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

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

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

Берово донесува: 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на 

О Д Л У К А 

за прифаќање на предлог 

за воспоставување на меѓуопштинска соработка 

 

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

меѓуопштинска соработка, Бр. 09-2358/1 што Советот на Општина Берово ја донесе на 

седницата што се одржа на 29.07.2020 година. 

 

Бр.08-2398/1                                                                                ОПШТИНА  БЕРОВО 

30.07.2020 год.                                                                                Градоначалник 

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

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

РМ„ бр.79/09), член 14 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа 

(„Службен Весник на Република Македонија“ бр.5/2002), и член 19 став 2 точка 44  од 

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

20/10 и 20/19),  Советот на Општина Берово на 35-тата седница, одржана на ден 

29.07.2020 година, донесе: 

О Д Л У К А 

ЗА ПРИФАЌАЊЕ НА ПРЕДЛОГ 

ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА МЕЃУОПШТИНСКА СОРАБОТКА 
 

Член 1 

 Се прифаќа Предлогот за воспоставување на меѓуопштинска соработка поднесен од 

страна на Градоначалникот на Општина Пехчево Бр.08-489/1 од 28.04.2020 година, 

утврден со Одлука за утврдување на предлогот за воспоствување на меѓуопштинска 

соработка Бр.08-522/1 од 05.05.2020 година, донесена од страна на Советот на 

Општина Пехчево, за обезбедување на услуги од Општина Берово за Општина 

Пехчево и тоа: техничка поддршка 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 сообраќаен 

инспектор и комплетна услуга од просветен инспектор, за определен надоместок. 

 

Член 2 

 Градоначалниците на двете општини ќе склучат Договор за меѓуопштинска соработка 

во кој ќе се утврди видот и времетраењето на вршењето на услугите, условите и 

постапките за престанок на договорот и други прашања. 

 

Член 3 

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

Општина Берово“. 

 

Бр.09-2358/1                                                        СОВЕТ НА ОПШТИНА БЕРОВО 

29.07.2020 година                                                                   Претседател 

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

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

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

Берово донесува: 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на 
Р Е Ш Е Н И Е 

за именување на членови во заедничката комисија за подготовка на  

предлог на актот за воспоставување на меѓуопштинска соработка 

 помеѓу Општина Пехчево и Општина Берово 

 

Се објавува  Р Е Ш Е Н И Е за именување на членови во заедничката комисија за 

подготовка на предлог на актот за воспоставување на меѓуопштинска соработка 

 помеѓу Општина Пехчево и Општина Берово, Бр. 09-2359/1 што Советот на Општина 

Берово го донесе на седницата што се одржа на 29.07.2020 година. 

 

Бр.08-2398/2                                                                                ОПШТИНА  БЕРОВО 

30.07.2020 год.                                                                                Градоначалник 

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

 

         
Врз основа на член 8 од Законот за меѓуопштинска соработка („Сл.весник на РМ„ бр.79/09), 

член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на Република 

Македонија“ бр.5/2002), член 19 став 2 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 35-

тата седница, одржана на ден 29.07.2020 година, донесе: 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за именување на членови во заедничката комисија за подготовка на  

предлог на актот за воспоставување на меѓуопштинска соработка 

 помеѓу Општина Пехчево и Општина Берово  

 

Член 1 

За членови на заедничката комисија за подготовка на предлог на актот воспоставување на 

меѓуопштинска соработка помеѓу  Општина Пехчево и Општина Берово се именуваат: 

 

Од Општина Пехчево согласно Решението за именување на членови во 

заедничката комисија за воспоставување на меѓуопштинска соработка со 

општина Берово, донесено од страна на Советот на Општина Пехчево со 

бр.08-522/2 од 05.05.2020 година, лицата: 

 

- Јован Бојчовски – самостоен референт за реализација на урбанистички 

планови; 

- Ефтим Андоновски – самостоен референт за уредување на градежно зејиште, 

локални патишта и улици; 

 

Од Општина Берово лицата: 

- Мишо Догазански – Раководител на одделение за урбанизам ; 

- Тони Ѓоковиќ – Општински инспектор за патен сообраќај ;            

   

Член 2 

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

на Општина Берово“. 

 

Бр.09-2359/1                                                               СОВЕТ НА ОПШТИНА БЕРОВО 

29.07.2020 година                                                                     Претседател 

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

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

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

Берово донесува: 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на 

О Д Л У К А 

за давање на согласност на  

Годишниот План за вработување 

на Дом на култура “Димитар Беровски” – Берово за 2021 година 

 

Се објавува  О Д Л У К А за давање на согласност на Годишниот План за вработување 

на Дом на култура “Димитар Беровски” – Берово за 2021 година, Бр. 09-2360/1 што 

Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 29.07.2020 година. 

 

Бр.08-2398/3                                                                                ОПШТИНА  БЕРОВО 

30.07.2020 год.                                                                                Градоначалник 

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

 

 

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

РМ“ бр.5/02) а во врска со член 20-б став 1 алинеја 3 и став 2 од Законот за вработените 

во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 27/16, 

35/18 и 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 143/19 и 

14/20), Советот на Општина Берово на 35-тата седница одржана на ден 29.07.2020 

година донесе: 

О Д Л У К А 

за давање на согласност на  

Годишниот План за вработување 

на Дом на култура “Димитар Беровски” – Берово за 2021 година 

 

Член 1 

Се дава согласност на Годишниот План за вработување на Дом на култура “Димитар 

Беровски” – Берово за 2021 година, Бр.01-67/1 од 17.07.2020 година. 

 

Член 2 

Составен дел на оваа Одлука е Годишниот План за вработување на Дом на култура 

“Димитар Беровски” – Берово за 2021 година, Бр.01-67/1 од 17.07.2020 година. 

 

Член 3 

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

гласник на Општина Берово“. 

 

 

 

 

Бр.09-2360/1                Совет на Општина Берово 

29.07.2020 година                             Претседател 

Б е р о в о                Јован Матеничарски с.р. 
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30.07.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.33 17 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на 

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

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

Берово донесува: 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на 

О Д Л У К А 

за давање на согласност на  

Измена на Годишниот План за вработување 

на Општина Берово за 2020 година 

 

Се објавува  О Д Л У К А за давање на согласност на Измена на Годишниот План за 

вработување на Општина Берово за 2020 година, Бр. 09-2361/1 што Советот на 

Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 29.07.2020 година. 

 

Бр.08-2398/4                                                                                ОПШТИНА  БЕРОВО 

30.07.2020 год.                                                                                Градоначалник 

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

 

 

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

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

вработените во јавниот сектор од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18 и 198/18 и „Службен 

весник на Република Северна Македонија“ бр. 143/19 и 14/20), Советот на Општина 

Берово на 35-тата седница одржана на ден 29.07.2020 година донесе: 

 

О Д Л У К А 

за давање на согласност на  

Измена на Годишниот План за вработување 

на Општина Берово за 2020 година 

 

Член 1 

Се дава согласност на Измената на Годишниот План за вработување на Општина 

Берово за 2020 година, Бр.01-2205/1 од 13.07.2020 година и Балансер Бр.01-2205/2 од 

13.07.2020 година година кој е составен дел на истиот. 

 

Член 2 

Составен дел на оваа Одлука е Измената на Годишниот План за вработување на 

Општина Берово за 2020 година, Бр.01-2205/1 од 13.07.2020 година и Балансерот 

Бр.01-2205/2 од 13.07.2020 година кој е составен дел на истиот. 

 

 

Член 3 

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

гласник на Општина Берово“. 

 

 

Бр.09-2361/1                   Совет на Општина Берово 

29.07.2020 година                              Претседател 

Б е р о в о                  Јован Матеничарски с.р. 
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 Прилог 1 – Образец на годишен план за вработување 
 

Измена на ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ВРАБОТУВАЊЕ за 2020 година за Општина Берово 

 
БР. И ДАТУМ НА ДОНЕСУВАЊЕ: 

 
01 - _____________/1  од ________.2020 година 

 
 

ИНСТИТУЦИЈА: ОПШТИНА БЕРОВО 

ЗА ГОДИНА: 2020 година 

ЕМБС НА ИНСТИТУЦИЈАТА: 5992184 

ЕДБ НА ИНСТИТУЦИЈАТА: 4001005107203 

ДАТУМ НА ПОДГОТОВКА: 13.07.2020 година 

 
 

 Име и презиме Потпис 

Подготвил: 
(го потпишува на датумот на подготовка) 

м-р Зорица Ризовска 
Одделение за управување 

со човечки ресурси 

 
____________________ 

Одобрил: 
(го потпишува на датумот на подготовка) 

Раководител на одделение 
за управување со човечки 

ресурси 
Емилија Ваканска 

 
____________________ 

РАКОВОДНО ЛИЦЕ НА ИНСТИТУЦИЈАТА: 
(го потпишува на датумот на подготовка и на 

датумот на донесување) 

 
Градоначалник 

 Звонко Пекевски с.р. 
 

 
_____________________       ___________________ 
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  ДЕЛ 1. СОСТОЈБА ВО ТЕКОВНАТА ГОДИНА 
 
  Табела 1. Планирана бројна состојба на крајот на тековната година  
 

 

Опис 
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а Моментално вработени во институцијата 
(на датумот на пополнување на годишниот план) 

48 48        

б 
Планирани пензионирања и најавени заминувања 

во тековната година 
(заклучно со 31 декември тековната година) 

2 2        

в 
Планирани нови вработувања  

во тековната година 
(заклучно со 31 декември тековната година) 

5 5        

г 
Планирана бројна состојба  

на 31 декември тековната година 
 (г = а - б + в) 

51 51        

 
 

 
 
 



30.07.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.33 24 

  ДЕЛ 2. ПЛАНИРАНИ ДВИЖЕЊА НА КАДАРОТ 
  Табела 2. Планирано пополнување на работни места преку унапредување и/или распоредување во тековната 
година 
 

Дали планирате пополнување на работни места преку унапредување и/или распоредување на 
вработените во рамките на институцијата, заклучно со  31 декември?                                                                                       
(заокружете)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ДА НЕ 

Доколку одговоривте со ДА, наведете го ВКУПНИОТ број на работни места кои планирате да ги пополните 
преку унапредување и/или распоредување во рамките на институцијата:                                                                                                                           
(наведете број)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1 

Наведете ги работните места кои планирате да ги пополните преку интерен оглас и/или решение за распоредување:  
(внесете кратко образложение за причината и по потреба додадете нови редици...) 

р. 
бр 

на работно 
место 

(шифра и 
назив) 

во орг. 
един. 

во рамки на 
орг. един. 

во рамки на орг. един. кратко образложение 

1 

УПр0101В03000 
Соработник за 
материјално 
финансиско 

работење 

Одделение за 
финансиски 

прашања 

Одделение за 
финансиски 

прашања 

Одделение за финансиски 
прашања 

Предвидено е унапредување во Одделението за финансиски 
прашања од работно место на ниво Помлад соработник во 

работно место на ниво Соработник 

 
  Табела 3. Планирано испразнување на работни места преку објавување на трансфер листа 

Дали планирате испразнување на работни места преку објавување на трансфер листа, заклучно со 31 
декември?                                                                                                                                                                            
(заокружете)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ДА НЕ 

Доколку одговоривте со ДА, наведете го ВКУПНИОТ број на работни места кои планирате да ги испразните 
преку објавување на трансфер листа за преземање во други институции:                                                                                                                            
(наведете број)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

/ 

Наведете ги работните места кои планирате да ги испразните преку објавување на трансфер листа и одберете една од 
наведените причини:  (внесете кратко образложение за причината и по потреба додадете нови редици...) 

р. 
бр 

работно место 
(шифра и 

назив) 

од орг. 
един. 

во рамки 
на орг. 
един. 

во рамки 
на орг. 
един. 

причина 1: 
намалување на 

надлежности на 
институцијата 

причина 2: 
намалување на 

обемот на 
работа 

причина 3: 
поедноставува
ње на постапки 

причина 4: 
работното место 

се укинува 
(наведете датум) 

причина 5: друго 
(наведете ја 
причината) 

/ / / / / / / / / / 
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  Табела 4. Планирано испразнување на работни места преку пензионирања и најавени заминувања во тековната 
година 
 

Дали се планирани пензионирања и/или најавени заминувања на вработени од вашата институција 
заклучно со 31 декември?                                                                                                                                                    
(заокружете)                                                                                                                              

ДА 
НЕ 

Доколку одговоривте со ДА, наведете го ВКУПНИОТ број на вработени кои ќе се пензионираат или ќе заминат: 
(наведете број)                                

2 

Наведете ги работните места кои ќе се испразнат, одберете една од наведените причини:  
(внесете кратко образложение за причината и по потреба додадете нови редици...) 

р. 
бр 

работно место (шифра 
и назив) 

во орг. един. 
во рамки на орг. 

един. 

причина 1: 
пензионирање 

(наведете датум на 
престанок на 

работниот однос) 

причина 2: најавено 
заминување 

(наведете датум на 
престанок на 

работниот однос) 

причина 3: друго 
(наведете ја причината и датум на 

престанок на работниот однос) 

1 
УПР0101В01000 

Советник градежен 
инспектор 

Одделение за 
инспекциски 

работи - 
Инспекторат 

Одделение за 
инспекциски 

работи - 
Инспекторат 

29.05.2020 година / / 

2 
ПОЖ020В03000 

Пожарникар спасител 
возач 

Територијална 
противпожарна 

единица 

Територијална 
противпожарна 

единица 
август 2020 година / / 

 
  Табела 5. Планирани пензионирања по припадност на заедница во тековнатта година 
 

 

Опис 
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а 

 
Планирани пензионирања во следната година 

(заклучно со 31 декември следната година) 
 

2 2 / / / / / / / 
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  ДЕЛ 3. ПЛАНИРАНИ НОВИ ВРАБОТУВАЊА ВО 2020 ГОДИНА 
  Табела 6. Планирано пополнување на работни места преку нови вработувања во тековната година 

Дали имате потреба од нови вработувања во вашата институција заклучно со 31 декември? (заокружете)                                                ДА НЕ 

Доколку одговоривте со ДА, наведете го ВКУПНИОТ број на нови вработувања за кои имате потреба:                            
(наведете број)                                                                                                        5 

Наведете ги работните места на кои планирате нови вработувања и одберете една од наведените причини                                   
(внесете кратко образложение за причината и по потреба додадете нови редици. Потоа внесете колку месеци во следната година се планира да работи новиот 
вработен и колкав буџет е потребен за плата на новиот вработен во следната година) 

р. 
бр 

работно место (шифра и 
назив) 

во орг. единица 

причина 1: 
зголемување на 
надлежностите 

на 
институцијата 
или обемот на 
работа на орг. 

единица 
 

причина 2:  
пензионирање или 

најавено 
заминување  

причина 3: друго 
(наведете ја 
причината) 

Колку месеци 
во тековната 

година се 
планира да му 

се исплаќа 
плата на новиот 

вработен? 
(наведете број) 

Колкав буџет ќе биде потребен 
за плата на новиот вработен во 

тековната година? 
(наведете во денари) 

Бруто износ: 

1 

УПР0101В02000 
Виш соработник за 

образование, спортски и 
клтурни дејности и 

социјална и здравствена 
заштита на децата 

Одделение за јавни 
дејности 

/ / 
упразнето 

работно место 
3 110.274,00 

2 
УПР0101В01000 

Општински градежен 
инспектор 

Одделение за 
инспекциски работи – 

Инспекторат 
/ 

упразнето работно 
место по основ на 
пензионирање на 
29.05.2020 година 

/ 3 131.469,00 

3 
УПР0101В04000 

Помлад инспектор за 
туризам 

Одделение за 
инспекциски работи – 

Инспекторат 
/ / 

ново работно 
место 

3 101.250,00 

4 

УПР0101В04000 
Помлад инспектор за 
заштита на животна 

средина 

Одделение за 
инспекциски работи – 

Инспекторат 
/ / 

ново работно 
место 

3 101.250,00 

5 
ПОЖ0210В03000 

Пожарникар спасител возач 

Територијална 
противпожарна 

единица 
/ 

упразнето работно 
место по основ на 

пензионирање 
предвидено во 

август 2020 година 

/ 3 70.911,00 
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  Табела 7. Број на работни места кои се планира да се пополнат преку нови вработувања во тековната година 

 

Опис 
 

В
К
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О

 

а 

 
Планирани нови вработувања  

(заклучно со 31 декември) 
 

5 

 
  
                    Табела 8. Податоци кои се внесуваат во онлајн калкулаторот “Балансер”, поставен на веб локацијата 
http://balancеr.mioa.gov.mk 
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а Стартна позиција  
за годината на која се однесува планот  

(се внесуваат податоците од Табела 1, ред г,  бројна состојба 
на 31 декември во тековната годината) 

51 51        

б Пензионирања  
во годината на која се однесува планот 

(се внесуваат податоците од Табела 5, ред а, пензионирања 
заклучно со 31 декември) 

2 2        

в 
Планирани нови вработувања во годината на која се 

однесува планот 
 (се внесува податокот од Табела 7, ред а) 

5         

 

http://balancеr.mioa.gov.mk/
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          Општина Берово 
           Градоначалник 
          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 

 

О Д Л У К А 

за давање на согласност на 

Измена на годишен план за вработување за 2020 година на 

ОЈУСЗСЛ “Д-р Иван Влашки” Берово 

 

Се објавува  О Д Л У К А за давање на согласност на Измена на годишен план за вработување 

за 2020 година на ОЈУСЗСЛ “Д-р Иван Влашки” Берово, Бр. 09-2362/1 што Советот на 

Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 29.07.2020 година. 

 

Бр.08-2398/5                                                                                ОПШТИНА  БЕРОВО 

30.07.2020 год.                                                                                Градоначалник 

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

 

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

бр.5/02) а во врска со член 20-б став 11 од Законот за вработените во јавниот сектор 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18 и 198/18 и 

„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 143/19 и 14/20), Советот на Општина 

Берово на 35-тата седница одржана на ден 29.07.2020 година донесе: 

 

О Д Л У К А 

за давање на согласност на  

Измена на годишен план за вработување за 2020 година на 

ОЈУСЗСЛ “Д-р Иван Влашки” Берово 

 

Член 1 

Се дава согласност на Измената на Годишниот План за вработување на ОЈУСЗСЛ “Д-р Иван 

Влашки” Берово за 2020 година, Бр.0403-83/1 од 14.07.2020 година и Балансер Бр.0403-83/2 од 

14.07.2020 година кој е составен дел на истиот. 

 

Член 2 

Одлуката за давање на согласност на Измената на Годишниот План за вработување на 

ОЈУСЗСЛ “Д-р Иван Влашки” Берово за 2020 година, Бр.0403-83/1 од 14.07.2020 година и 

Балансер Бр.0403-83/2 од 14.07.2020 година, да се достави до ОЈУСЗСЛ “Д-р Иван Влашки” 

Берово. 

 

Член 3 

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

на Општина Берово“. 

 

Бр.09-2362/1                Совет на Општина Берово 

29.07.2020 година                             Претседател 

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

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

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

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на 

О Д Л У К А 

за давање на согласност на Годишен План за вработување на 

Општинска јавна установа за социјална заштита на стари лица 

“Д-р Иван Влашки” Берово за 2021 година 

 

Се објавува  О Д Л У К А за давање на согласност на Годишен План за вработување на 

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

2021 година, Бр. 09-2363/1 што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се 

одржа на 29.07.2020 година. 

 

Бр.08-2398/6                                                                                ОПШТИНА  БЕРОВО 

30.07.2020 год.                                                                                Градоначалник 

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

 

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

бр.5/02) а во врска со член 20-б став 1 алинеја 3 и став 2 од Законот за вработените во јавниот 

сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18 и 198/18 и 

„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 143/19 и 14/20), Советот на Општина 

Берово на 35-тата седницата одржана на ден 29.07.2020 година донесе: 

 

О Д Л У К А 

за давање на согласност на Годишен План за вработување на  

Општинска јавна установа за социјална заштита на стари лица 

“Д-р Иван Влашки” Берово за 2021 година 

 

Член 1 

Се дава согласност на Годишен План за вработување на Општинска јавна установа за 

социјална заштита на стари лица “Д-р Иван Влашки” Берово за 2021 година, Бр.0403-84/1 од 

17.07.2020 година со Балансер Бр.0403-84/2 од 17.07.2020 година, кој е составен дел на 

истиот. 

Член 2 

Одлуката за давање на согласност на Годишен План за вработување на Општинска јавна 

установа за социјална заштита на стари лица “Д-р Иван Влашки” Берово за 2021 година, 

Бр.0403-84/1 од 17.07.2020 година со Балансерот Бр.0403-84/2 од 17.07.2020 година, да се 

достави до ОЈУСЗСЛ “Д-р Иван Влашки” Берово. 

 

Член 3 

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

на Општина Берово“. 

 

 

Бр.09-2363/1                Совет на Општина Берово 

29.07.2020 година                             Претседател 

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



30.07.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.33 43 

 



30.07.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.33 44 

 



30.07.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.33 45 

 



30.07.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.33 46 

 



30.07.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.33 47 

 



30.07.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.33 48 

 



30.07.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.33 49 

 



30.07.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.33 50 

 



30.07.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.33 51 

 



30.07.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.33 52 

 



30.07.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.33 53 

 



30.07.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.33 54 

 



30.07.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.33 55 

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

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

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

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на 

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на Годишен Извештај за работа на  

ООУ “Никола Петров Русински” с.Русиново, Берово 

во учебната 2019/2020 година 

 

Се објавува  З А К Л У Ч О К за усвојување на Годишен Извештај за работа на ООУ “Никола 

Петров Русински” с.Русиново, Берово во учебната 2019/2020 година, Бр. 09-2364/1 што 

Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 29.07.2020 година. 

 

Бр.08-2398/7                                                                                ОПШТИНА  БЕРОВО 

30.07.2020 год.                                                                                Градоначалник 

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

 

 

 

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

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

Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08, 20/10 и 20/19), Советот на Општина Берово на 35-тата 

седницата одржанa на 29.07.2020 година донесе: 

 

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на Годишен Извештај за работа на  

ООУ “Никола Петров Русински” с.Русиново, Берово 

во учебната 2019/2020 година 

 

 

 

1. Советот на Општина Берово го усвои Годишниот Извештај за работа на ООУ “Никола 

Петров Русински” с.Русиново, Берово во учебната 2019/2020 година, Бр.01-198/1 од 

10.07.2020 година. 

 

 

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

Општина Берово“. 

 

 

 

Бр.09-2364/1                                                                          Совет на Општина Берово 

29.07.2020 година                                                                          Претседател 

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

 



30.07.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.33 56 

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  

Годишниот План за вработување 

на ООУ “Никола Петров Русински” с.Русиново, Берово за 2021 година 

 

Се објавува  О Д Л У К А за давање на согласност на Годишниот План за вработување на 

ООУ “Никола Петров Русински” с.Русиново, Берово за 2021 година, Бр. 09-2365/1 што 

Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 29.07.2020 година. 

 

Бр.08-2398/8                                                                                ОПШТИНА  БЕРОВО 

30.07.2020 год.                                                                                Градоначалник 

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

 

 

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

бр.5/02) а во врска со член 20-б став 1 алинеја 3 и став 2 од Законот за вработените во јавниот 

сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18 и 198/18 и 

„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 143/19 и 14/20), Советот на Општина 

Берово на 35-тата седница одржана на ден 29.07.2020 година донесе: 

 

О Д Л У К А 

за давање на согласност на  

Годишниот План за вработување 

на ООУ “Никола Петров Русински” с.Русиново, Берово за 2021 година 

 

Член 1 

Се дава согласност на Годишниот План за вработување на ООУ “Никола Петров Русински” 

с.Русиново, Берово за 2021 година, Бр.04-197/1 од 10.07.2020 година со составен дел 

Балансер. 

Член 2 

Составен дел на оваа Одлука е Годишниот План за вработување на ООУ “Никола Петров 

Русински” с.Русиново, Берово за 2021 година, Бр.04-197/1 од 10.07.2020 година со составен 

дел Балансер. 

Член 3 

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

на Општина Берово“. 

 

 

 

Бр.09-2365/1                Совет на Општина Берово 

29.07.2020 година                             Претседател 

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

 



30.07.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.33 57 

 



30.07.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.33 58 

 



30.07.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.33 59 

 



30.07.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.33 60 

 



30.07.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.33 61 

 



30.07.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.33 62 

 



30.07.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.33 63 

 



30.07.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.33 64 

 



30.07.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.33 65 

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

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

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

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на 

 

З А К Л У Ч О К 

за давање на согласност за формирање на паралелки со помалку од 20 ученика за учебната 

2020/2021 година на ООУ “Никола Петров Русински” с.Русиново, Берово 

 

 

Се објавува  З А К Л У Ч О К за давање на согласност за формирање на паралелки со помалку 

од 20 ученика за учебната 2020/2021 година на ООУ “Никола Петров Русински” с.Русиново, 

Берово, Бр. 09-2366/1 што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа 

на 29.07.2020 година. 

 

Бр.08-2398/9                                                                                ОПШТИНА  БЕРОВО 

30.07.2020 год.                                                                                Градоначалник 

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

 

 

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

Република Македонија” бр.5/02), член 19 став 2 точка 44 од Статутот на Општина Берово 

(“Службен гласник на Општина Берово” бр. 13/02, 18/07, 30/08 и 20/10) и член 53 став 5 од 

Законот за основното образование (“Службен Весник на Република Македонија” бр.161/2019), 

Советот на Општина Берово на 35-тата седница одржана на 29.07.2020 година донесе: 

 

З А К Л У Ч О К 

за давање на согласност за формирање на паралелки со помалку од 20 ученика за учебната 

2020/2021 година на ООУ “Никола Петров Русински” с.Русиново, Берово 

 

1. Советот на Општина Берово дава согласност за формирање на паралелки со помалку 

од 20 ученика за учебната 2020/2021 година на ООУ “Никола Петров Русински” 

с.Русиново, Берово. 

 

2. Составен дел на оваа согласност е табеларен приказ на паралелки, доставен од страна 

на ООУ “Никола Петров Русински” с.Русиново, Берово Бр.03-176/1 од 01.07.2020 

година. 

 

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

Гласник на Општина Берово“. 

 

 

 

 

Бр.09-2366/1                                                                            Совет на Општина Берово 

29.07.2020 година                                                                               Претседател 

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

 



30.07.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.33 66 

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

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

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

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на 

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на Годишен Извештај за работа на  

ОСУ “Ацо Русковски” Берово во учебната 2019/2020 година 

 

Се објавува  З А К Л У Ч О К за усвојување на Годишен Извештај за работа на  ОСУ “Ацо 

Русковски” Берово во учебната 2019/2020 година, Бр. 09-2367/1 што Советот на Општина 

Берово го донесе на седницата што се одржа на 29.07.2020 година. 

 

Бр.08-2398/10                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

30.07.2020 год.                                                                                Градоначалник 

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

 

 

 

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

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

Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08, 20/10 и 20/19), Советот на Општина Берово на 35-тата 

седницата одржанa на 29.07.2020 година донесе: 

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на Годишен Извештај за работа на  

ОСУ “Ацо Русковски” Берово во учебната 2019/2020 година 

 

 

 

1. Советот на Општина Берово го усвои Годишниот Извештај за работа на ОСУ “Ацо 

Русковски” Берово во учебната 2019/2020 година, Бр.02-480/1 од 13.07.2020 година. 

 

 

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

Општина Берово“. 

 

 

 

 

Бр.09-2367/1                                                                          Совет на Општина Берово 

29.07.2020 година                                                                          Претседател 

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

 

 

 



30.07.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.33 67 

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  

Годишниот План за вработување 

на ОСУ “Ацо Русковски” Берово за 2021 година 

 

 

Се објавува  О Д Л У К А за давање на согласност на Годишниот План за вработување на ОСУ 

“Ацо Русковски” Берово за 2021 година, Бр. 09-2368/1 што Советот на Општина Берово ја 

донесе на седницата што се одржа на 29.07.2020 година. 

 

Бр.08-2398/11                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

30.07.2020 год.                                                                                Градоначалник 

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

 

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

бр.5/02) а во врска со член 20-б став 1 алинеја 3 и став 2 од Законот за вработените во јавниот 

сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18 и 198/18 и 

„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 143/19 и 14/20), Советот на Општина 

Берово на 35-тата седница одржана на ден 29.07.2020 година донесе: 

 

О Д Л У К А 

за давање на согласност на  

Годишниот План за вработување 

на ОСУ “Ацо Русковски” Берово за 2021 година 

 

Член 1 

Се дава согласност на Годишниот План за вработување на ОСУ “Ацо Русковски” Берово за 

2021 година, Бр.04-477/1 од 09.07.2020 година со составен дел Балансер. 

 

Член 2 

Составен дел на оваа Одлука е Годишниот План за вработување на ОСУ “Ацо Русковски” 

Берово за 2021 година, Бр.04-477/1 од 09.07.2020 година, со составен дел Балансер. 

 

Член 3 

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

на Општина Берово“. 

 

 

 

Бр.09-2368/1                Совет на Општина Берово 

29.07.2020 година                             Претседател 

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

 



30.07.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.33 68 

 

 



30.07.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.33 69 

 

 



30.07.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.33 70 

 

 



30.07.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.33 71 

 

 



30.07.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.33 72 

 

 



30.07.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.33 73 

 

 



30.07.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.33 74 

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

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

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

 

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на 

 

З А К Л У Ч О К 

за давање на согласност за формирање на паралелки со помалку од 25 ученика за учебната 

2020/2021 година на ОСУ “Ацо Русковски” Берово 

 

Се објавува  З А К Л У Ч О К за давање на согласност за формирање на паралелки со помалку 

од 25 ученика за учебната 2020/2021 година на ОСУ “Ацо Русковски” Берово, Бр. 09-2369/1 

што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 29.07.2020 година. 

 

Бр.08-2398/12                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

30.07.2020 год.                                                                                Градоначалник 

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

 

 

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

Република Македонија” бр.5/02), член 19 став 2 точка 44 од Статутот на Општина Берово 

(“Службен гласник на Општина Берово” бр. 13/02, 18/07, 30/08 и 20/10) и член 28 став 3 од 

Законот за средното образование (“Службен Весник на Република Македонија” 

бр.44/95........64/2018), Советот на Општина Берово на 35-тата седница одржана на 29.07.2020 

година донесе: 

 

З А К Л У Ч О К 

за давање на согласност за формирање на паралелки со помалку од 25 ученика за учебната 

2020/2021 година на ОСУ “Ацо Русковски” Берово 

 

 

1. Советот на Општина Берово дава согласност за формирање на паралелки со помалку 

од 25 ученика за учебната 2020/2021 година на ОСУ “Ацо Русковски” Берово. 

 

2. Составен дел на оваа согласност е табеларен приказ на паралелки, доставен од страна 

на ОСУ “Ацо Русковски” Берово Бр.03-483/1 од 13.07.2020 година. 

 

  

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

Гласник на Општина Берово“. 

 

 

 

 

Бр.09-2369/1                Совет на Општина Берово 

29.07.2020 година                             Претседател 

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

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

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

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на 

О Д Л У К А 

за доделување на стипендии на 10 (десет) талентирани ученици во 

ОСУ “Ацо Русковски” Берово за учебната 2020/2021 година 

 

Се објавува  О Д Л У К А за доделување на стипендии на 10 (десет) талентирани ученици во 

ОСУ “Ацо Русковски” Берово за учебната 2020/2021 година Бр. 09-2370/1 што Советот на 

Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 29.07.2020 година. 

 

Бр.08-2398/13                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

30.07.2020 год.                                                                                Градоначалник 

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

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

бр.05/2002) член 19 став 2 точка 11 од Статутот на Општина Берово („Службен Гласник на Општина 

Берово“ бр. 13/2002, 18/2007, 30/2008, 20/2010 и 20/19) и Програмата за активностите на општина 

Берово во областа на социјалната заштита за 2020 година Бр.09-4529/1 од 19.12.2020 година, Советот 

на Општина Берово на 35 -та седница одржана на ден 29.07.2020 година донесе: 

 

О Д Л У К А 

за доделување на стипендии на 10 (десет) талентирани ученици во 

ОСУ “Ацо Русковски” Берово за учебната 2020/2021 година 

 

Член 1 

Општина Берово доделува стипендии на 10 (десет) талентирани ученици во ОСУ “Ацо Русковски” 

Берово за учебната 2020/2021 година. 

Член 2 

Средствата за оваа намена се предвидени во Буџетот на Општина Берово, во Програмата за 

активностите на општина Берово во областа на социјалната заштита за 2020 година. 

 

Висината на стипендијата ќе изнесува 2.000,00 денари (две илјади денари) месечно, а ќе се исплатува 

за период од 9 (девет) месеци.  

 

Исплатата на стипендијата ќе се однесува за периодот од месец септември 2020 година заклучно со 

месец мај 2021 година.  

Член 3 

Општина Берово ќе објави јавен Конкурс за доделување на стипендии на талентирани ученици 

запишани во ОСУ ,,Ацо Русковски” Берово во учебната 2020/2021 година. 

Член 4 

Условите, критериумите и постапката за доделување на стипендија ќе бидат утврдени со посебен 

Правилник, кој ќе биде донесен од страна на Советот на Општина Берово. 

             Член 5 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а истата ќе биде објавена во Службен гласник 

на Општина Берово. 

 

Бр.09-2370/1                Совет на Општина Берово 

29.07.2020 година                             Претседател 

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

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

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

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на 

П Р А В И Л Н И К   

за начинот и посебните критериуми за доделување на месечна стипендија на 10 талентирани 

ученици во ОСУ„Ацо Русковски“ - Берово 

 

Се објавува  П Р А В И Л Н И К  за начинот и посебните критериуми за доделување на 

месечна стипендија на 10 талентирани ученици во ОСУ„Ацо Русковски“ – Берово, Бр. 09-

2371/1  што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 29.07.2020 

година. 

 

Бр.08-2398/14                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

30.07.2020 год.                                                                                Градоначалник 

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

 

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

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

Гласник на Општина Берово“ бр. 13/2002, 18/2007, 30/2008, 20/2010 и 20/19), Советот на 

Општина Берово на 35 -та седница одржана на ден  29.07.2020 година донесе: 

 

П Р А В И Л Н И К   
за начинот и посебните критериуми за доделување на месечна стипендија на 10 талентирани 

ученици во ОСУ„Ацо Русковски“ - Берово 

 

ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 

 (1) Со овој правилник се утврдуваат, условите, критериумите и постапката за 

доделување на стипендија на талентирани ученици во ОСУ ,,Ацо Русковски” Берово, од 

страна на Општина Берово, како и начинот на нивното доделување. 

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

Општина Берово на годишно ниво по претходно направена процена. 

 

ОПШТИНСКА СТИПЕНДИЈА 

Член 2 

 (1) Доделувањето на општинската стипендија на 10 (десет) талентирани ученици е со 

цел да се поттикнат учениците да постигнуваат подобри резултати во воспитно - образовната 

работа и слободните активности, да го афирмираат училиштето и општината во државни и 

меѓународни рамки. 

(2) Општинска  стипендија  за престојната учебна година за период од 9 (девет) месеци, 

се доделува на 10(десет) редовни ученици запишани во ОСУ ,,Ацо Русковски” Берово, 

согласно објавен Конкурс за доделување на стипендии на талентирани ученици запишани во 

ОСУ ,,Ацо Русковски” (во натамошниот текст: Конкурсот),  кои ги исполнуваат условите 

предвидени во овој Правилник. 

 (3) Конкурсот за доделување на стипендии на талентирани ученици, ќе биде истакнат 

на општинската Веб страна, на огласна табла во општината и на  огласна табла во ОСУ ,,Ацо 

Русковски” Берово. 
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ВРЕДНОСТ НА ОПШТИНСКАТА СТИПЕНДИЈА 

Член 3 

(1) Општина Берово доделува општинска стипендија за талентирани ученици во средното 

образование, запишани во ОСУ„Ацо Русковски“ Берово. 

(2) Општина Берово доделува општинска стипендија на првите 10 (десет) ученика кои според 

наведените критериуми во овој Правилник освоиле најмногу бодови. 

(3) Доколку на ранг листата има двајца или повеќе ученици со ист број на бодови, Комисијата 

ќе постапи по принципот „ прв дојден, прв услужен“. 

(4) Првите 10 (десет) ученика кои имаат добиено најмногу бодови на ранг листата според 

критериумите од Правилникот, ќе добијат месечна општинска стипендија за претстојната 

учебна година во времетраење од 9 (девет) месеци, во висина од 2.000,00(две илјади 

денари) денари месечно. 

 

КРИТЕРИУМИ, РОК ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ И ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Член 4 

(1) Средствата за 10 (десет) општински стипендии, предвидени во Буџетот на општина Берово, 

ќе се распределуваат на учениците кои се државјани на Република Северна Македонија, 

запишани како редовни ученици во II (втора), III (трета) и IV (четврта) година во ОСУ„Ацо 

Русковски“ Берово; 

(2) Најдоцна  до 10 (десети) септември, во тековната година, општина Берово, ќе обајви 

Конкурс за стипендирање на 10 (десет) талентирани ученици за тековната учебна година; 

(3) Учениците кои конкурираат за стипендија, се должни да достават пријава, со која во 

прилог ги доставуваат следните документи: 

- Уверение за државјанство за ученикот во оригинал или фотокопија заверена на нотар(не 

постаро од 6 месеци); 

- Фотокопија од свидетелства(заверени на нотар): 

 за завршена прва година во ОСУ„Ацо Русковски“ Берово (за учениците од втора 

година),  

 за завршена прва и втора година во ОСУ„Ацо Русковски“ Берово (за учениците од 

трета година) 

 за завршена прва, втора и трета година во ОСУ„Ацо Русковски“ Берово (за учениците 

од четврта година); 

- Потврда од училиштето дека ученикот/чката е запишан/а како редовен ученик во ОСУ„Ацо 

Русковски“ Берово во тековната учебна година(оригинал); 

-Потврда за примерно поведение во текот на средното образование(оригинал); 

- Документ кој потврдува учество и освоени награди на индивидуални државни натпревари 

организирани од акредитирани здруженија, интернационални натпревари и 

олимпијади(оригинал или фотокопија заверена на нотар). 

-Фотокопија од трансакциска сметка на ученикот/чката (доколку ученикот/чката нема 

сопствена трансакциска сметка, тогаш доставува фотокопија од трансакциска сметка на еден 

од родителите/старателот и фотокопија од личен документ за идентификација од 

родителот/старателот на чие име е трансакциската сметка); 

 

-Изјава потпишана од родител-старател дека кандидатот не е корисник на друга стипендија, 

објавена на општинската веб страна; 

 

-Изјава потпишана од родител-старател дека доставените документи се вистинити и 

податоците во нив се идентични со оние податоци внесени во електронската пријава, објавена 

на општинската веб страна ; 
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-Изјава потпишана од родител-старател за обработка на личните податоци на кандидатот и 

неговото потесно семејство, објавена на општинската веб страна; 

 

(4) Документацијата од став 3 на овој член, во хартиена форма, учесникот  ја прибавува и 

доставува директно во архива на општина Берово или по пошта со назнака во горниот лев 

агол на пликото„ Пријава на Конкурс за доделување на стипендии на редовни ученици 

запишани во ОСУ„Ацо Русковски“ Берово“, на адреса „Општина Берово, ул.„Димитар 

Влахов“ бр.10, Берово“. 

Член 5 

Корисникот на стипендијата од општина Берово  ја користи стипендијата врз основа на 

склучен Договор со општина Берово, со кој подетално ќе се уредат меѓусебните права и 

обврски помеѓу давателот и корисникот на стипендијата. 

 

Член 6 

Секој критериум што го исполнува кандидатот за добивање на општинска стипендија, 

Комисијата за стипендирање на талентирани ученици, го вреднува на следниот начин: 

 

 

 Континуиран одличен успех изминатите години  

Ред.бр. Просек Бодови 

1. 5,00 30 

2. од 4,90 до 4,99 25 

3. Од 4,80 до 4,89 20 

 

 

 Континуирано примерно поведение 

Ред. бр. Оправдани изостаноци бодови 

1. Нема изостаноци 10 

2. Од 0 до 100 оправдани изостаноци 5 

3. Над 100 оправдани изостаноци 0 

 

 

 По еден бод се одзема за секој направен неоправдан изостанок  

 

 Учество и освоени награди на државни натпревари организирани од акредитирани 

здруженија на наставници кои можат да организираат натпревари за учениците од 

средните училишта, интернационални натпревари и олимпијади 

 

За награди освоени на државно ниво ќе се признаваат само награди доделени од акредитирани 

здруженија на наставници од страна на Министерството за образование и наука кои 

организираат натпревари на ученици. 

 

Државен натпревар Бодови 

1 место 15 

1 награда 13 
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2 место 11 

2 награда 10 

3 место 8 

3 награда 7 

Пофалница 5 

Учество 3 

 

Учество и освоено место на Олимпијада 

 

Олимпијада Бодови 

1 место 17 

2 место 13 

3 место 10 

Пофалница 7 

Учество 5 

 

Учество и освоено место на Меѓународен натпревар 

 

Под меѓународен натпревар се подразбира меѓусебен натпревар помеѓу ученици од најмалку 

десет различни држави. 

 

Меѓународен натпревар Бодови 

1 место 19 

2 место 15 

3 место 12 

Пофалница 9 

Учество 7 

 

Напомена: Ќе се земаат во предвид сите горенаведени критериуми по бодови.   

 

Член 7 

 Општина Берово ќе додели стипендија на 10 (десет) талентирани ученици кои според 

наведените критериуми во член 6 од овој Правилник, освоиле најмногу поени. Доколку два 

или повеќе ученика имаат ист број на поени, Комисијата ќе постапи по принципот  „ прв 

дојден, прв услужен “. 

Член 8 

 (1) За разгледување на документите по објавениот Конкурс, Градоначалникот формира 

Комисија за стипендирање на талентирани ученици, составена од 3 (три) члена од редот на 

вработените во општинската администрација.  

 (2) По доставата на потребната документација од страна на учениците,  Комисијата ја 

разгледува целокупната документација на пријавените кандидати, ги применува критериумите 

од овој Правилник и за својата работа води Записник. 

(3) Комисијата изготвува бодовна листа за секој кандидат, според која се рангираат 

кандидатите, утврдува Ранг листа и утврдената Ранг листа му ја доставува на 

Градоначалникот на разгледување и одлучување.  

(4) Градоначалникот врз основа на доставената ранг листа, донесува Одлука за 

доделување на стипендии на 10 (десет) талентирани ученици. 
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 (5) Ненавремените и некомплетни пријави, нема да се разгледуваат и бодуваат. 

(6) За одлуката за доделување на стипендии се известуваат сите учесници на конкурсот. 

 (7) Против Одлуката на Градоначалникот може да се поднесе Приговор во рок од 

5(пет) дена од денот на известувањето за извршениот избор. Приговорот со поднесува до 

Градоначалникот на Општина Берово. 

 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 

Член 9 

Пријавата од член 4 став 3, ќе биде достапна во електронска форма за симнување на 

веб страната на општина Берово. 

Член 10 

Со донесувањето на овој Правилник, престанува да важи Правилникот за доделување 

на стипендии бр.01-337/1 од 22.2.2012 година и Измената и дополнување на Правилник за 

доделување на стипендии бр.04-337/2 од 23.02.2012 година. 

 

Член 11 

Овој Правилник влегува во сила со денот на неговото донесување и ќе се објави во 

"Службен гласник на Општина Берово". 

 

Бр.09-2371/1                                                                                  Совет на Општина Берово 

29. 07.2020 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 

 

О Д Л У К А 

ЗА РЕОНИЗАЦИЈА НА ОСНОВНИ УЧИЛИШТА 

НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА БЕРОВО 

 

Се објавува  О Д Л У К А за реонизација на основни училиштана територијата на општина 

Берово, Бр. 09-2372/1 што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа 

на 29.07.2020 година. 

 

Бр.08-2398/15                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

30.07.2020 год.                                                                                Градоначалник 

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

 

 

 

 



30.07.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.33 81 

Врз основа на член 63 став 5 од Законот за основно образование („Службен весник на РСМ“ 

број 103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 06/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 

10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17, 64/18 и 161/19), и член 22 точка 8 од Законот за 

локална самоуправа „Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 16 став 1 точка 8 од Статутот 

на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ број13/02, 18/07, 30/08, 20/10, 

20/19) ), Советот на Општина Берово на седницата одржана на  29.7.2020 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА РЕОНИЗАЦИЈА НА ОСНОВНИ УЧИЛИШТА 

НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА БЕРОВО 

 

Член 1 

На територијата на Општина Берово, се утврдуваат 8(осум) реони на општинските основни 

училишта во кои се запишуваат деца во прво одделение, со цел за сеопфатно и задолжително 

образование и тоа: 

1. Реон на ООУ „Дедо Иљо Малешевски“ Берово 

1.1. Реон на ООУ „Дедо Иљо Малешевски“ Берово - матична зграда (овој реон ги опфаќа 

учениците кои живеат во градот Берово; 

1.2. Реон на ООУ „Дедо Иљо Малешевски“ Берово - Подрачно училиште во с.Митрашинци 

Овој реон ги опфаќа учениците кои живеат во с.Митрашинци; 

1.3. Реон на ООУ „Дедо Иљо Малешевски“ Берово, Подрачно училиште во с. Будинарци 

Овој реон ги опфаќа учениците кои живеат во селото Будинарци; 

1.4. Реон на ООУ „Дедо Иљо Малешевски“ Берово -Подрачно училиште во с. Смојмирово 

Овој реон ги опфаќа учениците кои живеат во село Смојмирово; 

1.5.  Реон на ООУ „Дедо Иљо Малешевски“ Берово -Подрачно училиште во с. Ратево 

Овој реон ги опфаќа учениците кои живеат во село Ратево; 

1.6.  Реон на ООУ „Дедо Иљо Малешевски“ Берово -Подрачно училиште во с. Владимирово 

Овој реон ги опфаќа учениците кои живеат во село Владимирово; 

1.7.  Реон на ООУ „Дедо Иљо Малешевски“ Берово -Подрачно училиште во с. Двориште 

Овој реон ги опфаќа учениците кои живеат во село Двориште; 

 

 

2. Реон ООУ „Никола Петров Русински“ с.Русиново, Берово 

2.1. ООУ „Никола Петров Русински“ с.Русиново, Берово - матична зграда. 

Овој реон ги опфаќа учениците што живеат во село Русиново. 

 

Член 2 

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

Општина Берово“. 

 

 

 

Број 09-2372/1                                                                         Совет на Општина Берово 

29.7.2020  година Претседател 

Берово                                                                                             Јован Матеничарски с.р. 

 

 

 

 



30.07.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.33 82 

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 од Благој Механџиски, Бр. 09-2373/1  што 

Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 29.07.2020 година. 

 

Бр.08-2398/16                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

30.07.2020 год.                                                                                Градоначалник 

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

 

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

Република Македонија’’ бр.5/02) и член 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) и Изјавата од Благој Механџиски УЗП 754/2020 од 14.07.2020 година, примена 

во Општина Берово со бр.08-1792/2 од 14.07.2020 година, Советот на Општина Берово на 35-тата 

седница одржана на 29.07.2020 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  Благој Механџиски со адреса на живеење на ул. “Леринска” бр.27 б  Скопје. 

 

Член 2 

 Донацијата која се дава на Општина Берово се состои во: 

 

 1 (еден) број на електронско рекламно пано, а како поддршка на развојната политика на 

општина Берово во областа на туризмот. 

 

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 Благој Механџиски од Скопје, како донатор. 

 

Член 5 

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

Општина Берово“. 

 

Бр.09-2373/1                                                                        Совет на Општина Берово 

29.07.2020 година                                                                           Претседател 

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



30.07.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.33 83 

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 од ДГГПНЛИ Геоконтрол ДООЕЛ 

Струмица, Бр. 09-2374/1 што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се 

одржа на 29.07.2020 година. 

 

Бр.08-2398/17                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

30.07.2020 год.                                                                                Градоначалник 

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

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

Република Македонија’’ бр.5/02) и член 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 35-тата седница одржана на 29.07.2020 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  ДГГПНЛИ Геоконтрол ДООЕЛ Струмица. 

 

Член 2 

 Донацијата која се дава на Општина Берово се состои во: 

 3 (три) броја Проектна документација – Основен проект за изградба на пешачка патека крак од 

улица “Прохот Пчински” во Берово, со Т.Б.ОП-064/20 (во хартиена и електронска форма), 

изработен од страна на ДГГПНЛИ Геоконтрол ДООЕЛ Струмица и 

 3 (три) броја од Извештај за извршена Ревизија на основен проект  за изградба на пешачка 

патека крак од улица “Прохот Пчински” во Берово, со Тех.бр.Р-015/20 (во хартиена и 

електронска форма), изработен од страна на ЖИ ГО ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Скопје. 

 

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 ДГГПНЛИ Геоконтрол ДООЕЛ Струмица, како донатор. 

 

Член 5 

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

Општина Берово“. 

 

Бр.09-2374/1                                                                        Совет на Општина Берово 

29.07.2020 година                                                                           Претседател 

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



30.07.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.33 84 

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

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

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

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на 

З А К Л У Ч О К 

за давање на согласност на 

Одлуката за ослободување од надоместок на трошоци за престој во детска градинка што паѓа 

на товар на родителите чии деца престојуваат во 

 ОЈУДГ “23 Август” Берово 

 

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

надоместок на трошоци за престој во детска градинка што паѓа на товар на родителите чии 

деца престојуваат во ОЈУДГ “23 Август” Берово, Бр. 09-2375/1 што Советот на Општина 

Берово го донесе на седницата што се одржа на 29.07.2020 година. 

 

Бр.08-2398/18                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

30.07.2020 год.                                                                                Градоначалник 

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

 

 

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

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

Општина Берово“бр. 13/02, 18/07, 30/08, 20/10 и 20/19) , Советот на Општина Берово на 35-

тата седницата одржана на 29.07.2020 година донесе: 

 

З А К Л У Ч О К 

за давање на согласност на 

Одлуката за ослободување од надоместок на трошоци за престој во детска градинка што паѓа 

на товар на родителите чии деца престојуваат во 

 ОЈУДГ “23 Август” Берово 

 

 

1. Советот на Општина Берово дава согласност на Одлуката за ослободување од 

надоместок на трошоци за престој во детска градинка што паѓа на товар на родителите 

чии деца престојуваат во ОЈУДГ “23 Август” Берово, Бр.02-114/1 од 20.05.2020 година. 

 

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

гласник на Општина Берово“. 

 

 

 

 

 

Бр.09-2375/1                                                                     Совет на Општина Берово 

29.07.2020  година                                                                               Претседател 

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

 



30.07.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.33 85 

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 

Годишниот План за вработување 

на ООУ “Дедо Иљо Малешевски” Берово за 2021 година 

 

 

Се објавува  О Д Л У К А за давање на согласност на Годишниот План за вработување на 

ООУ “Дедо Иљо Малешевски” Берово за 2021 година, Бр. 09-2376/1  што Советот на 

Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 29.07.2020 година. 

 

Бр.08-2398/19                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

30.07.2020 год.                                                                                Градоначалник 

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

 

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

бр.5/02) а во врска со член 20-б став 1 алинеја 3 и став 2 од Законот за вработените во јавниот 

сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18 и 198/18 и 

„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 143/19 и 14/20), Советот на Општина 

Берово на 35-тата седница одржана на ден 29.07.2020 година донесе: 

 

О Д Л У К А 

за давање на согласност на  

Годишниот План за вработување 

на ООУ “Дедо Иљо Малешевски” Берово за 2021 година 

 

Член 1 

Се дава согласност на Годишниот План за вработување на ООУ “Дедо Иљо Малешевски” 

Берово за 2021 година, Бр.01-225/1 од 09.07.2020 година со составен дел Балансер. 

 

Член 2 

Составен дел на оваа Одлука е Годишниот План за вработување на ООУ “Дедо Иљо 

Малешевски” Берово за 2021 година, Бр.01-225/1 од 09.07.2020 година со составен дел 

Балансер. 

Член 3 

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

на Општина Берово“. 

 

 

 

Бр.09-2376/1                Совет на Општина Берово 

29.07.2020 година                             Претседател 

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

 



30.07.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.33 86 

 



30.07.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.33 87 

 



30.07.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.33 88 

 



30.07.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.33 89 

 



30.07.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.33 90 

 



30.07.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.33 91 

 



30.07.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.33 92 

 



30.07.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.33 93 

 



30.07.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.33 94 

 



30.07.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.33 95 

 

 



30.07.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.33 96 

 

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

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

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

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на 

З А К Л У Ч О К 

за давање на согласност за формирање на паралелки со помалку од 20 ученика за учебната 

2020/2021 година на ООУ “Дедо Иљо Малешевски” Берово 

 

Се објавува  З А К Л У Ч О К за давање на согласност за формирање на паралелки со помалку 

од 20 ученика за учебната 2020/2021 година на ООУ “Дедо Иљо Малешевски” Берово, Бр. 09-

2377/1 што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 29.07.2020 

година. 

 

Бр.08-2398/20                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

30.07.2020 год.                                                                                Градоначалник 

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

 

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

Република Македонија” бр.5/02), член 19 став 2 точка 44 од Статутот на Општина Берово 

(“Службен гласник на Општина Берово” бр. 13/02, 18/07, 30/08 и 20/10) и член 53 став 5 од 

Законот за основното образование (“Службен Весник на Република Македонија” бр.161/2019), 

Советот на Општина Берово на 35-тата седница одржана на 29.07.2020 година донесе: 

 

З А К Л У Ч О К 

за давање на согласност за формирање на паралелки со помалку од 20 ученика за учебната 

2020/2021 година на ООУ “Дедо Иљо Малешевски” Берово 

 

1. Советот на Општина Берово дава согласност за формирање на паралелки со помалку 

од 20 ученика за учебната 2020/2021 година на ООУ “Дедо Иљо Малешевски” Берово. 

 

2. Составен дел на оваа согласност е табеларен приказ на паралелки, доставен од страна 

на ООУ “Дедо Иљо Малешевски” Берово Бр.03-232/1 од 20.07.2020 година. 

 

 

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

Гласник на Општина Берово“. 

 

 

 

 

 

Бр.09-2377/1                                                                            Совет на Општина Берово 

29.07.2020 година                                                                               Претседател 

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

 



30.07.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.33 97 

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

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

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

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на 

 

Дополнување на 

П Р О Г Р А М А  (ЈД, Ј6 и ЈФ) 

за изградба,реконструкција и одржување 

на локални патишта и улици во Општина Берово во 2020 година 

 

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

одржување на локални патишта и улици во Општина Берово во 2020 година, Бр. 09-2378/1 

што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 29.07.2020 година. 

 

Бр.08-2398/21                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

30.07.2020 год.                                                                                Градоначалник 

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

 

 

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

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

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

Берово,Советот на Општина Берово на 35-тата седница одржана на 29.07.2020 година донесе: 

 

Дополнување на 

П Р О Г Р А М А  (ЈД, Ј6 и ЈФ) 

за изградба,реконструкција и одржување 

на локални патишта и улици во Општина Берово 

во 2020 година 

 

Член 1 

Се врши дополнување на Програма (ЈД, Ј6 и ЈФ) за изградба,реконструкција и 

одржување на локални патишта и улици во Општина Берово во 2020 година, со бр. 09-4533/1 

од 19.12.2019 год. , Дополнување на Програмата (ЈД,Ј6 и ЈФ) бр.09-4651/1 од 26.12.2019 год. , 

Дополнување на програмата бр.09-440/1 од 29.01.2020 год. и Дополнување на програмата 

бр.09-1563/1 од 13.05.2020 год. донесени од Советот на Општина Берово. 

 

Член 2 

 Во точка 1 Изградба, доизградба,реконструкција и санирање на улици во Општина 

Берово се вршат следните измени: 

 

 Во подточка 1.1 Изградба и доизградба на улици вредноста „17.959.380,00 “ се менува 

и гласи „18.693.027,00 “ 

            Во истата подточка  се додава нова алинеа која гласи 

             -„Изградба на пешачка патека по кеј на р.Брегалница со вредност 733.647,00 ден.“ 

 

Во подточка 1.2 Реконструкција и рехабилитација на улици вредноста „44.632.668 

ден.“ се менува и гласи „44.639.876 ден.“  



30.07.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.33 98 

Во истатата подточка во алинеа „Пешачка патека – крак на ул.„Прохор Пчински“ 

вредноста „282.758,00“ се менува и гласи „289.966,00“ 

 

Во подточката Се вкупно 1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7+1.8+1.9+1.10 вредноста  

„70.731.219,00“ денари „ се менува и гласи „71.472.074,00 ден „. 

 

Во последната подточка Се вкупно 1+2 вредноста „71.911.219,00 ден.“ се менува и 

гласи „72.652.074,00 ден.“ 

       

Член 3 

  Во  делот „ПРИХОДИ„ се вршат следните измени: 

   

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

Берово во алинеа - Сопствено учество вредноста „30.357.743,00 ден.„ се менува и гласи „ 

31.091.390,00 ден.„ 

Во истата точка во алинеа –Средства од повисоко ниво на власт и донации вредноста 

„40.373.476 “ се менува и гласи „40.380.684,00“ 

         

   

Во подточката Вкупно вредноста „70.731,219,00 денари „ се менува и гласи „ 71.472.074,00 

денари„. 

  

Во последниот став Се Вкупно 1+2  вредноста „71.911.219,00 денари „ се менува и гласи 

„72.652.074,00 ден.„. 

 

Член 4 

 

Останатите одредби од  Програма(ЈД, Ј6 и ЈФ) за изградба,реконструкција и 

одржување на локални патишта и улици во Општина Берово во 2020 година, со бр. 09-4533/1 

од 19.12.2019 год. , Дополнување на Програмата (ЈД,Ј6 и ЈФ) бр.09-4651/1 од 26.12.2019 год., 

Дополнување на програмата бр.09-440/1 од 29.01.2020 год., и Допoлнување на програмата 

бр.09-1563/1 од 13.05.2020 год., донесени од Советот на Општина Берово, остануваат исти. 

 

 

Член 5 

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

објават  во „Службен Гласник на Општина Берово„ . 

 

 

 

 

Бр.09-2378/1 

Во Берово, 29.07. 2020 година 

                                                                                                      Совет на Општина Берово                                                               

                                                                                                                Претседател  

                                                                                                         Јован Матеничарски с.р. 

 

 



30.07.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.33 99 

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

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

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

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на 

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на Извештајот за реализација на  

Програмата за изградба, реконструкција и одржување на јавно осветлување во Општина 

Берово во 2019 година 

 

Се објавува З А К Л У Ч О К за усвојување на Извештајот за реализација на  Програмата за 

изградба, реконструкција и одржување на јавно осветлување во Општина Берово во 2019 

година, Бр.09-2379/1 што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 

29.07.2020 година. 

 

Бр.08-2398/22                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

30.07.2020 год.                                                                                Градоначалник 

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

 

 

 

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

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

Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08, 20/10 и 20/19), Советот на Општина Берово на 35-тата седница 

одржанa на 29.07.2020 година донесе: 

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на Извештајот за реализација на  

Програмата за изградба, реконструкција и одржување на јавно осветлување во Општина 

Берово во 2019 година 

 

1. Советот на Општина Берово го усвои Извештајот за реализација на Програмата за 

изградба, реконструкција и одржување на јавно осветлување во Општина Берово во 

2019 година, Бр.22-2256/1 од 20.07.2020 година. 

 

2. Составен дел на овој Заклучок е Извештајот за реализација на Програмата за изградба, 

реконструкција и одржување на јавно осветлување во Општина Берово во 2019 година. 

 

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

Општина Берово“. 

 

 

Бр.09-2379/1                                                                         Совет на Општина Берово 

29.07.2020 година                                                                             Претседател 

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

 



30.07.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.33 100 

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

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

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

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на 

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на Извештајот за реализација на  

Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето  

на Општина Берово во 2019 година 

 

 

Се објавува З А К Л У Ч О К за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за 

уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Берово во 2019 година, Бр. 09-

2380/1 што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 29.07.2020 

година. 

 

Бр.08-2398/23                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

30.07.2020 год.                                                                                Градоначалник 

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

 

 

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

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

Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08, 20/10 и 20/19), Советот на Општина Берово на 35-тата седница 

одржанa на 29.07.2020 година донесе: 

 

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на Извештајот за реализација на  

Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето  

на Општина Берово во 2019 година 

 

 

1. Советот на Општина Берово го усвои Извештајот за реализација на Програмата за 

уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Берово во 2019 година, 

Бр.22-2255/1 од 20.07.2020 година 

 

2. Составен дел на овој Заклучок е Извештајот за реализација на Програмата за 

уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Берово во 2019 година  

 

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

Општина Берово“. 

 

 

Бр.09-2380/1                                                                         Совет на Општина Берово 

29.07.2020 година                                                                             Претседател 

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

 



30.07.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.33 101 

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

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

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

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на 

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на Извештајот за реализација на  

Програмата за одржување на јавно зеленило  

во Општина Берово во 2019 година 

 

Се објавува З А К Л У Ч О К за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за 

одржување на јавно зеленило во Општина Берово во 2019 година Бр. 09-2381/1што Советот на 

Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 29.07.2020 година. 

 

 

Бр.08-2398/24                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

30.07.2020 год.                                                                                Градоначалник 

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

 

 

 

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

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

Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08, 20/10 и 20/19), Советот на Општина Берово на 35-тата седница 

одржанa на 29.07.2020 година донесе: 

 

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на Извештајот за реализација на  

Програмата за одржување на јавно зеленило  

во Општина Берово во 2019 година 

 

 

1. Советот на Општина Берово го усвои Извештајот за реализација на Програмата за 

одржување на јавно зеленило во Општина Берово во 2019 година, Бр.22-2254/1 од 

20.07.2020 година. 

 

2. Составен дел на овој Заклучок е Извештајот за реализација на Програмата за 

одржување на јавно зеленило во Општина Берово во 2019 година. 

 

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

Општина Берово“. 

 

 

Бр.09-2381/1                                                                         Совет на Општина Берово 

29.07.2020 година                                                                             Претседател 

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

 



30.07.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.33 102 

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

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

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

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на 

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на Извештајот за реализација на  

Програмата за одржување на јавна чистота  

во Општина Берово во 2019 година 

 

 

Се објавува З А К Л У Ч О К за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за 

одржување на јавна чистота во Општина Берово во 2019 година, Бр. 09-2382/1 што Советот на 

Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 29.07.2020 година. 

 

Бр.08-2398/25                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

30.07.2020 год.                                                                                Градоначалник 

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

 

 

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

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

Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08, 20/10 и 20/19), Советот на Општина Берово на 35-тата седница 

одржанa на 29.07.2020 година донесе: 

 

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на Извештајот за реализација на  

Програмата за одржување на јавна чистота  

во Општина Берово во 2019 година 

 

 

1. Советот на Општина Берово го усвои Извештајот за реализација на Програмата за 

одржување на јавна чистота во Општина Берово во 2019 година, Бр.22-2253/1 од 

20.07.2020 година. 

 

2. Составен дел на овој Заклучок е Извештајот за реализација на Програмата за 

одржување на јавна чистота  во Општина Берово во 2019 година. 

 

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

Општина Берово“. 

 

 

Бр.09-2382/1                                                                         Совет на Општина Берово 

29.07.2020 година                                                                             Претседател 

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

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

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

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на 

 

О Д Л У К А  

за утврдување на 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. 09-2383/1 што Советот на Општина Берово ја донесе на 

седницата што се одржа на 29.07.2020 година. 

 

Бр.08-2398/26                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

30.07.2020 год.                                                                                Градоначалник 

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

 

 

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

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

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

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

капацитети за имплементација на проекти”, Советот на Општина Берово на 35-тата 

седница одржана на ден 29.07.2020 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 изградба на мост на локален 

пат м.в „Трите реки“–с. Ратево“ 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 проекти” . 

  

Член 2 

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

„Службен гласник на Општина Берово“. 

 

Бр.09-2383/1                                                                Совет на Општина Берово 

29.07.2020 година                                                                     Претседател 

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

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

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

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на 

О Д Л У К А 

за сопствено учество на Општина Берово во реализација на проектот 

„Штип и Берово заедно за подобрување на условите за 

живеење за Ромската заедница“ 

 

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

„Штип и Берово заедно за подобрување на условите за живеење за Ромската заедница“, Бр. 

09-2384/1 што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 29.07.2020 

година. 

 

Бр.08-2398/27                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

30.07.2020 год.                                                                                 Градоначалник 

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

 

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

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

Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08, 20/10 и 20/19), Советот на Општина Берово на 35-

тата седница одржана на ден 29.07.2020 година донесе: 

 

О Д Л У К А  

за сопствено учество на Општина Берово во реализација на проектот 

 „Штип и Берово заедно за подобрување на условите за 

живеење за Ромската заедница“ 

 

Член 1 

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

учество на Општина Берово во реализација на проектот „Штип и Берово заедно за 

подобрување на условите за живеење за Ромската заедница”. 

 

Член 2 

Вкупната вредност на проектот изнесува 890.000 евра. 

Од вкупната вредност 800,000 евра се обезбедени од Европската Комисија додека 90,000 евра 

треба да се обезбедат од двете општини Штип и Берово, од кои Општина Берово ќе учествува 

во проектот со сопствено кофинансирање во износ од 19,330 евра, а остатокот на средствата 

ќе бидат обезбедени од Општина Штип. 

Член 3 

 Проектот „ Штип и Берово заедно за подобрување на условите за живеење за Ромската 

заедница” е аплициран во рамките на ИПА програмата повик EuropeAid/168111/DD/ACT/MK 

– ЕУ за Ромите и граѓаните кои живеат во сиромаштија “, за обезбедување на финансии за 

инвестирање во подобрување на условите за домување и инфраструктура во ромската населба 

во општина Берово. 

 

Член 4 
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Средствата од член 2 на оваа одлука ќе бидат обезбедени и исплатени од Буџетот на 

Општина Берово во следните три години. 

Член 5 

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

гласник на Општина Берово“. 

 

 Бр.09-2384/1                                                                                    Совет на Општина Берово 

29.07.2020 година                                                                                         Претседател 

Берово                                              Јован Матеничарски с.р. 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 16 од Законот за локалната самоуправа (“Службен Весник 

на Република Македонија” Бр.5/02), член 23 став 4 и став 5 од Законот за просторно и 

урбанистичко планирање (“Службен Весник на Република Македонија” 

Бр.199/14.............64/18), а во врска со Решението за формирање на Комисија за урбанизам 

Бр.37-2900/1 од 05.09.2018 година, Градоначалникот на Општина Берово донесе: 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

1. Се утврдува надоместок за учество во работа на Комисија за урбанизам на следните 

надворешни членови: 

 

 Илија Устапетров – диа; 

 Раде Венков – диа и 

 Димитар Данаилов – диа. 

 

 

2. За работата во изработка на: 

 

 Измена и дополна УПВНМ за ТУРИСТИЧКА НАСЕЛБА Беровско Езеро 

и давање на мислење на  

 Измена и дополна УПВНМ за ТУРИСТИЧКА НАСЕЛБА Беровско Езеро 

лицата од член 1 на ова Решение ги следува надоместок. 

 

 

 

3. Надоместокот од член 1 на ова Решение се утврдува врз основа на обемот на 

извршените работи и реално направените трошоци и изнесува: 

 

 5.000,00 денари за Илија Устапетров – диа, кој е во својство на претседател на 

комисијата ; 

 2.500,00 денари за Раде Венков – диа, кој е во својство на член на комисијата; 

 2.500,00 денари за Димитар Данаилов – диа, кој е во својство на член на 

комисијата. 

  

 

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

Гласник на Општина Берово”. 

 

 

 

Бр.08-498/1                                                                           ОПШТИНА БЕРОВО 

12.02.2019 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 Република Македонија” Бр.5/02), член 23 став 4 и став 5 од Законот за просторно и 

урбанистичко планирање (“Службен Весник на Република Македонија” 

Бр.199/14.............64/18), а во врска со Решението за формирање на Комисија за урбанизам 

Бр.37-2900/1 од 05.09.2018 година, Градоначалникот на Општина Берово донесе: 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

1. Се утврдува надоместок за учество во работа на Комисија за урбанизам на следните 

надворешни членови: 

 

 Илија Устапетров - диа; 

 Раде Венков – диа и 

 Димитар Данаилов – диа. 

 

 

2. За работата во изработка на: 

 

 Измена и дополна на ДУП на Берово за локалитет “Манастир” 

и давање на мислење на  

 Измена и дополна на ДУП на Берово за локалитет “Манастир” 

лицата од член 1 на ова Решение ги следува надоместок. 

 

 

3. Надоместокот од член 1 на ова Решение се утврдува врз основа на обемот на 

извршените работи и реално направените трошоци и изнесува: 

 

 5.000,00 денари за Илија Устапетров – диа, кој е во својство на претседател на 

комисијата ; 

 2.500,00 денари за Раде Венков – диа, кој е во својство на член на комисијата; 

 2.500,00 денари за Димитар Данаилов – диа, кој е во својство на член на 

комисијата. 

 

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

Гласник на Општина Берово”. 

 

 

 

 

Бр.08-497/1                                                                           ОПШТИНА БЕРОВО 

12.02.2019 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 Република Македонија” Бр.5/02), член 23 став 4 и став 5 од Законот за просторно и 

урбанистичко планирање (“Службен Весник на Република Македонија” 

Бр.199/14.............64/18), а во врска со Решението за формирање на Комисија за урбанизам 

Бр.37-2900/1 од 05.09.2018 година, Градоначалникот на Општина Берово донесе: 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

1. Се утврдува надоместок за учество во работа на Комисија за урбанизам на следните 

надворешни членови: 

 

 Илија Устапетров - диа; 

 Раде Венков – диа и 

 Димитар Данаилов – диа. 

 

 

2. За работата во изработка на: 

 

 ЛУПД за ГП 1.1 со намена Г2, лесна и незагадувачка индустрија на КП бр.569 

КО Смојмирово, Општина Берово 

 

и давање на мислење на  

 ЛУПД за ГП 1.1 со намена Г2, лесна и незагадувачка индустрија на КП бр.569 

КО Смојмирово, Општина Берово 

лицата од член 1 на ова Решение ги следува надоместок. 

 

 

3. Надоместокот од член 1 на ова Решение се утврдува врз основа на обемот на 

извршените работи и реално направените трошоци и изнесува: 

 

 5.000,00 денари за Илија Устапетров – диа кој е во својство на претседател на 

комисијата ; 

 2.500,00 денари за Раде Венков – диа кој е во својство на член на комисијата; 

 2.500,00 денари за Димитар Данаилов – диа кој е во својство на член на 

комисијата. 

 

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

Гласник на Општина Берово”. 

 

 

Бр.08-496/1                                                                           ОПШТИНА БЕРОВО 

12.02.2019 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 Република Македонија” Бр.5/02), член 23 став 4 и став 5 од Законот за просторно и 

урбанистичко планирање (“Службен Весник на Република Македонија” 

Бр.199/14.............64/18), а во врска со Решението за формирање на Комисија за урбанизам 

Бр.37-2900/1 од 05.09.2018 година, Градоначалникот на Општина Берово донесе: 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

1. Се утврдува надоместок за учество во работа на Комисија за урбанизам на следните 

надворешни членови: 

 

 Илија Устапетров - диа; 

 Раде Венков – диа и 

 Димитар Данаилов – диа. 

 

 

2. За работата во изработка на: 

 

 ЛУПД за изградба на објекти со намена Г2 – лесна и незагадувачка индустрија, 

КО Смојмирово, КП бр.1378, Оптина Берово (дооформување на ГП 1.1 на КП 

бр.5309 и 5311) 

и давање на мислење на  

 ЛУПД за изградба на објекти со намена Г2 – лесна и незагадувачка индустрија, 

КО Смојмирово, КП бр.1378, Оптина Берово (дооформување на ГП 1.1 на КП 

бр.5309 и 5311) 

лицата од член 1 на ова Решение ги следува надоместок. 

 

 

3. Надоместокот од член 1 на ова Решение се утврдува врз основа на обемот на 

извршените работи и реално направените трошоци и изнесува: 

 

 5.000,00 денари за Илија Устапетров – диа кој е во својство на претседател на 

комисијата ; 

 2.500,00 денари за Раде Венков – диа кој е во својство на член на комисијата; 

 2.500,00 денари за Димитар Данаилов – диа кој е во својство на член на 

комисијата. 

 

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

Гласник на Општина Берово”. 

 

 

Бр.08-495/1                                                                           ОПШТИНА БЕРОВО 

12.02.2019 година                                                                      Градоначалник 

Берово                                                                                       Звонко Пекевски с.р. 

 

 



30.07.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.33 111 

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

на Република Македонија” Бр.5/02), член 23 став 4 и став 5 од Законот за просторно и 

урбанистичко планирање (“Службен Весник на Република Македонија” 

Бр.199/14.............64/18), а во врска со Решението за формирање на Комисија за урбанизам 

Бр.37-2900/1 од 05.09.2018 година, Градоначалникот на Општина Берово донесе: 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

1. Се утврдува надоместок за учество во работа на Комисија за урбанизам на следните 

надворешни членови: 

 

 Илија Устапетров - диа; 

 Раде Венков – диа и 

 Димитар Данаилов – диа. 

 

 

2. За работата во изработка на: 

 

 ЛУПД за ГП 1.1 со намена А4, времено сместување на КП бр.3125/1, КП 

бр.3127 и КП бр.3128, КО Владимирово, Општина Берово 

и давање на мислење на  

 ЛУПД за ГП 1.1 со намена А4, времено сместување на КП бр.3125/1, КП 

бр.3127 и КП бр.3128, КО Владимирово, Општина Берово 

лицата од член 1 на ова Решение ги следува надоместок. 

 

 

3. Надоместокот од член 1 на ова Решение се утврдува врз основа на обемот на 

извршените работи и реално направените трошоци и изнесува: 

 

 5.000,00 денари за Илија Устапетров – диа кој е во својство на претседател на 

комисијата ; 

 2.500,00 денари за Раде Венков – диа кој е во својство на член на комисијата; 

 2.500,00 денари за Димитар Данаилов – диа кој е во својство на член на 

комисијата. 

 

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

Гласник на Општина Берово”. 

 

 

 

Бр.08-494/1                                                                           ОПШТИНА БЕРОВО 

12.02.2019 година                                                                      Градоначалник 

Берово                                                                                       Звонко Пекевски с.р. 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 8 и член 63 од Законот за локална самоуправа 
(Службен Весник на Република Македонија бр. 05/2002), член 22 став 1 од Одлуката за 
извршување на Буџетот на Општина Берово за 2020 година со архивски број 09 – 4642/1 од 
26.12.2019 година, Записник со архивски број 05 – 1602/2 од 18.05.2020 година, согласно член 4 
и член 6 став 5 од Правилникот за критериумите и постапката за реализација на трансфери по 
поднесени барања од физички лица за добивање на еднократна парична помош за новородено 
дете со архивски број 09 - 4522/1 од 19.12.2019 година, Градоначалникот на Општина Берово 
донесе   

РЕШЕНИЕ 
 за исплата на средства  

од Буџетот на Општина Берово за 2020 година 
 

1. На лицето Анастасија Чукарска со адреса на живеење ул.„Бел Камен“ бр.xx во 
с.Русиново, Берово со ЕМБГ xxxxxxxxxxxxxxxxx, од Буџетот на Општина Берово за 2020 година 
се доделува парична помош во висина од 5.000,оо денари за новородено дете.  

2. Средствата ќе бидат исплатени од Буџетот на Општина Берово за 2020 година 
програма А0 Совет на Општина, потставка 464 990 други трансфери.  

3. Се задолжува Одделението за финансиски прашања да го реализира ова Решение на 
име на Анастасија Чукарска, на трансакциска сметка број xxxxxxxxxxxxxxxx  на Стопанска 
Банка АД Скопје.  

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

 
ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

Лицето Анастасија Чукарска достави Барање за исплата на парична помош за новородено 
дете до Градоначалник на Општина Берово со архивски број 05 – 1602/1 од 13.05.2020 година. 
Комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите за добивање на 
еднократна помош или парична награда направи увид во доставената документација и 
констатираше со записник со архивски број 05 – 1602/2 од 18.05.2020 година дека барателот 
има доставено комплетна документација согласно член 5 од Правилникот за критериумите и 
постапката за реализација на трансфери по поднесени барања од физички лица за добивање на 
еднократна парична помош за новородено дете и дека истиот ги исполнува условите за исплата 
на средства од Буџетот на Општина Берово за 2020 година. Согласно член 22 став 1 од Одлуката 
за извршување на Буџетот на Општина Берово за 2020 година со архивски број 09 – 4642/1 од 
26.12.2019 година, за секое новородено дете чии родители се со место на живеење во Општина 
Берово, ќе се врши исплата на 5.000,оо денари од потставка 464 990 – други трансфери, од 
програмата А0 согласно програмата за социјална заштита.  

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

Правна поука: Против ова Решение може да се поднесе приговор до Градоначалникот на 
Општина Берово во рок од 8 дена по приемот на истото.  
  
 Изготвила: м-р Зорица Ризовска  
 Контролирала: Емилија Ваканска 
 

Бр. 05 – 1602/3                              Општина Берово 
18.05.2020 година       Градоначалник 
Берово        Звонко Пекевски с.р. 
 
Доставено до: 
- именуваниот 
- архива на Општина Берово 
- Одделение за управување со човечки ресурси  
- Одделение за финансиски прашања 
-  Одделение за јавни дејности 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 8 и член 63 од Законот за локална самоуправа 

(Службен Весник на Република Македонија бр. 05/2002), член 22 став 1 од Одлуката за 
извршување на Буџетот на Општина Берово за 2020 година со архивски број 09 – 4642/1 од 
26.12.2019 година, Записник со архивски број 05 – 1640/2 од 22.05.2020 година, согласно член 4 
и член 6 став 5 од Правилникот за критериумите и постапката за реализација на трансфери по 
поднесени барања од физички лица за добивање на еднократна парична помош за новородено 
дете со архивски број 09 - 4522/1 од 19.12.2019 година, Градоначалникот на Општина Берово 
донесе   

РЕШЕНИЕ 
 за исплата на средства  

од Буџетот на Општина Берово за 2020 година 
 

1. На лицето Бранка Казанџиски со адреса на живеење ул.„5“ бр.xx во Берово со ЕМБГ 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, од Буџетот на Општина Берово за 2020 година се доделува парична помош 
во висина од 5.000,оо денари за новородено дете.  

2. Средствата ќе бидат исплатени од Буџетот на Општина Берово за 2020 година 
програма А0 Совет на Општина, потставка 464 990 други трансфери.  

3. Се задолжува Одделението за финансиски прашања да го реализира ова Решение на 
име на Бранка Казанџиска, 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 Бранка Казанџиски достави Барање за исплата на парична помош за новородено 

дете до Градоначалник на Општина Берово со архивски број 05 – 1640/1 од 18.05.2020 година. 
Комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите за добивање на 
еднократна помош или парична награда направи увид во доставената документација и 
констатираше со записник со архивски број 05 – 1640/2 од 22.05.2020 година дека барателот 
има доставено комплетна документација согласно член 5 од Правилникот за критериумите и 
постапката за реализација на трансфери по поднесени барања од физички лица за добивање на 
еднократна парична помош за новородено дете и дека истиот ги исполнува условите за исплата 
на средства од Буџетот на Општина Берово за 2020 година. Согласно член 22 став 1 од Одлуката 
за извршување на Буџетот на Општина Берово за 2020 година со архивски број 09 – 4642/1 од 
26.12.2019 година, за секое новородено дете чии родители се со место на живеење во Општина 
Берово, ќе се врши исплата на 5.000,оо денари од потставка 464 990 – други трансфери, од 
програмата А0 согласно програмата за социјална заштита.  

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

Правна поука: Против ова Решение може да се поднесе приговор до Градоначалникот на 
Општина Берово во рок од 8 дена по приемот на истото.  
  
 Изготвила: м-р Зорица Ризовска  
 Контролирала: Емилија Ваканска 
 

Бр. 05 – 1640/3                              Општина Берово 
22.05.2020 година       Градоначалник 
Берово        Звонко Пекевски с.р. 
 
Доставено до: 
- именуваниот 
- архива на Општина Берово 
- Одделение за управување со човечки ресурси  
- Одделение за финансиски прашања 
-  Одделение за јавни дејности 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 8 и член 63 од Законот за локална самоуправа 
(Службен Весник на Република Македонија бр. 05/2002), член 22 став 1 од Одлуката за 
извршување на Буџетот на Општина Берово за 2020 година со архивски број 09 – 4642/1 од 
26.12.2019 година, Записник со архивски број 05 – 1766/2 од 02.06.2020 година, согласно член 4 
и член 6 став 5 од Правилникот за критериумите и постапката за реализација на трансфери по 
поднесени барања од физички лица за добивање на еднократна парична помош за новородено 
дете со архивски број 09 - 4522/1 од 19.12.2019 година, Градоначалникот на Општина Берово 
донесе   

РЕШЕНИЕ 
 за исплата на средства  

од Буџетот на Општина Берово за 2020 година 
 

1. На лицето Ивана Костадинска со адреса на живеење ул.„10“ бр.xx во с.Двориште, 
Берово со ЕМБГ xxxxxxxxxxxxxxxx, од Буџетот на Општина Берово за 2020 година се доделува 
парична помош во висина од 5.000,оо денари за новородено дете.  

2. Средствата ќе бидат исплатени од Буџетот на Општина Берово за 2020 година 
програма А0 Совет на Општина, потставка 464 990 други трансфери.  

3. Се задолжува Одделението за финансиски прашања да го реализира ова Решение на 
име на Ивана Костадинска на трансакциска сметка број xxxxxxxxxxxxxxx МКД  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 Ивана Костадинска достави Барање за исплата на парична помош за новородено 
дете до Градоначалник на Општина Берово со архивски број 05 – 1766/1 од 28.05.2020 година. 
Комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите за добивање на 
еднократна помош или парична награда направи увид во доставената документација и 
констатираше со записник со архивски број 05 – 1766/2 од 02.06.2020 година дека барателот 
има доставено комплетна документација согласно член 5 од Правилникот за критериумите и 
постапката за реализација на трансфери по поднесени барања од физички лица за добивање на 
еднократна парична помош за новородено дете и дека истиот ги исполнува условите за исплата 
на средства од Буџетот на Општина Берово за 2020 година. Согласно член 22 став 1 од Одлуката 
за извршување на Буџетот на Општина Берово за 2020 година со архивски број 09 – 4642/1 од 
26.12.2019 година, за секое новородено дете чии родители се со место на живеење во Општина 
Берово, ќе се врши исплата на 5.000,оо денари од потставка 464 990 – други трансфери, од 
програмата А0 согласно програмата за социјална заштита.  

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

Правна поука: Против ова Решение може да се поднесе приговор до Градоначалникот на 
Општина Берово во рок од 8 дена по приемот на истото.  
  
 Изготвила: м-р Зорица Ризовска  
 Контролирала: Емилија Ваканска 
 

Бр. 05 – 1766/3                              Општина Берово 
02.06.2020 година       Градоначалник 
Берово        Звонко Пекевски с.р. 
 
Доставено до: 
- именуваниот 
- архива на Општина Берово 
- Одделение за управување со човечки ресурси  
- Одделение за финансиски прашања 
-  Одделение за јавни дејности 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 8 и член 63 од Законот за локална самоуправа 
(Службен Весник на Република Македонија бр. 05/2002), член 22 став 1 од Одлуката за 
извршување на Буџетот на Општина Берово за 2020 година со архивски број 09 – 4642/1 од 
26.12.2019 година, Записник со архивски број 05 – 1947/2 од 17.06.2020 година, согласно член 4 
и член 6 став 5 од Правилникот за критериумите и постапката за реализација на трансфери по 
поднесени барања од физички лица за добивање на еднократна парична помош за новородено 
дете со архивски број 09 - 4522/1 од 19.12.2019 година, Градоначалникот на Општина Берово 
донесе   

РЕШЕНИЕ 
 за исплата на средства  

од Буџетот на Општина Берово за 2020 година 
 

1. На лицето Ивана Портарска со адреса на живеење ул.„Партизанска“ бр.xx во Берово 
со ЕМБГ xxxxxxxxxxxxxxxxx, од Буџетот на Општина Берово за 2020 година се доделува парична 
помош во висина од 5.000,оо денари за новородено дете.  

2. Средствата ќе бидат исплатени од Буџетот на Општина Берово за 2020 година 
програма А0 Совет на Општина, потставка 464 990 други трансфери.  

3. Се задолжува Одделението за финансиски прашања да го реализира ова Решение на 
име на Ивана Портарска 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 Ивана Портарска достави Барање за исплата на парична помош за новородено 
дете до Градоначалник на Општина Берово со архивски број 05 – 1947/1 од 17.06.2020 година. 
Комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите за добивање на 
еднократна помош или парична награда направи увид во доставената документација и 
констатираше со записник со архивски број 05 – 1947/2 од 17.06.2020 година дека барателот 
има доставено комплетна документација согласно член 5 од Правилникот за критериумите и 
постапката за реализација на трансфери по поднесени барања од физички лица за добивање на 
еднократна парична помош за новородено дете и дека истиот ги исполнува условите за исплата 
на средства од Буџетот на Општина Берово за 2020 година. Согласно член 22 став 1 од Одлуката 
за извршување на Буџетот на Општина Берово за 2020 година со архивски број 09 – 4642/1 од 
26.12.2019 година, за секое новородено дете чии родители се со место на живеење во Општина 
Берово, ќе се врши исплата на 5.000,оо денари од потставка 464 990 – други трансфери, од 
програмата А0 согласно програмата за социјална заштита.  

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

Правна поука: Против ова Решение може да се поднесе приговор до Градоначалникот на 
Општина Берово во рок од 8 дена по приемот на истото.  
  
 Изготвила: м-р Зорица Ризовска  
 Контролирала: Емилија Ваканска 
 

Бр. 05 – 1947/3                              Општина Берово 
17.06.2020 година       Градоначалник 
Берово        Звонко Пекевски с.р. 
 
Доставено до: 
- именуваниот 
- архива на Општина Берово 
- Одделение за управување со човечки ресурси  
- Одделение за финансиски прашања 
-  Одделение за јавни дејности 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 8 и член 63 од Законот за локална самоуправа 
(Службен Весник на Република Македонија бр. 05/2002), член 22 став 1 од Одлуката за 
извршување на Буџетот на Општина Берово за 2020 година со архивски број 09 – 4642/1 од 
26.12.2019 година, Записник со архивски број 05 – 1784/2 од 02.06.2020 година, согласно член 4 
и член 6 став 5 од Правилникот за критериумите и постапката за реализација на трансфери по 
поднесени барања од физички лица за добивање на еднократна парична помош за новородено 
дете со архивски број 09 - 4522/1 од 19.12.2019 година, Градоначалникот на Општина Берово 
донесе   

РЕШЕНИЕ 
 за исплата на средства  

од Буџетот на Општина Берово за 2020 година 
 

1. На лицето Ирена Миловска со адреса на живеење ул.„Гоце Делчев“ бр.xx во Берово со 
ЕМБГ xxxxxxxxxxxxxxx, од Буџетот на Општина Берово за 2020 година се доделува парична 
помош во висина од 5.000,оо денари за новородено дете.  

2. Средствата ќе бидат исплатени од Буџетот на Општина Берово за 2020 година 
програма А0 Совет на Општина, потставка 464 990 други трансфери.  

3. Се задолжува Одделението за финансиски прашања да го реализира ова Решение на 
име на Ирена Зелничка (моминско презиме), на трансакциска сметка број xxxxxxxxxxxxxxxx  
на НЛБ 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 Ирена Миловска достави Барање за исплата на парична помош за новородено 
дете до Градоначалник на Општина Берово со архивски број 05 – 1784/1 од 29.05.2020 година. 
Комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите за добивање на 
еднократна помош или парична награда направи увид во доставената документација и 
констатираше со записник со архивски број 05 – 1784/2 од 02.06.2020 година дека барателот 
има доставено комплетна документација согласно член 5 од Правилникот за критериумите и 
постапката за реализација на трансфери по поднесени барања од физички лица за добивање на 
еднократна парична помош за новородено дете и дека истиот ги исполнува условите за исплата 
на средства од Буџетот на Општина Берово за 2020 година. Согласно член 22 став 1 од Одлуката 
за извршување на Буџетот на Општина Берово за 2020 година со архивски број 09 – 4642/1 од 
26.12.2019 година, за секое новородено дете чии родители се со место на живеење во Општина 
Берово, ќе се врши исплата на 5.000,оо денари од потставка 464 990 – други трансфери, од 
програмата А0 согласно програмата за социјална заштита.  

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

Правна поука: Против ова Решение може да се поднесе приговор до Градоначалникот на 
Општина Берово во рок од 8 дена по приемот на истото.  
  
 Изготвила: м-р Зорица Ризовска  
 Контролирала: Емилија Ваканска 
 

Бр. 05 – 1784/3                              Општина Берово 
02.06.2020 година       Градоначалник 
Берово        Звонко Пекевски с.р. 
 
Доставено до: 
- именуваниот 
- архива на Општина Берово 
- Одделение за управување со човечки ресурси  
- Одделение за финансиски прашања 
-  Одделение за јавни дејности 



30.07.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.33 117 

Врз основа на член 50 став 1 точка 8 и член 63 од Законот за локална самоуправа 
(Службен Весник на Република Македонија бр. 05/2002), член 22 став 1 од Одлуката за 
извршување на Буџетот на Општина Берово за 2020 година со архивски број 09 – 4642/1 од 
26.12.2019 година, Записник со архивски број 05 – 1638/2 од 22.05.2020 година, согласно член 4 
и член 6 став 5 од Правилникот за критериумите и постапката за реализација на трансфери по 
поднесени барања од физички лица за добивање на еднократна парична помош за новородено 
дете со архивски број 09 - 4522/1 од 19.12.2019 година, Градоначалникот на Општина Берово 
донесе   

РЕШЕНИЕ 
 за исплата на средства  

од Буџетот на Општина Берово за 2020 година 
 

1. На лицето Мерсима Кантурска со адреса на живеење ул.„23-ти Август“ бр.xx во 
Берово со ЕМБГ xxxxxxxxxxxxxxxxx, од Буџетот на Општина Берово за 2020 година се доделува 
парична помош во висина од 5.000,оо денари за новородено дете.  

2. Средствата ќе бидат исплатени од Буџетот на Општина Берово за 2020 година 
програма А0 Совет на Општина, потставка 464 990 други трансфери.  

3. Се задолжува Одделението за финансиски прашања да го реализира ова Решение на 
име на Мерсима Кантурска, на трансакциска сметка број xxxxxxxxxxxxxxxx  на Стопанска 
Банка АД Скопје.  

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

 
ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

Лицето Мерсима Кантурска достави Барање за исплата на парична помош за новородено 
дете до Градоначалник на Општина Берово со архивски број 05 – 1638/1 од 18.05.2020 година. 
Комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите за добивање на 
еднократна помош или парична награда направи увид во доставената документација и 
констатираше со записник со архивски број 05 – 1638/2 од 22.05.2020 година дека барателот 
има доставено комплетна документација согласно член 5 од Правилникот за критериумите и 
постапката за реализација на трансфери по поднесени барања од физички лица за добивање на 
еднократна парична помош за новородено дете и дека истиот ги исполнува условите за исплата 
на средства од Буџетот на Општина Берово за 2020 година. Согласно член 22 став 1 од Одлуката 
за извршување на Буџетот на Општина Берово за 2020 година со архивски број 09 – 4642/1 од 
26.12.2019 година, за секое новородено дете чии родители се со место на живеење во Општина 
Берово, ќе се врши исплата на 5.000,оо денари од потставка 464 990 – други трансфери, од 
програмата А0 согласно програмата за социјална заштита.  

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

Правна поука: Против ова Решение може да се поднесе приговор до Градоначалникот на 
Општина Берово во рок од 8 дена по приемот на истото.  
  
 Изготвила: м-р Зорица Ризовска  
 Контролирала: Емилија Ваканска 
 

Бр. 05 – 1638/3                              Општина Берово 
22.05.2020 година       Градоначалник 
Берово        Звонко Пекевски с.р. 
 
Доставено до: 
- именуваниот 
- архива на Општина Берово 
- Одделение за управување со човечки ресурси  
- Одделение за финансиски прашања 
-  Одделение за јавни дејности 



30.07.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.33 118 

Врз основа на член 50 став 1 точка 8 и член 63 од Законот за локална самоуправа 
(Службен Весник на Република Македонија бр. 05/2002), член 22 став 1 од Одлуката за 
извршување на Буџетот на Општина Берово за 2020 година со архивски број 09 – 4642/1 од 
26.12.2019 година, Записник со архивски број 05 – 1950/2 од 17.06.2020 година, согласно член 4 
и член 6 став 5 од Правилникот за критериумите и постапката за реализација на трансфери по 
поднесени барања од физички лица за добивање на еднократна парична помош за новородено 
дете со архивски број 09 - 4522/1 од 19.12.2019 година, Градоначалникот на Општина Берово 
донесе   

РЕШЕНИЕ 
 за исплата на средства  

од Буџетот на Општина Берово за 2020 година 
 

1. На лицето Милена Кускинска Салчин со адреса на живеење ул.„Белградска“ бр.xx во 
Берово со ЕМБГ xxxxxxxxxxxxxxx, од Буџетот на Општина Берово за 2020 година се доделува 
парична помош во висина од 5.000,оо денари за новородено дете.  

2. Средствата ќе бидат исплатени од Буџетот на Општина Берово за 2020 година 
програма А0 Совет на Општина, потставка 464 990 други трансфери.  

3. Се задолжува Одделението за финансиски прашања да го реализира ова Решение на 
име на Милена Кускинска 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 Милена Кускинска Салчин достави Барање за исплата на парична помош за 
новородено дете до Градоначалник на Општина Берово со архивски број 05 – 1950/1 од 
17.06.2020 година. Комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите 
за добивање на еднократна помош или парична награда направи увид во доставената 
документација и констатираше со записник со архивски број 05 – 1950/2 од 17.06.2020 година 
дека барателот има доставено комплетна документација согласно член 5 од Правилникот за 
критериумите и постапката за реализација на трансфери по поднесени барања од физички лица 
за добивање на еднократна парична помош за новородено дете и дека истиот ги исполнува 
условите за исплата на средства од Буџетот на Општина Берово за 2020 година. Согласно член 
22 став 1 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Берово за 2020 година со архивски 
број 09 – 4642/1 од 26.12.2019 година, за секое новородено дете чии родители се со место на 
живеење во Општина Берово, ќе се врши исплата на 5.000,оо денари од потставка 464 990 – 
други трансфери, од програмата А0 согласно програмата за социјална заштита.  

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

Правна поука: Против ова Решение може да се поднесе приговор до Градоначалникот на 
Општина Берово во рок од 8 дена по приемот на истото.  
  
 Изготвила: м-р Зорица Ризовска  
 Контролирала: Емилија Ваканска 
 

Бр. 05 – 1950/3                              Општина Берово 
17.06.2020 година       Градоначалник 
Берово        Звонко Пекевски с.р. 
 
Доставено до: 
- именуваниот 
- архива на Општина Берово 
- Одделение за управување со човечки ресурси  
- Одделение за финансиски прашања 
-  Одделение за јавни дејности 



30.07.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.33 119 

Врз основа на член 50 став 1 точка 8 и член 63 од Законот за локална самоуправа 
(Службен Весник на Република Македонија бр. 05/2002), член 22 став 1 од Одлуката за 
извршување на Буџетот на Општина Берово за 2020 година со архивски број 09 – 4642/1 од 
26.12.2019 година, Записник со архивски број 05 – 1764/2 од 02.06.2020 година, согласно член 4 
и член 6 став 5 од Правилникот за критериумите и постапката за реализација на трансфери по 
поднесени барања од физички лица за добивање на еднократна парична помош за новородено 
дете со архивски број 09 - 4522/1 од 19.12.2019 година, Градоначалникот на Општина Берово 
донесе   

РЕШЕНИЕ 
 за исплата на средства  

од Буџетот на Општина Берово за 2020 година 
 

1. На лицето Тања Сачкарска со адреса на живеење ул.„7“ бр.xx во Берово со ЕМБГ 
xxxxxxxxxxxxx, од Буџетот на Општина Берово за 2020 година се доделува парична помош во 
висина од 5.000,оо денари за новородено дете.  

2. Средствата ќе бидат исплатени од Буџетот на Општина Берово за 2020 година 
програма А0 Совет на Општина, потставка 464 990 други трансфери.  

3. Се задолжува Одделението за финансиски прашања да го реализира ова Решение на 
име на Тања Сачкарска 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 Тања Сачкарска достави Барање за исплата на парична помош за новородено 
дете до Градоначалник на Општина Берово со архивски број 05 – 1764/1 од 28.05.2020 година. 
Комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите за добивање на 
еднократна помош или парична награда направи увид во доставената документација и 
констатираше со записник со архивски број 05 – 1764/2 од 02.06.2020 година дека барателот 
има доставено комплетна документација согласно член 5 од Правилникот за критериумите и 
постапката за реализација на трансфери по поднесени барања од физички лица за добивање на 
еднократна парична помош за новородено дете и дека истиот ги исполнува условите за исплата 
на средства од Буџетот на Општина Берово за 2020 година. Согласно член 22 став 1 од Одлуката 
за извршување на Буџетот на Општина Берово за 2020 година со архивски број 09 – 4642/1 од 
26.12.2019 година, за секое новородено дете чии родители се со место на живеење во Општина 
Берово, ќе се врши исплата на 5.000,оо денари од потставка 464 990 – други трансфери, од 
програмата А0 согласно програмата за социјална заштита.  

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

Правна поука: Против ова Решение може да се поднесе приговор до Градоначалникот на 
Општина Берово во рок од 8 дена по приемот на истото.  
  
 Изготвила: м-р Зорица Ризовска  
 Контролирала: Емилија Ваканска 
 

Бр. 05 – 1764/3                              Општина Берово 
02.06.2020 година       Градоначалник 
Берово        Звонко Пекевски с.р. 
 
Доставено до: 
- именуваниот 
- архива на Општина Берово 
- Одделение за управување со човечки ресурси  
- Одделение за финансиски прашања 
-  Одделение за јавни дејности 



30.07.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.33 120 

Врз основа на член 50 став 1 точка 8 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник 
на Република Македонија бр. 05/2002), член 5 став 1 од Правилникот за критериумите и 
постапката за реализација на трансфери по поднесени барања од физички лица за добивање на 
еднократна парична помош бр. 01 - 543/1 од 01.03.2016 година, врз основа на поднесеното 
барање со брoj 05 - 1652/1 од 18.05.2020 година и Записник од Комисијата за утврдување кои 
физички лица ги исполнуваат критериумите за добивање на еднократна парична помош со 
архивски број 05 – 1652/2 од 22.05.2020 година, Градоначалникот на Општина Берово донесе 

РЕШЕНИЕ 
 за исплата на парична помош  

од Буџетот на Општина Берово за 2020 година 
 

1. Од средствата на Буџетот на Општина Берово за 2020 година на лицето Глигор 
Пачемски со адреса на живеење ул. „/“ бр./ во 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 2020 година 
програма А0 Совет на Општина, потставка 464 990 други трансфери.  

3. Се задолжува Одделението за финансиски прашања да го реализира ова Решение на 
име на Глигор Пачемски на трансакциска сметка xxxxxxxxxxxxxxxx  на Уни Банка АД Скопје.  

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

           ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 
 
Од страна на лицето Глигор Пачемски е поднесено Барање за добивање на еднократна 

парична помош со наш архивски број 05 – 1652/1 примено во архива на Општина Берово на ден 
22.05.2020 година. Комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите 
за добивање на еднократна парична помош го разгледа поднесеното барање и од страна на 
Комисијата е изготвен Записник со архивски број 05 – 1652/2 од 22.05.2020 година, во кој од 
приложените документи Комисијата констатираше дека потребната документација е комплетна 
и барателот ги исполнува критериумите за доделување на средства за еднократна парична 
помош согласно член 5 став 1 од Правилникот за критериумите и постапката за реализација на 
трансфери по поднесени барања од физички лица за добивање на еднократна парична помош со 
архивски број 01 - 543/1 од 01.03.2016 година.  

Врз основа на претходнонаведеното, Градоначалникот одлучи како во член 1 од изреката 
на ова Решение.  

Правна поука: Против ова Решение може да се поднесе приговор до градоначалникот на 
Општина Берово во рок од 8 дена од приемот на истото.  
 

Изготвила: м-р Зорица Ризовска  
Контролирала: Емилија Ваканска 

 
Бр. 05 – 1652/3      Општина Берово 
22.05.2020 година          Градоначалник 
Берово        Звонко Пекевски с.р. 
 
   Доставено до: 
- именуваниот 
- архива на Општина Берово 
- Одделение за финансиски прашања 
- Одделение за јавни дејности 
- Комисија за утврдување за исполнување на доделување на еднократна парична помош 

 
 
 



30.07.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.33 121 

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 – 1386/1 од 22.04.2020 година и Записник од Комисијата за утврдување кои 
физички лица ги исполнуваат критериумите за добивање на еднократна парична помош со 
архивски број 05 – 1386/2 од 22.05.2020 година, Градоначалникот на Општина Берово донесе 

РЕШЕНИЕ 
 за исплата на парична помош  

од Буџетот на Општина Берово за 2020 година 
 

1. Од средствата на Буџетот на Општина Берово за 2020 година на лицето Енгин 
Чиндаровски со адреса на живеење ул. „23-ти Август“ бр.xxxxxxxxxxxxxx во Берово со ЕМБГ 
xxxxxxxxxxxxxxxx, 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 2020 година 
програма А0 Совет на Општина, потставка 464 990 други трансфери.  

3. Се задолжува Одделението за финансиски прашања да го реализира ова Решение на 
име на Енгин Чиндаровски на трансакциска сметка xxxxxxxxxxxxxxx  на Охридска Банка.  

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

           ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 
Од страна на лицето Енгин Чиндаровски е поднесено Барање за добивање на еднократна 

парична помош со наш архивски број 05 – 1386/1 примено во архива на Општина Берово на ден 
22.04.2020 година. Комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите 
за добивање на еднократна парична помош го разгледа поднесеното барање и од страна на 
Комисијата е изготвен Записник со архивски број 05 – 1386/2 од 22.05.2020 година, во кој од 
приложените документи Комисијата констатираше дека потребната документација е комплетна 
и барателот ги исполнува критериумите за доделување на средства за еднократна парична 
помош согласно член 4 став 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.  
 

Изготвила: м-р Зорица Ризовска  
Контролирала: Емилија Ваканска 

 
Бр. 05 – 1386/3       Општина Берово 
22.05.2020 година          Градоначалник 
Берово        Звонко Пекевски с.р. 
 
   Доставено до: 
- именуваниот 
- архива на Општина Берово 
- Одделение за финансиски прашања 
- Одделение за јавни дејности 
- Комисија за утврдување за исполнување на доделување на еднократна парична помош 

 

 
 



30.07.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.33 122 

Врз основа на член 50 став 1 точка 8 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник 
на Република Македонија бр. 05/2002), член 5 став 1 од Правилникот за критериумите и 
постапката за реализација на трансфери по поднесени барања од физички лица за добивање на 
еднократна парична помош бр. 01 - 543/1 од 01.03.2016 година, врз основа на поднесеното 
барање со брoj 05 - 1622/1 од 15.05.2020 година и Записник од Комисијата за утврдување кои 
физички лица ги исполнуваат критериумите за добивање на еднократна парична помош со 
архивски број 05 – 1622/2 од 22.05.2020 година, Градоначалникот на Општина Берово донесе 

РЕШЕНИЕ 
 за исплата на парична помош  

од Буџетот на Општина Берово за 2020 година 
 

1. Од средствата на Буџетот на Општина Берово за 2020 година на лицето Игор 
Пачемски со адреса на живеење ул. „11-ти Октомври“ бр.xx во 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 2020 година 
програма А0 Совет на Општина, потставка 464 990 други трансфери.  

3. Се задолжува Одделението за финансиски прашања да го реализира ова Решение на 
име на Игор Пачемски на трансакциска сметка xxxxxxxxxxxxx  на Уни Банка АД Скопје.  

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

           ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 
 
Од страна на лицето Игор Пачемски е поднесено Барање за добивање на еднократна 

парична помош со наш архивски број 05 – 1622/1 примено во архива на Општина Берово на ден 
15.05.2020 година. Комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите 
за добивање на еднократна парична помош го разгледа поднесеното барање и од страна на 
Комисијата е изготвен Записник со архивски број 05 – 1622/2 од 22.05.2020 година, во кој од 
приложените документи Комисијата констатираше дека потребната документација е комплетна 
и барателот ги исполнува критериумите за доделување на средства за еднократна парична 
помош согласно член 5 став 1 од Правилникот за критериумите и постапката за реализација на 
трансфери по поднесени барања од физички лица за добивање на еднократна парична помош со 
архивски број 01 - 543/1 од 01.03.2016 година.  

Врз основа на претходнонаведеното, Градоначалникот одлучи како во член 1 од изреката 
на ова Решение.  

Правна поука: Против ова Решение може да се поднесе приговор до градоначалникот на 
Општина Берово во рок од 8 дена од приемот на истото.  
 

Изготвила: м-р Зорица Ризовска  
Контролирала: Емилија Ваканска 

 
Бр. 05 – 1622/3      Општина Берово 
22.05.2020 година          Градоначалник 
Берово        Звонко Пекевски с.р. 
 
   Доставено до: 
- именуваниот 
- архива на Општина Берово 
- Одделение за финансиски прашања 
- Одделение за јавни дејности 
- Комисија за утврдување за исполнување на доделување на еднократна парична помош 

 

 
 



30.07.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.33 123 

Врз основа на член 50 став 1 точка 8 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник 
на Република Македонија бр. 05/2002), член 5 став 2 од Правилникот за критериумите и 
постапката за реализација на трансфери по поднесени барања од физички лица за добивање на 
еднократна парична помош бр. 01 - 543/1 од 01.03.2016 година, врз основа на поднесеното 
барање со брoj 05 - 1871/1 од 08.06.2020 година и Записник од Комисијата за утврдување кои 
физички лица ги исполнуваат критериумите за добивање на еднократна парична помош со 
архивски број 05 – 1871/3 од 17.06.2020 година, Градоначалникот на Општина Берово донесе 

РЕШЕНИЕ 
 за исплата на парична помош  

од Буџетот на Општина Берово за 2020 година 
 

1. Од средствата на Буџетот на Општина Берово за 2020 година на лицето Јованка 
Тркалевска со адреса на живеење ул. „/“ бр./ во с.Митрашинци, Берово со ЕМБГ 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, да се исплати парична помош во висина од 2.000,оо денари поради 
незавидна финансиска состојба.   

2. Средствата ќе бидат исплатени од Буџетот на Општина Берово за 2020 година 
програма А0 Совет на Општина, потставка 464 990 други трансфери.  

3. Се задолжува Одделението за финансиски прашања да го реализира ова Решение на 
име на Јованка Тркалевска на трансакциска сметка xxxxxxxxxxxxxxxxxx  на Еуростандард 
Банка АД Скопје.  

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

           ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 
Од страна на лицето Јованка Тркалевска е поднесено Барање за добивање на еднократна 

парична помош со наш архивски број 05 – 1871/1 примено во архива на Општина Берово на ден 
08.06.2020 година. Комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите 
за добивање на еднократна парична помош го разгледа поднесеното барање и од страна на 
Комисијата е изготвен Записник со архивски број 05 – 1871/3 од 17.06.2020 година, во кој од 
приложените документи Комисијата констатираше дека потребната документација е комплетна 
и барателот ги исполнува критериумите за доделување на средства за еднократна парична 
помош согласно член 5 став 2 од Правилникот за критериумите и постапката за реализација на 
трансфери по поднесени барања од физички лица за добивање на еднократна парична помош со 
архивски број 01 - 543/1 од 01.03.2016 година.  

Врз основа на претходнонаведеното, Градоначалникот одлучи како во член 1 од изреката 
на ова Решение.  

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

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

Изготвила: м-р Зорица Ризовска  
Контролирала: Емилија Ваканска 

 
Бр. 05 – 1871/4      Општина Берово 
17.06.2020 година          Градоначалник 
Берово        Звонко Пекевски с.р. 
 
   Доставено до: 
- именуваниот 
- архива на Општина Берово 
- Одделение за финансиски прашања 
- Одделение за јавни дејности 
- Комисија за утврдување за исполнување на доделување на еднократна парична помош 

 
 



30.07.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.33 124 

Врз основа на член 50 став 1 точка 8 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник 
на Република Македонија бр. 05/2002), член 5 став 1 од Правилникот за критериумите и 
постапката за реализација на трансфери по поднесени барања од физички лица за добивање на 
еднократна парична помош бр. 01 - 543/1 од 01.03.2016 година, врз основа на поднесеното 
барање со брoj 05 - 1872/1 од 08.06.2020 година и Записник од Комисијата за утврдување кои 
физички лица ги исполнуваат критериумите за добивање на еднократна парична помош со 
архивски број 05 – 1872/3 од 11.06.2020 година, Градоначалникот на Општина Берово донесе 

РЕШЕНИЕ 
 за исплата на парична помош  

од Буџетот на Општина Берово за 2020 година 
 

1. Од средствата на Буџетот на Општина Берово за 2020 година на лицето Катерина 
Кацарска со адреса на живеење 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 2020 година 
програма А0 Совет на Општина, потставка 464 990 други трансфери.  

3. Се задолжува Одделението за финансиски прашања да го реализира ова Решение на 
име на Катерина Кацарска на трансакциска сметка xxxxxxxxxxxxxxx  на Стопанска Банка АД 
Скопје.  

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

           ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 
 
Од страна на лицето Катерина Кацарска е поднесено Барање за добивање на еднократна 

парична помош со наш архивски број 05 – 1872/1 примено во архива на Општина Берово на ден 
08.06.2020 година. Комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите 
за добивање на еднократна парична помош го разгледа поднесеното барање и од страна на 
Комисијата е изготвен Записник со архивски број 05 – 1872/3 од 22.05.2020 година, во кој од 
приложените документи Комисијата констатираше дека потребната документација е комплетна 
и барателот ги исполнува критериумите за доделување на средства за еднократна парична 
помош согласно член 5 став 1 од Правилникот за критериумите и постапката за реализација на 
трансфери по поднесени барања од физички лица за добивање на еднократна парична помош со 
архивски број 01 - 543/1 од 01.03.2016 година.  

Врз основа на претходнонаведеното, Градоначалникот одлучи како во член 1 од изреката 
на ова Решение.  

Правна поука: Против ова Решение може да се поднесе приговор до градоначалникот на 
Општина Берово во рок од 8 дена од приемот на истото.  
 

Изготвила: м-р Зорица Ризовска  
Контролирала: Емилија Ваканска 

 
Бр. 05 – 1872/4      Општина Берово 
11.06.2020 година          Градоначалник 
Берово        Звонко Пекевски с.р. 
 
   Доставено до: 
- именуваниот 
- архива на Општина Берово 
- Одделение за финансиски прашања 
- Одделение за јавни дејности 
- Комисија за утврдување за исполнување на доделување на еднократна парична помош 

 
 



30.07.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.33 125 

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 – 1642/1 од 18.05.2020 година и Записник од Комисијата за утврдување кои 
физички лица ги исполнуваат критериумите за добивање на еднократна парична помош со 
архивски број 05 – 1642/3 од 17.06.2020 година, Градоначалникот на Општина Берово донесе 

РЕШЕНИЕ 
 за исплата на парична помош  

од Буџетот на Општина Берово за 2020 година 
 

1. Од средствата на Буџетот на Општина Берово за 2020 година на лицето Милка 
Трајановска со адреса на живеење с.Митрашинци, Берово со ЕМБГ xxxxxxxxxxxxxxxx, 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 2020 година 
програма А0 Совет на Општина, потставка 464 990 други трансфери.  

3. Се задолжува Одделението за финансиски прашања да го реализира ова Решение на 
име на Милка Трајановска на трансакциска сметка xxxxxxxxxxxxxxxxx  на Шпаркасе Банка.  

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

           ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 
Од страна на лицето Милка Трајановска е поднесено Барање за добивање на еднократна 

парична помош со наш архивски број 05 – 1642/1 примено во архива на Општина Берово на ден 
18.05.2020 година. Комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите 
за добивање на еднократна парична помош го разгледа поднесеното барање и од страна на 
Комисијата е изготвен Записник со архивски број 05 – 1642/3 од 17.06.2020 година, во кој од 
приложените документи Комисијата констатираше дека потребната документација е комплетна 
и барателот ги исполнува критериумите за доделување на средства за еднократна парична 
помош согласно член 4 став 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.  
 

Изготвила: м-р Зорица Ризовска  
Контролирала: Емилија Ваканска 

 
Бр. 05 – 1642/4       Општина Берово 
17.06.2020 година          Градоначалник 
Берово        Звонко Пекевски с.р. 
 
   Доставено до: 
- именуваниот 
- архива на Општина Берово 
- Одделение за финансиски прашања 
- Одделение за јавни дејности 
- Комисија за утврдување за исполнување на доделување на еднократна парична помош 
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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 – 1660/1 од 19.05.2020 година и Записник од Комисијата за утврдување кои 
физички лица ги исполнуваат критериумите за добивање на еднократна парична помош со 
архивски број 05 – 1660/2 од 22.05.2020 година, Градоначалникот на Општина Берово донесе 

РЕШЕНИЕ 
 за исплата на парична помош  

од Буџетот на Општина Берово за 2020 година 
 

1. Од средствата на Буџетот на Општина Берово за 2020 година на лицето Стојан 
Станковски со адреса на живеење ул. „Балканска“ бр.xx во Берово со ЕМБГ xxxxxxxxxxxxxx, 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 2020 година 
програма А0 Совет на Општина, потставка 464 990 други трансфери.  

3. Се задолжува Одделението за финансиски прашања да го реализира ова Решение на 
име на Стојан Станковски на трансакциска сметка xxxxxxxxxxxxxxxxx  на Уни Банка АД Скопје.  

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

           ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 
Од страна на лицето Стојан Станковски е поднесено Барање за добивање на еднократна 

парична помош со наш архивски број 05 – 1660/1 примено во архива на Општина Берово на ден 
19.05.2020 година. Комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите 
за добивање на еднократна парична помош го разгледа поднесеното барање и од страна на 
Комисијата е изготвен Записник со архивски број 05 – 1660/2 од 22.05.2020 година, во кој од 
приложените документи Комисијата констатираше дека потребната документација е комплетна 
и барателот ги исполнува критериумите за доделување на средства за еднократна парична 
помош согласно член 4 став 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.  
 

Изготвила: м-р Зорица Ризовска  
Контролирала: Емилија Ваканска 

 
Бр. 05 – 1660/3       Општина Берово 
22.05.2020 година          Градоначалник 
Берово        Звонко Пекевски с.р. 
 
   Доставено до: 
- именуваниот 
- архива на Општина Берово 
- Одделение за финансиски прашања 
- Одделение за јавни дејности 
- Комисија за утврдување за исполнување на доделување на еднократна парична помош 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 16 од Законот за локална самоуправа (Службен весник 

бр.05/2002), 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), а согласно Проектот на УСАИД за 

меѓуетничка интеграција на младите во образованието (МИМО) и Македонски центар за 

граѓанско образование, Градоначалникот на општина Берово донесе: 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за формирање Координативно тело за унапредување на меѓуетничката 

интеграција во училиштата 

 

1. За членови на Координативно тело за унапредување на меѓуетничката интеграција 

во училиштата се номинираат следните лица: 

 

Од Општина Берово: 

- Биљана Марковска 

- Биљана Каламадевска; 

 

Од Совет на општина Берово: 

- Јованка Василевска Петрушева 

- Емилија Пачемска 

 

Од ООУ„Дедо Иљо Малешевски“– Берово: 

- Ванчо Чибански 

- Слаѓана Чиплаковска 

 

Од ОСУ “Ацо Русковски” Берово: 

- Ана Пеовска; 

- Јованка Пешначка; 

 

Од ООУ„Никола Петров Русински“: 

- Сања Галабовска 

- Ленче Чипевска 

 

2. Лицата номинирани со член 1 на оваа Решение  преку Координативно тело за 

унапредување на меѓуетничката интеграција во училиштата ќе учествуваат во 

изготвувањето и унапредувањето на планирање, поддршка, реализација и следење на 

активностите за меѓуетничка кохезија и младински иницијативи во образовните 

институции во општина Берово, како и изработка на Стратегија за меѓуетничка 

интеграција во образованието и граѓанска вклученост. 

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

гласник на Општина Берово“.  

 

Бр.08-1945/1                             Општина Берово  

17.6.2020 годинa                                                                              Градоначалник 

Берово                    Звонко Пекевски с.р. 
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ИЗДАВА: 

ОПШТИНА БЕРОВО 


