахов“ бр. xx во с.Русиново, Берово, 
достави Барање за исплата на парична помош за новородено дете до Градоначалник на Општина 
Берово со архивски број 08 – 746/1 од 28.02.2019 година.     

Поради претседателските избори, барањето беше ставено во мирување со Известување со 
архивски број 08 – 746/2 од 04.03.2019 година од страна на комисијата за утврдување кои физички 
лица ги исполнуваат критериумите за добивање на еднократна парична помош, до донесувањето на 
заклучок за објавување на конечните резултати од вториот круг на гласање за избор на претседател 
на Републиката од страна на Државната изборна комисија.  

Комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите за добивање на 
еднократна парична помош направи увид во доставената документација и констатираше со записник 
со архивски број 08 – 746/3 од 13.05.2019 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.  
 
 Изготвила: 
 м-р Зорица Ризовска  
 Одделение за управување со човечки ресурси 
 

 
Бр. 08 – 746/4                                                         Општина Берово 
14.05.2019 година                           Градоначалник 
Берово        Звонко Пекевски с.р. 



17.05.2019 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО    бр. 19  стр. 
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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 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 08 
- 1403/3 од 13.05.2019 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 Малиќе Фејзулова со адреса на живеење ул. „23-ти Август“ бр.xxво Берово со 
ЕМБГ xxxxxxxxxxxxxxxxx, 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 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 
Малиќе Фејзулова, на трансакциска сметка број xxxxxxxxxxxxxxxx  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 Малиќе Фејзулова со адреса на живеење ул. „23-ти Август“ бр.xx во Берово, достави 
Барање за исплата на парична помош за новородено дете до Градоначалник на Општина Берово со 
архивски број 08 – 1403/1 од 22.04.2019 година.     

Поради претседателските избори, барањето беше ставено во мирување со Известување со 
архивски број 08 – 1403/2 од 23.04.2019 година од страна на комисијата за утврдување кои физички 
лица ги исполнуваат критериумите за добивање на еднократна парична помош, до донесувањето на 
заклучок за објавување на конечните резултати од вториот круг на гласање за избор на претседател 
на Републиката од страна на Државната изборна комисија.  

Комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите за добивање на 
еднократна парична помош направи увид во доставената документација и констатираше со записник 
со архивски број 08 – 1403/3 од 13.05.2019 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.  
 
 Изготвила: 
 м-р Зорица Ризовска  
 Одделение за управување со човечки ресурси 

 
Бр. 08 – 1403/4                                       Општина Берово 
14.05.2019 година                            Градоначалник 
Берово        Звонко Пекевски с.р. 

 



17.05.2019 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО    бр. 19  стр. 

 

 

 

138 

Врз основа на член 50 став 1 точка 8 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 08 
- 747/3 од 13.05.2019 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 Мерсима Кантурска со адреса на живеење ул. „23-ти Август“ бр.xx во Берово со 
ЕМБГ xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 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 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 
Мерсима Кантурска, на трансакциска сметка број xxxxxxxxxxxxxxxxxx  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 Мерсима Кантурска со адреса на живеење ул. „23-ти Август“ бр. xx во Берово, достави 
Барање за исплата на парична помош за новородено дете до Градоначалник на Општина Берово со 
архивски број 08 – 747/1 од 28.02.2019 година.     

Поради претседателските избори, барањето беше ставено во мирување со Известување со 
архивски број 08 – 747/2 од 04.03.2019 година од страна на комисијата за утврдување кои физички 
лица ги исполнуваат критериумите за добивање на еднократна парична помош, до донесувањето на 
заклучок за објавување на конечните резултати од вториот круг на гласање за избор на претседател 
на Републиката од страна на Државната изборна комисија.  

Комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите за добивање на 
еднократна парична помош направи увид во доставената документација и констатираше со записник 
со архивски број 08 – 747/3 од 13.05.2019 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.  
 
 Изготвила: 
 м-р Зорица Ризовска  
 Одделение за управување со човечки ресурси 

 
  
Бр. 08 – 747/4                                                         Општина Берово 
14.05.2019 година                           Градоначалник 
Берово        Звонко Пекевски с.р. 



17.05.2019 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО    бр. 19  стр. 
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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 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 
- 1183/3 од 13.05.2019 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 Моника Тачунска со адреса на живеење ул. „Јуриј Гагарин“ бр.xx во Берово со 
ЕМБГ xxxxxxxxxxxxxxx, 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 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 
Моника Тачунска, на трансакциска сметка број xxxxxxxxxxxxxxxx  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 Моника Тачунска со адреса на живеење ул. „Јуриј Гагарин“ бр.xx во Берово, достави 
Барање за исплата на парична помош за новородено дете до Градоначалник на Општина Берово со 
архивски број 05 – 1183/1 од 01.04.2019 година.     

Поради претседателските избори, барањето беше ставено во мирување со Известување со 
архивски број 05 – 1183/2 од 01.04.2019 година од страна на комисијата за утврдување кои физички 
лица ги исполнуваат критериумите за добивање на еднократна парична помош, до донесувањето на 
заклучок за објавување на конечните резултати од вториот круг на гласање за избор на претседател 
на Републиката од страна на Државната изборна комисија.  

Комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите за добивање на 
еднократна парична помош направи увид во доставената документација и констатираше со записник 
со архивски број 05 – 1183/3 од 13.05.2019 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.  
 
 Изготвила: 
 м-р Зорица Ризовска  
 Одделение за управување со човечки ресурси 

 
 
Бр. 05 – 1183/4                                        Општина Берово 
14.05.2019 година                          Градоначалник 
Берово        Звонко Пекевски с.р. 

 



17.05.2019 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО    бр. 19  стр. 
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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 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 08 
- 1037/3 од 13.05.2019 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 Фимка Ковачка со адреса на живеење ул. „Борис Кидрич“ бр.xx во Берово со 
ЕМБГ xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 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 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 
Фимка Ковачка, на трансакциска сметка број xxxxxxxxxxxxxxxxx  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 Фимка Ковачка со адреса на живеење ул. „Борис Кидрич“ бр.xx во Берово, достави 
Барање за исплата на парична помош за новородено дете до Градоначалник на Општина Берово со 
архивски број 08 – 1037/1 од 19.03.2019 година.     

Поради претседателските избори, барањето беше ставено во мирување со Известување со 
архивски број 08 – 1037/2 од 21.03.2019 година од страна на комисијата за утврдување кои физички 
лица ги исполнуваат критериумите за добивање на еднократна парична помош, до донесувањето на 
заклучок за објавување на конечните резултати од вториот круг на гласање за избор на претседател 
на Републиката од страна на Државната изборна комисија.  

Комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите за добивање на 
еднократна парична помош направи увид во доставената документација и констатираше со записник 
со архивски број 08 – 1037/3 од 13.05.2019 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.  
 
 Изготвила: 
 м-р Зорица Ризовска  
 Одделение за управување со човечки ресурси 

 
Бр. 08 – 1037/4                                        Општина Берово 
14.05.2019 година                          Градоначалник 
Берово        Звонко Пекевски с.р. 
 

 



17.05.2019 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО    бр. 19  стр. 
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ИЗДАВА: 

ОПШТИНА БЕРОВО 


