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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 воспоставување на меѓуопштинска соработка 

 

Се објавува О Д Л У К А за воспоставување на меѓуопштинска соработка,  Бр.09-4211/1, што 

Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 25.11.2019 година. 

 

Бр.08-4233/1                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

25.11.2019 год.                                                                                Градоначалник 

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

 

 

Предлагач: Градоначалник на Општина Берово  

 

Изготвувач: Заедничка комисија за подготовка на предлог-актите за воспоставување на 

меѓуопштинска соработка и предлог – договор за остварување на меѓуопштинска соработка меѓу 

општините: Штип, Карбинци, Кочани, Виница, Берово, Делчево, Македонска Каменица, Чешиново-

Облешево, Зрновци, Пехчево, Пробиштип, Крива Паланка, Ранковци, Кратово, Липково, Старо 

Нагоричане, Свети Николе и Куманово за основање на заедничко јавно претпријатие. 

Претставник:  

Директор на ЈПКР “Услуга” Берово - Илија Рунтевски 

Член на Комисија  

 

ОДЛУКА 

за воспоставување на меѓуопштинска соработка 

 

ОПШТИНА БЕРОВО, 2019 година 

 

Врз основа на член 8 став (1) од Законот за меѓуопштинска соработка („Службен весник на РМ“, 

бр. 79/09), член 14 и 36 став (1) точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 

РМ“, бр. 05/02) и член 19, став 2, точка 44 од Статутот на Општината (“Службен Гласник на 

Општина Берово” бр.13/02, 18/07, 30/08, 20/10 и 20/19), Советот на Општината Берово на 26-тата 

седница одржана на ден 25.11.2019 година, донесе: 

 

ОДЛУКА 

за воспоставување на меѓуопштинска соработка 

 

Член 1 

 

 Се воспоставува меѓуопштинска соработка меѓу општините: Штип, Карбинци, Кочани, 

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

Пробиштип, Крива Паланка, Ранковци, Кратово, Липково, Старо Нагоричане, Свети Николе и 

Куманово за основање на заедничко јавно претпријатие за регионaлно управување со отпад. 

 

Член 2 

 Ова Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во Службен гласник на Општина 

Берово. 

 

Бр.09-4211/1                                                                                      Совет на Општина Берово 

25.11.2019 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 

 

ОДЛУКА ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКО ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА 

РЕГИОНАЛНО УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД 

 

Се објавува ОДЛУКА ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКО ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА 

РЕГИОНАЛНО УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД,  Бр.09-4212/1, што Советот на Општина 

Берово ја донесе на седницата што се одржа на 25.11.2019 година. 

 

Бр.08-4233/2                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

25.11.2019 год.                                                                                Градоначалник 

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

 

 

2019Врз основа на член 18 став 3 и став 5 од Законот за меѓуопштинска соработка 

(Службен Весник на РМ бр.79/09) и член 36 став 1 точка 4 од Законот за локалната 

самоуправа (Службен Весник на РМ бр.05/02) Член 23-а и 46 од Законот за управување со 

отпад („Службен весник на РМ“ 

бр.68/2004,71/2004,107/2004;102/08;143/08;124/010;51/011,123/012,147/13,163/13,51/15,146/

15,192/15,39/16,63/16) и член 9 и член 10 од Законот за јавните претпријатија („Службен 

Весник на РМ“ број (8/96; 6/ 02; 40/03; 49/06; 22/07; 83/09; 97/010; 6/012, 138/14, 25/15, 

39/16 и 64/18), Советот на Општина Берово на 26-тата седница одржана на ден 25.11.2019 

година, ја донесе следнaва: 

 

ОДЛУКА ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКО ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА 

РЕГИОНАЛНО УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД 

 

Член 1 

 Со оваа одлука Советите на општините Штип, Карбинци, Кочани, Виница, Берово, 

Делчево, Македонска Каменица, Чешиново-Облешево, Зрновци, Пехчево, Пробиштип, 

Куманово, Крива Паланка, Ранковце, Кратово, Липково, Старо Нагоричане и Свети 

Николе, основаат заедничко јавно претпријатие за регионално управување со отпадот во 

Источниот и Североисточниот плански регион и општина Свети Николе.  

 

Член 2 

 Заедничкото јавно претрпијатие е со назив ,,Заедничко јавно претпријатие за 

регионално управување со отпад ДЕПОНИЈА МЕЧКУЕВЦИ,, Свети Николе сo седиште во 

општина Свети Николе на адреса: Плоштад „Илинден“ бб Свети Николе. 

 Скратениот назив на претрпијатието гласи: ЗЈПРУО „ДЕПОНИЈА МЕЧКУЕВЦИ” 

Свети Николе. 

 

Член 3 

 Износот на средства за основање на ЗЈПРУО „ДЕПОНИЈА МЕЧКУЕВЦИ” Свети 

Николе изнесува 3 000 000 денари. 

 Средствата од став 1 од овој член ги обезбедуваат општините- основачи во 

пропорционален износ на бројот на население според последниот попис спроведен во 

Република Северна Македонија во 2002 година и Закон за територијалната организација на 
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локалната самоуправа во Република Македонија („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 55/04, 22/05, 98/08, 106/08 и 149/14) и тоа:  

Старо Нагоричане 4,840 жители - 38.913 денари 

Ранковце 4,144 жители - 33.317 денари 

Липково 27,058 жители- 217.542 денари 

 

Куманово 105,484 жители - 848.074 денари 

Крива Паланка 20,820 жители - 167.389 денари 

Кратово 10,441 жители - 83.944 денари 

Берово 13,941 жители - 112.083 денари 

Делчево 17,505 жители - 140.737 денари 

Карбинци 4,012 жители - 32.256 денари 

Кочани 38,092 жители - 306.253 денари 

Виница 19,938 жители - 160.298 денари 

Македонска Каменица 8.110 жители - 65.204 денари 

Пехчево 5,517 жители - 44.356 денари 

Пробиштип 16,193 жители - 130.189 денари 

Чешиново- Облешево 7,490 жители - 60.219 денари 

Штип 47,796 жители - 384.272 денари 

Зрновци 3,264 жители - 26.242 денари 

Свети Николе 18,497 жители - 148.713 денари 

 

Член 4 

 ЗЈПРУО „ДЕПОНИЈА МЕЧКУЕВЦИ” Свети Николе ќе ги врши следните дејности :  

 

38 - Дејности за собирање, обработка и отстранување на отпад; обновување на 

материјали 

38.1 - Собирање на отпад  

38.11 - Собирање на безопасен отпад 

38.12 - Собирање на опасен отпад 

38.2 - Обработка и отстранување на отпад 

 38.21 - Обработка и отстранување на безопасен отпад 

38.22 - Обработка и отстранување на опасен отпад 

38.3 - Обновување на материјали 

38.31 - Демонтирање на крш 

38.32 - Обновување на посебно издвоени материјали 

39. -Дејности за санација и останати услуги на управување со отпад 

39.00 Дејности за санација  и останати услуги на управување со отпад 

 Приоритетна дејност на ЗЈПРУО „ДЕПОНИЈА МЕЧКУЕВЦИ” Свети Николе ќе 

биде :  

38.21 - Обработка и отстранување на безопасен отпад 

 

Член 5 

 ЗЈПРУО „ДЕПОНИЈА МЕЧКУЕВЦИ” Свети Николе се организира така што 

дејноста, заради која е основано, ја врши на начин со кој се обезбедува: 

 

1.        Техничко-технолошко и економско единство на системот; 

2.        Ефикасност и транспарентност во работењето; 

3.        Развој и усогласеност на сопствениот развој со вкупниот стопански развој; 

4.        Заштита и унапредување на добрата од општ интерес; 

5.        Трајно, уредно и квалитетно задоволување на потребите на корисниците на 

производи и услуги и 
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6.        Самостојност и еднаквост во рамките на системот и функционална поврзаност со 

другите системи во земјата и светот. 

 

Член 6 

 ЗЈПРУО „ДЕПОНИЈА МЕЧКУЕВЦИ” Свети Николе се организира на начин што ќе 

обезбеди поттикнување и развој на управувањето со отпадот на регионално ниво согласно 

со Стратегијата за управување со отпад на Република Македонија и Планот за управување 

со отпад на Република Македонија, воспоставување и организирање регионален систем за 

управување со отпад којшто особено се состои од регионална депонија за комунален отпад 

и/или други објекти и инсталации за постапување со отпадот. 

 

Член 7 

 ЗЈПРУО „ДЕПОНИЈА МЕЧКУЕВЦИ” Свети Николе се организира како единствено 

јавно претпријатие и дејностите набројани во членот 4 на оваа Одлука, ќе ги извршува на 

територијата на сите општини основачи на претпријатието.  

 

 ЗЈПРУО „ДЕПОНИЈА МЕЧКУЕВЦИ” Свети Николе има 6 претоварни станици кои 

се организирани како подружници и тоа: 

- Претоварна станица (ПС) Подружница Берово- за општина Берово и општина 

Пехчево 

- Претоварна станица (ПС) Подружница Македонска Каменица- за општина 

Макеоднска Каменица и општина Делчево 

- Претоварна станица (ПС) Подружница Виница- за општина Кочани, општина 

Виница, општина Зрновци, општина Чешиново- Облешево, за ПС Берово и ПС Македонска 

Каменица 

- Претоварна станица (ПС) Подружница Ранковце- за општина Крива Паланка, за 

општина Кратово и за општина Ранковце 

- Претоварна станица (ПС) Подружница Куманово- за општина Куманово, општина 

Липково, општина Старо Нагоричане и ПС Ранковце. 

- Претоварна станица (ПС) Подружница Штип- за општина Штип и општина 

Карбинци. 

 

 Подружниците на јавното претпријатие немаат својство на правно лице, но можат 

да настапуваат во правниот промет во име и за сметка на јавното претпријатие. 

Со подружницата раководи раководител што го именува директорот на јавното 

претпријатие. 

Член 8 

 Одлуките на органите на ЗЈПРУО „ДЕПОНИЈА МЕЧКУЕВЦИ” Свети Николе ќе се 

спроведуваат на единствен начин за основачите.  

 

Член 9 

 ЗЈПРУО „ДЕПОНИЈА МЕЧКУЕВЦИ” Свети Николе за обврските во правниот 

промет со трети лица, одговара со целиот свој имот.  

 

Член 10 

 Финансирањето на ЗЈПРУО „ДЕПОНИЈА МЕЧКУЕВЦИ” Свети Николе ќе се врши: 

 - од остварени сопствени приходи на претпријатието, 

 - од Буџетите на општините основачи на ЗЈПРУО „ДЕПОНИЈА МЕЧКУЕВЦИ” 

Свети Николе во пропорционален износ на бројот на население според последниот попис 

спроведен во Република Северна Македонија во 2002 година и Закон за територијалната 

организација на локалната самоуправа во Република Македонија („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 55/04, 22/05, 98/08, 106/08 и 149/14), 

-од донации и спонзорства и  
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 -од други извори  на приходи. 

 

 Основачите на ЗЈПРУО „ДЕПОНИЈА МЕЧКУЕВЦИ” Свети Николе со посебни 

одлуки ќе отстапат на користење имот и опрема за работата на ЗЈПРУО „ДЕПОНИЈА 

МЕЧКУЕВЦИ” Свети Николе.  

 

Член 11 

 За лице кое ќе ги врши работите на ЗЈПРУО „ДЕПОНИЈА МЕЧКУЕВЦИ” Свети 

Николе до негово конституирање се именува Драган Паневски од Свети Николе именуван 

со Одлука за именување на лице кои ќе ги води работите до конституирање на заедничкото 

јавно претпријатие за управување со отпад бр.0801-624 од 05.11.2019 година на Советот на 

општина Свети Николе.  

 

Член 12 

 Органите на ЗЈПРУО „ДЕПОНИЈА МЕЧКУЕВЦИ” Свети Николе се Управен одбор, 

Одбор за контрола на материјално-финансиското работење (Надзорен одбор) и Директор. 

 Управниот одбор се состои од 15 (петнаесет) членови кои ги именуваат и 

разрешуваат советите на општините кои го основаат заедничкото јавно претпријатие и тоа 

на следниот начин: 

Советот на општина Куманово именува 4 (четири) члена 

Советот на општина Штип именува 2 (два) члена 

Советот на општина Крива Планака именува 1 (еден) член 

Советот на општина Кочани именува 2 (два) члена 

Советот на општина Свети Николе именува 1 (еден) член 

Советот на општина Виница именува 1 (еден) член 

Советот на општина Делчево именува 1 (еден) члена 

Советот на општина Пробиштип именува 1 (еден) член 

Советот на општина Ранковце именува 1 (еден) член 

Советот на општина Липково  именува 1 (еден)  член 

 

Советот на секоја од општините може да го разреши само членот на управниот одбор кој 

самиот го именувал. 

Чл.13 

 Одборот за вршење на  контрола на материјално-финансиското работење на 

ЗЈПРУО „ДЕПОНИЈА МЕЧКУЕВЦИ” Свети Николе (надзорен одбор) се состои од 5 (пет) 

члена кои ги ги именуваат и разрешуваат Советите на општините кои го основаат ЗЈПРУО 

„ДЕПОНИЈА МЕЧКУЕВЦИ” Свети Николе и тоа на следниот начин: 

 

 Советот на општина Старо Нагоричане именува 1 (еден) член 

 Советот на општина Свети Николе именува 1 (еден) член 

 Советот на општина Берово именува 1 (еден) член 

 Советот на општина Македонска Каменица именува 1 (еден) член 

 Советот на општина Кратово именува 1 (еден) член. 

 

Советот на секоја од општините може да го разреши само членот на Одборот за вршење на 

контрола на материјално-финансиското работење на ЗЈПРУО „ДЕПОНИЈА МЕЧКУЕВЦИ” 

Свети Николе (надзорен одбор) кој самиот го именувал. 

 

Член 14 

Со работата на ЗЈПРУО „ДЕПОНИЈА МЕЧКУЕВЦИ” Свети Николе раководи 

Директор. 
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Директорот се избира по пат на јавен оглас, во согласност со Законот за јавни 

претпријатија, а изборот го вршат градоначалниците на општините што го основаат 

ЗЈПРУО „ДЕПОНИЈА МЕЧКУЕВЦИ” Свети Николе со апсолутно мнозинство, односно со 

51 бод од вкупно 100 бода, при што вредноста на гласот на секој градоначалник е изразена 

во бодови на следниов начин:  

 

 Старо Нагоричане- 1 бод 

 Ранковце- 1 бод 

 Липково- 7 бода 

 Куманово- 28 бода 

 Крива Паланка- 6 бода 

 Кратово- 3 бода 

 Берово- 4 бода 

 Делчево- 5 бода 

 Карбинци- 1 бод  

 Кочани- 10 бода 

 Виница- 5 бода 

 Македонска Каменица- 2 бода 

 Пехчево- 2 бода 

 Пробиштип- 4 бода 

 Чешиново-Овлешево- 2 бода 

 Штип- 13 бода 

 Зрновци- 1 бод 

 Свети Николе- 5 бода 

 

 Вршител на должноста Директор до избор на Директор именуваат 

Градоначалниците на општините што го основаат ЗЈПРУО „ДЕПОНИЈА МЕЧКУЕВЦИ” 

Свети Николе на ист начин како што избира и директор согласно став 2 од овој член. 

 

 Директорот на ЗЈПРУО „ДЕПОНИЈА МЕЧКУЕВЦИ” Свети Николе се разрешува со 

гласање на исти начин како што се врши изборот, согласно став 2 од овој член. 

 

 Одлуките на градоначалниците на општините основачи на ЗЈПРУО „ДЕПОНИЈА 

МЕЧКУЕВЦИ” Свети Николе за распишување на јавен оглас, за избор и разрешување на 

директор и за именување и разрешување на вршител на должност директор во име на сите 

градоначалници ги потпишува Градоначалникот на општина Свети Николе.  

 

Член 15 

 Рокот за донесување на статутот и именувањето на органите на ЗЈПРУО 

„ДЕПОНИЈА МЕЧКУЕВЦИ” Свети Николе е 90 дена од денот на уписот во Централниот 

регистар на РСМ.  

Член 16 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување во „Службен гласник на 

Општина Берово, а ќе започне да се применува по нејзиното донесување од страна на 

советите на сите општини основачи на ЗЈПРУО „ДЕПОНИЈА МЕЧКУЕВЦИ” Свети 

Николе. 

 

 

Бр.09-4212/1                                                                         СОВЕТ НА ОПШТИНА БЕРОВО 

25.11.2019 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 

 

O  Д  Л  У  К  А 

за донесување на „УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО ВЛАДИМИРОВО“ 

и Разработка на блок 10,  Општина Берово 

 

 

Се објавува O  Д  Л  У  К  А за донесување на „УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО 

ВЛАДИМИРОВО“ и Разработка на блок 10,  Општина Берово,  Бр.09-4213/1, што Советот 

на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 25.11.2019 година. 

 

Бр.08-4233/3                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

25.11.2019 год.                                                                                Градоначалник 

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

 

 

 

 

 

B
E R O V

O

 
ОПШТИНА  БЕРОВО 

Совет на Општина Берово 
 

  
 

Врз основа на член 39 став 8 од Законот за просторно и урбанистичко 
планирање („Сл.весник на РМ“ бр. 199/2014, ……., 168/2018), член 22 став 1 точка 1 од 
Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 19 став 2 точка 7 
од Статутот на Општина Берово („Сл.гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 
30/08, 20/10 и 20/19), и согласно завршната Согласност на предлог планот од 
Министерството за транспорт и врски, со бр. 24-8920/2 од 14.11.2019 год, Советот на 
Општина Берово на 26-тата седница одржана на ден 25.11.2019 година, донесува: 

    
OO    ДД    ЛЛ    УУ    КК    АА  

за донесување на „УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО ВЛАДИМИРОВО“, 
и Разработка на блок 10,  Општина Берово, 

 

Член 1 
 СЕ ДОНЕСУВА „УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО ВЛАДИМИРОВО“, и Разработка 
на блок 10, со дефиниран плански опфат од 35,20 Ха, КО Владимирово, Општина 
Берово.  
 

Член 2 
 Урбанистичкиот план за село Владимирово, и Разработка на блок 10, Општина 
Берово, е изработен со содржина дадена во текстуалниот дел на планот и графичките 
прилози кои се составен дел на планот. 
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Член 3 

 Се задолжува Изработувачот на планот во рок од 15 дена по добивањето на 
Одлуката за донесување на планот „УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО ВЛАДИМИРОВО“, 
и Разработка на блок 10, Општина Берово, да предаде пет финални еднообразни 
примероци од планот на Општина Берово, во хартиена копија и една копија во 
електронска форма. 

Член 4 
 Советот на Општина Берово како доносител на планот, ќе задржи еден 
примерок од планот, еден примерок заверен ќе достави до Министерството за 
транспорт и врски, и во Агенцијата за катастар на недвижности на РСМ, а останатите 
пет ќе ги достави до Секторот за урбанизам, комунални работи и заштита на 
животната средина при Општина Берово, во нивна понатамошна надлежност и за 
негово спроведување. 

Член 5 
 Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во 
“Службен гласник” на Општина Берово. 
 

Бр.09-4213/1  Совет на Општина Берово 
25.11.2019 год                Претседател 

Б е р о в о  Јован Матеничарски с.р. 

 
 

 

 

 

 

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

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

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

донесува: 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на 

 

O  Д  Л  У  К  А 

за донесување на „УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО РУСИНОВО“ 

и Разработка на блок 1,  Општина Берово, 

 

 

Се објавува O  Д  Л  У  К  А за донесување на „УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО 

РУСИНОВО“ и Разработка на блок 1,  Општина Берово,  Бр.09-4214/1, што Советот на 

Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 25.11.2019 година. 

 

 

 

 

Бр.08-4233/4                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

25.11.2019 год.                                                                                Градоначалник 

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

O

 
ОПШТИНА  БЕРОВО 

Совет на Општина Берово 
 

  
 

Врз основа на член 39 став 8 од Законот за просторно и урбанистичко 
планирање („Сл.весник на РМ“ бр. 199/2014, ……., 168/2018), член 22 став 1 точка 1 од 
Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 19 став 2 точка 7 
од Статутот на Општина Берово („Сл.гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 
30/08, 20/10 и 20/19), и согласно завршната Согласност на предлог планот од 

Министерството за транспорт и врски, со бр. 24-8844/2 од 13.11.2019 год, Советот на 
Општина Берово на 26-тата седница одржана на ден 25.11.2019 година, донесува: 

    

  
OO    ДД    ЛЛ    УУ    КК    АА  

за донесување на „УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО РУСИНОВО“, 
и Разработка на блок 1,  Општина Берово, 

 
Член 1 

 СЕ ДОНЕСУВА „УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО РУСИНОВО“, и Разработка на блок 1, со 
дефиниран плански опфат од 73,50 Ха, КО Русиново, Општина Берово.  
 

Член 2 
 Урбанистичкиот план за село Русиново, и Разработка на блок 10, Општиуна Берово, е 
изработен со содржина дадена во текстуалниот дел на планот и графичките прилози кои се 
составен дел на планот. 
 

Член 3 
 Се задолжува Изработувачот на планот во рок од 15 дена по добивањето на Одлуката 
за донесување на планот „УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО РУСИНОВО“, и Разработка на блок 
1, Општина Берово, да предаде пет финални еднообразни примероци од планот на Општина 
Берово, во хартиена копија и една копија во електронска форма. 

 
Член 4 

 Советот на Општина Берово како доносител на планот, ќе задржи еден примерок од 
планот, еден примерок заверен ќе достави до Министерството за транспорт и врски, и во 
Агенцијата за катастар на недвижности на РСМ, а останатите пет ќе ги достави до Секторот 
за урбанизам, комунални работи и заштита на животната средина при Општина Берово, во 
нивна понатамошна надлежност и за негово спроведување. 

 
Член 5 

 Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен 
гласник” на Општина Берово. 
 
 
 

Бр.09-4214/1  Совет на Општина Берово 
25.11.2019 год              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 

 

O  Д  Л  У  К  А 

за донесување на „УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО РАТЕВО“ 

и Разработка на блок 10,  Општина Берово 

 

 

Се објавува O  Д  Л  У  К  А за донесување на „УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО 

РАТЕВО“ и Разработка на блок 10,  Општина Берово, Бр.09-4215/1, што Советот на 

Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 25.11.2019 година. 

 

Бр.08-4233/5                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

25.11.2019 год.                                                                                Градоначалник 

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

 

 

 

 

 

B
E R O V

O

 
ОПШТИНА  БЕРОВО 

Совет на Општина Берово 
 

  
 

Врз основа на член 39 став 8 од Законот за просторно и урбанистичко планирање 
(„Сл.весник на РМ“ бр. 199/2014, ……., 168/2018), член 22 став 1 точка 1 од Законот за 
локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 19 став 2 точка 7 од 
Статутот на Општина Берово („Сл.гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 
30/08, 20/10 и 20/19), и согласно завршната Согласност на предлог планот од 

Министерството за транспорт и врски, со бр. 24-8843/2 од 14.11.2019 год, Советот на 
Општина Берово на 26-тата седница одржана на ден 25.11.2019 година, донесува: 

    

OO    ДД    ЛЛ    УУ    КК    АА  
за донесување на „УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО РАТЕВО“, 

и Разработка на блок 10,  Општина Берово, 
 

Член 1 
 СЕ ДОНЕСУВА „УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО РАТЕВО“, и Разработка на блок 10, со 
дефиниран плански опфат од 25,50 Ха, КО Ратево, Општина Берово.  
 

Член 2 
 Урбанистичкиот план за село Ратево, и Разработка на блок 10, Општина Берово, е 
изработен со содржина дадена во текстуалниот дел на планот и графичките прилози кои се 
составен дел на планот. 
 

Член 3 
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 Се задолжува Изработувачот на планот во рок од 15 дена по добивањето на Одлуката 
за донесување на планот „УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО РАТЕВО“, и Разработка на блок 10, 
Општина Берово, да предаде пет финални еднообразни примероци од планот на Општина 
Берово, во хартиена копија и една копија во електронска форма. 

 
Член 4 

 Советот на Општина Берово како доносител на планот, ќе задржи еден примерок од 
планот, еден примерок заверен ќе достави до Министерството за транспорт и врски, и во 
Агенцијата за катастар на недвижности на РСМ, а останатите пет ќе ги достави до Секторот 
за урбанизам, комунални работи и заштита на животната средина при Општина Берово, во 
нивна понатамошна надлежност и за негово спроведување. 

 
Член 5 

 Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен 
гласник” на Општина Берово. 
 
 

Бр.09-4215/1  Совет на Општина Берово 
25.11.2019 год  Претседател 
Б е р о в о  Јован Матеничарски с.р. 

 
 

 

 

 

 

 

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

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

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

донесува: 

 

 

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на 

 

O  Д  Л  У  К  А 

за донесување на „УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО ДВОРИШТЕ“ 

и Разработка на блок 7,  Општина Берово 

 

 

Се објавува O  Д  Л  У  К  А за донесување на „УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО 

ДВОРИШТЕ“ и Разработка на блок 7,  Општина Берово, Бр.09-4216/1, што Советот на 

Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 25.11.2019 година. 

 

 

 

Бр.08-4233/6                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

25.11.2019 год.                                                                                Градоначалник 

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

O

 
ОПШТИНА  БЕРОВО 

Совет на Општина Берово 
 

  

Врз основа на член 39 став 8 од Законот за просторно и урбанистичко планирање 
(„Сл.весник на РМ“ бр. 199/2014, ……., 168/2018), член 22 став 1 точка 1 од Законот за 
локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 19 став 2 точка 7 од 
Статутот на Општина Берово („Сл.гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 
30/08, 20/10 и 20/19), и согласно завршната Согласност на предлог планот од 

Министерството за транспорт и врски, со бр.24-8840/2 од 14.11.2019 год, Советот на 
Општина Берово на 26-тата седница одржана на ден 25.11.2019 година, донесува: 
 

      

OO    ДД    ЛЛ    УУ    КК    АА  
за донесување на „УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО ДВОРИШТЕ“, 

и Разработка на блок 7,  Општина Берово, 
 
 

Член 1 
 СЕ ДОНЕСУВА „УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО ДВОРИШТЕ“, и Разработка на блок 7, со 
дефиниран плански опфат од 37,70 Ха, КО Двориште, Општина Берово.  
 

Член 2 
 Урбанистичкиот план за село Двориште, и Разработка на блок 7, Општина Берово, е 
изработен со содржина дадена во текстуалниот дел на планот и графичките прилози кои се 
составен дел на планот. 
 

Член 3 
 Се задолжува Изработувачот на планот во рок од 15 дена по добивањето на Одлуката 
за донесување на планот „УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО ДВОРИШТЕ“, и Разработка на блок 
7, Општина Берово, да предаде пет финални еднообразни примероци од планот на Општина 
Берово, во хартиена копија и една копија во електронска форма. 

 
Член 4 

 Советот на Општина Берово како доносител на планот, ќе задржи еден примерок од 
планот, еден примерок заверен ќе достави до Министерството за транспорт и врски, и во 
Агенцијата за катастар на недвижности на РМ, а останатите пет ќе ги достави до Секторот за 
урбанизам, комунални работи и заштита на животната средина при Општина Берово, во 
нивна понатамошна надлежност и за негово спроведување. 

 
Член 5 

 Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен 
гласник” на Општина Берово. 
 
 
 

Бр.09-4216/1  Совет на Општина Берово 
25.11.2019 год              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 усогласување на намените на „Урбанистички план за село Митрашинци”  

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

за КП 4500, КО Митрашинци, по барање на Ладомир Златановски од Митрашинци 

 

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

село Митрашинци” во однос на легализација на објекти надвор од дефинираниот опфат на 

план за КП 4500, КО Митрашинци, по барање на Ладомир Златановски од Митрашинци, 

Бр.09-4217/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 

25.11.2019 година. 

 

Бр.08-4233/7                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

25.11.2019 год.                                                                                Градоначалник 

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

 

B
E R O V

O

 
ОПШТИНА БЕРОВО 
Совет на Општина Берово 

 

Врз основа на член 10, став 4 од Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти („Сл.весник на РМ“ бр. 23/11, 54/11 и 155/12), член 22 ст.1 т.1 од 
Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр. 5/02), и член 19, став 2, точка 7, 
од  Статутот на Општина Берово Берово („Сл.гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 
18/07, 30/08, 20/10 и 20/19), Советот на Општина Берово на 26-тата седница одржана 
на ден 25.11.2019  година, донесува:  

 

О   Д   Л   У   К   А 
За усогласување на намените на „Урбанистички план за село Митрашинци”  

во однос на легализација на објекти надвор од дефинираниот опфат на план 
за КП 4500, КО Митрашинци, по барање на Ладомир Златановски од Митрашинци 

 

Член 1 
Се дава Согласност за усогласување на намените на Општиот Акт - Урбанистички план 

за село Митрашинци, во однос на легализација на објектите надвор од дефиниран опфат на 
планот со утврдување на планскиот опфат за домување, по барање на Ладомир Златановски 
од Митрашинци со следната катастарска парцела: 

  - за КП 4500, КО Митрашинци. 
 

Член 2 
 Советот на Општина Берово, по донесувањето на одлуката, го задолжува оделението 

за урбанизам да изготви проектна задача на барателот Ладомир Златановски од 
Митрашинци, и го задолжи да за дефинираниот опфат изработи ЛУПД (Локална 
Урбанистичка Планска Документција), со намена Домување, и објектите кои ги исполнуваат 
условите согласно закон, со утврдувањето на правен статус на бесправно изграден објекти, 
бидат вклопени во истиот.  
 

Член 3 
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 Финансирањето на изработка на планската документација за вклопување на 
објектите во урбанистичката документација, со проширување на Урбанистички план за село 
Митрашинци, може да го врши Општината од средства предвидени во Буџетот на Општина 
Берово, по програмата за изработка на Урбанистички планови на подрачјето на Општина 
Берово, или на товар на барателот, на заинтересираното физичко или правно лице,  чии што 
програмски барања и подрачја на интерес се прифатливи за општината, со изработка на 
ЛУПД за вклопување на објектите во урбанистичката документација, согласно член 20 од 
Законот за Просторно и урбанистичко планирање.  

 

Член 4 
 Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во 
“Службен гласник” на Општина Берово.  

 

Бр. 09-4217/1 
25.11.2019 год. 
Берово  
                                      Совет на Општина Берово 
                              Претседател 
   __                              ЈОВАН МАТЕНИЧАРСКИ с.р. 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ 

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

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

донесува: 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на 

 

О   Д   Л   У   К   А 

За усогласување на намените на „Урбанистички план вон населено место” за  

Тур. нас.„Суви Лаки”, во однос на легализација на објекти надвор од дефиниран 

опфат на план, заа КП 9753, КО Русиново, по барање на Јовчо Коцев од Струмица 

 

Се објавува О   Д   Л   У   К   А За усогласување на намените на „Урбанистички план вон 

населено место” за Тур. нас.„Суви Лаки”, во однос на легализација на објекти надвор од 

дефиниран опфат на план, заа КП 9753, КО Русиново, по барање на Јовчо Коцев од 

Струмица, Бр.09-4218/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се 

одржа на 25.11.2019 година. 

 

Бр.08-4233/8                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

25.11.2019 год.                                                                                Градоначалник 

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

 

 

 

 

B
E R O V

O

 
ОПШТИНА  БЕРОВО 
Совет на Општина Берово 

 

Врз основа на член 10, став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени 
објекти („Сл.весник на РМ“ бр. 23/11, 54/11 и 155/12), член 22 ст.1 т.1 од Законот за 
локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр. 5/02), и член 19, став 2, точка 7, од  
Статутот на Општина Берово Берово („Сл.гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 
18/07, 30/08, 20/10 и 20/19), Советот на Општина Берово на 26-тата седница одржана 
на ден 25.11.2019 год, донесува:  

 
О   Д   Л   У   К   А 

За усогласување на намените на „Урбанистички план вон населено место” за  
Тур. нас.„Суви Лаки”, во однос на легализација на објекти надвор од дефиниран 
опфат на план, заа КП 9753, КО Русиново, по барање на Јовчо Коцев од Струмица 

 
Член 1 

Се дава Согласност за усогласување на намените на „Урбанистички план вон населено 
место” за Туристичка населба „Суви Лаки”, во однос на легализација на објектите надвор од 
дефиниран опфат на планот со утврдување на планскиот опфат за викенд домување, во 
локалитет „Суви Лаки”, по барање на Јовчо Коцев од Струмица, со следната катастарска 
парцела:  

 - за КП 9753, КО Русиново. 
 

Член 2 
 Советот на Општина Берово, по донесувањето на одлуката, го задолжува оделението 

за урбанизам да изготви проектна задача на барателот Јовчо Коцев од Струмица, и го 
задолжи да за дефинираниот опфат изработи ЛУПД (Локална Урбанистичка Планска 
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Документција), со намена Домување во Викенд куќи, и објектите кои ги исполнуваат 
условите согласно закон, со утврдувањето на правен статус на бесправно изграден објекти, 
бидат вклопени во истиот.  
 

Член 3 
 Финансирањето на изработка на планската документација за вклопување на 
објектите во урбанистичката документација, со проширување на Урбанистички план вон 
населено место за Туристичка населба „Суви Лаки”,  може да го врши Општината од средства 
предвидени во Буџетот на Општина Берово, по програмата за изработка на Урбанистички 
планови на подрачјето на Општина Берово, или на товар на барателот, на заинтересираното 
физичко или правно лице за изработка на ЛУПД за вклопување на легализирани објекти 
во урбанистичката документација, за КП 9753, КО Русиново, локалитет Суви Лаки, со 
намена Домување во Викенд куќи, согласно член 20 од Законот за Просторно и урбанистичко 
планирање.  

 

Член 4 
 Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во 
“Службен гласник” на Општина Берово.  

 

Бр. 09-4218/1 
25.11.2019год. 
Берово  
                                      Совет на Општина Берово 
                              Претседател 
   __                              ЈОВАН МАТЕНИЧАРСКИ с.р. 
 
 
 
 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ 

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

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

донесува: 

 

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за предлагање преставник на Општина Берово во Управниот одбор на  

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи – Берово 

 

 

 

Се објавува Р Е Ш Е Н И Е за предлагање преставник на Општина Берово во Управниот 

одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Берово, Бр.09-4219 /1, што 

Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 25.11.2019 година. 

 

 

 

Бр.08-4233/9                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

25.11.2019 год.                                                                                Градоначалник 

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

 



25.11.2019 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО    бр. 24  стр. 
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Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на 

РМ“ бр.5/02), член 183 став 3 од Законот за социјалната заштита („Сл.весник на Република 

Северна Македонија“ бр.104/19 и 146/19) и член 19 став 2 точка 42 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 26-тата седница одржана на ден 25.11.2019 година, донесе: 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за предлагање преставник на Општина Берово во Управниот одбор на  

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Берово 

 

 

1. За преставник на Општина Берово во Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински 

центар за социјални работи-Берово се предлага: 

 

- Биљана Марковска - вработен/a во општинската администрација кој/a врши 

работи од социјална заштита. 

 

2. Ова Решение ќе биде доставено до Министерството за труд и социјална политика и 

до ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи – Берово. 

 

 

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

гласник на Општина Берово“. 

 

Бр.09-4219 /1                                                                   Совет на Општина Берово 

25.11.2019  година                                                                     Претседател 

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

 

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

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

Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08, 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.09-4220 /1, што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се 

одржа на 25.11.2019 година. 

 

 

Бр.08-4233/10                                                                             ОПШТИНА  БЕРОВО 

25.11.2019 год.                                                                                Градоначалник 

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



25.11.2019 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО    бр. 24  стр. 
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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), а во врска со Допис бр.03-177/1 од 30.10.2019 година доставен 

од страна на Општинска јавна установа за социјална заштита на стари лица “Д-р Иван 

Влашки” Берово и заведена во Архивата на Општина Берово со Бр.09-3849/1 од 30.10.2019 

година, Советот на Општина Берово на 26-та седница одржана на 25.11.2019 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: 

 

- Венко Чамевски. 

 

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

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

 

- Руменка Дујовска; 

 

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, Решението Бр. 09-3014/1 од 22.08.2019 година  и Решението Бр.09-

3964/1 од 06.11.2019 година и влегува во сила со донесувањето, а ќе се објави во 

„Службен гласник на Општина Берово“. 

 

 

 

Бр.09-4220/1                                                                     Совет на Општина Берово 

25.11.2019 година                                                                       Претседател 

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

 



25.11.2019 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО    бр. 24  стр. 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 8 и член 63 од Законот за локална самоуправа 
(Службен Весник на Република Македонија бр. 05/2002), член 22 од Одлуката за извршување 
на Буџетот на Општина Берово за 2019 година со архивски број 09 – 4287/1 од 27.12.2018 
година, Записник со архивски број 05 – 4131/2 од 19.11.2019 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 Бранкица Валазовска со адреса на живеење ул. „/“ бр./ во с.Будинарци, 
Берово со ЕМБГ хххххххххххххххх, 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 Бранкица Валазовска, на трансакциска сметка број ххххххххххххххх  на Стопанска 
Банка АД Скопје.  

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

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 
Лицето Бранкица Валазовска достави Барање за исплата на парична помош за 

новородено дете до Градоначалник на Општина Берово со архивски број 05 – 4131/1 од 
18.11.2019 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 – 4131/2 од 19.11.2019 
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 – 4131/3                                                     Општина Берово 
19.11.2019 година                                        Градоначалник 
Берово                      Звонко Пекевски с.р. 



25.11.2019 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО    бр. 24  стр. 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 8 и член 63 од Законот за локална самоуправа (Службен 

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

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

архивски број 05 – 3917/2 од 12.11.2019 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 Црвенковска со адреса на живеење ул. „Маршал Тито“ бр.хх во 

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

дете до Градоначалник на Општина Берово со архивски број 05 – 3917/1 од 04.11.2019 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 – 3917/2 од 12.11.2019 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 – 3917/3                                    Општина Берово 

12.11.2019 година                          Градоначалник 

Берово                         Звонко Пекевски с.р.  
 

 
 

 



25.11.2019 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО    бр. 24  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 - 4152/1 од 19.11.2019 година и Записник од 

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

еднократна парична помош со архивски број 05 – 4152/2 од 25.11.2019 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 Данка 

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

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

незавидна финансиска состојба.   

2. Средствата ќе бидат исплатени од Буџетот на Општина Берово за 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 Данка Бачовска на трансакциска сметка број хххххххххххххх  на Стопанска 

Банка АД Скопје.  

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

 

                           ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

 

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

парична помош со наш архивски број 05 – 4152/1 примено во архива на Општина Берово на 

ден 19.11.2019 година. Комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат 

критериумите за добивање на еднократна парична помош го разгледа поднесеното барање 

на ден 25.11.2019 година и од страна на Комисијата е изготвен Записник со архивски број 

05 – 4152/2 од 25.11.2019 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 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 – 4152/3          Општина Берово 

25.11.2019 година                                                                     Градоначалник 

Берово        Звонко Пекевски с.р. 

 

 
 



25.11.2019 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО    бр. 24  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 - 3871/1 од 31.10.2019 година и Записник од 

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

еднократна парична помош со архивски број 05 – 3871/2 од 11.11.2019 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 Живко 

Парцански со адреса на живеење ул. „Маршал Тито“ бр. хх во с.Владимирово, Берово со 

ЕМБГ хххххххххххххххх, 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 Живко Парцански на трансакциска сметка хххххххххххххххх на Еуростандард 

Банка АД Скопје.  

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

 

           ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

 

Од страна на лицето Живко Парцански е поднесено Барање за добивање на 

еднократна парична помош со наш архивски број 05 – 3871/1 примено во архива на 

Општина Берово на ден 31.10.2019 година. Комисијата за утврдување кои физички лица ги 

исполнуваат критериумите за добивање на еднократна парична помош го разгледа 

поднесеното барање на ден 11.11.2019 година и од страна на Комисијата е изготвен 

Записник со архивски број 05 – 3871/2 од 11.11.2019 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 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 – 3871/3              Општина Берово 

12.11.2019 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 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 

хххххххххххх, 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 ххххххххххххххх 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. 

 

 
 
 



25.11.2019 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО    бр. 24  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 - 3717/1 од 17.10.2019 година и Записник од 

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

еднократна парична помош со архивски број 05 – 3717/3 од 14.11.2019 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 Љубинка 

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

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

незавидна финансиска состојба.  

2. Средствата ќе бидат исплатени од Буџетот на Општина Берово за 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 Љубинка Кацарска на трансакциска сметка ххххххххххххххх на Еуростандард 

Банка АД Скопје.  

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

 

    

        ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

 

Од страна на лицето Љубинка Кацарска е поднесено Барање за добивање на 

еднократна парична помош со наш архивски број 05 – 3717/1 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 и од страна на Комисијата е изготвен Записник со архивски број 05 – 

3717/2 од 14.11.2019 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 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 – 3717/5                    Општина Берово 

14.11.2019 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 4 став 1 од Правилникот за 

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

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

основа на поднесеното барање со брoj 05 - 3915/1 од 04.11.2019 година и Записник од 

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

еднократна парична помош со архивски број 05 – 3915/2 од 11.11.2019 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 Тони 

Алексовски со адреса на живеење ул. „4“ бр. хх во с.Двориште, Берово со ЕМБГ 

ххххххххххххх, 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 Тони Алексовски на трансакциска сметка хххххххххххххххххх на Уни Банка АД 

Скопје.  

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

 

           ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

 

Од страна на лицето Тони Алексовски е поднесено Барање за добивање на 

еднократна парична помош со наш архивски број 05 – 3915/1 примено во архива на 

Општина Берово на ден 04.11.2019 година. Комисијата за утврдување кои физички лица ги 

исполнуваат критериумите за добивање на еднократна парична помош го разгледа 

поднесеното барање на ден 11.11.2019 година и од страна на Комисијата е изготвен 

Записник со архивски број 05 – 3915/2 од 11.11.2019 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 4 став 1 од Правилникот за критериумите и постапката за 

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

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

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

изреката на ова Решение.  

 

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

градоначалникот на Општина Берово во рок од 8 дена од приемот на истото.  
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Бр. 05 – 3915/3         Општина Берово 

12.11.2019 година                                                                  Градоначалник 

Берово        Звонко Пекевски с.р. 

 

 

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

на Република Македонија бр. 05/2002), 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 – 3911/1 од 04.11.2019 година и Записник од Комисијата за 

утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите за добивање на еднократна 

парична помош со архивски број 05 – 3911/2 од 11.11.2019 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 Шаин 

Дибранов со адреса на живеење ул. „Балканска“ бр. хх во Берово со ЕМБГ 

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

незавидна финансиска состојба.  

2. Средствата ќе бидат исплатени од Буџетот на Општина Берово за 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 Шаин Дибранов на трансакциска сметка хххххххххххххххххх на Уни Банка АД 

Скопје.  

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

 

           ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

 

Од страна на лицето Шаин Дибранов е поднесено Барање за добивање на 

еднократна парична помош со наш архивски број 05 – 3911/1 примено во архива на 

Општина Берово на ден 04.11.2019 година. Комисијата за утврдување кои физички лица ги 

исполнуваат критериумите за добивање на еднократна парична помош го разгледа 

поднесеното барање на ден 11.11.2019 година и од страна на Комисијата е изготвен 

Записник со архивски број 05 – 3911/2 од 11.11.2019 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 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 – 3911/3       Општина Берово 
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12.11.2019 година          Градоначалник 

Берово        Звонко Пекевски с.р. 

 

 

ИЗДАВА: 

ОПШТИНА БЕРОВО 


