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

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

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

донесува: 

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на 

 

Одлука за измани и дополнување на Буџет на Општина Берово 

за 2019 година 

 

Се објавува Одлука за измани и дополнување на Буџет на Општина Берово за 2019 година,  

Бр.09-3945/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 

06.11.2019 година. 

 

 

 

Бр.08-3970/1                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

06.11.2019 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, 20/10 и 20/19), Градоначалникот на Општина Берово 

донесува: 

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на 

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на Квартален извештај за извршувањето на буџетот за  

Општина Берово за извештајниот период (кумулативно)  

за квартал од 01.01.2019 година до 30.09.2019 година 

(трет  квартал) 

 

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

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

01.01.2019 година до 30.09.2019 година (трет  квартал),  Бр.09-3949/1, што Советот на 

Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 06.11.2019 година. 

 

Бр.08-3970/2                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

06.11.2019 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, 20/10 и 20/19) , Советот на Општина Берово на 25-

тата седница одржана на 06.11.2019 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 30.09.2019 година 

(трет  квартал) 

 

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

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

01.01.2019 година до 30.09.2019 година (трет квартал). 

 

 

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

гласник на Општина Берово“. 

 

 

 

 

Бр.09-3949/1                                                                             Совет на Општина Берово 

06.11.2019 година                                                                                Претседател 

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

             



06.11.2019 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО    бр. 23  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, 20/10 и 20/19), Градоначалникот на Општина Берово 

донесува: 

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на 

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на Квартален извештај за достасани ненамирени обврски  

Образец К2 за квартал од 01.01.2019 година до 30.09.2019 година 

(трет  квартал) 

 

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

ненамирени обврски Образец К2 за квартал од 01.01.2019 година до 30.09.2019 година 

(трет  квартал),  Бр.09-3950/1, што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што 

се одржа на 06.11.2019 година. 

 

Бр.08-3970/3                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

06.11.2019 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, 20/10 и 20/19) , Советот на Општина Берово на 25-

тата седница одржана на 06.11.2019 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 30.09.2019 година 

(трет  квартал) 

 

 

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

ненамирени обврски Образец К2 за квартал од 01.01.2019 година до 30.09.2019 

година (трет квартал). 

 

 

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

гласник на Општина Берово“. 

 

 

 

Бр.09-3950/1                                                                            Совет на Општина Берово 

06.11.2019 година                                                                              Претседател 

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

 



06.11.2019 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО    бр. 23  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, 20/10 и 20/19), Градоначалникот на Општина Берово 

донесува: 

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на 

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на 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 30.09.2019 година 

(трет  квартал) 

 

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

состојбата на секое задолжување на општините и јавните претпријатија основани од 

општините Образец К3 за квартал од 01.01.2019 година до 30.09.2019 година (трет  

квартал),  Бр.09-3951/1, што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се 

одржа на 06.11.2019 година. 

 

Бр.08-3970/4                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

06.11.2019 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, 20/10 и 20/19) , Советот на Општина Берово на 25-

тата седница одржана на 06.11.2019 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 30.09.2019 година 

(трет  квартал) 

 

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

состојбата на секое задолжување на општините и јавните претпријатија основани од 

општините, Образец К3 за квартал од 01.01.2019 година до 30.09.2019 година (трет  

квартал). 

 

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

гласник на Општина Берово“. 

 

 

Бр.09-3951/1                                                                            Совет на Општина Берово 

06.11.2019 година                                                                              Претседател 

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

 



06.11.2019 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО    бр. 23  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, 20/10 и 20/19), Градоначалникот на Општина Берово донесува: 

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на 

 

О Д Л У К А  

за измена на 

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

реализација на проектот “Реконструкција на улици во с.Русиново” - Општина Берово 

 

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

средства на Општина Берово во реализација на проектот “Реконструкција на улици во с.Русиново” - 

Општина Берово  Бр.09-3952/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се 

одржа на 06.11.2019 година. 

 

Бр.08-3970/5                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

06.11.2019 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 локална самоуправа („Сл.весник на 

РМ“бр.5/02) и член 73 од Статутот на Општина Берово („Сл.гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 

30/08 , 20/10 и 20/19), а во врска со Договорот за реализација на проектот “Реконструкција на улици во село 

Русиново – улица 4”, Бр.03-2558/1 од 18.07.2019 година склучен помеѓу Министерството за локална 

самоуправа – Биро за регионален развој и Општина Берово, Советот на Општина Берово на 25-тата седница 

одржана на ден 06.11.2019 година донесе: 

О Д Л У К А  

за измена на 

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

проектот “Реконструкција на улици во с.Русиново” - Општина Берово 

 

Член 1 

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

Општина Берово во реализација на проектот “Реконструкција на улици во с.Русиново” - Општина Берово, 

Бр.09-678 /1 што Советот на Општина Берово ја донесе на 18-тата Седница одржана на ден 26.02.2019 година. 

Член 2 

  Член 2 од Одлуката се менува и гласи: 

 

“Општина Берово ќе учествува во проектот со сопствено кофинансирање од минимум 50% од 

вредноста на проектот за развој на селата. 

 

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

биде утврден по објава на оглас и спроведување на постапка за јавна набавка.” 

Член 3 

 Останатите одредби од Одлуката за сопствено учество и одобрување на финансиски средства на 

Општина Берово во реализација на проектот “Реконструкција на улици во с.Русиново” - Општина Берово, со 

бр.09-678 /1 од 26.02.2019 година од Советот на Општина Берово остануваат непроменети. 

Член 4 

  Оваа Одлука за измена Одлуката за сопствено учество и одобрување на финансиски средства на 

Општина Берово во реализација на проектот “Реконструкција на улици во с.Русиново” - Општина Берово 

влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Берово“. 

 

      

Бр.09-3952 /1                                                                                    Совет на Општина Берово 

06.11.2019 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, 20/10 и 20/19), Градоначалникот на Општина Берово донесува: 

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на 

О Д Л У К А 

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

проектот „Реконструкција на водоводна линија и дел од секундарна водоводна мрежа во 

туристичка населба „ Беровско езеро„ во Берово“ 

 

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

Берово за реализација на проектот „Реконструкција на водоводна линија и дел од секундарна 

водоводна мрежа во туристичка населба „ Беровско езеро„ во Берово“, Бр.09-3946/1, што Советот 

на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 06.11.2019 година. 

 

Бр.08-3970/6                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

06.11.2019 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 локална самоуправа 

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

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

Македонија за распределба на средства согласно Договорот за заем по Проектот “Водоснабдување 

и одведување на отпадни води” Бр.51 – 5296/4 од 24.11.2010 година (“Службен Весник на РМ” 

бр.154/2010, 113/2015 и 29/2019 ) и Одлуката на Совет на Општина Берово за утврдување на 

приоритетни проекти по Законот за задолжување на Република Македонија со заем кај Европската 

Инвестициона Банка Бр.07-1737/1 од 14.07.2011 година, Советот на Општина Берово на 25-тата 

седница одржана на ден 06.11.2019 година донесе: 

 

О Д Л У К А  

 

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

проектот „Реконструкција на водоводна линија и дел од секундарна водоводна мрежа во 

туристичка населба „ Беровско езеро„ во Берово“ 

 

Член 1 

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

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

од секундарна водоводна мрежа во туристичка населба Беровско езеро во Берово“, доколку се јави 

потреба од истите. 

Член 2 

  Општина Берово ќе учествува во проектот со вкупен износ кој ќе претставува разлика 

помеѓу преостанатите средства кои Општина Берово ги има добиено, а неискористено, согласно 

Одлуката на Влада на Република Македонија за распределба на средства согласно Договорот за 

заем по Проектот “Водоснабдување и одведување на отпадни води” Бр.51 – 5296/4 од 24.11.2010 

година (“Службен Весник на РМ” бр.154/2010, 113/2015 и 29/2019) и вкупниот износ на 

финансиски средства потребни за целосна реализација на проектот „Реконструкција на водоводна 

линија и дел од секундарна водоводна мрежа во туристичка населба „ Беровско езеро„ во Берово“, а 

кој износ ќе биде утврден по завршување на постапката за јавна набавка и склучување на договор.  

 

Член 3 

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

Општина Берово. 

Член 4 

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

гласник на Општина Берово“. 

 

Бр.09-3946/1                                                                                   Совет на Општина Берово 

06.11.2019 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, 20/10 и 20/19), Градоначалникот на Општина Берово 

донесува: 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на 

 

О Д Л У К А  

за утврдување на приоритет за аплицирање на Проектот на  

UNDP и Шведската Агенција за меѓународен развој (СИДА)  

“Градење на општинските капацитети за имплементација на проекти” 

 

Се објавува О Д Л У К А за утврдување на приоритет за аплицирање на Проектот на UNDP 

и Шведската Агенција за меѓународен развој (СИДА) “Градење на општинските 

капацитети за имплементација на проекти”, Бр.09-3953/1, што Советот на Општина Берово 

ја донесе на седницата што се одржа на 06.11.2019 година. 

 

Бр.08-3970/7                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

06.11.2019 год.                                                                                Градоначалник 

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

 

 

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

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

Берово“ бр.13/02 , 18/07, 30/08 , 20/10 и 20/19), a во врска со Проектот на UNDP и 

Шведската Агенција за меѓународен развој (СИДА) “Градење на општинските 

капацитети за имплементација на проекти”, Советот на Општина Берово на 25-тата 

седница одржана на ден 06.11.2019 година донесе: 

 

О Д Л У К А  

за утврдување на приоритет за аплицирање на Проектот на  

UNDP и Шведската Агенција за меѓународен развој (СИДА)  

“Градење на општинските капацитети за имплементација на проекти” 

 

Член 1 

 Проектот “Изработка на техничка документација за реконструкција, доградба 

и адаптација на Мултифункционална сала во Берово” се утврдува како приоритет на 

Општина Берово за аплицирање на Проектот на UNDP и Шведската Агенција за 

меѓународен развој (СИДА) “Градење на општинските капацитети за 

имплементација на прокети” . 

  

Член 2 

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

„Службен гласник на Општина Берово“. 

 

 

Бр.09-3953/1                                                                 Совет на Општина Берово 

06.11.2019 година                                                                     Претседател 

Берово                              Јован Матеничарски с.р. 

 



06.11.2019 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО    бр. 23  стр. 

 

 

 

76 

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

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

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

донесува: 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на 

 

О Д Л У К А 

за прифаќање на донација 

 

Се објавува О Д Л У К А за прифаќање на донација, Бр.09-3954/1, што Советот на Општина 

Берово ја донесе на седницата што се одржа на 06.11.2019 година. 

 

Бр.08-3970/8                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

06.11.2019 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 ,20/10 и 20/19), 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 25-тата седница одржана на 

06.11.2019  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 POLART GmbH, со седиште на ул. “Kantstrabe” 17 Берлин, Германија. 

 

Член 2 

 Донацијата која се дава на Општина Берово се состои во: 

 

 56 (педесет и шест) преносни компјутери со следните перформанси: 

 Fujitsu LIFEBOOK S Series (S751) 

 Intel ® Core ™ i5-2520M CPU  @ 2.50GHz 

 4.00 GB RAM 

 232 HDD 

 

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 POLART GmbH, со седиште на ул. “Kantstrabe” 17 

Берлин, Германија,  како донатор. 

 

Член 5 

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

на Општина Берово“. 

 

Бр.09-3954/1                                                                                    Совет на Општина Берово 

06.11.2019 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, 20/10 и 20/19), Градоначалникот на Општина Берово донесува: 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на 

 
О Д Л У К А 

за престанок и давање на времено користење без надомест на движни ствари –  

56 (педесет и шест) преносни компјутери (лаптопи) 

 

Се објавува О Д Л У К А за престанок и давање на времено користење без надомест на движни 

ствари – 56 (педесет и шест) преносни компјутери (лаптопи), Бр.09-3955/1, што Советот на 

Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 06.11.2019 година. 

 

Бр.08-3970/9                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

06.11.2019 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 

(“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, 18/07, 30/08, 20/10 и 20/19), Советот на Општина Берово на 25-тата 

Седница одржана на 06.11.2019 година донесе: 

 

О Д Л У К А 

за престанок и давање на времено користење без надомест на движни ствари 

–  

56 (педесет и шест) преносни компјутери (лаптопи) 

 

Член 1 

Со оваа одлука се даваат на времено користење, без надомест  следните 

движни ствари:  

 

 56 (педесет и шест) половни преносни компјутери (лаптопи) со следните 

перформанси: 

 Fujitsu LIFEBOOK S Series (S751) 

 Intel ® Core ™ i5-2520M CPU  @ 2.50GHz 

 4.00 GB RAM 

 232 HDD 

Член 2 

Движните ствари опишани во член 1 на оваа Одлука, Општина Берово ги има 

добиено како донација од компанијата POLART GmbH од Германија. 

 

Член 3 

Распределбата на движните ствари кои со оваа Одлука даваат на времено 

користење, без надомест  ќе биде на следниот начин: 

 

 15 (петнаесет) на Советниците при Советот на Општина Берово за 

користење за времетраење на мандатот; 

 1 (еден) на стручната служба при Совет на Општина Берово; 

 2 (два) на Мал групен дом - Берово; 

 1 (еден) на ОЈУСЗСЛ “Д-р Иван Влашки” Берово; 

 1 (еден) на ЈПКР “Услуга” Берово; 

 1 (еден) на Дом на културата “Димитар Беровски” Берово; 
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 2 (два) на ОЈУДГ “23 Август” Берово; 

 2 (два) на ОСУ “Ацо Русковски” Берово; 

 15 (петнаесет) на ООУ “Никола Петров Русински” с.Русиново, 

Берово; 

 12 (дванаесет) на ООУ “Дедо Иљо Малешевски” Берово и тоа:  

- 3 (три) за ПУ с.Митрашинци; 

- 3 (три) за ПУ с.Будинарци; 

- 3 (три) за ПУ с.Двориште; 

- 1 (еден) за ПУ с.Смојмирово; 

- 1 (еден) за ПУ с.Владимирово; 

- 1 (еден) за ПУ с.Ратево; 

 4 (четири) преносни комјутери да бидат распределни од страна на 

Градоначалникот на општина Берово, а согласно потребите. 

 

Член 4 

Се овластува Градоначалникот на општина Берово со Одговорните 

лица на институциите од член 3 на оваа одлука да склучи Договор за 

регулирање на меѓусебните права и обврски по оваа Одлука. 

Доделувањето на движните ствари опишани во член 1 на оваа Одлука, со 

Советниците при Советот на Општина Берово, ќе биде регулиран со 

изработен документ- Реверс потпишан од двете страни. 

 

Член 5 

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

Гласник на Општина Берово”. 

 

Бр.09-3955 /1                                             СОВЕТ НА ОПШТИНА БЕРОВО 

06.11.2019 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, 20/10 и 20/19), 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 социјална заштита во 2019 година 

 

Се објавува Измена и дополнување на Програмата за активностите на Општина Берово во 

областа на социјална заштита во 2019 година, Бр.09-3956/1, што Советот на Општина 

Берово ја донесе на седницата што се одржа на 06.11.2019 година. 

 

 

Бр.08-3970/10                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

06.11.2019 год.                                                                                 Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                      Звонко Пекевски с.р. 
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Врз основа на член 22, став 1, точка 7, член 36 и 62 од Законот за локалната самоуправа 

(“Сл. весник на РМ број 5/02) и член 16 став 1 точка 7 од Статутот на општина Берово 

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

општина Берово на 25-тата седница одржана на 06.11.2019 година, донесе: 

 

Измена и дополнување на  

Програмата за активностите на Општина Берово  

во областа на социјална заштита во 2019 година 

 

Член 1 

 Во програмата за социјална заштита, во табеларниот приказ под реден број 1, 

износот од 90.000,00 денари, се заменува со износ од 190.000,00 денари. Износот од реден 

број 3 од 250.000,00 денари се заменува со износ од 150.000,00 денари.  

 

Член 2 

Во програмата за социална заштита табелата : 

 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ НА ДЕЛУВАЊЕ 3: СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА  

 

Ред. 

Бр. 

 

Активност 

Период на 

реализација 

 

Корисници 

Планирани 

средства 

 

1. 

Финансиска и друга  

помош на лицата со  

загрозена социјална  

положба 

Континуирано  

во текот на  

целата година  

• лица со ниски 

прамања;  

• приматели на 

социјална помош;  

• лицата кои се во 

загрозена  

состојба поради болест, 

болнички  

третмани и хируршки 

зафати;  

• лица кои претрпеле 

елементарни  

непогоди и несреќи и  

• лица неспособни за 

работа 

90.000 денари 

од  

Буџет на 

Општина  

Берово 

2. Финансиска и друга  

помош на социјално 

слаби семејства за 

комуналните расходи 

во домаќинството 

Континуирано  

во текот на  

целата година 

• лица со ниски 

прамања;  

• приматели на 

социјална помош;  

• лицата кои се во 

загрозена  

состојба поради болест, 

болнички  

третмани и хируршки 

зафати;  

• лица кои претрпеле 

елементарни  

непогоди и несреќи и  

60.000 ден 

Буџет на 

Општина  

Берово 
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• лица неспособни за  

работа 

3. Субвенционирање на 

50 семејства од 

социјално ранливи 

категории со плаќање 

на максимум  10 кубни 

метри вода секој месец 

Континуирано  

во текот на  

целата година 

 Лица со ниски 

примања или без 

примања 

 Лица приатели на 

социјална помош 

  

 

250.000,00 

денари- Буџет 

на Општина 

Берово  

 

4. 

Новогордишни 

подароци за децата со 

посебни потреби и деца 

без родители и 

родителска грижа во 

Мал групен дом 

 

Декември Децата од мал групен 

дом и дневен центар за 

лица со посебни потреби 

10. 000 денари 

Буџет на 

Општина 

Берово  

5. Набавка на социјални 

пакети 

По потреба • Социјално 

загрозени лица 

• Лица во 

загрозена состојба 

поради болест, болнички 

третман или хирушки 

зафат 

• Лица неспособни 

за работа 

20.000,00 

денари 

Буџт на 

Општина 

Берово 

6. Подршка на проектни 

активности на 

Здруженија на граѓани 

за хуманитарни акции 

По потреба  Социјално 

загрозени лица 

 Лица во 

загрозена 

состојба поради 

болест, болнички 

третман или 

хирушки зафат 

 Лица неспособни 

за работа  

30.000,00 

денари 

Буџет на 

Општина 

Берово 

8. Подржка на 

иновативни форми од 

социјална заштита  

По 

иницијатива 
 Социјално 

загрозени лица 

 Лица во 

загрозена 

состојба поради 

болест, болнички 

третман или 

хирушки зафат 

 Лица неспособни 

за работа  

50.000,00 

денари  

Буџет на 

Општина 

Берово  

9 Еднократна парична 

помош за новородено 

дете 

Континуирано  

во текот на  

целата година 

 Новородени деца 

чии родители се 

жители на 

Општина Берово  

150.000,00 

денари Буџет 

на Општина 

Берово 
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Се заменува со табелата : 

  

 

ВКУПНО  

  

 

 

 

660.000,00 

 

 

 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ НА ДЕЛУВАЊЕ 3: СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА  

 

Ред. 

Бр. 

 

Активност 

Период на 

реализација 

 

Корисници 

Планирани 

средства 

 

1. 

Финансиска и друга  

помош на лицата со  

загрозена социјална  

положба 

Континуирано  

во текот на  

целата година  

• лица со ниски 

прамања;  

• приматели на 

социјална помош;  

• лицата кои се во 

загрозена  

состојба поради болест, 

болнички  

третмани и хируршки 

зафати;  

• лица кои претрпеле 

елементарни  

непогоди и несреќи и  

• лица неспособни за 

работа 

190.000 

денари од  

Буџет на 

Општина  

Берово 

2. Финансиска и друга  

помош на социјално 

слаби семејства за 

комуналните расходи 

во домаќинството 

Континуирано  

во текот на  

целата година 

• лица со ниски 

прамања;  

• приматели на 

социјална помош;  

• лицата кои се во 

загрозена  

состојба поради болест, 

болнички  

третмани и хируршки 

зафати;  

• лица кои претрпеле 

елементарни  

непогоди и несреќи и  

• лица неспособни за 

работа 

60.000 ден 

Буџет на 

Општина  

Берово 

3. Субвенционирање на 

50 семејства од 

социјално ранливи 

категории со плаќање 

на максимум  10 кубни 

метри вода секој месец 

Континуирано  

во текот на  

целата година 

 Лица со ниски 

примања или без 

примања 

 Лица приатели на 

социјална помош 

 

150.000,00 

денари- Буџет 

на Општина 

Берово  

 

4. 

Новогордишни 

подароци за децата со 

Декември Децата од мал групен 

дом и дневен центар за 

10. 000 денари 

Буџет на 
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Член 3 

  Оваа измена на Програмата за социјална заштита влегува во сила со денот на 

донесување, ќе се објави  во „Службен гласник на Општина Берово” и е составен дел на 

Програмата број 09-3940/1од 30.11.2018 година. 

 

Број 09-3956/1                                                                     Совет на општина Берово 

06.11.2019 год.                                                                                   Претседател 

 Берово                      Јован Матеничарски с.р. 

посебни потреби и деца 

без родители и 

родителска грижа во 

Мал групен дом 

лица со посебни потреби Општина 

Берово  

5. Набавка на социјални 

пакети 

По потреба • Социјално 

загрозени лица 

• Лица во 

загрозена состојба 

поради болест, болнички 

третман или хирушки 

зафат 

• Лица неспособни 

за работа 

20.000,00 

денари 

Буџт на 

Општина 

Берово 

6. Подршка на проектни 

активности на 

Здруженија на граѓани 

за хуманитарни акции 

По потреба  Социјално 

загрозени лица 

 Лица во 

загрозена 

состојба поради 

болест, болнички 

третман или 

хирушки зафат 

 Лица неспособни 

за работа  

30.000,00 

денари 

Буџет на 

Општина 

Берово 

8. Подржка на 

иновативни форми од 

социјална заштита  

По 

иницијатива 
 Социјално 

загрозени лица 

 Лица во 

загрозена 

состојба поради 

болест, болнички 

третман или 

хирушки зафат 

 Лица неспособни 

за работа  

50.000,00 

денари  

Буџет на 

Општина 

Берово  

9 Еднократна парична 

помош за новородено 

дете 

Континуирано  

во текот на  

целата година 

 Новородени деца 

чии родители се 

жители на 

Општина Берово  

150.000,00 

денари Буџет 

на Општина 

Берово 

  

ВКУПНО  

  

 

 

 

660.000,00 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ 

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

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

донесува: 

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на 

 

З А К Л У Ч О К 

за недонесување на  

Програма за работа на ТППЕ Берово за 2020 година 

Бр.16-3715/1 од 17.10.2019 година 

 

 

Се објавува З А К Л У Ч О К Бр.09-3957/1 за недонесување на Програма Бр.16-3715/1 од 

17.10.2019 година, за работа на ТППЕ Берово за 2020 година, што Советот на Општина 

Берово го донесе на седницата што се одржа на 06.11.2019 година. 

 

Бр.08-3970/11                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

06.11.2019 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, 20/10 и 20/19) , Советот на Општина Берово на 

25-тата седница одржана на 06.11.2019 година донесе: 

 

З А К Л У Ч О К 

за недонесување на  

 

Програма за работа на ТППЕ Берово за 2020 година 

Бр.16-3715/1 од 17.10.2019 година 

 

 

1. Советот на Општина Берово не ја донесе Програма за работа на ТППЕ Берово за 

2020 година Бр.16-3715/1 од 17.10.2019 година. 

 

2. Се задолжува изработувачот на Програмата за работа на ТППЕ Берово да изврши 

корекција на Финансиската спецификација на Програмата и истата усогласена со 

Буџетските можности на Општина Берово за 2020 година да ја достави до Советот 

на Општина Берово за повторно одлучување. 

 

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

гласник на Општина Берово“. 

 

 

 

Бр.09-3957/1                                                                             Совет на Општина Берово 

06.11.2019 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, 20/10 и 20/19), Градоначалникот на Општина Берово 

донесува: 

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на 

 

О Д Л У К А 

за донесување на Интегриран План за локален Развој 

на Општина Берово 2019 – 2022 година 

 

Се објавува О Д Л У К А за донесување на Интегриран План за локален Развој на Општина 

Берово 2019 – 2022 година, Бр.09-3958/1 што Советот на Општина Берово ја  донесе на 

седницата што се одржа на 06.11.2019 година. 

 

 

Бр.08-3970/12                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

06.11.2019 год.                                                                                 Градоначалник 

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

 

 

 

 

 

 

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Сл. Весник на РМ„ бр. 05/02) 

и член 19 став 2 точка 11 од Статутот на Општина Берово (“Службен гласник на Општина 

Берово” бр.13/02, 18/07, 30/08, 20/10 и 20/19) и Програмата за Г1 Предлог програма за  

поддршка на  локалниот  економски развој на општина Берово за 2019 година Бр.09-4261/1 

од 27.12.2018 година, Советот на Општина Берово на 25-тата седница одржана на 

06.11.2019 година донесе: 

 

О Д Л У К А 

за донесување на Интегриран План за локален Развој 

на Општина Берово 2019 – 2022 година 

 

 

Член 1 

 Се донесува Интегриран План за локален Развој на Општина Берово 2019 – 2022 

година. 

 

Член 2 

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

гласник на Општина Берово“. 

 

 

 

Бр.09-3958/1                                                                         Совет на Општина Берово 

06.11.2019 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, 20/10 и 20/19), Градоначалникот на Општина Берово 

донесува: 

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на 

 

О Д Л У К А 

за времен престанок со работа на ПУ с.Мачево при 

 ООУ “Дедо Иљо Малешевски” Берово 

 

 

Се објавува О Д Л У К А за времен престанок со работа на ПУ с.Мачево при ООУ “Дедо 

Иљо Малешевски” Берово, Бр.09-3959/1 што Советот на Општина Берово ја  донесе на 

седницата што се одржа на 06.11.2019 година. 

 

Бр.08-3970/13                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

06.11.2019 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 1 точка 44  од Статутот на Општина Берово („Сл.гласник на 

Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08, 20/10 и 20/19), член 28 став 3 од Законот за 

основното образование (“Службен Весник на РСМ” бр.161/2019),  а по предходно добиена 

Согласност од Мнистерството за образование и наука бр.12-10346/2 од 04.10.2019 година, 

Советот на Општина Берово на 25-тата седница одржана на 06.11.2019 година, донесе: 

 

О Д Л У К А 

за времен престанок со работа на ПУ с.Мачево при 

 ООУ “Дедо Иљо Малешевски” Берово 

 

Член 1 

По предходно добиена Согласност од Мнистерството за образование и наука бр.12-

10346/2 од 04.10.2019 година, се става во мирување, односно времено престанува со работа 

до повторен упис на ученици, ПУ с.Мачево при ООУ “Дедо Иљо Малешевски” Берово. 

 

Член 2 

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

гласник на Општина Берово“ и во “Службени Весник на Република Северна Македонија”. 

 

 

 

Бр.09-3959/1                                                               Совет на Општина Берово 

06.11.2019 година                                                                 Претседател 

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

 



06.11.2019 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО    бр. 23  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, 20/10 и 20/19), Градоначалникот на Општина Берово 

донесува: 

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на 

 

З А К Л У Ч О К 

за давање позитивно мислење на  

Програмата за изведување на екскурзија 

 за учениците од III (трето) одделение 

 

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

на екскурзија за учениците од III (трето) одделение Бр.09-3960/1 што Советот на Општина 

Берово го донесе на седницата што се одржа на 06.11.2019 година. 

 

 

Бр.08-3970/14                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

06.11.2019 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 73 Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина 

Берово“бр.13/02 и 18/07,30/08, 20/10 и 20/19), Советот на Општина Берово на 25-тата 

седница одржана на  06.11.2019 година донесе: 

 

З А К Л У Ч О К 

за давање позитивно мислење на  

Програмата за изведување на екскурзија 

 за учениците од III (трето) одделение 

 

 

 

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

на екскурзија на учениците од III (трето) одделение при ООУ “Дедо Иљо 

Малешевски” Берово, бр.08-430/1 од 17.09.2019 година. 

 

 

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на 

Општина Берово“. 

 

 

Бр.09-3960/1                                                                           Совет на Општина Берово 

06.11.2019 година                                                                             Претседател 

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

 



06.11.2019 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО    бр. 23  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, 20/10 и 20/19), Градоначалникот на Општина Берово 

донесува: 

 

 

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на 

 

З А К Л У Ч О К 

за давање позитивно мислење на  

Програмата за изведување на екскурзија 

 за учениците од VI (шесто) одделение 

 

 

 

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

на екскурзија за учениците од VI (шесто) одделение, Бр.09-3961/1 што Советот на Општина 

Берово го донесе на седницата што се одржа на 06.11.2019 година. 

 

 

Бр.08-3970/15                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

06.11.2019 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 73 Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина 

Берово“бр.13/02 и 18/07,30/08, 20/10 и 20/19), Советот на Општина Берово на 25-тата 

седница одржана на  06.11.2019 година донесе: 

 

З А К Л У Ч О К 

за давање позитивно мислење на  

Програмата за изведување на екскурзија 

 за учениците од VI (шесто) одделение 

 

 

 

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

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

Малешевски” Берово, бр.08-431/1 од 17.09.2019 година. 

 

 

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на 

Општина Берово“. 

 

 

Бр.09-3961/1                                                                           Совет на Општина Берово 

06.11.2019 година                                                                             Претседател 

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

 



06.11.2019 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО    бр. 23  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, 20/10 и 20/19), Градоначалникот на Општина Берово 

донесува: 

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на 

 

З А К Л У Ч О К 

за давање позитивно мислење на  

Програмата за изведување на екскурзија 

 за учениците од IX (девето) одделение 

 

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

на екскурзија за учениците од IX (девето) одделение, Бр.09-3962/1 што Советот на 

Општина Берово го  донесе на седницата што се одржа на 06.11.2019 година. 

 

 

Бр.08-3970/16                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

06.11.2019 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 73 Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина 

Берово“бр.13/02 и 18/07,30/08, 20/10 и 20/19), Советот на Општина Берово на 25-тата 

седница одржана на  06.11.2019 година донесе: 

 

З А К Л У Ч О К 

за давање позитивно мислење на  

Програмата за изведување на екскурзија 

 за учениците од IX (девето) одделение 

 

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

на екскурзија на учениците од IX (девето) одделение при ООУ “Дедо Иљо 

Малешевски” Берово, бр.08-432/1 од 17.09.2019 година. 

 

 

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на 

Општина Берово“. 

 

 

 

 

Бр.09-3962/1                                                                           Совет на Општина Берово 

06.11.2019 година                                                                             Претседател 

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

 



06.11.2019 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО    бр. 23  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, 20/10 и 20/19), Градоначалникот на Општина Берово 

донесува: 

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на 

 

О Д Л У К А 

за давање на согласност на Измени и дополнување  

на Годишен План за вработување на  

Општинска јавна установа за социјална заштита на стари лица 

“Д-р Иван Влашки” Берово за 2019 година,  

Бр.0403-28/8 од 14.10.2019 година 

 

Се објавува О Д Л У К А Бр.09-3944/1 за давање на согласност на Измени и дополнување 

на Годишен План за вработување на Општинска јавна установа за социјална заштита на 

стари лица “Д-р Иван Влашки” Берово за 2019 година, што Советот на Општина Берово ја 

донесе на седницата што се одржа на 06.11.2019 година. 

 

Бр.08-3970/17                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

06.11.2019 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) а во врска со член 20-б став 11 од Законот за вработените во јавниот сектор 

(“Службен весник на Република Македонија” бр.27/2014…..198/18), Советот на Општина 

Берово на 25-тата седница одржана на ден 06.11.2019  година донесе: 

 

О Д Л У К А 

за давање на согласност на Измени и дополнување  

на Годишен План за вработување на  

Општинска јавна установа за социјална заштита на стари лица 

“Д-р Иван Влашки” Берово за 2019 година,  

Бр.0403-28/8 од 14.10.2019 година 

 

Член 1 

Се дава согласност на Измени и дополнување на Годишен План за вработување на 

Општинска јавна установа за социјална заштита на стари лица “Д-р Иван Влашки” Берово 

за 2019 година, Бр.0403-28/8 од 14.10.2019 година. 

 

Член 2 

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

гласник на Општина Берово“. 

 

 

 

Бр.09-3944/1                Совет на Општина Берово 

06.11.2019 година                             Претседател 

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

 



06.11.2019 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО    бр. 23  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, 20/10 и 20/19), Градоначалникот на Општина Берово 

донесува: 

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на 

 

О Д Л У К А 

за давање на согласност на  

Статутот на Општинската Јавна Установа за социјална заштита на стари лица 

“д-р Иван Влашки” Берово 

 

Се објавува О Д Л У К А за давање на согласност на Статутот на Општинската Јавна 

Установа за социјална заштита на стари лица“д-р Иван Влашки” Берово,  Бр.09-3963/1 што 

Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 06.11.2019 година. 

 

Бр.08-3970/18                                                                             ОПШТИНА  БЕРОВО 

06.11.2019 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 182 став 5 од Законот за социјална заштита 

(“Службен Весник на Република Северна Македонија” бр.104/19 и 146/19), a во врска со 

Позитивното мислење на Министерството за труд и социјална политика Бр.04-6972/3 од 

27.09.2019 година година, Советот на Општина Берово на 25-тата седница одржана на ден 

06.11.2019 година донесе: 

 

О Д Л У К А 

за давање на согласност на  

Статутот на Општинската Јавна Установа за социјална заштита на стари лица 

“д-р Иван Влашки” Берово 

 

Член 1 

Советот на Општина Берово, по предходно прибавено мислење од Министерството 

за труд и социјална политика Бр.04-6972/3 од 27.09.2019 година година, дава согласност на 

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

Влашки” Берово, Бр.0202/01-154/6 од 17.09.2019 година, донесен од страна на Управниот 

Одбор при ОЈУСЗСЛ “д-р Иван Влашки” Берово со Одлука Бр.0202-154/7 од 17.09.2019 

година. 

 

Член 2 

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

гласник на Општина Берово“. 

 

 

 

Бр.09-3963/1                            Совет на Општина Берово 

06.11.2019 година                                                Претседател 

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

 



06.11.2019 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО    бр. 23  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, 20/10 и 20/19), Градоначалникот на Општина Берово донесува: 

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на 

Р Е Ш Е Н И Е 

за разрешување и именување на член на Управниот одбор на  

Општинска јавна установа за социјална заштита  

на стари лица “Д-Р ИВАН ВЛАШКИ” Берово 

 

Се објавува Р Е Ш Е Н И Е за разрешување и именување на член на Управниот одбор на 

Општинска јавна установа за социјална заштита на стари лица “Д-Р ИВАН ВЛАШКИ” Берово,  

Бр.09-3964/1 што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 06.11.2019 

година. 

 

Бр.08-3970/19                                                                             ОПШТИНА  БЕРОВО 

06.11.2019 год.                                                                                 Градоначалник 

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

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 5 и точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на 

РМ“ бр.5/02), член 183 став 1, 2, 5 и 6 од Законот за социјалната заштита („Сл.весник на Република 

Северна Македонија“ бр.104/19 и 146/19) и член 19 став 2 точка 28 и точка 44 од Статутот на 

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

на Општина Берово на 25-та седница одржана на 06.11.2019 година, донесе: 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за разрешување и именување на член на Управниот одбор на  

Општинска јавна установа за социјална заштита  

на стари лица “Д-Р ИВАН ВЛАШКИ” Берово 

 

1. Од член на Управниот одбор на Општинска јавна установа за социјална заштита на стари 

лица “Д-р Иван Влашки” Берово се разрешува: 

- Зоранчо Пурески. 

 

2. За член на Управниот одбор на Општинска јавна установа за социјална заштита на стари 

лица “Д-р Иван Влашки” Берово се именува: 

- Наташа Лапевска; 

 

3. Именуваното лице од член 2 на ова Решение е потребно во разумен рок, а пред почетокот 

на првата наредна седница на Управен одбор на ОЈУСЗСЛ “Д-р Иван Влашки” Берово на 

која ќе присуствува, до Архивата на Општина  Берово да достави доказ дека: 

- има завршено соодветно образование и тоа дипломиран социјален работник, правник, 

дипломиран по јавна администрација/јавен менаџмент, психолог, педагог, 

дефектолог/специјален едукатор и рехабилитатор, социолог, економист, андрагог, логопед, 

лекар, специјален педагог за превенција ресоцијализација, здравствен работник, воспитувач, 

стручњак по родова проблематика, семејнолог   и 

- има најмалку две години работно искуство по дипломирањето 

 

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

Општина Берово“ и е составен дел на Решението Бр.09-2593/1 од 15.11.2017  и Решението 

Бр. 09-3014/1 од 22.08.2019 година  и влегува во сила со донесувањето, а ќе се објави во 

„Службен гласник на Општина Берово“. 

 

Бр.09-3964/1                                                                         Совет на Општина Берово 

06.11.2019 година                                                                              Претседател 

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



06.11.2019 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО    бр. 23  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, 20/10 и 20/19), Градоначалникот на Општина Берово 

донесува: 

 

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на 

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на 

Полугодишен Извештај за работа на ЈПКР “Услуга” Берово за 2019 година 

 

 

Се објавува З А К Л У Ч О К за усвојување на Полугодишен Извештај за работа на ЈПКР 

“Услуга” Берово за 2019 година,  Бр.09-3965/1 што Советот на Општина Берово го донесе 

на седницата што се одржа на 06.11.2019 година. 

 

Бр.08-3970/20                                                                             ОПШТИНА  БЕРОВО 

06.11.2019 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, 20/10 и 20/19) , Советот на Општина Берово на 

25-тата седница одржана на 06.11.2019 година донесе: 

 

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на 

Полугодишен Извештај за работа на ЈПКР “Услуга” Берово за 2019 година 

 

 

1. Советот на Општина Берово дава согласност на Полугодишниот  Извештај за работа 

на ЈПКР “Услуга” Берово за 2019 година, Бр.01-600/2 од 06.09.2019 година. 

 

 

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

гласник на Општина Берово“. 

 

 

 

Бр.09-3965/1                                                                     Совет на Општина Берово 

06.11.2019 година                                                                               Претседател 

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

 

 



06.11.2019 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО    бр. 23  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, 20/10 и 20/19), Градоначалникот на Општина Берово 

донесува: 

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на 

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на 

Шестмесечен Финансиски Извештај за работа на ЈПКР “Услуга” Берово  

за 2019 година 

 

 

Се објавува З А К Л У Ч О К за усвојување на Шестмесечен Финансиски Извештај за 

работа на ЈПКР “Услуга” Берово за 2019 година,  Бр.09-3966/1 што Советот на Општина 

Берово го донесе на седницата што се одржа на 06.11.2019 година. 

 

 

Бр.08-3970/21                                                                             ОПШТИНА  БЕРОВО 

06.11.2019 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, 20/10 и 20/19) , Советот на Општина Берово на 

25-тата седница одржана на 06.11.2019 година донесе: 

 

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на 

Шестмесечен Финансиски Извештај за работа на ЈПКР “Услуга” Берово  

за 2019 година 

 

 

1. Советот на Општина Берово дава согласност на Шестмесечен Финансиски Извештај 

за работа на ЈПКР “Услуга” Берово за 2019 година, Бр.01-601/2 од 06.09.2019 

година. 

 

 

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

гласник на Општина Берово“. 

 

 

 

Бр.09-3966/1                                                                     Совет на Општина Берово 

06.11.2019 година                                                                               Претседател 

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

 

 



06.11.2019 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО    бр. 23  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, 20/10 и 20/19), Градоначалникот на Општина Берово 

донесува: 

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на 

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на Извештај за работата на Полициската станица од општа надлежност 

Берово за I (прво) полугодие од 2019 година 

 

 

Се објавува З А К Л У Ч О К за усвојување на Извештај за работата на Полициската 

станица од општа надлежност Берово за I (прво) полугодие од 2019 година,  Бр.09-3967/1 

што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 06.11.2019 

година. 

 

 

Бр.08-3970/22                                                                             ОПШТИНА  БЕРОВО 

06.11.2019 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 76 став 1 од Статутот на Општина Берово („Сл.гласник на Општина 

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

(„Сл.весник на РМ“ бр.114/06........64/2018), Советот на Општина Берово на 25-тата седница 

одржанa на 06.11.2019 година донесе: 

 

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на Извештај за работата на Полициската станица од општа надлежност 

Берово за I (прво) полугодие од 2019 година 

 

 

 

1. Советот на Општина Берово го усвои  Извештај за работата на Полициската станица 

од општа надлежност Берово за I (прво) полугодие од 2019 година, Ев.бр.35.2.3-

172/19. 

 

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

гласник на Општина Берово“. 

 

 

 

 

Бр.09-3967/1                                                                         Совет на Општина Берово 

06.11.2019 година                                                                          Претседател 

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

 



06.11.2019 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО    бр. 23  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, 20/10 и 20/19), Градоначалникот на Општина Берово 

донесува: 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на 

О Д Л У К А  

за сопствено учество на Општина Берово во реализација на проектот 

 „Заедницата за граѓаните” - Општина Берово 

 

Се објавува О Д Л У К А за сопствено учество на Општина Берово во реализација на 

проектот „Заедницата за граѓаните” - Општина Берово,  Бр.09-3968/1 што Советот на 

Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 06.11.2019 година. 

 

Бр.08-3970/23                                                                             ОПШТИНА  БЕРОВО 

06.11.2019 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 локална самоуправа 

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

Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08, 20/10 и 20/19), Советот на Општина Берово на 25-

тата седница одржана на ден 06.11.2019 година донесе: 

 

О Д Л У К А  

за сопствено учество на Општина Берово во реализација на проектот 

 „Заедницата за граѓаните” - Општина Берово 

 

Член 1 

Советот на Општина Берово дава согласност за одобрување на финансиски средства 

за учество на Општина Берово во реализација на проектот „Заедницата за граѓаните” - 

Општина Берово. 

Член 2 

 

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

максимум 10.000 евра во денарска противвредност од вкупната вредност на проектот.  

 

Член 3 

 Проектот „Заедницата за граѓаните” (Community 4 Citizens) е аплициран до Советот 

на Европа во рамки на Програмта ROMACTED, за добивање на средства за изградба на 

водоводна линија на улица Прохор Пчињски во Берово. 

 

Член 4 

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

Општина Берово. 

 

Член 5 

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

гласник на Општина Берово“. 

 

Бр.09-3968/1                                                                              Совет на Општина Берово 

06.11.2019 година                                                                                 Претседател 

Берово                                      Јован Матеничарски с.р. 



06.11.2019 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО    бр. 23  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, 20/10 и 20/19), Градоначалникот на Општина Берово донесува: 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на 

О Д Л У К А 

за давање во сопственост и владение на движна ствар - 

патничко моторно возило Фолксваген Голф на ОЈУДГ “23 Август” Берово 

 

Се објавува О Д Л У К А за давање во сопственост и владение на движна ствар -патничко моторно 

возило Фолксваген Голф на ОЈУДГ “23 Август” Берово,  Бр.09-3969/1 што Советот на Општина 

Берово ја донесе на седницата што се одржа на 06.11.2019 година. 

 

Бр.08-3970/24                                                                             ОПШТИНА  БЕРОВО 

06.11.2019 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, 20/10 и 20/19), Советот на Општина Берово на 25-тата седница 

одржана на 06.11.2019 година, донесе: 

О Д Л У К А 

за давање во сопственост и владение на движна ствар - 

патничко моторно возило Фолксваген Голф на ОЈУДГ “23 Август” Берово 

 

Член 1 

 Со оваа Одлука се дава во сопственост и владение на ОЈУДГ “23 Август” Берово, движна 

ствар -  патничко моторно возило Фолксваген Голф со регистарски ознаки SK 1097 AN, со Број на 

шасија WVWZZZ1NZTW130034, година на производство 1995 година, во вредност од 45.000,00 

денари, остапена на Општина Берово со Решение за отстапување на одземен предмет со правосилна 

пресуда на Агенцијата за управување со одземен имот Бр.09-3677/2 од 19.08.2019 година, и Одлука 

Бр.45-6523/29 од 10.09.2019 година на Влада на Република Северна Македонија за давање на 

согласност на Решение за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда. 

 

Член 2 

 ОЈУДГ “23 Август” Берово, движната ствар - патничко моторно возило Фолксваген Голф oд 

член 1 на оваа одлука, ќе го користи за свои потреби при вршење на редовните работни активности. 

Член 3 

 Движната ствар од член 1 на оваа Одлука, ОЈУДГ “23 Август” Берово е должна да ја воведе 

во својата книговодствена евиденција. 

Член 4 

 Оваа Одлука преставува правен основ за пријавување и регистрирање на возилото на име на 

корисникот ОЈУДГ “23 Август” Берово, пред надлежните институции. 

 

Член 5 

 Се овластува Градоначалникот на Општина Берово и Директорот на ОЈУДГ “23 Август” 

Берово во врска со оваа Одлука да  склучат Договор. 

 

Член 6 

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

Берово“. 

 

Бр.09-3969/1                                                                   Совет на Општина Берово 

06.11.2019 година                                                                     Претседател 

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

 



06.11.2019 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО    бр. 23  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, 20/10 и 20/19), Градоначалникот на Општина Берово 

донесува: 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на 

Р Е Ш Е Н И Е 

за доделување на средства од  

Буџетот на Општина Берово за 2019 година 

 

Се објавува Р Е Ш Е Н И Е за доделување на средства од Буџетот на Општина Берово за 

2019 година на Шекерезада Арифовска од Берово,  Бр.09-3823/2 што Советот на Општина 

Берово го донесе на седницата што се одржа на 06.11.2019 година. 

 

Бр.08-3970/25                                                                                          ОПШТИНА  БЕРОВО 

06.11.2019 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.5/2002), и член 19 став 2 точка 44 од Статутот на 

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

20/2010 и 20/2019), а по барање од Шекерезада Арифовска, примено во архивата на 

Општина Берово под бр. 09-3823/1, Советот на Општина Берово на седницата одржана на 

ден 6.11.2019 година донесе: 

Р Е Ш Е Н И Е 

за доделување на средства од  

Буџетот на Општина Берово за 2019 година 

 

1.На Шекерезада Арифовска од Берово со ЕМБГ хххххххххх, со адреса на живеење на ул. 

,, Кочо Рацин” бр. 13 во Берово и се доделуваат 24.000,оо денари како наменска парична 

помош и тоа: 6.500,0 денари за покривање на долг за комунални услуги кон ЈПКР,,Услуга” 

Берово, а остнатите средства во висина од 17.500,00 денари како наменски средства за 

набавка на покуќнина.  

 

2.Средствата за таа намена ќе бидат исплатени од Буџетот на Општина Берово за 2019 

година, програма А0, потставка 464990 – други трансфери. 

 

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

ова Решение на трансакциска сметка бр. 240217104073554 на  Уни банка АД Скопје. 

 

 

4.Се задолжува Шекерезада Арифовска за секоја извршена трансакција да достави доказ 

до Општина Берово.  

 

5.Со влегување во сила на оваа решение, престанува да важи Решението со бр. 09-2586/4 

од 22.08.2019 година.  

 

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

гласник на Општина Берово”. 

 

Бр.09-3823/2                                                     Совет на Општина Берово                            

06.11.2019 година                                                                                      Претседател 

Берово                                                                                             Јован Матеничарски с.р. 



06.11.2019 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО    бр. 23  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, 20/10 и 20/19), Градоначалникот на Општина Берово 

донесува: 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на 

Р Е Ш Е Н И Е 

за доделување на средства од  

Буџетот на Општина Берово за 2019 година 

 

Се објавува Р Е Ш Е Н И Е за доделување на средства од Буџетот на Општина Берово за 

2019 година на Тони Алексовски,  Бр.09-3916/2 што Советот на Општина Берово го донесе 

на седницата што се одржа на 06.11.2019 година. 

 

 

Бр.08-3970/26                                                                             ОПШТИНА  БЕРОВО 

06.11.2019 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.5/2002), 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 25-тата  седница одржана на 

ден 6.11.2019 година донесе: 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за доделување на средства од  

Буџетот на Општина Берово за 2019 година 

 

 

1. На Тони Алексовски од  Берово со ЕМБГ хххххххххх, со адреса на 

живеење на ул.,,4” бр. 44 во с. Двориште, Берово му 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 464990 – други трансфери. 

 

3. Се задолжува Одделението за финансиски прашања на Општина Берово 

да го спроведе ова Решение на трансакциска сметка бр. хххххххххххххна 

Уни банка. 

 

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

“Службен гласник на Општина Берово”. 

 

 

Бр.09-3916/2                                             Совет на Општина Берово                             

6.11.2019 година                                                                Претседател 

Берово                                                                        Јован Матеничарски с.р. 
 

 



06.11.2019 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО    бр. 23  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, 20/10 и 20/19), Градоначалникот на Општина Берово 

донесува: 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на 

Р Е Ш Е Н И Е 

за доделување на средства од  

Буџетот на Општина Берово за 2019 година 

 

Се објавува Р Е Ш Е Н И Е за доделување на средства од Буџетот на Општина Берово за 

2019 година на Драган Воденски,  Бр.09-3588/2 што Советот на Општина Берово го донесе 

на седницата што се одржа на 06.11.2019 година. 

 

 

Бр.08-3970/27                                                                             ОПШТИНА  БЕРОВО 

06.11.2019 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.5/2002), 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 25-тата седница одржана на 

ден 6.11.2019 година донесе: 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за доделување на средства од  

Буџетот на Општина Берово за 2019 година 

 

1. На Драган Воденски од с. Русиново- Берово со ЕМБГ ххххххххх, со адреса 

на живеење на во с. Русиново- Берово му 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. хххххххххх на Уни банка. 

 

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

“Службен гласник на Општина Берово”. 

 

 

Бр.09-3588/2                                             Совет на Општина Берово                             

6.11.2019 година                                                                Претседател 

Берово                                                                        Јован Матеничарски с.р. 
 



06.11.2019 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО    бр. 23  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, 20/10 и 20/19), Градоначалникот на Општина Берово 

донесува: 

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на 

Р Е Ш Е Н И Е 

за доделување на средства од  

Буџетот на Општина Берово за 2019 година 

 

Се објавува Р Е Ш Е Н И Е за доделување на средства од Буџетот на Општина Берово за 

2019 година на Васко Мамучевски,  Бр.09-3735/2 што Советот на Општина Берово го 

донесе на седницата што се одржа на 06.11.2019 година. 

 

 

Бр.08-3970/28                                                                               ОПШТИНА  БЕРОВО 

06.11.2019 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.5/2002), а во врска со поднесеното барање за финансиска 

поддршка од Васко Мамучевски, Советот на Општина Берово, на седницата одржана на 

ден 6.11.2019 година донесе: 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за доделување на средства од  

Буџетот на Општина Берово за 2019 година 

 

 

1. На Васко Мамучевски со ЕМБГ хххххххххх, со адреса на живеење на 

ул,,Моша Пијаде” бр.101/А од Берово, се доделуваат 30.000,оо денари како 

еднократната парична помош за учество на светско првенство  во 

бодибилдинг во Фуџаира, Обидинетите Арапски Емирати. 

 

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

за 2019 година, програма А0, потставка 464990 – други трансфери. 

 

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

спроведе ова Решение на на трансакциска сметка  бр. ххххххххххххх од Уни 

Банка. 

 

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

“Службен гласник на Општина Берово”. 

 

 

Бр.09-3735/2                                             Совет на Општина Берово                             

6.11.2019 година                                                                Претседател 

Берово                                                                        Јован Матеничарски с.р. 
 

 



06.11.2019 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО    бр. 23  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, 20/10 и 20/19), Градоначалникот на Општина Берово 

донесува: 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на 

Р Е Ш Е Н И Е 

за доделување на средства од  

Буџетот на Општина Берово за 2019 година 

 

Се објавува Р Е Ш Е Н И Е за доделување на средства од Буџетот на Општина Берово за 

2019 година на Иван Мамучевски,  Бр.09-3495/2 што Советот на Општина Берово го донесе 

на седницата што се одржа на 06.11.2019 година. 

 

 

Бр.08-3970/29                                                                               ОПШТИНА  БЕРОВО 

06.11.2019 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.5/2002), а во врска со поднесеното барање за финансиска 

поддршка од Иван Мамучевски, Советот на Општина Берово, на седницата одржана на ден 

6.11.2019 година донесе: 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за доделување на средства од  

Буџетот на Општина Берово за 2019 година 

 

 

1. На Иван Мамучевски со ЕМБГ хххххххххххх, со адреса на живеење на 

ул,,Маршал Тито” бр.67 од Берово, му се доделуваат 10.000,оо денари како 

еднократната парична помош за афирмација на Општина Берово во 

меѓународни рамки, за припрема за сценски настап на телевизиско шоу 

,,ЗВЕЗДЕ ГРАНДА”. 

 

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

за 2019 година, програма А0, потставка 464990 – други трансфери. 

 

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

спроведе ова Решение на трансакциска сметка бр. хххххххххх на Стопанска 

банка.  

 

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

“Службен гласник на Општина Берово”. 

 

 

Бр.09-3495/2                                             Совет на Општина Берово                             

6.11.2019 година                                                             Претседател 

Берово                                                                        Јован Матеничарски с.р. 
 

 



06.11.2019 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО    бр. 23  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, 20/10 и 20/19), Градоначалникот на Општина Берово 

донесува: 

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на 

Р Е Ш Е Н И Е 

за доделување на средства од  

Буџетот на Општина Берово за 2019 година 

 

Се објавува Р Е Ш Е Н И Е за доделување на средства од Буџетот на Општина Берово за 

2019 година на ОФ РОУД клуб 4х4 ЦРН ПАНТЕР Берово,  Бр.09-3729/2 што Советот на 

Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 06.11.2019 година. 

 

Бр.08-3970/30                                                                               ОПШТИНА  БЕРОВО 

06.11.2019 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.5/2002), а во врска со поднесеното барање за финансиска 

поддршка од ОФ РОУД клуб 4х4 ЦРН ПАНТЕР Берово, Советот на Општина Берово, на 

седницата одржана на ден 6.11.2019 година донесе: 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за доделување на средства од  

Буџетот на Општина Берово за 2019 година 

 

 

1. На ОФ РОУД клуб 4х4 ЦРН ПАНТЕР Берово со ЕМБС ххххххххх, со адреса 

на  ул,,МПионерска” бр.7 од Берово, се доделуваат 10.000,оо денари како 

еднократната парична помош, за организација на натпревар со теренски 

возила ,,Берово 2019”. 

 

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

за 2019 година, програма Л0 (Спорт и рекреација), потставка 464990 – други 

трансфери. 

 

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

спроведе ова Решение на ОФ РОУД клуб 4х4 ЦРН ПАНТЕР Беровo, на жиро 

сметка  бр. хххххххххххх од Уни Банка. 

 

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

“Службен гласник на Општина Берово”. 

 

 

Бр.09-3729/2                                             Совет на Општина Берово                             

6.11.2019 година                                                               Претседател 

Берово                                                                        Јован Матеничарски с.р. 

 



06.11.2019 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО    бр. 23  стр. 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 16 и член 63 од Законот за локална самоуправа 
(“Службен Весник на Република Македонија” бр.5/02), член 9 став 2 од Законот за 
здруженија и фондации (“Службен Весник на Република Македонија” бр.52/2010, 
135/2011 и 55/2016) и член 90 од Законот за општата управна постапка (“Службен 
весник на Република Македонија” Бр.124/2015), а во врска со Барањето согласност 
за употреба на името “Берово” во назив на здружение  Бр.08-3536/1 од 02.10.2019 
година, Градоначалникот на Општина Берово донесува: 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за давање на согласност за  

употреба на зборот “БЕРОВО” во назив на Здружение 
 

1. Се уважува Барањето на Зоран Мазновски за давање согласност за употреба 
на зборот “БЕРОВО” во називот на Здружението ОФФ РОУД. 

 
2. Општина Берово дава согласност во називот на Здружението ОФФ РОУД да 

биде содржан зборот Берово. 
 

3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
“Службен гласник на Општина Берово”. 

 
Бр.08-3536/2                                                                             Општина Берово  
03.10.2019 година                                                                   Градоначалник 
Берово                                                                                   Звонко Пекевски с.р. 
 

 
Врз основа на член 50 став 1 точка 16 и член 63 од Законот за локална самоуправа 

(“Службен Весник на Република Македонија” бр.5/02), член 9 став 2 од Законот за 

здруженија и фондации (“Службен Весник на Република Македонија” бр.52/2010, 135/2011 

и 55/2016) и член 90 од Законот за општата управна постапка (“Службен весник на 

Република Македонија” Бр.124/2015), а во врска со Барањето согласност за употреба на 

името “Берово” во назив на АВТО МОТО ДРШТВО “БРЕГАЛНИЦА” Бр.08-3840/1 од 

29.10.2019 година, Градоначалникот на Општина Берово донесува: 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за давање на согласност за  

употреба на зборот “БЕРОВО” во назив на 

АВТО МОТО ДРШТВО “БРЕГАЛНИЦА” 

 

 

1. Се уважува Барањето на АВТО МОТО ДРШТВО “БРЕГАЛНИЦА” Берово за 

давање согласност за употреба на зборот “БЕРОВО” во називот на Друштвото. 

 

2. Општина Берово дава согласност во називот на АВТО МОТО ДРШТВО 

“БРЕГАЛНИЦА” да биде содржан зборот БЕРОВО. 

 

 

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

“Службен гласник на Општина Берово”. 

 

 

Бр.08-3840/2                                                                        Општина Берово  

30.10.2019 година                                                                Градоначалник 

Берово                                                                                Звонко Пекевски с.р. 

 

 
 
 



06.11.2019 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО    бр. 23  стр. 
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ДОГОВОР 

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА МЕЃУОПШТИНСКА СОРАБОТКА 

 

Склучен на ден 01.10.2019 година помеѓу: 

Општина ПЕХЧЕВО, ул.Равен бр. 8 – Пехчево, претставувана од Градоначалникот Драган 

Тренчовски, како корисник на услуги (во понатамошниот текст - корисникот) и  

Општина БЕРОВО, ул. Димитар Влахов бр.10 – Берово, претставувана од Градоначалникот Звонко 

Пекевски, како давател на услуги (во понатамошниот текст – давателот). 

Предмет на договорот 

Член 1 

Предмет на овој договор е потврдување на воспоставување на меѓуопштинска соработка 

помеѓу двете договорни општини, согласно Одлуката за прифаќање на предлог за воспоставување 

на меѓуопштинска соработка бр. 09-3016/1 од 22.08.2019 година донесена од совет на општина 

Берово и Одлука за утврдување на предлог за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу 

општина Пехчево и општина Берово бр. 08-1084/1 од 19.08.2019 година донесена од совет на 

општина Пехчево и тоа за: 

- техничка подршка при донесување и изработка на урбанистичка документација, 

- учество во постапката за легализација на бесправно изградени објекти, 

-учество во постапката за бесправно изградени објекти на земјоделско земјиште, 

-учество во постапката за издавање на одобрение за градење во електронска форма за објекти на 

градежно и земјоделско земјиште, 

-комплетна услуга од градежната и урбанистичката инспекција, 

-комплетна услуга од сообраќаен инспектор, 

-комплетна услуга од просветен инспектор. 

Член 2 

 Извршувањето на услугите утврдени во член 1 на овој Договор, ќе биде евидентирано во 

спецификација, во која ќе биде наведено видот на извршената услуга и времетраењето.  

 Корисникот ќе ги користи предвидените услуги во период од 6(шест) месеци започнувајќи 

од 01.10.2019 година, заклучно со 31.03.2020 година. 

 

Член 3 

 Висината на надоместокот за извршена услуга од администрацијата на давателот ќе биде 

пресметана согласно извршените пресметки  секој месец поединечно за исплатената бруто  плата 

која ќе зависи  од бројот на работните часови на ангажираните аминистративни  службеници. 

Член 4 

Корисникот надоместокот ќе го плаќа  на давателот по добивање на фактура, која ќе претставува 

збир на извршените услуги за сите ангажирани аминистративни  службеници во текот на еден 

месец. 

Права и обврски на договорните страни 

Член 5 

 Давателот се обврзува услугите кои ќе бидат побарани од корисникот наведени во член 1 на 

овој Договор да ги извршува согласно законските прописи, професионално, континуирано, 

ефикасно, уредно и навремено.  

 Давањето на услугите ќе се врши по доставено писмено барање поднесено од страна на 

корисникот на услугата,во кој ќе биде наведено од кој вид на услуга корисникот има потреба во 

моментот, како и датумот на вршење на услугата, и тоа најмалку два дена пред денот за кој се 

однесува барањето. 

 Доколку давателот на услугата во наведениот период има потреба од бараните 

административни службеници, во тој случај, ќе биде наведен првиот слободен ден кога може да се 

изврши услугата. 

 Доколку , во тој период  бараните административни службеници користат годишен одмор 

или други законски права, давателот е должен писмено да го извести корисникот. 

 Дневното работно време се прилагодува со работното време на вработените во Општина 

Пехчево.  

Член 6 

Корисникот на услугата се обврзува за навремено извршување на работите кои ќе бидат 

побарани и да води уредна документација. Корисникот може во секое време да се информира за 
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начинот и времето на извршување и при тоа да има увид во документацијата со која се води 

целокупната постапка.  

Преодни и завршни одредби 

Член 7 

Овој Договор може да се раскине по слободна волја на една од договорените страни и пред 

изминување на рокот за кој истиот е склучен, а по претходно известување на другата договорна 

страна во рок од 30 дена.  

За се што не е регулирано со овој Договор, важат и ќе се применуваат одредбите од Законот 

за облигационите односи.  

Член 8 

 Во случај на спор по овој Договор, настанат помеѓу договорните страни, доколку спорот не 

се разреши меѓусебно, надлежен е основниот суд во Берово. 

 

Член 9 

Овој Договор е склучен во 6 (шест) еднообразни примероци од кои по 2(два) за секоја од 

договорните страни и 2(два) за службена употреба. 

 

Член 10 

 Овој Договор влегува во сила со денот на потпишувањето од страна на двете договорни 

страни. 

Договорни страни 

 

За корисникот на услуга     За давателот на услуга 

Општина Пехчево       Општина Берово 

  Градоначалник         Градоначалник 

             Драган Тренчовски с.р.      Звонко Пекевски с.р. 

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

Република Македонија бр. 05/2002), член 15 став 2 од Законот за извршување на Буџетот на 

Република Македонија за 2019 година (Службен Весник на Република Македонија број 238/2018) и 

согласно член 19 став 1 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Берово за 2019 година 

со наш архивски број 09 - 4287/1 од 27.12.2018 година (Службен Гласник на Општина Берово 

15/2018), а во врска со поднесено Барање од ОСУ “Ацо Русковски” Берово Бр.03-541/1 од 

23.09.2019 година, Градоначалникот на Општина Берово донесе: 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за доделување на парична помош од 

Буџетот на Општина Берово за 2019 година 

 

          1. На Веселка Радинска од Берово со ЕМБГ xxxxxxxxxxxxxxxxx, вработена во  Општинско 

Средно Училиште „Ацо Русковски“ Берово, се доделува парична помош согласно член 15 став 2 од 

Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2019 година и согласно член 19 став 

1 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Берово за 2019 година, во износ од 15.000,оо 

денари, поради смрт на член на семејството (родител -татко). 

2. Средствата за таа намена ќе бидат исплатени од Буџетот на Општина Берово за 2019 

година програма Д0 Градоначалник потставка 413 110 тековни резерви (разновидни расходи).  

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

Решение на трансакциска сметка на Веселка Радинска со број xxxxxxxxxxxxxxxx при Универзална 

Инвестициона Банка АД Скопје. 

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

Гласник на Општина Берово”. 

 

Бр. 08 – 3390/2                                                       Општина Берово 

24.09.2019 година                                             Градоначалник 

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

на РМ бр.5/02), член 61 став 1 точка 12 од Статутот на Општина Берово(Сл. Гласник на 

Општина Берово бр.13/02,18/07,30/08 и 20/10) и член 34 став 1 од Законот за културата 

(Службен весник на РМ бр. 31/1998………11/2018), Градоначалникот на Општина Берово 

донесе :  

РЕШЕНИЕ 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТ 

ДИРЕКТОР НА ДОМ НА КУЛТУРА “ДИМИТАР БЕРОВСКИ” БЕРОВО 

 

1. За Вршител на должност директор на Дом на култура “Димитар Беровски” Берово 

се именува Тања Шенковска од Берово, со ЕМБГ xxxxxxxxxxxxxxx со лична карта 

бр.xxxxxxxxxxxx издадена од МВР Берово со место на живеење на ул. “Моша 

Пијаде” бр.xxxxxx Берово. 

 

2. Именуваниот од член 1 на ова Решение, должноста ВД Директор на Домот на 

културата “Димитар Беровски” Берово ќе ја врши до избор на директор на 

установата, но не подолго од 6 (шест ) месеци.  

 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во  

“Службен гласник на Општина Берово”. 

 

  Бр.08-3369/3                                                                                 Општина Берово 

20.09.2019 година                                                                           Градоначалник 

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

 

Врз основа на член 50 став 1 точка 16 од Законот за локалната самоуправа (Службен весник 

на РМ бр.5/02), член 61 став 1 алинеја 12 од Статутот на Општина Берово (“Службен 

гласник на Општина Берово” бр.13/02, 18/07, 30/08 , 20/10 и 20/19), член 33 став 2 точка 1 

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

Бр.31/1998………11/2018), а во врска со Оставка поднесена од Директорот на Дом на 

културата „ Димитар Беровски„ Берово,  Звонко Скендерски, со наш бр. 08-3369/1 од 

20.09.2019 година , Градоначалникот на Општина Берово донесе :  

 

Р Е Ш Е Н И Е  

за разрешување  на Директор на Дом на културата 

„Димитар Беровски“ – Берово 

 

1. Од директор на Дом на културата „Димитар Беровски“ – Берово се 

разрешува Звонко Скендерски, со адреса на живеење на ул. “11 Октомври” 

бр.xx и ЕМБГ xxxxxxxxxxxxxxxx. 

 

2. Разрешувањето на Директорот се врши согласно член 33 став 2 точка 1 од 

Законот за културата (“Службен Весник на Република Македонија” 

Бр.31/1998………11/2018), односно на лично барање. 

 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 

“Службен Гласник на Општина Берово”. 

 

 

Бр.08-3369/2                                                                   ОПШТИНА БЕРОВО 

20.09.2019 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 – 3524/2 од 04.10.2019 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 Катерина Ќурчиски со адреса на живеење ул. „11-ти Октомври“ бр.хх во 

Берово со ЕМБГ хххххххххххххх, 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 Катерина Ќурчиски на трансакциска сметка број хххххххххххх на Уни Банка АД Скопје.  

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

Гласник на Општина Берово“. 

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

 

Лицето Катерина Ќурчиски со адреса на живеење ул. „11-ти Октомври“ бр. xx во Берово, 

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

Берово со архивски број 05 – 3524/1 од 01.10.2019 година.     

Комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите за добивање на 

еднократна помош или парична награда направи увид во доставената документација и 

констатираше со записник со архивски број 05 – 3524/2 од 04.10.2019 година дека барателот има 

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

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

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

од Измена на Правилник за критериумите и постапката за реализација на трансфери по поднесени 

барања од физички лица за добивање на еднократна парична помош за новородено дете со 

архивски број 09 – 3922/1 од 30.11.2018 година и дека истиот ги исполнува условите за исплата на 

средства од Буџетот на Општина Берово за 2019 година.   

Согласно член 22 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Берово за 2019 

година со архивски број 09 – 4287/1 од 27.12.2018 година, за секое новородено дете чии родители 

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

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

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

на ова решение.   

 

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

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

 

  

 

Бр. 05 – 3524/3                                          Општина Берово 

04.10.2019 година                                Градоначалник 

Берово                              Звонко Пекевски с.р. 

 

 



06.11.2019 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО    бр. 23  стр. 

 

 

 

108 

Врз основа на член 50 став 1 точка 8 и член 63 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник 

на Република Македонија бр. 05/2002), член 22 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина 

Берово за 2019 година со архивски број 09 – 4287/1 од 27.12.2018 година, Записник со архивски 

број 05 – 3763/2 од 24.10.2019 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 Кристина Џингарски со адреса на живеење ул. „Јане Сандански“ бр.хх во 

с.Русиново, Берово со ЕМБГ хххххххххххх, од Буџетот на Општина Берово за 2019 година се 

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

2. Средствата ќе бидат исплатени од Буџетот на Општина Берово за 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 Кристина Џингарски, на трансакциска сметка број хххххххххххххх  на Стопанска Банка АД 

Скопје.  

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

Гласник на Општина Берово“. 

 

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

 

Лицето Кристина Џингарски достави Барање за исплата на парична помош за новородено 

дете до Градоначалник на Општина Берово со архивски број 05 – 3763/1 од 21.10.2019 година.     

Комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите за добивање на 

еднократна помош или парична награда направи увид во доставената документација и 

констатираше со записник со архивски број 05 – 3763/2 од 24.10.2019 година дека барателот има 

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

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

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

од Измена на Правилник за критериумите и постапката за реализација на трансфери по поднесени 

барања од физички лица за добивање на еднократна парична помош за новородено дете со 

архивски број 09 – 3922/1 од 30.11.2018 година и дека истиот ги исполнува условите за исплата на 

средства од Буџетот на Општина Берово за 2019 година.   

Согласно член 22 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Берово за 2019 

година со архивски број 09 – 4287/1 од 27.12.2018 година, за секое новородено дете чии родители 

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

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

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

на ова решение.   

 

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

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

 

  

 

Бр. 05 – 3763/3                                              Општина Берово 

24.10.2019 година                                    Градоначалник 

Берово                                   Звонко Пекевски с.р. 

 

 



06.11.2019 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО    бр. 23  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 – 3478/2 од 04.10.2019 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 Лидија Гоцевска со адреса на живеење ул. „Јане Сандански“ 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 Лидија Гоцевска 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 Лидија Гоцевска со адреса на живеење ул. „Јане Сандански“ бр. xxx во с.Русиново, 

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

Општина Берово со архивски број 05 – 3478/1 од 27.09.2019 година.     

Комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите за добивање на 

еднократна помош или парична награда направи увид во доставената документација и 

констатираше со записник со архивски број 05 – 3478/2 од 04.10.2019 година дека барателот има 

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

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

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

од Измена на Правилник за критериумите и постапката за реализација на трансфери по поднесени 

барања од физички лица за добивање на еднократна парична помош за новородено дете со 

архивски број 09 – 3922/1 од 30.11.2018 година и дека истиот ги исполнува условите за исплата на 

средства од Буџетот на Општина Берово за 2019 година.   

Согласно член 22 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Берово за 2019 

година со архивски број 09 – 4287/1 од 27.12.2018 година, за секое новородено дете чии родители 

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

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

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

на ова решение.   

 

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

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

 

  

 

Бр. 05 – 3478/3                                       Општина Берово 

04.10.2019 година                             Градоначалник 

Берово                            Звонко Пекевски с.р. 

 



06.11.2019 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО    бр. 23  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 – 3683/2 од 16.10.2019 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 Џингарска со адреса на живеење ул. „Јане Сандански“ бр.xx во 

с.Русиново, 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 Маја Џингарска, 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 Маја Џингарска достави Барање за исплата на парична помош за новородено дете 

до Градоначалник на Општина Берово со архивски број 05 – 3683/1 од 15.10.2019 година.     

Комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите за добивање на 

еднократна помош или парична награда направи увид во доставената документација и 

констатираше со записник со архивски број 05 – 3683/2 од 16.10.2019 година дека барателот има 

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

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

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

од Измена на Правилник за критериумите и постапката за реализација на трансфери по поднесени 

барања од физички лица за добивање на еднократна парична помош за новородено дете со 

архивски број 09 – 3922/1 од 30.11.2018 година и дека истиот ги исполнува условите за исплата на 

средства од Буџетот на Општина Берово за 2019 година.   

Согласно член 22 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Берово за 2019 

година со архивски број 09 – 4287/1 од 27.12.2018 година, за секое новородено дете чии родители 

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

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

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

на ова решение.   

 

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

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

 

  

 

Бр. 05 – 3683/3                                             Општина Берово 

18.10.2019 година                                   Градоначалник 

Берово                                Звонко Пекевски с.р. 

 
 



06.11.2019 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО    бр. 23  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 – 3682/2 од 16.10.2019 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 Марија Алаѓозовска со адреса на живеење ул. „Маршал Тито“ бр.xx во 

с.Русиново, 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 Марија Алаѓозовска, 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 Марија Алаѓозовска достави Барање за исплата на парична помош за новородено 

дете до Градоначалник на Општина Берово со архивски број 05 – 3682/1 од 15.10.2019 година.     

Комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите за добивање на 

еднократна помош или парична награда направи увид во доставената документација и 

констатираше со записник со архивски број 05 – 3682/2 од 16.10.2019 година дека барателот има 

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

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

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

од Измена на Правилник за критериумите и постапката за реализација на трансфери по поднесени 

барања од физички лица за добивање на еднократна парична помош за новородено дете со 

архивски број 09 – 3922/1 од 30.11.2018 година и дека истиот ги исполнува условите за исплата на 

средства од Буџетот на Општина Берово за 2019 година.   

Согласно член 22 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Берово за 2019 

година со архивски број 09 – 4287/1 од 27.12.2018 година, за секое новородено дете чии родители 

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

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

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

на ова решение.   

 

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

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

 

  

 

Бр. 05 – 3682/3                                     Општина Берово 

18.10.2019 година                           Градоначалник 

Берово                         Звонко Пекевски с.р. 

 

 



06.11.2019 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО    бр. 23  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 – 3567/2 од 04.10.2019 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 Марија Ѓорѓиовска со адреса на живеење ул. „Партизанска“ бр.xxxx 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 Марија Ѓорѓиовска, на трансакциска сметка број xxxxxxxxxxxxxx  на Комерцијална Банка АД 

Скопје.  

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

Гласник на Општина Берово“. 

 

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

 

Лицето Марија Ѓорѓиовска достави Барање за исплата на парична помош за новородено 

дете до Градоначалник на Општина Берово со архивски број 05 – 3567/1 од 04.10.2019 година.     

Комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите за добивање на 

еднократна помош или парична награда направи увид во доставената документација и 

констатираше со записник со архивски број 05 – 3567/2 од 04.10.2019 година дека барателот има 

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

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

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

од Измена на Правилник за критериумите и постапката за реализација на трансфери по поднесени 

барања од физички лица за добивање на еднократна парична помош за новородено дете со 

архивски број 09 – 3922/1 од 30.11.2018 година и дека истиот ги исполнува условите за исплата на 

средства од Буџетот на Општина Берово за 2019 година.   

Согласно член 22 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Берово за 2019 

година со архивски број 09 – 4287/1 од 27.12.2018 година, за секое новородено дете чии родители 

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

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

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

на ова решение.   

 

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

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

 

  

Бр. 05 – 3567/3                                                  Општина Берово 

04.10.2019 година                                         Градоначалник 

Берово                                      Звонко Пекевски с.р. 

 

 

 



06.11.2019 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО    бр. 23  стр. 

 

 

 

113 

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 – 3247/2 од 13.09.2019 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 Соња Чамевска со адреса на живеење ул. „Партизанска“ бр.xxxx 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 Соња Чамевска, на трансакциска сметка број xxxxxxxxxxxxxxxx  на Шпаркасе 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 Соња Чамевска со адреса на живеење ул. „Партизанска“ бр. Xxx во Берово, достави 

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

архивски број 05 – 3247/1 од 11.09.2019 година.     

Комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите за добивање на 

еднократна парична помош направи увид во доставената документација и констатираше со 

записник со архивски број 05 – 3247/2 од 13.09.2019 година дека барателот има доставено 

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

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

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

од Измена на Правилник за критериумите и постапката за реализација на трансфери по поднесени 

барања од физички лица за добивање на еднократна парична помош за новородено дете со 

архивски број 09 – 3922/1 од 30.11.2018 година и дека истиот ги исполнува условите за исплата на 

средства од Буџетот на Општина Берово за 2019 година.   

Согласно член 22 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Берово за 2019 

година со архивски број 09 – 4287/1 од 27.12.2018 година, за секое новородено дете чии родители 

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

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

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

на ова решение.   

 

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

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

 

  

 

Бр. 05 – 3247/3                                            Општина Берово 

13.09.2019 година                                  Градоначалник 

Берово                                 Звонко Пекевски с.р. 

 



06.11.2019 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО    бр. 23  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 6 став 2 од Правилникот за критериумите и 

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

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

поднесеното барање со брoj 05 - 3587/1 од 07.10.2019 година и Записник од Комисијата за 

утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите за добивање на еднократна 

парична помош со архивски број 05 – 3587/2 од 15.10.2019 година, Градоначалникот на 

Општина Берово донесе 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 за исплата на парична помош  

од Буџетот на Општина Берово за 2019 година 

 

1. Од средствата на Буџетот на Општина Берово за 2019 година на лицето Драги 

Воденски со адреса на живеење ул. „Маршал Тито“ бр. xx во с.Русиново, Берово со ЕМБГ 

xxxxxxxxxxxxxx, да се исплати парична помош во висина од 10.000,оо денари поради 

претрпена голема штета од пожар.  

2. Средствата ќе бидат исплатени од Буџетот на Општина Берово за 2019 година 

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

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

на име на Драги Воденски на трансакциска сметка xxxxxxxxxxxxxxx  на Уни Банка АД 

Скопје.  

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

 

           ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

 

Од страна на лицата Кирил и Драги Воденски е поднесено Барање за добивање на 

еднократна парична помош со наш архивски број 05 – 3587/1 примено во архива на 

Општина Берово на ден 07.10.2019 година. Комисијата за утврдување кои физички лица ги 

исполнуваат критериумите за добивање на еднократна парична помош го разгледа 

поднесеното барање на ден 15.10.2019 година и од страна на Комисијата е изготвен 

Записник со архивски број 05 – 3587/2 од 15.10.2019 година, во кој од приложените 

документи Комисијата констатираше дека потребната документација е комплетна и 

барателот ги исполнува критериумите за доделување на средства за еднократна парична 

помош согласно член 6 став 2 од Правилникот за критериумите и постапката за 

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

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

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

изреката на ова Решение.  

 

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

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

 

 

Бр. 05 – 3587/3                    Општина Берово 

16.10.2019 година                     Градоначалник 

Берово                  Звонко Пекевски с.р. 

 

    

 

 



06.11.2019 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО    бр. 23  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 5 став 1 од Правилникот за критериумите и 

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

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

поднесеното барање со брoj 05 - 3787/1 од 24.10.2019 година и Записник од Комисијата за 

утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите за добивање на еднократна 

парична помош со архивски број 05 – 3787/2 од 05.11.2019 година, Градоначалникот на 

Општина Берово донесе 

 

РЕШЕНИЕ 

 за исплата на парична помош  

од Буџетот на Општина Берово за 2019 година 

 

1. Од средствата на Буџетот на Општина Берово за 2019 година на лицето Јасмина 

Боболинска со адреса на живеење ул. „/“ бр. / во с.Митрашинци, Берово со ЕМБГ 

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

незавидна финансиска состојба.  

2. Средствата ќе бидат исплатени од Буџетот на Општина Берово за 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 Јасмина Боболинска на трансакциска сметка xxxxxxxxxxxxxxxx на Стопанска 

Банка АД Скопје.  

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

 

           ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

 

Од страна на лицето Јасмина Боболинска е поднесено Барање за добивање на 

еднократна парична помош со наш архивски број 05 – 3787/1 примено во архива на 

Општина Берово на ден 24.10.2019 година. Комисијата за утврдување кои физички лица ги 

исполнуваат критериумите за добивање на еднократна парична помош го разгледа 

поднесеното барање на ден 05.11.2019 година и од страна на Комисијата е изготвен 

Записник со архивски број 05 – 3787/2 од 05.11.2019 година, во кој од приложените 

документи Комисијата констатираше дека потребната документација е комплетна и 

барателот ги исполнува критериумите за доделување на средства за еднократна парична 

помош согласно член 5 став 1 од Правилникот за критериумите и постапката за 

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

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

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

изреката на ова Решение.  

 

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

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

 

 

 

 

Бр. 05 – 3787/3                     Општина Берово 

05.11.2019 година                       Градоначалник 

Берово                   Звонко Пекевски с.р. 
 

 
 



06.11.2019 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО    бр. 23  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 4 став 2 од Правилникот за критериумите и 

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

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

поднесеното барање со брoj 05 – 3723/1 од 17.20.2019 година и Записник од Комисијата за 

утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите за добивање на еднократна 

парична помош со архивски број 05 – 3723/2 од 21.10.2019 година, Градоначалникот на 

Општина Берово донесе 

 

РЕШЕНИЕ 

 за исплата на парична помош  

од Буџетот на Општина Берово за 2019 година 

 

 

1. Од средствата на Буџетот на Општина Берово за 2019 година на лицето Љупчо 

Кафтански со адреса на живеење ул. „15-ти Корпус“ бр.xx во Берово со ЕМБГ 

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

болничко лекување.  

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 Љупчо Кафтански на трансакциска сметка xxxxxxxxxxxxxx  на Стопанска Банка 

АД Скопје.  

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

 

           ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

 

Од страна на лицето Љупчо Кафтански е поднесено Барање за добивање на 

еднократна парична помош со наш архивски број 05 – 3723/1 примено во архива на 

Општина Берово на ден 17.10.2019 година. Комисијата за утврдување кои физички лица ги 

исполнуваат критериумите за добивање на еднократна парична помош го разгледа 

поднесеното барање на ден 21.10.2019 година и од страна на Комисијата е изготвен 

Записник со архивски број 05 – 3723/2 од 21.10.2019 година, во кој од приложените 

документи Комисијата констатираше дека потребната документација е комплетна и 

барателот ги исполнува критериумите за доделување на средства за еднократна парична 

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

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

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

 

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

изреката на ова Решение.  

 

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

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

 

 

Бр. 05 – 3723/3                          Општина Берово 

21.10.2019 година                           Градоначалник 

Берово                        Звонко Пекевски с.р. 

 

 
 



06.11.2019 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО    бр. 23  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 5 став 2 од Правилникот за 

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

лица за добивање на еднократна парична помош бр. 01 - 543/1 од 01.03.2016 година, и врз 

основа на поднесеното барање со брoj 05 - 3339/1 од 18.09.2019 година и Записник од 

Комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите за добивање на 

еднократна парична помош со архивски број 05 – 3339/2 од 24.09.2019 година, 

Градоначалникот на Општина Берово донесе 

 

РЕШЕНИЕ 

 за исплата на парична помош  

од Буџетот на Општина Берово за 2019 година 

 

1. Од средствата на Буџетот на Општина Берово за 2019 година на лицето Мухамед 

Мухаџери со адреса на живеење ул. „Задарска“ бр. xx во Берово со ЕМБГ xxxxxxxxxxxxxx, 

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

состојба.   

2. Средствата ќе бидат исплатени од Буџетот на Општина Берово за 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 Мухамед Мухаџери на трансакциска сметка број xxxxxxxxxxxxxxxx  на 

Стопанска Банка АД Скопје.  

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

 

           ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

 

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

еднократна парична помош со наш архивски број 05 – 3339/1 примено во архива на 

Општина Берово на ден 18.09.2019 година. Комисијата за утврдување кои физички лица ги 

исполнуваат критериумите за добивање на еднократна парична помош го разгледа 

поднесеното барање на ден 24.09.2019 година и од страна на Комисијата е изготвен 

Записник со архивски број 05 – 3339/2 од 24.09.2019 година, во кој од приложените 

документи Комисијата констатираше дека потребната документација е комплетна и 

барателот ги исполнува критериумите за доделување на средства за еднократна парична 

помош согласно член 5 став 2 од Правилникот за критериумите и постапката за 

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

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

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

изреката на ова Решение.  

 

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

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

 

 

 

Бр. 05 – 3339/3                    Општина Берово 

24.09.2019 година                      Градоначалник 

Берово                  Звонко Пекевски с.р. 

 

 

 

 



06.11.2019 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО    бр. 23  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 5 став 2 од Правилникот за 

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

лица за добивање на еднократна парична помош бр. 01 - 543/1 од 01.03.2016 година, и врз 

основа на поднесеното барање со брoj 05 - 3397/1 од 23.09.2019 година и Записник од 

Комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите за добивање на 

еднократна парична помош со архивски број 05 – 3397/2 од 25.09.2019 година, 

Градоначалникот на Општина Берово донесе 

 

РЕШЕНИЕ 

 за исплата на парична помош  

од Буџетот на Општина Берово за 2019 година 

 

1. Од средствата на Буџетот на Општина Берово за 2019 година на лицето Семрије 

Алиманска со адреса на живеење ул. „Прохор Пчињски“ бр. xx во Берово со ЕМБГ 

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

незавидна финансиска состојба.   

2. Средствата ќе бидат исплатени од Буџетот на Општина Берово за 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 Семрије Алиманска на трансакциска сметка број xxxxxxxxxxxxx  на Уни Банка 

АД Скопје.  

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

 

           ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

 

Од страна на лицето Семрије Алиманска е поднесено Барање за добивање на 

еднократна парична помош со наш архивски број 05 – 3397/1 примено во архива на 

Општина Берово на ден 23.09.2019 година. Комисијата за утврдување кои физички лица ги 

исполнуваат критериумите за добивање на еднократна парична помош го разгледа 

поднесеното барање на ден 25.09.2019 година и од страна на Комисијата е изготвен 

Записник со архивски број 05 – 3397/2 од 25.09.2019 година, во кој од приложените 

документи Комисијата констатираше дека потребната документација е комплетна и 

барателот ги исполнува критериумите за доделување на средства за еднократна парична 

помош согласно член 5 став 2 од Правилникот за критериумите и постапката за 

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

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

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

изреката на ова Решение.  

 

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

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

 

 

Бр. 05 – 3397/3                        Општина Берово 

25.09.2019 година                          Градоначалник 

Берово                        Звонко Пекевски с.р. 

 
 
 

ИЗДАВА: 

ОПШТИНА БЕРОВО 


