
26.02.2019 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО    бр. 17  стр. 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

  

 

 

С О Д Р Ж И Н А 

З  А К  Л  У  Ч  О  К за  објавување на О Д Л У К А за сопствено учество и одобрување на 

финансиски средства на Општина Берово во реализација на проектот „Реконструкција на 

улици во с.Двориште”- Општина Берово……………………………............................................ 

 

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

Берово во реализација на проектот „Реконструкција на улици во с.Двориште” - Општина 

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

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К за  објавување на О Д Л У К А за сопствено учество и одобрување на 

финансиски средства на Општина Берово во реализација на проектот “Реконструкција на 

улици во с.Русиново” - Општина Берово........................................................................................ 

 

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

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

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

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К за  објавување на З А К Л У Ч О К за прифаќање на Извештај за 

извршен попис на парични средства на жиро сметките, благајната, побарувањата, 

градежните објекти, улици, патишта и опрема на општина Берово за 2018 година.................. 

 

З А К Л У Ч О К за прифаќање на Извештај за извршен попис на парични средства на жиро 

сметките, благајната, побарувањата, градежните објекти, улици, патишта и опрема на 

општина Берово за 2018 година....................................................................................................... 

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К за  објавување на О Д Л У К А за расходување на основни средства и 

ситен инвентар на Општина Берово................................................................................................ 

 

О Д Л У К А за расходување на основни средства и ситен инвентар на Општина Берово....... 

 

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

 

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

 

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

Деталниот урбанистички план на Берово во однос на легализацијата на објекти надвор од 

дефинираниот план за КП бр. 13695/4 КО Берово – вон град во Берово.................................... 

 

ИЗЛЕГУВА ПО 

ПОТРЕБА 

26.02.2019 

БРОЈ  17 

ПРИМЕРОКОТ Е 

БЕСПЛАТЕН 

       СЛУЖБЕН   ГЛАСНИК 

       НА ОПШТИНА  БЕРОВО 



26.02.2019 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО    бр. 17  стр. 

 

 

 

2 

O   D   L   U   K   A Za usoglasvawe na namenite na Detalniot urbanisti~ki plan na 
Berovo, vo odnos na legalizacija na objekti nadvor od definiraniot opfat na planot 
za KP br. 13695/4, KO Berovo - von g.р., vo Berovo.................................................................. 
 
РЕШЕНИЕ за исплата на парична помош од Буџетот на Општина Берово за 2019 година на 

Гроздана Костадиновска................................................................................................................... 

 
РЕШЕНИЕ за исплата на парична помош од Буџетот на Општина Берово за 2019 година на 

Даниела Мишевска............................................................................................................................ 

 

РЕШЕНИЕ за исплата на парична помош од Буџетот на Општина Берово за 2019 година на 

Невена Тренчовска............................................................................................................................ 

 

РЕШЕНИЕ за исплата на парична помош од Буџетот на Општина Берово за 2019 година на 

Љубчо Радински................................................................................................................................ 

 

РЕШЕНИЕ за исплата на парична помош од Буџетот на Општина Берово за 2019 година на 

Мара Пуреовска................................................................................................................................. 

 

РЕШЕНИЕ за исплата на парична помош од Буџетот на Општина Берово за 2019 година на 

Марија Чочовски............................................................................................................................... 

 

РЕШЕНИЕ за исплата на парична помош од Буџетот на Општина Берово за 2019 година на 

Валентина Предарска........................................................................................................................ 

 

РЕШЕНИЕ за исплата на парична помош од Буџетот на Општина Берово за 2019 година на 

Емилија Сачкарска………………………………………………………………………………… 
 
РЕШЕНИЕ за исплата на парична помош од Буџетот на Општина Берово за 2019 година на 

Јулија Новоселска.............................................................................................................................. 
 
РЕШЕНИЕ за исплата на парична помош од Буџетот на Општина Берово за 2019 година на 

Маја Марковски................................................................................................................................. 
 
РЕШЕНИЕ за исплата на парична помош од Буџетот на Општина Берово за 2019 година на 

Марија Чепленска.............................................................................................................................. 
 
РЕШЕНИЕ за исплата на парична помош од Буџетот на Општина Берово за 2019 година на 

Сара Бошнаковска............................................................................................................................. 
 
РЕШЕНИЕ за исплата на парична помош од Буџетот на Општина Берово за 2019 година на 

Сунчица Стајковска.......................................................................................................................... 
 
РЕШЕНИЕ за исплата на парична помош од Буџетот на Општина Берово за 2019 година на 

Тамара Финдаковска......................................................................................................................... 
 
РЕШЕНИЕ за исплата на парична помош од Буџетот на Општина Берово за 2019 година на 

Александар Матиќ............................................................................................................................. 
 

 



26.02.2019 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО    бр. 17  стр. 

 

 

 

3 

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

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

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

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на  

 

О Д Л У К А  

за сопствено учество и одобрување на финансиски средства на Општина Берово 

 во реализација на проектот „Реконструкција на улици во с.Двориште” 

 - Општина Берово 

 

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

Берово во реализација на проектот „Реконструкција на улици во с.Двориште” - Општина Берово,  

Бр.09-677/1, што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 26.02.2019 

година. 

 

Бр.08-693/1                                                                                ОПШТИНА  БЕРОВО 

26.02.2019 год.                                                                                Градоначалник 

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

 

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

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

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

ден 26.02.2019 година донесе: 

О Д Л У К А  

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

проектот „Реконструкција на улици во с.Двориште” - Општина Берово 

 

Член 1 

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

учество на Општина Берово во реализација на проектот „Реконструкција на улици во с.Двориште” - 

Општина Берово. 

Член 2 

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

од вкупната вредност на предлог-проекти за развој на подрачја со специфични развојни потреби.  

 

Член 3 

 Проектот „Реконструкција на улици во с. Двориште” - Општина Берово ќе биде аплициран 

до Минстерството за локална самоуправа и Бирото за регионален развој во партнерство со 

Општина Пехчево и Општина Делчево, за добивање на средства од Јавен повик за прибирање на 

предлог проекти за развој на подрачја со специфични развојни потреби и за развој на селата  за 

2019 година за предлог-проекти за развој на подрачја со специфични развојни потреби. 

 

Член 4 

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

Општина Берово за 2019 година. 

Член 5 

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

на Општина Берово“. 

    

    

Бр.09-677/1                                                                                 Совет на Општина Берово 

26.02.2019 година                                                                                 Претседател 

Берово                                           Јован Матеничарски с.р. 

 



26.02.2019 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО    бр. 17  стр. 

 

 

 

4 

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

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

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

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на  

 

О Д Л У К А  

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

реализација на проектот 

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

 

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

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

Бр.09-678/1, што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 26.02.2019 

година. 

 

Бр.08-693/2                                                                                ОПШТИНА  БЕРОВО 

26.02.2019 год.                                                                                Градоначалник 

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

 

 

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

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

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

ден 26.02.2019 година донесе: 

О Д Л У К А  

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

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

 

Член 1 

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

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

Општина Берово. 

Член 2 

 

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

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

 

Член 3 

 Проектот “Реконструкција на улици во с.Русиново” - Општина Берово ќе биде аплициран до 

Минстерството за локална самоуправа и Бирото за регионален развој во партнерство со Општина 

Пехчево и Општина Делчево, за добивање на средства од Јавен повик за прибирање на предлог 

проекти за развој на подрачја со специфични развојни потреби и за развој на селата  за 2019 година 

за предлог-проекти за развој на селата. 

Член 4 

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

Општина Берово за 2019 година. 

Член 5 

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

на Општина Берово“. 

 

    

Бр.09-678 /1                                                                                Совет на Општина Берово 

26.02.2019 година                                                                                  Претседател 

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

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

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

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на  

 

З А К Л У Ч О К 

за прифаќање на Извештај за извршен попис на парични средства на жиро сметките, 

благајната, побарувањата, градежните објекти, улици, патишта и опрема на општина 

Берово за 2018 година 

 

Се објавува З А К Л У Ч О К за прифаќање на Извештај за извршен попис на парични 

средства на жиро сметките, благајната, побарувањата, градежните објекти, улици, патишта 

и опрема на општина Берово за 2018 година,  Бр.09-689/1, што Советот на Општина Берово 

го донесе на седницата што се одржа на 26.02.2019 година. 

 

Бр.08-693/3                                                                                ОПШТИНА  БЕРОВО 

26.02.2019 год.                                                                                Градоначалник 

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

 

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

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

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

седницата одржана на 26.02.2019 година донесе: 

 

З А К Л У Ч О К 

за прифаќање на Извештај за извршен попис на парични средства на жиро сметките, 

благајната, побарувањата, градежните објекти, улици, патишта и опрема на општина 

Берово за 2018 година 

 

1. Советот на Општина Берово го прифаќа Извештајот за извршен попис на парични 

средства на жиро сметките, благајната, побарувањата, градежните објекти, улици, 

патишта и опрема на општина Берово за 2018 година. 

 

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

гласник на Општина Берово“. 

 

 

Бр.09-689/1                                                                            Совет на Општина Берово 

26.02.2019 година                                                                               Претседател 

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

 

 



26.02.2019 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО    бр. 17  стр. 

 

 

 

6 

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

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

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

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на  

 

О Д Л У К А 

за расходување на основни средства и ситен инвентар на Општина Берово 

 

Се објавува О Д Л У К А за расходување на основни средства и ситен инвентар на 

Општина Берово, Бр.09-690/1, што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што 

се одржа на 26.02.2019 година. 

 

Бр.08-693/4                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

26.02.2019 год.                                                                                Градоначалник 

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

 

 

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

РМ“ бр.5/02) и во согласност со член 34 од Правилникот за сметководствто на Буцетите и 

Буџетските корисници (“Службен Весник на Република Македонија” 

Бр.28/2003.....101/2013), Советот на Општина Берово на Седницата одржана на 26.02.2019 

година донесе: 

О Д Л У К А 

за расходување на основни средства и ситен инвентар на Општина Берово 

 

Член 1 

 Советот на Општина Берово врши расходување на основни средства и ситен 

инвентар врз основа на предлозите за расходување на основни средства и ситен инвентар 

од пописната Комисија на Општина Берово за вршење на попис за 2018 година, прифатени 

од Градоначалникот на Општина Берово и тоа: 

 

Ред

. 

Бро

ј 

Инвент

арен 

број 

(код) 

ОПИС  (назив, тип, 

модел, фабричен број 

и слично)                                                                                         

Един. 

Мера 

Количин

и 

Вкупно 
Амортизаци

ја 

Сегашна 

вредност 

Денари Денари Денари 

1 0221 
Принтер DELL 

расипан соба 42 
1 3,468.00 

3,468.00 0.00 

2 0103 
Принтер DELL 

расипан соба 42 
1 3,468.00 

3,468.00 0.00 

3 95 Монитор Саматрон                                подрум 1 1,388.00 1,388.00 0.00 

4 82 Куќиште Делукс                                     
подрум 1 2,544.00 2,544.00 0.00 

5 185 Принтер HP 1100   1       

6 0223 
Мало болјерче 

расипано  подрум 
1   

  0.00 

7   
Мобилен телефон 

Самсунг соба 38 
1 4,270.00 

4,270.00 0.00 

8 0602/И Кукиште HP- Зоран подрум 1 9,250.00 9,250.00 0 
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Т 

9 184 монитор ДЕЛЛ   1 3468 3468 0 

10   Куќиште МААСП   1 1,067.00 1067 0.00 

11 179 Куќиште                                                          подрум 1 2,349.00 2,349.00 0.00 

12 180 
Монитор Саматрон                                      

ТППЕ подрум 
1 1,281.00 

1,281.00 0.00 

13 462 
Принтер ХП Ласер Џет 

расипан подрум 
1 10,407.00 

10,407.00 0.00 

14 
0532/И

Т 

Безжичен рутер  - 

Linksys 
  1 2,106.00 1,687.00 419 

15   
Дрвени столови 

полутапацирани подрум 
3 6,720.00 

6,720.00 0.00 

16 162 Монитор ИТ Солар подрум 1 1,388.00 1,388.00 0.00 

17 152 Монитор сампо 511 подрум 1 1,388.00 1,388.00 0.00 

18 153 УПС  подрум 1 5,338.00 5,338.00 0.00 

19 151 Куќиште сервер ДЕЛ подрум 1 28,909.00 28,909.00 0.00 

20 0100 
Принтер Херор 3150 

ласерџет        расипан соба 45 
1 

2,852.00 2,852.00 1.00 

21 112 
Принтер ХП Д1380                             

расипан соба 45 
1 

3,468.00 3,468.00 0.00 

22 502 

Телефон генерал 

електрик               

расипан соба 45 

1 

1,067.00 1,067.00 0.00 

23 0064 Дрвен стол скршен подрум 1 534.00 383.00 151.00 

24 
0052/О

П 

Машина за пишување- 

Olimpija - ситен 

инвентар   1     0.00 

25 
0053/О

П 

Машина за пишување- 

Латиница-Зоки С. - 

ситен инвентар   1     0.00 

26 0013 
Телефон искта - црвен                       

расипан соба 46 
1 

3,369.00 3,369.00 0.00 

27 125 
Кукиште                                                

расипан соба 46 
1 

9,250.00 9,250.00 0.00 

28 459 
Kомпјутер делл                                   

расипан соба 46 
1 

      

29 0160 
Печатач Канон                                      

расипан соба 46 
1 

2,891.00 2,891.00 0.00 

30 0526 
ХП Компакт Компјутер                       

расипан соба 46 
1 

9,250.00 9,250.00 0.00 

31 
0076/И

Т 

Скенер                                                    

расипан соба 46 
1 

    0.00 

32 686 ИТ Монитор Haier соба 46 1 30,420.00 27,378.00 3,042.00 

33 
0685/И

Т 

Куќиште HAIER 

(Драги)  
  1 15,210.00 13,689.00 1,521.00 

34 
0688/И

Т 

Монитор Haier 

соба 46 
1 

10,140.00 9,125.00 1,015.00 

35 215 Куќиште                                                    подрум 1 3,468.00 3,468.00 0.00 

36 0541 Куќиште тастатура и соба 36 1 3,468.00 3,468.00 0.00 
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маус                расипан 

37 
0123 

Принтер ХП                                            

расипан соба 36 1 3,468.00 3,468.00 0.00 

38 454 Mонитор ИТ Солар                                 подрум 1 1,281.00 1,281.00 0.00 

39 
0077 

Куќиште Делукс                                    

расипан ТППЕ 1 3,468.00 3,468.00 0.00 

40 0078 Монитор ИТ Солар                                подрум 1 1,281.00 1,281.00 0.00 

41 
0693/И

Т 

Монитор Haier - од 

Венко   1 10,140.00 9,126.00 1,014.00 

42 
0694/И

Т 

Монитор Haier - од 

Тони   1 10,140.00 9,126.00 1,014.00 

43 
0712/И

Т 

Монитор Haier - од 

Светлана   1 10,140.00 9,126.00 1,014.00 

44 172 Куќиште    1       

45 695 Монитор HAIER     10,000.00 4,000.00 6,000.00 

46 532 
Безжичен рутер  - 

Linksys 
  1 2,135.00 2,135.00   

47 460 Монитор Дел од НАТ.   3,468.00 3,468.00 0 

48 0216 Монитор Саматрон                                 подрум 1 1,388.00 1,388.00 0.00 

49 0043 Монитор Самсунг                                    подрум 1 1,281.00 1,281.00 0.00 

50 
0181/И

Т 

Куќиште Dell Optiplex 

GX620 
Васко 0 9,250.00 9,250.00 0 

51 
0024 

Телефон Панасоник                               

расипан соба 36 1 4,637.00 4,637.00 0.00 

52 
0690/М

Б 
Монитор HAIER 

соба 47 1 10,140.00 9,125.00 1,015.00 

53 0219 Куќиште Антех                                        подрум 1 62,688.00 62,688.00 0.00 

54 161 Куќиште   1 1,602.00 1,602.00 0.00 

55 0281 Екран Самсунг 992 мб                           подрум 1 1,281.00 1,281.00 0.00 

56 
0327 

Прожектор Тошиба                               

расипан ОУЦ 1 13,876.00 13,876.00 0.00 

57 
0599 

ХД Прожектор                                         

расипан ОУЦ 1 32,018.00 32,018.00 0.00 

58 0335 инструмент Вилд -РДС                         подрум   136,890.00 109,512.00 27,378.00 

59 0336 Триножен статив РДС подрум 1 2,633.00 1,264.00 1,364.00 

60 
0542 

Монитор Хјундаи                                      

расипан ТППЕ 1 1,246.00 1,012.00 252.00 

61 
  

Радиостаница рачна 

гп300бр.578  си   1     0.00 

62   ПП Меѓумешалица    2 4,270.00 3,073.00 1,197.00 

63   ПП Апарати за гаснење   5 5,265.00 2,528.00 2,737.00 

64 
  

Сор со рачка ситен 

инвентар   4     0.00 

65 
  

Хидрантски 

продолжеток    3 2,106.00 1,012.00 1,094.00 

66   Потисни црева Ф 75   4 17,375.00 8,340.00 9,035.00 

67   ПП Секира копачи с.и.   2     0.00 

68 
  

ПП заштитна маска 

„Panorama“   15 
15,795.00 7,580.00 8,215.00 

69 
0403/Е

А 

Миксета-јамаха МХ 

12/4 ситен инвентар расип. 1     0.00 
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70 404/405 Ц Д Плеер Кенвуд расип. 2     0.00 

71 
406/ЕА 

Појачало (Обертон)Б-

802 2х400w ситен инв. расип. 1     0.00 

72   Кевуд стерео дабл дек расип. 1     0.00 

73 
  

Продолжен кабел со 

прекинувач расип. 1     0.00 

74 
  

Кабел за звучник-бел 

ситен инвентар расип. 3     0.00 

75 
  

Двопински конектор со 

банана цефки-жолт с.и. расип. 1     0.00 

76 
  

Конектор кабел Кама 

кеиц НО3ВВН 2-Ф с.и. расип. 1     0.00 

77 
  

Конектор кабел Кама 

кеиц НО3ВВН 2-Ф с.и. расип. 1     0.00 

78 
  

Сталк за звучници - 

ситен инвентар   2     0.00 

79 
0408/Е

А 

Звучници Карвин - 

500-600 в 8ом с.и. расип. 1     0.00 

80 
0409/Е

А 

Звучници Карвин - 

500-600 в 8ом с.и. расип. 1     0.00 

81 
0410/Е

А 

Звучници Карвин 3001 

ситен инвентар расип. 1     0.00 

82 
0411/Е

А 

Звучници Карвин 3001 

ситен инвентар расип. 1.00     0.00 

83 
0431/М

Б 

Работна маса - ролет 

биро расип.       0.00 

84 МЗ/1 Стол фотелја скај   5 5,338.00 3,844.00 1,494.00 

85 
МЗ/2 

Солови дрврни со 

тапацир   6 8,541.00 6,149.00 2,392.00 

86 СИ/87 
Печка PREPOROD - 

ситен инвентар   1     0.00 

87 
0397/03

96 

Голема маса за 

состаноци   2 6,406.00 4,610.00 1,796.00 

88 
  

Патничко возило BMW 

320 за отпис 1 
379,080.00 227,448.00 

151,632.0

0 

89 
0467 

Звучници Алтек  
оштетен

и 1     0.00 

90 450 Куќиште ДЕЛ 3020     9,250.00 9,250.00 0 

91 451 Монитор Дел     3,468.00 3,468.00 0 

92 126 Монитор Дел ТФТ   1 3,468.00 3,468.00 0 

93 
0468 

Звучници Алтек  
оштетен

и 1     0.00 

94 453 Куќиште ДЕЛУКС отпис   3,468.00 3,468.00 0.00 

95 0457 УПС ТРИП ЛИТЕ расип. 1 2,669.00 2,669.00 0.00 

96 604 Работен стол расип. 1 1,500.00 540.00 960.00 

97   УПС Батерија подрум 1 1,602.00 1,602.00 0.00 

98   Сервер од УНДП подрум 1 40,472.00 40,472.00 0.00 

99 
607 

Факс и телефон 

МААСП подрум 1 5,338.00 5,338.00 0.00 

100 605 
Принтер Епсон ЕПЛ 

6200 
  1 3,042.00 3,042.00 0.00 
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101 
0386 

Принтер Херокс ласер 

џет 3150          подрум 1 2,891.00 2,891.00 0.00 

102 
0387 

Куќиште Вентурис 

фх5100                  подрум 1 534.00 534.00 0.00 

103 0388 Монитор Саматрон                                 подрум 1 1,388.00 1,388.00 0.00 

104 
0385/И

Т 
Монитор Dell TFT   1 3,203.00 3,203.00 0.00 

105 
0383/И

Т 
Монитор Dell TFT   1 3,203.00 3,203.00 0.00 

106 
0512/И

Т 
Лап Top HP NC 6230 

кај 

Ванчо 
1 7,474.00 7,474.00 0.00 

ВКУПНО 
1,055,793.0

0 
830,055.00 

225,738.0

0 

 

Член 2 

 Основните средства и ситниот инвентар од член 1 на оваа Одлука се расходуваат 

поради застареност, нефункционалност и неисплатливост за нивно одржување и 

сервисирање. 

Член 3 

 Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен 

гласник на Општина Берово”. 

 

Бр.09-690/1                                      Совет на Општина Берово 

26.02.2019 година              Претседател 

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

 

 

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

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

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

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на  

 

О Д Л У К А 

за прифаќање на донација 

 

Се објавува О Д Л У К А за прифаќање на донација , Бр.09-691/1, што Советот на Општина 

Берово го донесе на седницата што се одржа на 26.02.2019 година. 

 

 

Бр.08-693/5                                                                                  ОПШТИНА  БЕРОВО 

26.02.2019 год.                                                                                  Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                       Звонко Пекевски с.р. 
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Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник 

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

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

со член 6 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа (“Службен 

Весник на Република Македонија” Бр.61/04……192/2015), Советот на Општина Берово на 

18-тата седница одржана на 26.02.2019  година донесе: 

 

О Д Л У К А 

за прифаќање на донација 

 

Член 1 

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

дадена од давателот Друштво за градежништво и трговија Жикол ДООЕЛ Струмица. 

 

Член 2 

 Донацијата која се дава на Општина Берово се состои во: 

 

 3 (три) броја Проектна документација - Основен Проект за реконструкција на 

постоечка улица 3 во Туристичка населба Беровско Езеро, општина Берово, 

изработена од страна на Друштво за градежништво, геотехника, проектирање, 

надзор и лабараториски испитувања ГЕОКОНТРОЛ ДООЕЛ Струмица; 

 3 (три) броја Техничка контрола – Ревизија на Основен Проект за реконструкција на 

постоечка улица 3 во Туристичка населба Беровско Езеро, општина Берово, 

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 Друштвото за градежништво и трговија 

Жикол 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.09-691/1                                                                                    Совет на Општина Берово 

26.02.2019 година                                                                               Претседател 

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

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

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

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на  

 

О Д Л У К А 

За усогласување на намените на Деталниот урбанистички план на Берово во однос на 

легализацијата на објекти надвор од дефинираниот план за КП бр. 13695/4 КО Берово – вон 

град во Берово 

 

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

Берово во однос на легализацијата на објекти надвор од дефинираниот план за КП бр. 

13695/4 КО Берово – вон град во Берово, Бр.09-692/1, што Советот на Општина Берово го 

донесе на седницата што се одржа на 26.02.2019 година. 

 

Бр.08-693/6                                                                                 ОПШТИНА  БЕРОВО 

26.02.2019 год.                                                                                Градоначалник 

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

 
 

Vrz osnova na ~len 10, stav 4 od Zakonot za postapuvawe so bespravno 

izgradeni objekti (Sl.vesnik na RM br. 23/11, 54/11 i 155/12), ~len 22 st.1 t.1  od 

Zakonot za lokalna samouprava (Sl.vesnik na RM br. 5/02), i ~len 19, stav 2, to~ka 7, 

od Statutot na op{tina Berovo (Sl.glasnik na OB br.13/02 i 18/07), Sovetot na 

op{tina Berovo na sednicata odr`ana na den 26.02.2019 god, donese: 

 

O   D   L   U   K   A 

Za usoglasvawe na namenite na Detalniot urbanisti~ki plan na Berovo,  

vo odnos na legalizacija na objekti nadvor od definiraniot opfat na planot 

za KP br. 13695/4, KO Berovo - von g.р., vo Berovo 

 

^len 1 

 Se dava soglasnost za usoglasvawe na namenite na Detalniot urbanisti~ki 

plan na Berovo, vo odnos na legalizacija na objekti nadvor od definiraniot opfat 

na planot, so Izrabotka na LUPD za legalizirani objekti so namena: Domuvawe vo 

vikend ku}a, na НИКОЛА КАЦАРСКИ od Прилеп, so slednite katastraski parceli:  

 

 KP br. 13695/4, KO Berovo - von grad. 

 

^len 2 

 Sovetot na Op{tina Berovo, po donesuvaweto na odlukata, go zadol`uva 

odelenieto za urbanizam da izgotvi proektna zada~a za definiraniot opfat za 

izrabotka na LUPD so predvidenata namena, za objektite koi gi ispolnuvaat 

uslovite za utvrduvawe na praven status na bespravno izgraden objekt, bidat 

vklopeni vo istiot. 

^len 3 

 Finansiraweto na Izrabotka na LUPD so namena: Domuvawe vo vikend ku}a, 

na НИКОЛА  КАЦАРСКИ od Прилеп, }e go vr{at zainteresiranite fizi~ki ili 

pravni lica so samofinansirawe, soglasno ~l. 22 od zakonot za Prostorno i 

urbanisti~ko planirawe.  

^len 4 
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 Ovaa odluka vleguva vo sila naredniot den od denot na objavuvaweto vo 

“Slu`ben glasnik” na Op{tina Berovo. 

 
Br. 09-692/1 
26.02.2019 god. 

Berovo   

                                    Sovet na Op{tina Berovo 

                        Pretsedatel 
   __                           Jovan  Mateni~arski  с.р. 
 

ЛОКАЦИЈА НА ОБЈЕКТОТ ПРЕДМЕТ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЈА 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 8 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на 

Република Македонија бр.05/2002), член 5 став 1 од Правилникот за критериумите и постапката за 

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

парична помош бр. 01 - 543/1 од 01.03.2016 година, и врз основа на поднесеното барање со брoj 08 - 

240/1 од 22.01.2019 година и Записник од Комисијата за утврдување кои физички лица ги 

исполнуваат критериумите за добивање на еднократна парична помош со архивски број 08 – 240/2 

од 23.01.2019 година, Градоначалникот на Општина Берово донесе 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 за исплата на парична помош  

од Буџетот на Општина Берово за 2019 година 

 

 

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

Костадиновска со адреса на живеење ул. „Моша Пијаде“ бр. ххххххххх во Берово со ЕМБГ 

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

финансиска состојба.  

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

А0 Совет на Општина, потставка 464 990 други трансфери.  

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

на Гроздана Костадиновска на трансакциска сметка ххххххххххххх  на Уни Банка АД Скопје.  

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

 

           ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

Од страна на лицето Гроздана Костадиновска е поднесено Барање за добивање на 

еднократна парична помош со наш архивски број 08 – 240/1 примено во архива на Општина Берово 

на ден 22.01.2019 година.  

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

еднократна парична помош го разгледа поднесеното барање на ден 23.01.2019 година и од страна 

на Комисијата е изготвен Записник со архивски број 08 – 240/2 од 23.01.2019 година, во кој е 

констатирано дека барателот во прилог на поднесеното барање има доставено: 1. Фотокопија од 

лична карта, издадена од МВР Берово, со датум на издавање 11.04.2014 година и важност до 

10.04.2024 година,   2.  Број на трансакциска сметка во Уни Банка,  3. Потврда од АВРМ Центар за 

вработување Берово број 2285440 од 22.01.2019 година со која се потврдува дека лицето е 

евидентирано како невработено лице сметано од 21.05.2016 година. 

Од приложените документи, Комисијата констатираше дека потребната документација е 

комплетна и барателот ги исполнува критериумите за доделување на средства за еднократна 

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

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

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

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

ова Решение.  

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

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

 

 

 

 

Бр. 08 – 240/3                              Општина Берово 

23.01.2019 година                               Градоначалник 

Берово                              Звонко Пекевски с.р. 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 8 од Законот за локална самоуправа (Службен 

Весник на Република Македонија бр.05/2002), врз основа на поднесеното барање со брoj 08 

- 305/1 од 25.01.2019 година, Градоначалникот на Општина Берово донесе 

 

РЕШЕНИЕ 

 за исплата на парична помош  

од Буџетот на Општина Берово за 2019 година 

 

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

Мишевска со адреса на живеење во с.Чифлик, Пехчево со ЕМБГ хххххххххххх, да се 

исплати парична помош во висина од 15.000,оо денари поради незавидна финансиска 

состојба.  

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

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

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

на име на Даниела Мишевска на трансакциска сметка ххххххххххххххх  на Стопанка Банка 

АД Скопје.  

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

 

 

 

Бр. 08 – 305/2                   Општина Берово 

25.01.2019 година                                Градоначалник 

Берово                Звонко Пекевски с.р. 

 

 

 

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

на Република Македонија бр.05/2002), член 5 став 1 од Правилникот за критериумите и 

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

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

поднесеното барање со брoj 08 - 52/1 од 04.01.2019 година и Записник од Комисијата за 

утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите за добивање на еднократна 

парична помош со архивски број 08 – 52/2 од 22.01.2019 година, Градоначалникот на 

Општина Берово донесе 

 

РЕШЕНИЕ 

 за исплата на парична помош  

од Буџетот на Општина Берово за 2019 година 

 

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

Тренчовска со адреса на живеење ул. „2“ бр. хх во с.Двориште, Берово со ЕМБГ 

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

незавидна финансиска состојба.  

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

програма А0 Совет на Општина, потставка 464 990 други трансфери.  

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

на име на Невена Тренчовска на трансакциска сметка хххххххххххххх  на Уни Банка АД 

Скопје.  

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

 

Од страна на лицето Невена Тренчовска е поднесено Барање за добивање на 

еднократна парична помош со наш архивски број 08 – 52/1 примено во архива на Општина 

Берово на ден 04.01.2019 година.  

Комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите за 

добивање на еднократна парична помош го разгледа поднесеното барање на ден 22.01.2019 

година и од страна на Комисијата е изготвен Записник со архивски број 08 – 52/2 од 

22.01.2019 година, во кој е констатирано дека барателот во прилог на поднесеното барање 

има доставено: 1. Фотокопија од лична карта, издадена од МВР Берово, со датум на 

издавање 05.02.2012 година и важност до 04.02.2022 година,  2.  Број на трансакциска 

сметка во Уни Банка, 3. Потврда од АВРМ Центар за вработување Берово број 2282047 од 

04.01.2019 година со која се потврдува дека лицето е евидентирано како друго лице кое 

бара вработување сметано од 15.02.2018 година, 4. Копија од Извод од матична книга на 

родените број 10-01/107 од 24.10.2012 година, 5. Копија од Извод од матична книга на 

умрените број 10-03/03 од 03.02.2014 година. 

Од приложените документи, Комисијата констатираше дека потребната 

документација е комплетна и барателот ги исполнува критериумите за доделување на 

средства за еднократна парична помош согласно член 5 став 1 од Правилникот за 

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

лица за добивање на еднократна парична помош со архивски број 01 - 543/1 од 01.03.2016 

година.  

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

изреката на ова Решение.  

 

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

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

 

 

  

Бр. 08 – 52/3                                   Општина Берово 

23.01.2019 година                                   Градоначалник 

Берово                     Звонко Пекевски с.р. 

 

 

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

на Република Македонија бр. 05/2002), член 5 став 1 од Правилникот за критериумите и 

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

на еднократна парична помош број 01 - 543/1 од 01.03.2016 година, а врз основа на 

поднесеното барање со наш архивски број 08 - 116/1 од 10.01.2019 година, дополна на 

документи со архивски број 08 – 116/3 од 23.01.2019 година и Записник од Комисијата за 

утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите за добивање на еднократна 

парична помош со архивски број 08 – 116/4 од 23.01.2019 година, Градоначалникот на 

Општина Берово донесе:  

РЕШЕНИЕ 

 за исплата на парична помош  

од Буџетот на Општина Берово за 2019 година 

 

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

Радински со адреса на живеење „Леонидова“ бр. хх во Берово, со ЕМБГ 

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

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

програма А0 Совет на Општина, потставка 464 990 други трансфери.   

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

на име на Љубчо Радински на трансакциска сметка хххххххххххххх  на Стопанска Банка 

АД Скопје.  

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

 

           ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

 

Од страна на лицето Љубчо Радински е поднесено Барање за добивање на 

еднократна парична помош со наш архивски број 08 – 116/1 примено во архива на 

Општина Берово на ден 10.01.2019 година.  

До лицето барател е доставено известување од комисијата со наш архивски број 08 – 

116/2 од 23.01.2019 година, дека барањето е некомплетно и е потребно во рок од 5 работни 

дена по приемот на известувањето да ги докомплетира документите за да барањето биде 

разгледано од страна на комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат 

критериумите за добивање на еднократна парична помош.   

 

Барателот Љубчо Радински достави дополна на документи до архива на Општина 

Берово со архивски број 08 – 116/3 од 23.01.2019 година.  

 

Комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите за 

добивање на еднократна парична помош го разгледа поднесеното барање на ден 23.01.2019 

година и од страна на Комисијата е изготвен Записник со архивски број 08 – 116/4 од 

23.01.2019 година, во кој е констатирано дека барателот во прилог на поднесеното барање 

има доставено 1. Фотокопија од лична карта, издадена од МВР Берово, со датум на 

издавање 15.11.2012 година и важност до 14.11.2022 година,  2.  Број на трансакциска 

сметка во Стопанска Банка, 3. Потврда од АВРМ Центар за вработување Берово број 

2285805 од 23.01.2019 година со која се потврдува дека лицето е евидентирано како 

невработено лице сметано од 22.02.2017 година, и 4. Потврда од Меѓуопштински Центар за 

социјални работи Берово број 5-03-3/1 од 23.01.2019 година дека барателот не е корисник 

на социјална парична помош. 

 

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.  

 

 

Број 08 – 116/5              Општина Берово 

23.01.2019 година                          Градоначалник 

Берово             Звонко Пекевски с.р. 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 8 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник 

на Република Македонија бр. 05/2002), член 4 став 1 од Правилникот за критериумите и 

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

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

поднесеното барање со брoj 08 - 270/1 од 23.01.2019 година и Записник од Комисијата за 

утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите за добивање на еднократна 

парична помош со архивски број 08 – 270/2 од 25.01.2019 година, Градоначалникот на 

Општина Берово донесе: 

РЕШЕНИЕ 

 за исплата на парична помош  

од Буџетот на Општина Берово за 2019 година 

 

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

Пуреовска со адреса на живеење  с.Будинарци, Берово со ЕМБГ ххххххххххххххх, да се 

исплати парична помош во висина од 5.000,оо денари поради потребно болничко лекување 

надвор од државата.  

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

програма А0 Совет на Општина, потставка 464 990 други трансфери.  

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

на име на Мара Пуреовска на трансакциска сметка хххххххххххххххх  на Комерцијална 

Банка АД Скопје.  

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

 

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

 

Од страна на лицето Мара Пуреовска е поднесено Барање за добивање на 

еднократна парична помош со наш архивски број 08 – 270/1 примено во архива на 

Општина Берово на ден 23.01.2019 година.  

Комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите за 

добивање на еднократна парична помош го разгледа поднесеното барање на ден 25.01.2019 

година и од страна на Комисијата е изготвен Записник со архивски број 08 – 270/2 од 

25.01.2019 година, во кој е констатирано дека барателот во прилог на поднесеното барање 

има доставено: 1. Фотокопија од лична карта, издадена од МВР Берово, со датум на 

издавање 29.12.2011 година и важност до 28.12.2021 година,  2.  Број на трансакциска 

сметка во Комерцијална Банка, и 3. 34 (триесет и четири) страни медицинска 

документација.  

Од приложените документи, Комисијата констатираше дека потребната 

документација е комплетна и барателот ги исполнува критериумите за доделување на 

средства за еднократна парична помош согласно член 4 став 1 од Правилникот за 

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

лица за добивање на еднократна парична помош со архивски број 01 - 543/1 од 01.03.2016 

година.  

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

изреката на ова Решение.  

 

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

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

 

 

Бр. 08 – 270/3       Општина Берово 

04.02.2019 година                    Градоначалник 

Берово        Звонко Пекевски с.р. 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 8 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник 

на Република Македонија бр. 05/2002), во врска со Решение за одобрување на средства од 

Буџетот на Општина Берово број 08 – 4233/3 од 26.12.2018 година и потврда од 

средношколска заедница во ОСУ „Ацо Русковски“ Берово  примена во архива на Општина 

Берово на 29.01.2019 година, Градоначалникот на Општина Берово донесе  

 

РЕШЕНИЕ 

 за исплата на средства  

од Буџетот на Општина Берово за 2019 година 

 

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

Чочовски со адреса на живеење „Моша Пијаде“ број хх во с.Владимирово, Берово со ЕМБГ 

хххххххххххххх, да се исплати парична награда во висина од 3.000,оо денари по повод 

новогодишната лотарија организирана од страна на средношколската заедница во ОСУ 

„Ацо Русковски“ Берово.  

 

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

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

 

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

на име на Марија Чочовски на трансакциска сметка хххххххххххххх  на Стопанска Банка 

АД Скопје.  

 

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

„Службен Гласник на Општина Берово“. 

 

   

Бр. 08 – 325/2                        Општина Берово 

04.02.2019 година                          Градоначалник 

Берово                     Звонко Пекевски с.р. 

 

 

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

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

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

Записник со архивски број 08 - 433/2 од 06.02.2019 година, согласно член 6 став 5 од 

Правилник за критериумите и постапката за реализација на трансфери по поднесени 

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

наш архивски број 09 – 765/1 од 02.03.2018 година и член 1 од Измена на Правилник за 

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

лица за добивање на еднократна парична помош за новородено дете со архивски број 09 – 

3922/1 од 30.11.2018 година, Градоначалникот на Општина Берово донесе  

 

РЕШЕНИЕ 

 за исплата на средства  

од Буџетот на Општина Берово за 2019 година 

 

1. На лицето Валентина Предарска со адреса на живеење „Гоце делчев“ број ххх од 

с.Смојмирово, Берово со ЕМБГ хххххххххххххх, од Буџетот на Општина Берово за 2019 

година се доделува парична помош во висина од 3.000,оо денари за новородено дете.  
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2. Средствата ќе бидат исплатени од Буџетот на Општина Берово за 2019 година 

програма А0 Совет на Општина, потставка 464 990 други трансфери.  

 

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

на име на Валентина Предарска, на трансакциска сметка број хххххххххххххх  на 

Стопанска Банка АД Скопје.  

 

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

„Службен Гласник на Општина Берово“. 

 

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

 

Лицето Валентина Предарска со адреса на живеење „Гоце Делчев“ број ххх од 

с.Смојмирово, Берово, достави Барање за исплата на парична помош за новородено дете до 

Градоначалник на Општина Берово со архивски број 08 – 433/1 од 06.02.2019 година.    

 

Комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите за 

добивање на еднократна парична помош направи увид во доставената документација и 

констатираше со записник со архивски број 08 - 433/2 од 06.02.2019 година дека барателот 

има доставено комплетна документација согласно член 5 од Правилникот за критериумите 

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

добивање на еднократна парична помош за новородено дете со наш архивски број 09 – 

765/1 од 02.03.2018 година и член 1 од Измена на Правилник за критериумите и постапката 

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

еднократна парична помош за новородено дете со архивски број 09 – 3922/1 од 30.11.2018 

година и дека истиот ги исполнува условите за исплата на средства од Буџетот на Општина 

Берово за 2019 година.   

 

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

2019 година со архивски број 09 – 4287/1 од 27.12.2018 година, за секое новородено дете 

чии родители се со место на живеење во Општина Берово, ќе се врши исплата на 3.000,оо 

денари од потставка 464 990 – други трансфери, од програмата А0 согласно програмата за 

социјална заштита.  

 

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

изреката на ова решение.   

 

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

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

 

  

 

Бр. 08 – 433/3                                          Општина Берово 

06.02.2019 година                                 Градоначалник 

Берово                    Звонко Пекевски с.р. 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 8 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на 

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

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

број 08 - 373/2 од 04.02.2019 година, согласно член 6 став 5 од Правилник за критериумите и 

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

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

година и член 1 од Измена на Правилник за критериумите и постапката за реализација на 

трансфери по поднесени барања од физички лица за добивање на еднократна парична помош за 

новородено дете со архивски број 09 – 3922/1 од 30.11.2018 година, Градоначалникот на Општина 

Берово донесе  

 

РЕШЕНИЕ 

 за исплата на средства  

од Буџетот на Општина Берово за 2019 година 

 

1. На лицето Емилија Сачкарска со адреса на живеење „Карпош “ број хх од Берово со 

ЕМБГ ххххххххххххххх, од Буџетот на Општина Берово за 2019 година се доделува парична 

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

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

А0 Совет на Општина, потставка 464 990 други трансфери.  

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

на Емилија Сачкарска, на трансакциска сметка број ххххххххххххх  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 Емилија Сачкарска со адреса на живеење „Карпош“ број хх од Берово, достави 

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

архивски број 08 – 373/1 од 01.02.2019 година.    

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

еднократна парична помош направи увид во доставената документација и констатираше со 

записник со архивски број 08 - 373/2 од 04.02.2019 година дека барателот има доставено комплетна 

документација согласно член 5 од Правилникот за критериумите и постапката за реализација на 

трансфери по поднесени барања од физички лица за добивање на еднократна парична помош за 

новородено дете со наш архивски број 09 – 765/1 од 02.03.2018 година и член 1 од Измена на 

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

физички лица за добивање на еднократна парична помош за новородено дете со архивски број 09 – 

3922/1 од 30.11.2018 година и дека истиот ги исполнува условите за исплата на средства од Буџетот 

на Општина Берово за 2019 година.   

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

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

со место на живеење во Општина Берово, ќе се врши исплата на 3.000,оо денари од потставка 464 

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

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

на ова решение.   

 

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

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

 

  

  

           Бр. 08 – 373/3                                                         Општина Берово 

           04.02.2019 година                                  Градоначалник 

           Берово                                Звонко Пекевски с.р. 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 8 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на 

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

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

број 08 - 214/2 од 21.01.2019 година, согласно член 6 став 5 од Правилник за критериумите и 

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

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

година и член 1 од Измена на Правилник за критериумите и постапката за реализација на 

трансфери по поднесени барања од физички лица за добивање на еднократна парична помош за 

новородено дете со архивски број 09 – 3922/1 од 30.11.2018 година, Градоначалникот на Општина 

Берово донесе  

 

РЕШЕНИЕ 

 за исплата на средства  

од Буџетот на Општина Берово за 2019 година 

 

1. На лицето Јулија Новоселска со адреса на живеење „Братство Единство “ број xx од 

Берово со ЕМБГ xxxxxxxxxxxxxxxxx, од Буџетот на Општина Берово за 2019 година се доделува 

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

2. Средствата ќе бидат исплатени од Буџетот на Општина Берово за 2018 година програма 

А0 Совет на Општина, потставка 464 990 други трансфери.  

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

на Јулија Новоселска (моминско Механџиска), 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 Јулија Новоселска со адреса на живеење „Братство Единство“ број xx од Берово, 

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

Берово со архивски број 08 – 214/1 од 18.01.2019 година.    

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

еднократна парична помош направи увид во доставената документација и констатираше со 

записник со архивски број 08 - 214/2 од 21.01.2019 година дека барателот има доставено комплетна 

документација согласно член 5 од Правилникот за критериумите и постапката за реализација на 

трансфери по поднесени барања од физички лица за добивање на еднократна парична помош за 

новородено дете со наш архивски број 09 – 765/1 од 02.03.2018 година и член 1 од Измена на 

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

физички лица за добивање на еднократна парична помош за новородено дете со архивски број 09 – 

3922/1 од 30.11.2018 година и дека истиот ги исполнува условите за исплата на средства од Буџетот 

на Општина Берово за 2019 година.   

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

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

со место на живеење во Општина Берово, ќе се врши исплата на 3.000,оо денари од потставка 464 

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

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

на ова решение.   

 

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

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

 

  

 

Бр. 08 – 214/3                                                         Општина Берово 

23.01.2019 година                                   Градоначалник 

Берово                                  Звонко Пекевски с.р. 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 8 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на 

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

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

број 08 - 159/2 од 21.01.2019 година, согласно член 6 став 5 од Правилник за критериумите и 

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

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

година и член 1 од Измена на Правилник за критериумите и постапката за реализација на 

трансфери по поднесени барања од физички лица за добивање на еднократна парична помош за 

новородено дете со архивски број 09 – 3922/1 од 30.11.2018 година, Градоначалникот на Општина 

Берово донесе  

 

РЕШЕНИЕ 

 за исплата на средства  

од Буџетот на Општина Берово за 2019 година 

 

1. На лицето Маја Марковски со адреса на живеење „Моша Пијаде“ број xx од Берово со 

ЕМБГ xxxxxxxxxxxxxxx, од Буџетот на Општина Берово за 2019 година се доделува парична 

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

2. Средствата ќе бидат исплатени од Буџетот на Општина Берово за 2018 година програма 

А0 Совет на Општина, потставка 464 990 други трансфери.  

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

на Маја Марковски (моминско Анакиевска), 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 Маја Марковски со адреса на живеење „Моша Пијаде“ број xx од Берово, достави 

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

архивски број 08 – 159/1 од 14.01.2019 година.    

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

еднократна парична помош направи увид во доставената документација и констатираше со 

записник со архивски број 08 - 159/2 од 21.01.2019 година дека барателот има доставено комплетна 

документација согласно член 5 од Правилникот за критериумите и постапката за реализација на 

трансфери по поднесени барања од физички лица за добивање на еднократна парична помош за 

новородено дете со наш архивски број 09 – 765/1 од 02.03.2018 година и член 1 од Измена на 

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

физички лица за добивање на еднократна парична помош за новородено дете со архивски број 09 – 

3922/1 од 30.11.2018 година и дека истиот ги исполнува условите за исплата на средства од Буџетот 

на Општина Берово за 2019 година.   

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

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

со место на живеење во Општина Берово, ќе се врши исплата на 3.000,оо денари од потставка 464 

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

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

на ова решение.   

 

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

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

 

 

 

Бр. 08 – 159/3                                                         Општина Берово 

23.01.2019 година                                   Градоначалник 

Берово                                Звонко Пекевски с.р. 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 8 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник 

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

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

Записник со архивски број 08 - 70/3 од 25.01.2019 година, согласно член 6 став 5 од 

Правилник за критериумите и постапката за реализација на трансфери по поднесени 

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

наш архивски број 09 – 765/1 од 02.03.2018 година и член 1 од Измена на Правилник за 

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

лица за добивање на еднократна парична помош за новородено дете со архивски број 09 – 

3922/1 од 30.11.2018 година, Градоначалникот на Општина Берово донесе  

 

 

РЕШЕНИЕ 

 за исплата на средства  

од Буџетот на Општина Берово за 2019 година 

 

1. На лицето Марија Чепленска со адреса на живеење „Иво Лола Рибар“ број xx од 

с.Владимирово, Берово со ЕМБГ xxxxxxxxxxxxxx, од Буџетот на Општина Берово за 2019 

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

 

2. Средствата ќе бидат исплатени од Буџетот на Општина Берово за 2018 година 

програма А0 Совет на Општина, потставка 464 990 други трансфери.  

 

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

на име на Марија Чепленска, на трансакциска сметка број xxxxxxxxxxxxxx  на Стопанска 

Банка АД Скопје.  

 

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

„Службен Гласник на Општина Берово“. 

 

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

 

Лицето Марија Чепленска со адреса на живеење „Иво Лола Рибар“ број xxx од 

с.Владимирово, Берово, достави Барање за исплата на парична помош за новородено дете 

до Градоначалник на Општина Берово со архивски број 08 – 70/1 од 08.01.2019 година.    

 

Од приложените документи, Комисијата констатираше дека потребната 

документација не е комплетна и дека на барателот согласно Измена на Правилник за 

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

лица за добивање на еднократна парична помош за новородено дете со архивски број 09 – 

3922/1 од 30.11.2018 година му недостига Потврда издадена од Министерство за 

внатрешни работи, Оддел за граѓански работи, Сектор за управно надзорни работи, Отсек 

за управни работи Штип – Берово, издадена врз основа на евиденција за живеалиште, 

престојувалиште и лични карти дека родителите имаат пријавено адреса на живеење на 

територија на Општина Берово и дека истите немаат пријавено престој надвор од Општина 

Берово или надвор од Република Македонија.    

 

До барателот е доставено Известување од комисијата со архивски број 08 – 70/2 од 

21.01.2019 година во кое е наведено да се докомплетира документацијата во рок од 5 

работни деенови во прилог на барањето за да може да се процесира барањето, примено од 

страна на барателот на ден 24.01.2019 година. 
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Барателот достави Потврда бр. 12.1.11.1-1/9 од 19.01.2019 година издадена од 

Министерство за внатрешни работи, Оддел за граѓански работи, Сектор за управно 

надзорни работи, Отсек за управни работи Штип – Берово, издадена врз основа на 

евиденција за живеалиште, престојувалиште и лични карти дека родителите имаат 

пријавено адреса на живеење на територија на Општина Берово и дека истите немаат 

пријавено престој надвор од Општина Берово или надвор од Република Македонија, 

примена во Општина Берово на ден 24.01.2019 година. 

 

Од приложените документи, Комисијата констатираше дека потребната 

документација е комплетна и барателот ги исполнува критериумите за доделување на 

средства за еднократна парична помош за новородено дете согласно 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 - 

765/1 од 02.03.2018 година и Измена на Правилник за критериумите и постапката за 

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

еднократна парична помош за новородено дете со архивски број 09 – 3922/1 од 30.11.2018 

година. 

 

Комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите за 

добивање на еднократна парична помош направи увид во доставената документација и 

констатираше со записник со архивски број 08 – 70/3 од 25.01.2019 година дека барателот 

има доставено комплетна документација согласно член 5 од Правилникот за критериумите 

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

добивање на еднократна парична помош за новородено дете со наш архивски број 09 – 

765/1 од 02.03.2018 година и член 1 став 1 алинеја 1 од Измена на Правилник за 

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

лица за добивање на еднократна парична помош за новородено дете со архивски број 09 – 

3922/1 од 30.11.2018 година и дека истиот ги исполнува условите за исплата на средства од 

Буџетот на Општина Берово за 2019 година.   

 

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

2019 година со архивски број 09 – 4287/1 од 27.12.2018 година, за секое новородено дете 

чии родители се со место на живеење во Општина Берово, ќе се врши исплата на 3.000,оо 

денари од потставка 464 990 – други трансфери, од програмата А0 согласно програмата за 

социјална заштита.  

 

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

изреката на ова решение.   

 

 

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

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

 

  

 

 

Бр. 08 – 70/4                                                    Општина Берово 

25.01.2019 година                              Градоначалник 

Берово                Звонко Пекевски с.р. 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 8 од Законот за локална самоуправа (Службен 

Весник на Република Македонија бр. 05/2002), член 22 од Одлуката за извршување на 
Буџетот на Општина Берово за 2019 година со архивски број 09 – 4287/1 од 27.12.2018 година, 

Записник со архивски број 08 - 413/2 од 06.02.2019 година, согласно член 6 став 5 од Правилник за 

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

добивање на еднократна парична помош за новородено дете со наш архивски број 09 – 765/1 од 

02.03.2018 година и член 1 од Измена на Правилник за критериумите и постапката за реализација 

на трансфери по поднесени барања од физички лица за добивање на еднократна парична помош за 

новородено дете со архивски број 09 – 3922/1 од 30.11.2018 година, Градоначалникот на Општина 

Берово донесе  

 

РЕШЕНИЕ 

 за исплата на средства  

од Буџетот на Општина Берово за 2019 година 

 

1. На лицето Сара Бошнаковска со адреса на живеење „Маршал Тито“ број xx од Берово со 

ЕМБГ xxxxxxxxxxxxxx, од Буџетот на Општина Берово за 2019 година се доделува парична помош 

во висина од 3.000,оо денари за новородено дете.  

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

А0 Совет на Општина, потставка 464 990 други трансфери.  

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

на Сара Бошнаковска, на трансакциска сметка број xxxxxxxxxxxxx  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 Сара Бошнаковска со адреса на живеење „Маршал Тито“ број xxx од Берово, 

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

Берово со архивски број 08 – 413/1 од 05.02.2019 година.    

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

еднократна парична помош направи увид во доставената документација и констатираше со 

записник со архивски број 08 - 413/2 од 06.02.2019 година дека барателот има доставено комплетна 

документација согласно член 5 од Правилникот за критериумите и постапката за реализација на 

трансфери по поднесени барања од физички лица за добивање на еднократна парична помош за 

новородено дете со наш архивски број 09 – 765/1 од 02.03.2018 година и член 1 од Измена на 

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

физички лица за добивање на еднократна парична помош за новородено дете со архивски број 09 – 

3922/1 од 30.11.2018 година и дека истиот ги исполнува условите за исплата на средства од Буџетот 

на Општина Берово за 2019 година.   

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

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

со место на живеење во Општина Берово, ќе се врши исплата на 3.000,оо денари од потставка 464 

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

 

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

на ова решение.   

 

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

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

 

 

Бр. 08 – 413/3                                              Општина Берово 

06.02.2019 година                        Градоначалник 

Берово                      Звонко Пекевски с.р. 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 8 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на 

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

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

број 08 - 28/2 од 21.01.2019 година, согласно член 6 став 5 од Правилник за критериумите и 

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

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

година и член 1 од Измена на Правилник за критериумите и постапката за реализација на 

трансфери по поднесени барања од физички лица за добивање на еднократна парична помош за 

новородено дете со архивски број 09 – 3922/1 од 30.11.2018 година, Градоначалникот на Општина 

Берово донесе  

 

РЕШЕНИЕ 

 за исплата на средства  

од Буџетот на Општина Берово за 2019 година 

 

1. На лицето Сунчица Стајковска со адреса на живеење „10“ број xxx од с.Двориште, Берово 

со ЕМБГ xxxxxxxxxxxxxx, од Буџетот на Општина Берово за 2019 година се доделува парична 

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

2. Средствата ќе бидат исплатени од Буџетот на Општина Берово за 2018 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 Сунчица Стајковска, на трансакциска сметка број xxxxxxxxxxxxxx  на Уни Банка АД Скопје.  

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

Гласник на Општина Берово“. 

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

 

Лицето Сунчица Стајковска со адреса на живеење „10“ број xxxx од с.Двориште, Берово, 

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

Берово со архивски број 08 – 28/1 од 03.01.2019 година.    

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

еднократна парична помош направи увид во доставената документација и констатираше со 

записник со архивски број 08 - 28/2 од 21.01.2019 година дека барателот има доставено комплетна 

документација согласно член 5 од Правилникот за критериумите и постапката за реализација на 

трансфери по поднесени барања од физички лица за добивање на еднократна парична помош за 

новородено дете со наш архивски број 09 – 765/1 од 02.03.2018 година и член 1 став 1 алинеја 1 од 

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

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

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

средства од Буџетот на Општина Берово за 2019 година.   

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

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

со место на живеење во Општина Берово, ќе се врши исплата на 3.000,оо денари од потставка 464 

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

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

на ова решение.   

 

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

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

 

  
 

Бр. 08 – 28/3                                                         Општина Берово 

23.01.2019 година                                   Градоначалник 

Берово                                  Звонко Пекевски с.р. 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 8 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на 

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

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

број 08 - 172/4 од 04.02.2019 година, согласно член 6 став 5 од Правилник за критериумите и 

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

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

година и член 1 од Измена на Правилник за критериумите и постапката за реализација на 

трансфери по поднесени барања од физички лица за добивање на еднократна парична помош за 

новородено дете со архивски број 09 – 3922/1 од 30.11.2018 година, Градоначалникот на Општина 

Берово донесе  

РЕШЕНИЕ 

 за исплата на средства  

од Буџетот на Општина Берово за 2019 година 

 

1. На лицето Тамара Финдаковска со адреса на живеење „11-ти Октомври“ број xx од 

Берово со ЕМБГ xxxxxxxxxxxxx, од Буџетот на Општина Берово за 2019 година се доделува 

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

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

А0 Совет на Општина, потставка 464 990 други трансфери.  

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

на Тамара Финдаковска, на трансакциска сметка број xxxxxxxxxxxxxx  на Стопанска Банка АД 

Скопје.  

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

Гласник на Општина Берово“. 

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

 

Лицето Тамара Финдаковска со адреса на живеење „11-ти Октомври“ број xx од Берово, 

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

Берово со архивски број 08 – 172/1 од 15.01.2019 година.    

Од приложените документи, Комисијата констатираше дека потребната документација не е 

комплетна и дека на барателот согласно Измена на Правилник за критериумите и постапката за 

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

парична помош за новородено дете со архивски број 09 – 3922/1 од 30.11.2018 година му недостига 

Потврда издадена од Министерство за внатрешни работи, Оддел за граѓански работи, Сектор за 

управно надзорни работи, Отсек за управни работи Штип – Берово, издадена врз основа на 

евиденција за живеалиште, престојувалиште и лични карти дека родителите имаат пријавено адреса 

на живеење на територија на Општина Берово и дека истите немаат пријавено престој надвор од 

Општина Берово или надвор од Република Македонија.    

До барателот е доставено Известување од комисијата со архивски број 08 – 172/2 од 

22.01.2019 година во кое е наведено да се докомплетира документацијата во рок од 5 работни 

деенови во прилог на барањето за да може да се процесира барањето, примено од страна на 

барателот на ден 24.01.2019 година. 

Барателот достави Потврда бр. 12.1.11.1-1/7 од 15.01.2019 година издадена од 

Министерство за внатрешни работи, Оддел за граѓански работи, Сектор за управно надзорни 

работи, Отсек за управни работи Штип – Берово, издадена врз основа на евиденција за живеалиште, 

престојувалиште и лични карти дека родителите имаат пријавено адреса на живеење на територија 

на Општина Берово и дека истите немаат пријавено престој надвор од Општина Берово или надвор 

од Република Македонија, примена во Општина Берово на ден 25.01.2019 година. 

Од приложените документи, Комисијата констатираше дека потребната документација е 

комплетна и барателот ги исполнува критериумите за доделување на средства за еднократна 

парична помош за новородено дете согласно 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 - 765/1 од 02.03.2018 година и Измена на 

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

физички лица за добивање на еднократна парична помош за новородено дете со архивски број 09 – 

3922/1 од 30.11.2018 година. 
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Комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите за добивање на 

еднократна парична помош направи увид во доставената документација и констатираше со 

записник со архивски број 08 – 172/4 од 04.02.2019 година дека барателот има доставено комплетна 

документација согласно член 5 од Правилникот за критериумите и постапката за реализација на 

трансфери по поднесени барања од физички лица за добивање на еднократна парична помош за 

новородено дете со наш архивски број 09 – 765/1 од 02.03.2018 година и член 1 став 1 алинеја 1 од 

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

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

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

средства од Буџетот на Општина Берово за 2019 година.   

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

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

со место на живеење во Општина Берово, ќе се врши исплата на 3.000,оо денари од потставка 464 

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

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

на ова решение.   

 

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

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

 

Бр. 08 – 172/5                                                Општина Берово 

04.02.2019 година                         Градоначалник 

Берово                       Звонко Пекевски с.р. 

 

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

Република Македонија бр. 05/2002), во врска со Решение за одобрување на средства од Буџетот на 

Општина Берово број 08 – 4233/3 од 26.12.2018 година и потврда од ОУ  примена во архива на 

Општина Берово на 22.01.2019 година, Градоначалникот на Општина Берово донесе  

 

РЕШЕНИЕ 

 за исплата на средства  

од Буџетот на Општина Берово за 2019 година 

 

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

Матиќ со адреса на живеење „Косел“ број / во Охрид со ЕМБГ xxxxxxxxxxxxx, да се исплати 

парична награда во висина од 6.000,оо денари по повод фаќањето на светиот крст на 

Христијанскиот Празник Водици – Богојавление.  

 

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

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

 

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

на Зорка Матиќ со адреса на живеење „Ѓуро Салај“ бр.xxx во Берово, со ЕМБГ xxxxxxxxxxxxx во 

својство на баба на Александар Матиќ, на трансакциска сметка 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“. 

 

 

Бр. 08 – 325/2      Општина Берово 

04.02.2019 година       Градоначалник 

Берово        Звонко Пекевски с.р. 

 

 

ИЗДАВА: 

ОПШТИНА БЕРОВО 


