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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  

Одлука за измена на распоредот на средствата на 

 Буџетот на Општина Берово за 2017 година 

 

 

 

Се објавува Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Берово 

за 2017 година, бр. 09-2896/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што 

се одржа на 05.12.2017 година. 

 

 

 

 

Бр.08-2965/1                                                                                       ОПШТИНА  БЕРОВО 

07.12.2017 год.                                                                                          Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                             Звонко Пекевски 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  

Заклучок за усвојување на Извештајот за состојбата на побарувањата, 

обврските, салдо на сметки, средствата и изворите на средства на 18.10.2017 

година 

 

 

Се објавува Заклучок за усвојување на Извештајот за состојбата на побарувањата, 

обврските, салдо на сметки, средствата и изворите на средства на 18.10.2017 година, бр. 

09-2905/1, што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 

05.12.2017 година. 

 

 

 

Бр.08-2965/2                                                                                    ОПШТИНА  БЕРОВО 

07.12.2017 год.                                                                                      Градоначалник 

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

 

 

 

 

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

Весник на Република Македонија” бр.5/2002), член 19 став 2 точка 44 од Статутот на 

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

Советот на Општина Берово на седницата одржана на 05.12.2017 година донесе: 

 

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

за усвојување на Извештај за состојбата на побарувањата, обврските, 

салдо на сметки, средствата и изворите на средства на 18.10.2017 година 

 

 

 

1.Се усвојува Извештајот за состојбата на побарувањата, обврските, салдо на сметки, 

средствата и изворите на средства на 18.10.2017 година. 

 

2. Составен дел на овој Заклучок е Извештајот за состојбата на побарувањата, обврските, 

салдо на сметки, средствата и изворите на средства на 18.10.2017 година Бр.05-2819/1 од 

04.12.2017 година. 

 

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

гласник на Општина Берово“. 

 

 

Бр.09-2905/1                                                                                  Совет на Општина Берово 

05.12.2017 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 

Р Е Ш Е Н И Е 

за именување на членови на Управниот одбор 

на ЈПКР „Услуга“ Берово 

 

Се објавува Р Е Ш Е Н И Е за именување на членови на Управниот одбор на ЈПКР 

„Услуга“ Берово бр. 09-2897/1, што Советот на Општина Берово го донесе на седницата 

што се одржа на 05.12.2017 година. 

 

 

Бр.08-2965/3                                                                                     ОПШТИНА  БЕРОВО 

07.12.2017 год.                                                                                       Градоначалник 

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

 

 

 

 

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

РМ“ бр.5/02), член 17 од Законот за јавните претпријатија („Сл.весник на РМ“ 

бр.38/96………….39/2016) и член 19 став 2 точка 28 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 седницата одржана на 05.12.2017 година, донесе: 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за именување на членови на Управниот одбор 

на ЈПКР „Услуга“ Берово 

 

 

1. За членови на Управниот одбор на ЈПКР „Услуга“Берово се именуваат: 

 

- Емилија Галабовска Биљарска; 

- Лидија Цикарска; 

- Гоце Милошовски; 

- Дарко Вакански; 

- Габриела Мачевска. 

 

2. Времетраењето на мандатот на членовите на управниот одбор од член 1 на ова 

Решение изнесува 4 (четири) години. 

 

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

на Општина Берово“. 

 

 

Бр.09-2897 /1                                                                                Совет на Општина Берово 

05.12.2017 година                                                                                    Претседател 

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

 



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

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

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

донесува: 

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на  

Р Е Ш Е Н И Е 

за именување на членови на Управниот одбор 

на Дом на култура “Димитар Беровски” Берово 

 

Се објавува Р Е Ш Е Н И Е за именување на членови на Управниот одбор на Дом на 

култура “Димитар Беровски” Берово бр. 09-2898/1, што Советот на Општина Берово го 

донесе на седницата што се одржа на 05.12.2017 година. 

 

 

Бр.08-2965/4                                                                                       ОПШТИНА  БЕРОВО 

07.12.2017 год.                                                                                        Градоначалник 

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

 

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

РМ“ бр.5/02), член 35 и член 38 од Законот за култура  („Сл.весник на РМ“ 

бр.31/1998………….39/2016) и член 19 став 2 точка 28 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 седницата одржана на 05.12.2017 година, донесе: 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за именување на членови на Управниот одбор 

на Дом на култура “Димитар Беровски” Берово 

 

1. За членови на Управниот одбор на Дом на култура “Димитар Беровски” Берово се 

именуваат: 

 

- Звонко Скендерски, вработен во Домот на културата; 

- Јасмина Димовска, истакнат поединец од областа на културата; 

- Ангел Таковски, истакнат поединец од областа на културата; 

- Драги Костадиновски, истакнат поединец од областа на културата; 

- Светлана Бошначка, претставник на локалната самоуправа. 

 

2. Претставникот во управниот одбор од редот на вработените во локалната 

самоуправа е на предлог на Градоначалникот. 

 

3. Времетраењето на мандатот на членовите на управниот одбор од член 1 на ова 

Решение изнесува 4 (четири) години. 

 

4. Се задолжува Управниот одбор да донесе нов Статут на установата усогласен со 

одредбите од Законот за културата и останатите позитивно –правни  законски 

прописи кои ја регулираат оваа област. 

 

5. Ова Решение влегува во сила со донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник 

на Општина Берово“. 

 

Бр.09- 2898 /1                                                                              Совет на Општина Берово 

05.12.2017 година                                                                                   Претседател 

Б е р о в о                                                                                       Jован 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  

Заклучок за усвојување на  

Годишната програма за работа на ОЈУДГ “23 Август” Берово 

 

 

Се објавува Заклучок за усвојување на Годишната програма за работа на ОЈУДГ “23 

Август” Берово бр. 09-2899/1, што Советот на Општина Берово го донесе на седницата 

што се одржа на 05.12.2017 година. 

 

 

 

Бр.08-2965/5                                                                                      ОПШТИНА  БЕРОВО 

07.12.2017 год.                                                                                         Градоначалник 

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

 

 

 

 

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

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

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

седницата одржана на 05.12.2017 година донесе: 

 

 

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на  

Годишната програма за работа на ОЈУДГ “23 Август” Берово 

 

 

 

1. Советот на Општина Берово ја усвои Годишната програма за работа на ОЈУДГ “23 

Август” Берово за 2017/2018 година, Бр.01-274/1од 25.09.2017 година. 

 

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

гласник на Општина Берово“. 

 

 

 

 

Бр.09-2899/1                                                                                Совет на Општина Берово 

05.12.2017 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  

Заклучок за усвојување на  

Годишниот извештај за работа на ОЈУДГ “23 Август” Берово 

 

 

Се објавува Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работа на ОЈУДГ “23 

Август” Берово бр. 09-2900/1, што Советот на Општина Берово го донесе на седницата 

што се одржа на 05.12.2017 година. 

 

 

 

Бр.08-2965/6                                                                                  ОПШТИНА  БЕРОВО 

07.12.2017 год.                                                                                    Градоначалник 

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

 

 

 

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

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

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

седницата одржана на 05.12.2017 година донесе: 

 

 

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на  

Годишниот извештај за работа на ОЈУДГ “23 Август” Берово 

 

 

 

1. Советот на Општина Берово го усвои Годишниот извештај за работа на ОЈУДГ “23 

Август” Берово за 2016/2017 година, Бр.01-272/1од 25.09.2017 година. 

 

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

гласник на Општина Берово“. 

 

 

 

 

Бр.09-2900/1                                                                                 Совет на Општина Берово 

05.12.2017 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 давање на согласност на Правилникот за внатрешна организација на  

ОЈУДГ “23 Август” Берово 

 

 

Се објавува О Д Л У К А Т А за давање на согласност на Правилникот за внатрешна 

организација на ОЈУДГ “23 Август” Берово бр. 09-2901/1, што Советот на Општина 

Берово ја донесе на седницата што се одржа на 05.12.2017 година. 

 

 

 

Бр.08-2965/7                                                                                       ОПШТИНА  БЕРОВО 

07.12.2017 год.                                                                                         Градоначалник 

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

 

 

Врз основа на член 17 став 7 од Законот за вработените во јавниот сектор (“Службен 

весник на Република Македонија” бр.27/2014 и 199/2014), а во врска со член 22 став 1 

точка 7 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на Република Македонија” 

бр.5/2002) и член 116 став 1 алинеа 8 од Законот за заштита на децата (“Службен весник 

на Република Македонија” бр.23/2013....27/2016), Советот на Општина Берово на 

седницата одржана на ден 05.12.2017 година донесе: 

 

 

О Д Л У К А 

за давање на согласност на Правилникот за внатрешна организација на  

ОЈУДГ “23 Август” Берово 

 

 

Член 1 

Се дава согласност на Правилникот за внатрешна организација на ОЈУДГ “23 Август” 

Берово, усвоен од страна на Управниот одбор на ОЈУДГ “23 Август” Берово со Одлука 

Бр.02-129/1 од 09.07.2015 година. 

 

Член 2 

Одлуката за давање на согласност на Правилникот за внатрешна организација на ОЈУДГ 

“23 Август” Берово да се достави до ОЈУДГ “23 Август” Берово. 

 

Член 3 

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

гласник на Општина Берово“. 

 

Бр.09-2901/1                     Совет на Општина Берово 

05.12.2017 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 давање на согласност на Правилникот за систематизација на работните места на  

ОЈУДГ “23 Август” Берово 

 

 

Се објавува О Д Л У К А Т А за давање на согласност на Правилникот за систематизација 

на работните места бр. 09-2902/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата 

што се одржа на 05.12.2017 година. 

 

 

Бр.08-2965/8                                                                                  ОПШТИНА  БЕРОВО 

07.12.2017 год.                                                                                    Градоначалник 

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

    

 

Врз основа на член 17 став 7 од Законот за вработените во јавниот сектор (“Службен 

весник на Република Македонија” бр.27/2014 и 199/2014), а во врска со член 22 став 1 

точка 7 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на Република Македонија” 

бр.5/2002) и член 116 став 1 алинеа 8 од Законот за заштита на децата (“Службен весник 

на Република Македонија” бр.23/2013....150/2015), Советот на Општина Берово на 

седницата одржана на ден 05.12.2017 година донесе: 

 

О Д Л У К А 

за давање на согласност на Правилникот за систематизација на работните места во ОЈУДГ 

“23 Август” Берово 

 

 

Член 1 

Се дава согласност на Правилникот за систематизација на работните места  во ОЈУДГ “23 

Август” Берово, усвоен од страна на Управниот одбор на ОЈУДГ “23 Август” Берово со 

Одлука Бр.02-129/1 од 09.07.2015 година. 

 

 

Член 2 

Одлуката за давање на согласност на Правилникот за систематизација на работните места  

во ОЈУДГ “23 Август” Берово да се достави до ОЈУДГ “23 Август” Берово. 

 

Член 3 

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

гласник на Општина Берово“. 

 

 

 

Бр.09-2902/1                     Совет на Општина Берово 

05.12.2017 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 давање на согласност на Годишниот План за вработување 

на ЈПКР “Услуга” Берово за 2018 година 

 

 

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

на ЈПКР “Услуга” Берово за 2018 година бр. 09-2903/1, што Советот на Општина Берово 

ја донесе на седницата што се одржа на 05.12.2017 година. 

 

 

Бр.08-2965/9                                                                                          ОПШТИНА  БЕРОВО 

07.12.2017 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 20-б став 2 од Законот за вработените во јавниот сектор (“Службен 

весник на Република Македонија” бр.27/2014…..27/2016), Советот на Општина Берово на 

седницата одржана на ден 05.12.2017 година донесе: 

 

 

О Д Л У К А 

за давање на согласност на Годишниот План за вработување 

на ЈПКР “Услуга” Берово за 2018 година 

 

 

Член 1 

Се дава согласност на Годишниот План за вработување на ЈПКР “Услуга” Берово за 2018 

година, Бр.05-305/1 од 30.05.2017 година. 

 

 

Член 2 

Одлуката за давање на согласност на Годишниот План за вработување на ЈПКР “Услуга” 

Берово за 2018 година, да се достави до ЈПКР “Услуга” Берово. 

 

 

Член 3 

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

гласник на Општина Берово“. 

 

 

 

Бр.09-2903/1                        Совет на Општина Берово 

05.12.2017 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 

Заклучок за усвојување на  

Шестмесечниот Извештај за работа на ТППЕ Берово 

 

 

 

Се објавува Заклучок за усвојување на Шестмесечниот Извештај за работа на ТППЕ 

Берово бр. 09-2904/1, што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се 

одржа на 05.12.2017 година. 

 

 

 

Бр.08-2965/10                                                                                   ОПШТИНА  БЕРОВО 

07.12.2017 год.                                                                                       Градоначалник 

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

 

 

 

 

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

Весник на Република Македонија” бр.5/2002), член 19 став 2 точка 44 од Статутот на 

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

Советот на Општина Берово на седницата одржана на 05.12.2017 година донесе 

 

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

за усвојување на  

 

Шестмесечниот Извештај за работа на ТППЕ Берово  

 

 

 

1.Се усвојува Шестмесечниот Извештај за работа на ТППЕ Берово, Бр.16-1499/1 од 

06.07.2017 година. 

 

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

гласник на Општина Берово“. 

 

 

 

 

Бр.09-2904/1                                                                            Совет на Општина Берово 

05.12.2017 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 

Заклучок за неусвојување на  

Годишниот извештај за реализација на Г1 

Програмата за поддршка на локалниот економски развој на 

Општина Берово за 2016 година 

 

 

 

Се објавува Заклучок за неусвојување на Годишниот извештај за реализација на Г1 

Програмата за поддршка на локалниот економски развој на Општина Берово за 2016 

година бр. 09-2906/1, што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се 

одржа на 05.12.2017 година. 

 

 

Бр.08-2965/11                                                                                ОПШТИНА  БЕРОВО 

07.12.2017 год.                                                                                   Градоначалник 

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

 

 

 

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

Весник на Република Македонија” бр.5/2002), член 19 став 2 точка 44 од Статутот на 

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

Советот на Општина Берово на седницата одржана на 05.12.2017 година донесе: 

 

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

за неусвојување на 

Годишниот извештај за реализација на Г1 

Програмата за поддршка на локалниот економски развој на 

Општина Берово за 2016 година 

 

 

 

1. Советот на Општина Берово не го усвои Годишниот извештај за реализација на Г1 

Програмата за поддршка на локалниот економски развој на Општина Берово за 2016 

година. 

 

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

гласник на Општина Берово“. 

 

 

Бр.09-2906/1                                                                                Совет на Општина Берово 

05.12.2017 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 

Заклучок за неусвојување на 

Годишниот извештај за реализација на Г2 

Програмата за активностите на Општина Берово за 2016 година 

во областа на туризмот 

 

 

Се објавува Заклучок за неусвојување на Годишниот извештај за реализација на Г2 

Програмата за активностите на Општина Берово за 2016 година во областа на туризмот, 

бр. 09-2907/1, што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 

05.12.2017 година. 

 

 

 

Бр.08-2965/12                                                                                 ОПШТИНА  БЕРОВО 

07.12.2017 год.                                                                                     Градоначалник 

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

 

 

 

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

Весник на Република Македонија” бр.5/2002), член 19 став 2 точка 44 од Статутот на 

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

Советот на Општина Берово на седницата одржана на 05.12.2017 година донесе: 

 

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

за неусвојување на 

Годишниот извештај за реализација на Г2 

Програмата за активностите на Општина Берово за 2016 година 

во областа на туризмот 

 

 

1. Советот на Општина Берово не го усвои Годишниот извештај за реализација на Г2 

Програмата за активностите на Општина Берово за 2016 година во областа на туризмот. 

 

 

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

гласник на Општина Берово“. 

 

 

 

Бр.09-2907/1                                                                           Совет на Општина Берово 

05.12.2017 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 

Заклучок за неусвојување на 

Годишниот извештај за реализација на 

Програмата за енергетска ефикасност за 2016 година 

 

 

 

Се објавува Заклучок за неусвојување на Годишниот извештај за реализација на 

Програмата за енергетска ефикасност за 2016 година,  бр. 09-2908/1, што Советот на 

Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 05.12.2017 година. 

 

 

 

Бр.08-2965/13                                                                                 ОПШТИНА  БЕРОВО 

07.12.2017 год.                                                                                    Градоначалник 

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

 

 

 

 

 

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

Весник на Република Македонија” бр.5/2002), член 19 став 2 точка 44 од Статутот на 

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

Советот на Општина Берово на седницата одржана на 05.12.2017 година донесе: 

 

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

за неусвојување на  

Годишниот извештај за реализација на  

Програмата за енергетска ефикасност за 2016 година 

 

 

 

1.Советот на Општина Берово не го усвои Годишниот извештај за реализација на 

Програмата за енергетска ефикасност за 2016 година. 

 

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

гласник на Општина Берово“. 

 

 

 

Бр.09-2908/1                                                                                Совет на Општина Берово 

05.12.2017 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 

Програма за поддршка на локалниот економски развој на  

Општина Берово за 2018 година Г1 

 

 

Се објавува Програма за поддршка на локалниот економски развој на Општина Берово за 

2018 година Г1, бр. 09-2909/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата 

што се одржа на 05.12.2017 година. 

 

 

 

Бр.08-2965/14                                                                                  ОПШТИНА  БЕРОВО 

07.12.2017 год.                                                                                      Градоначалник 

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

 

 

Врз основа на член 22 став 1 точка 3, член 36 и член 62 од Законот за локална самоуправа 

(„Сл. весник на РМ“ бр.5/02), а во врска со член 16 став 1 точка 3, член 19 став 1 точка 3  и 

член 73 од Статутот на Општина  Берово („Службен гласник на Општина Берово“ 

бр.13/02 и 18/07, 30/08 и 20/10), Советот на Општина Берово на седницата одржана  на 

05.12.2017 година, донесе: 

 

 

ПРОГРАМА  

за подршка на локалниот економски развој на општина Берово за 2018 година 

Вовед 
 

Процесот на планирање на програмата е базиран врз законските обврски на 

јавните институции меѓутоа и врз база на непосредното учество на заедницата и 

граѓанското општество (граѓанскиот сектор, месните заедници, асоцијации и сл.),   

преку заеднички напори и јавни програми и проекти кои овозможуваат достигнување на 

заедничката визија за создавање на услови за одржлив локален развој. 

Локалниот економски развој претставува организирана дејност на заедницата 

при што се преземаат мерки и активности, форми и облици за одржлив економски 

развој. Локалниот економски развој се однесува на луѓето од локалната заедница кои 

меѓусебно соработуваат со цел да се постигне одржлив економски раст, кој придонесува 

кон подобрување на квалитетот на живот за сите граѓани во заедницата.  

Со стратешкото планирање на програмата за локален економски развој на 

општина Берово локалната заедница врши конкретен чекор кон опредметување на 

ефектите од децентрализацијата како политички процес и јакнењето на демократските 

односи, а посебно демократското вклучување на граѓаните во процесот на одлучување.  

Програмата за подршка на локалениот економски развој се подготвува врз 

основа на Стратегијата за локален економски развој на општина Берово за 2014-

2019 година, Tуристичкиот акционен план за регионот Малеш-Пијанец, Локалниот 

акционен план за вработување на општина Берово и посочените приоритети на 

граѓаните во процесот на подготовка на програмата, и се усвојува врз основа на 



надлежностите на Локалната самоуправа кои произлегуваат од Законот за Локална 

Самоуправа, Статутот на општина Берово, други позитивни законски одредби на 

Република Македонија како и препораките на Европската Унија за забрзување на 

процесот за децентрализација и креирање на буџетите на единиците на локалната 

самоуправа согласно транспарентно и плански усвоени развојни документи.  

Подготовката на програмата се базира врз претходно изработените проценки и 

анализи во сите тематски области во кои локалната самопурава има законски 

надлежности. Во рамките на тие активности е и Стратегија за развој на општина Берово, 

Програмата за енергетска ефикасност на општина Берово како и Програмата за развој 

на Источниот плански регион во која се вклучени сите 11 општини.  

Воедно, подготовката на програмата е во согласност со насоките на ЕУ и на 

Владата на Република Македонија за користење на ИПА фондовите, што во основа ја 

имаат неопходноста од примена на оваа методологија за подготовка на програми за 

работа и буџетско планирање. 

Согласно претходно наведените насоки и должности, во рамките на стратегиските 

документи за развој на Општина Берово, вклучени се програмите за работа и буџетско 

планирање на сите Одделенија во Локалната Самоуправа на Општина Берово, при што 

одделението за Локален Економски Развој, за буџетската 2018 година ја предвидува 

програмата Г1, Подршка на локалниот економски развој. 

 

1.  Извори на финансирање на програмата 

 
Програмата предвидува приходна ставка од: 

 
  
 

1  Буџетот на Општина Берово за 2018 год. во износ       10.193.706 ,00ден 
 
 

 

2.  Нацрт Програма за Подршка на Локалниот Економски Развој на Општина 

Берово за 2018 година 
 

Општина Берово преку Одделението за Локален Економски Развој, согласно 

своите надлежности и задолженија, а во насока на подобрување на економската клима и 

условите за локален развој, според претходно усвоените и дефинирани  стратешки цели 

и приоритети ја базира Програмата за подршка на локалниот економски развој за 

буџетската 2018 година. 

 

2.1  Операционализација на Стратегија за локален економски развој преку 

партиципативно учество на заедницата 

 

 2.1.1.  Финансирање на локални микро проекти за потикнување на 

локалниот економски развој согласно стратегијата за развој со вклучување на МЗ, 

MСП, НВО преку модел на ЈАВЕН ПОВИК за предлог проекти од јавен интерес за 

подобрување на квалитетот на живот на граѓаните за 2018 година. 
 

Предвиден буџет                                                              300.000,оо ден 
 

2.1.2. Организирање на Форуми во заедницата во согласност со Статутот 

на ЕЛС Општина Берово 
 

Предвиден буџет                                                                                          200.000.оо ден 

 

 2.1.3. Изработка на нова стратегија и програма за Енергетска ефикасност 
согласно Законот за енергетика и стратегиите на Република Македонија и ЕУ преку 
организирање на работилници и вклучување на локалната заедница со експерти за 
исработка на Програмата за ЕЕ на Општина Берово за периодот од 2018 до 2021.  



 

Предвиден буџет                                                                                          300.000.оо ден 

 

 
 

Вкупно планиран буџет за 2.1:                                                              800.000,оо ден 
 
 

 

2.2. Поддршка на развојот на МСП и претприемништвото 
 

 Малите и средните претпријатија претставуваат движечка сила на економскиот 

развој и поради тоа потребно е континуирано да се работи на изнаоѓање стимулативни 

мерки за отварање на нови МСП, но исто така треба да им се даде поддршка на 

постоечките претпријатија во Општина Берово во нивните напори да најдат нови пазари 

и да ја подобрат својата конкурентност, со што ќе се даде придонес во развојот на 

локалната економија, отварањето на нови работни места и намалувањето на 

невработеноста во Општина Берово преку програмите за самовработување и 

вработување на младите до 29 годишна возраст на Агенцијат за вработување на 

Република Македонија. 

 Предвидените активности за поддршка се во согласност со националната развојна 

политика за претприемништво и националната стратегија за развој на МСП во смисла 

на создавање на глобална рамка за развој на поволна деловна клима, а особено важно за 

општина Берово на среден и долг рок е операционализација на постојните индустриски 

зони за мало стопанство како и на Технолошко-индустриската развојна зона. Еден од 

субјектите преку кој ќе се иницира подобрување на развојот во регионот со 

подобрување на претприемачкиот дух во заедницата како иницијатива која ќе помогне 

на младите лица да отпочната свој бизнис, воведдување на нови технологии, промоција 

и обуки за неговите членови, поттикнување на прекуграничната соработка во 

координација со локалната самоуправа е Агенцијата за вработување на Република 

Македонија, регионалните институции како што е Центарот за развој на источниот 

плански регион и во неговите рамки формираниот Регионален Бизнис Центар на ИПР 

како и други заинтересирани страни. Поддршката во развојот на МСП и 

претприемништвото е планирана да се реализира преку следниве активности: 

-  Модели на соработка со МСП, НВО, фондации и заинтересирани групи на 

граѓани 
 

2.2.1. Заедничка промоција и маркетинг (заедничко општинско 

настапување и учество на саеми и други форми на презентација на 

општината и стопанството). Настапот на саеми надвор од oпштината како 

и организација на општински саеми би се реализирала по пат на меѓусебно 

партнерство. 
 

2.2.2. Обуки за подигнување на вештини и знаења (организација на 

обуки за информирање, едуцирање, доквалификации или 

преквалификации на човечките ресурси во стопанството). 
 
 

2.2.3. Поддршка на активнстите за промоција на постојните капацитети и 

соработка со можни инвеститори (постојни хали и изнамјување на истите, 

опрема и човечки ресурси)  

 

2.2.4. Одржување на работни состаноци на постојаното работно тело 

„Економски совет“ при ЕЛС општина Берово 
 

Вкупно планиран буџет за 2.2.                                                                00,оо ден.  
 
 



 

2.3. Рационална употреба и искористување на природните ресурси во 

функција на локалниот економски развој 
 
 Искористувањето на сите ресурси во функција на локалниот економски развој, 

согласно стратегиитe развој на Општина Берово 2014-2019, треба да се темели на 

рационалната употреба преку следниве активности: 

 

2.3.1. Едукативно информативни работилници и семинари за можностите за 

искористување на средствата од ИПАРД програмата како и за 

средствата од АФПЗРР. 

Едукативните семинари ќе ги опфатат сите Мерки од ИПАРД програмата и 

мерки за финансиска поддршка на руралниот развој. 

 Семинарските и едукативни работилници за подигање на капацитетите 

на потенцијалните корисници ќе се организираат преку предавања на експертите 

од МЗШВ, а во соработка со одделението за локален економски развој, за 

конкретни проекти согласно условите за аплицирање и подготовка на проекти. 

 

2.3.2. Поддршка на проекти и програми поврзани со инфраструктурни 

планови, уредување на туристички и излетнички локалитети во руралните 

области. (обнова на електрична мрежа, пристапни патишта до 1 км, 

уредување на простор, обнова на водоводни инсталации и др). Зафатите 

би се реализирале преку кофинансирање на проектите со средства од 

АФПЗРР и други агенции. 

Предвиден                                                                                              0,оо ден 

 

Вкупно планиран буџет за 2.3.                                                                    0.оо ден.  

 

 

2.4.  Поттикнување на партнерства и стимулативни мерки 
 
 Еден од најважните аспекти за развој на локалната економија е поттикнувањето на 

партнерствата и зајакнување на стопанството преку воведување на стимулативни 

мерки. 

Согласно Стратегиите за развој на Општина Берово и стратешките цели во делот на 

локалната економија од развојниот акционен план, предвидено е да се реализираат: 

 
2.4.1. Етно плоштад фестивал-Саем на алтернативни форми на туризам-

Малешевијата на дланка и поддршка на Форест фест 

(Понуда, храна, активности, сместување ). 

 
 Саемот во организација на Општина Берово, треба да овозможи презентација на 

целокупната понуда во сегментот на алтернативните форми на туризмот како 

стопанска гранка која што најнепосредно носи економски бенефит на најширок круг 

на семејства и граѓани на општината. Веќе една деценија наназад ова е 

најбрзорастечкиот сегмент во туризмот на глобално ниво. Воедно тоа ќе представува 

и вистинска можност за воспоставување на меѓусебни мрежи и асоцијации за 

соработка и заеднички настап на хотелиерите, туристичките организации, 

туроператори и даватели на услуги, а ќе се реализира како: 

o Традиционална култура, обичаи, манифестации и фолклор 
o Етно работилница: Традиционална облека храна обичаи и др, 

o Малешевијата на дланка, продажен дел на ракотворби, сувенири и 

еколошки производи (здрава храна), 

o Презентација на традиционалната  кујна од малешевијата 



o Репарација на постојните и изработка на дрвени тезги (----,00 ден) 
 
Предвиден буџет                                                                                         0.000,оо ден 

 

2.4.2.  Воспоставување на партнерски односи со Европски градови и општини од 

земји членки на ЕУ во функција на искористување на средства од ЕУ 

фондови особено од Програмата Европа за граѓаните и др. За реализација 

на овие активности е неопходно да се организираат работни посети на 

представници од сите свери во Општината Берово како и нивните 

представници кај нас, а дел од трошоците се предвидени во рамки на 

буџетите од проектите во вид на патување, престој и материјали за 

средбите. 
 
Предвиден буџет                                                                            0.оо ден 

 

Вкупно планиран буџет за 2.4:                                                                      0.оо ден.  
 

 

2.5.  Средства за учество во имплеметација на проекти 
 
 Според утврдените правила при апликацирање за одредени проекти, во зависност 

од донаторот се наметнува потребата од обезбедување на средства за сопствено учество 

кои мора да се исполнат и се основен предуслов за аплицирање на проекти за одредени 

програми. Секој донатор определува посебни услови кои локалната самоуправа треба да 

ги обезбеди како составен дел од апликацијата за соодветниот проект. Со оваа ставка се 

предвидуваат средства за сопствено учество во следните области: 

 

 2.5.1. Буџетско учество за финасирање со повраток на средствата по одобрена 

ревизија за реализација на проекти од ИПА фоондовите Interreg-IPA CBC 

PROGRAMME:2014TC16I5CB006-2015-1-207 за проектот „Градење на инфраструктура 

за одржлив развој на туризмот“ за кој средствата се рефундираат после извршена 

ревизија и одобрување за прифатливи трошоци за двата партнери ЕЛС општина Берово и 

Општина Сандански. Истите се дел и од развојните програми а како проекти одобрени и 

усвоени од Советот на општина Берово. 

 

Предвиден буџет                                                                                                 0.оо ден 
 
 

2.5.2. Партиципација, односно сопствено учество на Општина Берово за 

аплицирање и реализација на регионални проекти во рамките на Источниот 

Плански Регион согласно Законот за рамномерен регионален развој и 

Годишната програма за финансирање на регионални проекти на Бирото за 

регионален развој. 

 
Предвиден буџет                                                                                                   0.оо ден 

 

2.5.3  Врз основа на ЈАВЕН ПОВИК БР. 01/2015 за доставување на барања за 

користење на средства од ЕУ ИПА грантот за рурална инфраструктура и 

финансиска поддршка на единиците на локалната самоуправа се одобрени 

средствата за Изградба на зелен пазар во Берово, со намена за подобрување 

на нивото на општинските услуги. Финансиската поддршка изнесува 100% од 

вредноста на прифатената инвестиција и истата ѝ се доделува на единицата 

на локалната самоуправа како неповратна во рамки на договорот за ИПА 

грант бр. МСИП/ИПА/02-2 Проект за пдобрување на општинските услуги, 

компонента, ЕУ ИПА инвестициски грантови финансирани од страна на ЕУ.   

 



Предвиден буџет                                                           8.293.706,оо ден 

 

2.5.4. Зедничко учество во аплицирање и реализација на проекти со други општини 

од Република Македонија во рамки на Програмите на различни донатори, 

меѓународни асоцијации, фондови, амбасади и други, за меѓуопштинска 

соработка и микрорегионални проект. 

 
Предвиден буџет              0.оо ден 

 

Вкупно планиран буџет за 2.5.                                                              8.293.706,оо ден.  
 
 

 

2.6.  Други oперативни расходи и договорни услуги 
 
За реализација на активностите на Програмата за подршка на локалниот економски 

развој за 2018 година, потребни се средства кои се наопходни за реализација на договори 

за одредени услуги со правни или физички лица или хонорари без кои не би можеле да 

се реализираат предвидените содржини во 2018 година 
 

2.6.1. Воспоставување на Системот за управување со квалитет по новиот 

стандард ISO 9001:2015 спроведување на Политиката за квалитет, која е дел од 

целокупната работна политика на институцијата и е заснована на примена и 

одржување на работен систем и на принципот за унапредување со квалитетот. Целта 

е потполно задоволување на барањата и воспоставување на новиот стандардот ISO 

9001:2015, потребите и очекувањата на корисниците, со став за континуирано 

подобрување  на системот за управување со квалитетот и зголемување на 

ефективноста и ефикасноста на комплетното работење на ЕЛС Општина Берово. 

 
Предвиден буџет                                                                                        500.000.оо ден 

 
 

Вкупно планиран буџет за 2.6.  500.000.00 ден.  

 

2.7 Подготовка на проекти 

Успешноста и реализацијата на зацртаните проектни активности на вработените во 

одделението за Локален економски развој е најдиректно поврзано со степенот на 

нивната обученост и стручност, затоа е неопходно континуирано подигнување на 

капацитетите на човечките ресурси во одделението за ЛЕР и приближување кон 

европските стандарди. 

 
Оваа програма за подигнување на капацитетот на човечките ресурси, планирана е да 

се оствари преку: 
 

2.7.1. Учество на стручни обуки, тренинзи, семинари, работилници, 

конференции 

 
Предвиден буџет                                                                                                  0.оо ден 

 
 

2.7.2. Превод на проектна документација и стручна литература 
 
Предвиден буџет                                                                                                  0.оо ден 

 

2.7.3. Консултантски услуги за специфични проектни активностии 

подготовка на проектна документација 
 
Предвиден буџет                                                                                          300.000,оо ден 
 



Вкупно планиран буџет за 2.7:                                                              300.000.оо ден.  

 

2.8. Опрема за ИКТ  

 

За потребите на администрацијата и нејзино секојденвно функционирањеа со цел подобра 

испорака на услугите кон граѓаните и компатибилност при користењето на е-апликациите 

потребно е да се изврши обновување на застарената ИКТ опрема согласно ургентноста и 

можностите на општината, а по извршената набавка на дел од опремата согласно 

програмата за 2018 година со дополнителни 3 компјутери по ISO standard 9001 за квалитет 

со лиценциран софтвер Windows 8 professional и лиценциран софтвер Microsoft Office 

2010 Professional. Обврските што произлегуваат од Законот за заштита на личните 

податоци предвидуваат стриктни контроли за начинот на прибирање, чување и користење 

на личните податоци, како и мерки кои треба да придонесат за воспоставување и 

одржување на систем во организациите за заштита на личните податоци. Советодавни 

услуги за воведување на соодветни интерни акти и безбедносни мерки, и Редовни 

независни надворешни контроли на заштитата на личните податоци преку регистрирана 

куќа кај Дирекцијата за заштита на лични податоци на РМ за вршење на надворешна 

контрола на информацискиот систем и информатичката инфраструктура согласно Закон 

за заштита на лични податоци. За непречено функционирање на ИТ и работата на 

службениците потребно е надоградба на софтвер за електронско водење на управна 

постапка на архива, и целосна реконструкција на интернет мрежа во Општина Берово 

  

2.8.1. Набавка ИКТ опрема 

 
Предвиден буџет                                                                                          300.000.оо ден 
 

Вкупно планиран буџет за 2.8:                                                             300.000.оо ден.  

 

 
 

ВКУПЕН БУЏЕТ  ЗА 2018:                                                           10.193.706,00 ден 

3. Рекапитулар 

НАЦРТ ПРОГРАМА ЗА ПОДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 
НА ОПШТИНА БЕРОВО ЗА 2018 ГОДИНА 

 
 
 
Бр. 

 
 

Активност Опис 
Износ ‐  

Планирано 

МКД 
 
 
 
 
2.1. 

Операционализација 

на Стратегија за 

локален економски 

развој преку 

партиципативно 

учество на 

заедницата 

2.1.1 Финансирање на локални микропроекти за 

потикнување на локалниот економски развој 

согласно стратегијата за локален економски 

развој со вклучување на МЗ, MСП, НВО преку 

модел на ЈАВЕН ПОВИК за предлог проекти 

од јавен интерес за подобрување на квалитетот 

на живот на граѓаните за 2018 година 

 
300.000 

2.1.2. Организирање на Форуми во заедницата 

во согласност со Статутот на ЕЛС Општина 

Берово 

200.000 

2.1.3. Изработка на нова стратегија и програма 

за Енергетска ефикасност 
300.000 

   Вкупно 2.1.  800.000 
  
 
 

 
 
 

2.2.1. Заедничка промоција и маркетинг 

(учество на саеми и други форми на 

презентација на општината и стопанството) 

 
 
 
/ 



 
 
 
 
 
 
 
2.2. 

 
 
 
 
 
Поддршка на развојот 

на МСП и 

претприемништвото 

2.2.2. Обуки за подигнување на вештини и 

знаења (организација на обуки за информирање, 

едуцирање, доквалификации или 

преквалификации на човечките ресурси во 

стопанството) 

 
 
 
 
/ 

2.2.3. Поддршка на активностите за 

промоција на постојните капацитети и 

соработка со можни инвеститори 

 

/ 

 2.2.4. Одржување на работни состаноци на 

постојаното работно тело „Економски совет“ при 

ЕЛС општина Берово 
/ 

 Вкупно 2.2. 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3. 

Рационална 

употреба и 

искористување на 

природните ресурси 

во функција на 

локалниот 

економски развој 

2.3.1. Едукативно информативни 

работилници и семинари за можностите 

за искористување на средствата од 

ИПАРД програмата како и за средствата 

од АФПЗРР  

 

 
 
 

/ 

2.3.2. Поддршка на проекти и програми 

поврзани со инфраструктурни планови, 

уредување на туристички и излетнички 

локалитети во руралните области (обнова на 

електрична мрежа, пристапни патишта до 1 

км, уредување на простор, обнова на 

водоводни инсталации и др). Зафатите би се 

реализирале преку кофинансирање на 

проектите со средства од АФПЗРР и други 

агенции. 

 

 
 
 
 
 

 

  
 Вкупно 2.3. 0,00 

 

 

2.4 

Поттикнување на 

партнерства и 

стимулативни мерки 

2.4.1. Етно плоштад фестивал-Саем на 

алтернативни форми на туризам-Малешевијата 

на дланка, Форест фест- репарација и изработка 

на дрвени тезги 

 

0,00 

 
2.4.2. Воспоставување на партнерски односи со 

Европски градови и општини од земји членки на 

ЕУ) исклучиво во функција на користење на 

средства од ЕУ фондови. 

/ 

 
Вкупно 2.4. 0,00 

2.5. 

Средства за учество 

во имплеметација на 

меѓународни 

проекти 

2.5.1.  Буџетско учество за финасирање со 

повраток на средствата по одобрена ревизија за 

реализација на проекти од ИПА фоондовите 

Interreg-IPA CBC 

PROGRAMME:2014TC16I5CB006-2015-1-207 

за проектот „Градење на инфраструктура за 

одржлив развој на туризмот“ за кој средствата 

се рефундираат после извршена ревизија и 

одобрување за прифатливи трошоци за двата 

партнери ЕЛС општина Берово и Општина 

Сандански. Истите се дел и од развојните 

програми а како проекти одобрени и усвоени од 

Советот на општина Берово. 

 

0,00 

2.5.2.  Партиципација односно сопствено 

учество на Општина Берово за аплицирање и 

реализација на регионални проекти во рамките 

на Источниот Плански Регион. 

 

0,00 



2.5.3. Врз основа на ЈАВЕН ПОВИК БР. 

01/2015 за доставување на барања за користење 

на средства од ЕУ ИПА грантот за рурална 

инфраструктура и финансиска поддршка на 

единиците на локалната самоуправа се 

одобрени средствата за Изградба на зелен пазар 

во Берово, со намена за подобрување на нивото 

на општинските услуги. Финансиската 

поддршка изнесува 100% од вредноста на 

прифатената инвестиција и истата ѝ се доделува 

на единицата на локалната самоуправа како 

неповратна.   

 

8.293.706 

2.5.4. Зедничко учество во аплицирање и 

реализација на проекти со други општини од 

Република Македонија во рамки на Програмите 

на различни донатори, меѓународни асоцијации, 

фондови, амбасади и други, за меѓуопштинска 

соработка и микрорегионални проект. 

 

/ 

 Вкупно 2.5. 8.293.706,00 

2.6. Oперативни расходи и 

договорни услуги 

2.6.1. Воспоставување на Системот за 

управување со квалитет ISO 9001:2008 

спроведување на Политиката за квалитет, која е 

дел од целокупната работна политика на 

институцијата и е заснована на примена и 

одржување на работен систем и на принципот 

за унапредување со квалитетот. Целта е 

потполно задоволување на барањата од 

стандардот ISO 9001:2015, потребите и 

очекувањата на корисниците, со став за 

континуирано подобрување  на системот за 

управување со квалитетот и зголемување на 

ефективноста и ефикасноста на комплетното 

работење на ЕЛС Општина Берово. 

 

500.000,00 

 
Вкупно 2.6 500.000,00 

2.7. Подготовка на 

проекти 

2.7.1. Учество на стручни обуки, тренинзи, 

семинари, работилници, конференции 

 

/ 

2.7.2. Превод на проектна документација и 

стручна литература 

 

/ 

2.7.3. Консултантски услуги за специфични 

проектни активностии подготовка на проектна 

документација 

300.000,00 

 Вкупно 2.7 300.000,00 

2.8. Опрема за ИКТ 

2.8.1. Набавка ИКТ опрема за компатибилност 

при користењето на е-апликациите со 

лиценциран софтвер Windows 8 и лиценциран 

софтвер Microsoft Office. 

300.000,00 



 Вкупно 2.8 300.000,00 

 ВКУПЕН БУЏЕТ  ЗА 2018 10.193.706,00 

 

 

 

 

 

Број 09-2909/1                                                                Совет на општина Берово 

05.12.2017 год.                                                                        Претседател 

Берово                                      Јован Матеничарски с.р. 

 

 

 

 

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

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

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

донесува: 

 

 

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на 

Г2 Програма за активностите на Општина Берово за 2018 година во областа 

на туризмот  

 

 

Се објавува Г2 Програма за активностите на Општина Берово за 2018 година во областа 

на туризмот, бр. 09-2910/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што 

се одржа на 05.12.2017 година. 

 

 

Бр.08-2965/15                                                                                   ОПШТИНА  БЕРОВО 

07.12.2017 год.                                                                                      Градоначалник 

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

 

 

 

 



Врз основа на член 22 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на 

РМ“ бр.5/02), а во врска со член 16 став 1 точка 3, со член 19 и член 73 од Статутот на 

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

Советот на Општина Берово на седницата одржана  на 05.12.2017 година донесе: 

 

ПРОГРАМА  

за активностите на Општина Берово за 2018 година  

во областа на туризмот 

 

Г2 Поттикнување на  развојот во туризмот 

 

Вовед 

 

 Развојот на туризмот претставува организирана дејност на заедницата при што се 

преземаат мерки и активности, форми и облици за одржлив развој. Програмата за 

поттикнување на туризмот се однесува на луѓето од локалната заедница кои меѓусебно 

соработуваат со цел да се постигне одржлив развој на туризмот со одржлив економски 

пораст, кој носи економска корист и подобрување на квалитетот на туризмот и воедно 

подобрување на квалитетот на живот за сите во заедницата.  Со стратешкото планирање и 

развојот на туризмот во Општина Берово, локалната заедница врши конкретен чекор кон 

спроведување на ефектите од децентрализацијата како процес и јакнењето на 

демократските односи, а посебно вклучување на граѓаните во процесот на одлучување. 

 

Стратешки проиритети 

 

 Програмата за поттикнување на развојот на туризмот е насочена кон активности во 

различни подрачја на делување, а со цел создавање на соодветни услови за искористување 

на конкурентните предности и дефинирање на туристичката понуда и производи 

идентификувани со Стратешките документи на општината  и усвоените приоритети: 

 

 Дефинирање на туристичкиот производ и понуда и нивна промоција и 

презентација, 

 Подобрување на квалитетот на постојната и изградба на нова инфраструктура, 

 Институционално јакнење и развој на човечки ресурси, 

 Утврдување на Берово како сериозна туристичка дестинација 

Управување со туризмот (евиденција, регистрација и категоризација, 

стандардизација)  

 

 Согласно ингеренциите на локалната самоуправа со процесот на децентрализација 

во областа на туризмот, во надележност на градоначалникот е водење на регистар на 

приватни сместувачки капацитети од мал обем. Преку одделението за ЛЕР ќе продолжат 

активностите за евиденција, регистрација и категоризација на сместувачките капацитети 

од мал обем. 

 

Промоција на туристичката понуда 

 Промоција на туристичката понуда на Берово и регионот ќе се врши преку 

електронските и печатени медиуми, учество во радио и тв емисии, поставување на банери 

на туристички портали. Промоцијата ќе се врши и преку изработка на  промотивни 

печатени материјали и учество на саеми. Во рамки на стратешките определби за развој на 



туризам, а со тоа и на севкупниот економски развој, општина Берово има потреба од 

изградба на дополнителни рекреативни и спортски содржини за збогатување на 

туристичката понуда особено на локалитетот Беровско езеро.  

Со проектот „одржливо управување на природните ресурси во микро регионот Пијанец – 

Малеш“ ќе се оствари врамнотежување на економските, социјалните и целите за 

зачувување на природата и нивно интегрирање во заедницата. 

Промоција на природните ресурси  и нивно  ставање во функција  на  одржлив туризам. 

Главни активности на истиот се:  

Картирање / мапирање на регионот со GPS, преку изработка и поставување на 

информативни табли кои ќе бидат поставени на локалитетитте, наменети за афирмација 

на природните ресурси во микро регионот Пијанец – Малеш. Истите ќе бидат подготвени 

со текст, фотографии и лекторирани од страна на ангажирани лица. 

Изработка и поставување на патокази кои ќе придонесат за полесно пристапување до 

локалитетите и велосипедските патеки во регионот. Истите ќе бидат поставени на места 

согласно ГПС снимањето односно на места каде заинтересираните страни треба да бидат 

правилно информирани за оддалеченоста и патот до локалитетите. 

Изработка на 3000 броја на регионални мапи кои ќе бидат подготвени и испечатени со 

сите информации на локалитетите со текст и фотографија, на истите ќе бидат поставени 

одбележаните ГПС патеки и потребното време односно начинот на кој ќе може да се 

пристигне на самите локации. Ќе бидат изработени и две големи мапи кои ќе бидат 

поставени на билбордите во централните градски подрачја на Делчево, Берово и Пехчево 

и кои ќе бидат почетни точки на сите посетители, односно точки од каде ќе тргнуваат 

турите за посета на локаллитетите со природни ресурси. 

Изработка на карта на регионот со локации и QR code на наведените локации. Изработка 

на една конструкција за билборди за поставување на регионалната карта која ќе биде 

поставена во централното градско подрачје на  Берово.  

Изработка на промотивен спот – видео материјал кој ќе биде на тема Природните ресурси 

и туристичка понуда на регионот на Пијанец и Малеш. Спотот ќе има за цел да го 

промовира регионот со цел да ги зголеми посетителите и туристите во микро регионот.  

Надоградба на веб портал кој ќе биде наменет за промоција на природните вредности на 

регионот, ќе биде редовно надоградуван и истиот ќе биде ставен на располагање и на 

останатите општини од регионотт. Порталот ке биде преведен на англиски јазики на 

истиот ке бидат поставени нови локации за регионот, нови QR кодови.  

Изработка на  рол банери за секој локалитет каде ќе бидат дизајнирани  рол банер со 

мотиви од секој од наведените локалитети. Истите ќе бидат користени за промоција на 

локалитетите во инфо центрите во секоја од општините. 

Изработка на магнети со мотиви од дестинациите. 

 

 

 

 

Секој од локалитетите ќе биде фотографиран со неколку фотографии, ќе бидат 

селектирани најдобрите 5 фотографии од кои најдобрата ќе биде избрана за печатење на 



секој од магнетите. Ќе бидат испечатени  различни видови магнети-соодветно за секој од 

локалитетите. 

Тридневен тренинг за 15 лица. Ќе биде организиран еден тридневен тренинг за 15 лица од 

општините Делчево, Берово и Пехчево на тема  „заштитени подрачја“ 

Подготовка и печатење на Разгледници од локалитетите. Ќе бидат подготвени 

разгледници од избраните локалитети со цел промоција на истите. Ќе бидат испечатени по 

500 разгледници за секој од локалитетите. 

Обновување и заживување на Туристичкиот информативен пункт (ТИП) со набавка на ИТ 

опрема и мебел како и поставување на „кула за набљудување“ од дрво на локација во 

Туристичка населба Беровско езеро со цел зголемување на понудата и содржините на 

гостите кои ја посетуваат општина Берово. 

Вториот проект во кој општина Берово е вклучена и еден од партнерите е проектот  

,,Одржлив развој на туризмот-средство за прекугранична кохезија и напредок” кој е 

подржан од Европска Унија преку Интеррег-ИПА прекугранична програма Бугарија – 

Македонија , чиј имплементатор и водечки партнер е Здружението ,,НА ФОКУС”- Р. 

Бугарија, во партнерство со Здружението ,,ЛЕШКИ”- Р. Македонија. Проектот се 

имплементира во период од 15 месеци, почнувајќи од месец октомври 2016 година, со 

вкупен буџет од 119.984,75 евра. 

Очекувани резултати: истражување и собрани информации за најмалку 40 туристички 

маршути и креирана база на податоци; креирана една задничка on-line платформа со 

информации за туризмот и туристички маршути интегрирани во мапа; Заедничко 

управување со платформата на најмалку 35 организации од Бугарија и Македонија; 270  

претставници на целните групи инволвирани во заедничките активности (обуки, 

работилница, webinar, туристички саем); развиени и промовирани две нови регионални 

туристички маршути, преку рекламен клип, дигитална прошетка и брошура; подготвен 

водич за туристичките водичи и аниматори; Обучени најмалку 25 лица од целните 

општини за водичи и туристички аниматори; Обезбедена опрема за да се спроведе 

обуката,да се користи базата во иднина и обучените лица да може да креираат и следат 

нови туристички маршути кои ќе може да се интегрираат на поставената платформа. 

 

Активност временски рок буџет (МКД) 



 

 

 

Завршни одредби: 

 

 Градоначалникот на општина Берово го следи реализирањето на оваа Програма, 

покренува иницијативи, дава мислења и поднесува предлози во врска со остварувањето на 

нејзините цели и активности. Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Сл. гласник на општина Берово”. 

 

 

Број 09-2910/1                                                                Совет на општина Берово 

05.12.2017 год.                                                                       Претседател 

Берово                                                             Јован Матеничарски с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управување со туризмот (евиденција, 

регистрација и категоризација, 

стандардизација)  

јануари- декември / 

Промоција на туристичката понуда  февруари-декември 100.000,00 

Печатење на промoтивен материјал 

(брошури, флаери, мапи ,поставување на 

туристичка сигнализација, обновување 

на ТИП и изградба на кула за 

набљудување) во рамки на проектот 

„Oдржливо управување со природните 

ресурси во микро регионот Пијанец-

Малеш“- надградување 2 фаза (вкупен 

буџет за сите три општини е 2.750.000,00 

од донаторот Програма за зачувување на 

природата во Македонија) 

јануари- декември 0,00 

Изработка на промотивни материјали и 

печатење  
јануари- декември 150 000,00 

Општина Берово е вклучена и еден од 

партнерите е проектот  ,,Одржлив развој 

на туризмот-средство за прекугранична 

кохезија и напредок” кој е подржан од 

Европска Унија преку Интеррег-ИПА 

прекугранична програма Бугарија – 

Македонија 

јануари -март 0,00 

Вкупно 250.000,00 



 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 

Програмата за енергетска ефикасност на  

Општина Берово за 2018 година 

 

 

 

Се објавува Програмата за енергетска ефикасност на Општина Берово за 2018 година бр. 

09-2911/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 

05.12.2017 година. 

 

 

 

Бр.08-2965/16                                                                                  ОПШТИНА  БЕРОВО 

07.12.2017 год.                                                                                      Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                           Звонко Пекевскис.р. 

 

 

Врз основа на член 22 став 1 точка 3, член 36 и член 62 од Законот за локална самоуправа 

(„Сл. весник на РМ“ бр.5/02), а во врска со член 16 став 1 точка 3, член 19 став 1 точка 3 и 

член 73 од Статутот на Општина  Берово („Службен гласник на Општина Берово“ 

бр.13/02 и 18/07, 30/08 и 20/10), Советот на Општина Берово на седницата одржана  на 

05.12.2017 година, донесе 

 

ПРОГРАМА  

ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ НА  

ОПШТИНА БЕРОВО за 2018 година 

 

Вовед 
 

Енергетиката, вклучувајќи ги сите нејзини сегменти, има големо влијание врз 

правилниот и континуиран развојот на државите и поради тоа е приоритет на сите 

позначајни економии. Спроведувањето на мерки за зголемување на енергетската 

ефикасност, намалување на искористувањето на фосилните горива како и зголемување 

на употребата на обновливите извори на енергија, се само дел од активностите кои се 

превземаат со цел да се зголеми: стабилноста на снабдување со енергија, континуитетот, 

рационалната употреба на домашните енергетски ресурси, конкурентноста, како и да се 

намалат: зависноста од увоз на електрична енергија, негативните влијанија врз 

животната средина предизвикана од Климатските промени.   

Согласно член 132 од Законот за енергетика од 18 февруари 2011 година, 

Општина Берово има обврска за изготвување на сопствена локална програма за 

енергетска ефикасност. Иницирањето на Програмата е со цел за подобрување на 

енергетската ефикасност во објектите под општинска управа, како и во јавното 

осветление. Исто така дополнителна цел е зголемување на свеста за рационално 

користење на енергијата меѓу населението во општината, а во исто време и заштеда на 

парични средства преку примена на мерките на енергетска ефикасност за да истите 

бидат употребени за понатамошно усовршување и подобрување на состојбите во 

објектите од јавен интерес. 

 



Енергетските резерви на Република Македонија се со ограничен век за 

искористување и во иднина, доколку се земе во предвид моменталниот начин на 

искористување на истите, државата сé повеќе ќе биде зависна од увоз на енергија. Затоа 

превземањето на активности кои ќе водат кон реализација на мерки за енергетската 

ефикасност и употребата на обновливи извори на енергија е од суштествено значење и 

при тоа покрај намалувањето на зависноста од увоз на енергија, дополнителни 

придобивки може да се согледаат во продолжување на векот на искористувањето на 

домашните резерви, намaлување на трошоците наменети за увоз на електрична енергија 

чија цена на светскот пазар е со тенденција на перманентен раст и друго. 

Долгорочни цели на општината 

Општината Берово, како доминантно рурална општина, се стреми кон што поекономично 

и поефикасно користење на енергијата. Исто така, општината се фокусира кон 

задоволување на еколошките аспекти, што подразбира намалување на емисиите на 

штетни стакленички гасови во атмосферата. Долгорочните цели на општината се:  

 До 2020 година да се намали просечната потрошувачка на енергија (kWh/m2) за 

50%; 

 До 2020 година да се намали делот за енергија во општинските инвестиции за 40%; 

 Подобрување на внатрешните услови до стандардно ниво на удобност во 100% од 

основните училишта; 

 Да се замени целосното јавно осветление во општината со нови светилки со што 

потрошувачката ќе се намали на половина од сегашната; 

 Да се намалат нивото на CO2 емисии во атмосферата за 50% во споредба со 

сегашното ниво; 

 Брза идентификација и обнова на проблематичните системи во основните 

училишта со висока потрошувачка на енергија.  

Стратегија на општината е дека горенаведените цели ќе ги постигне преку:  

 Понатамошно функционирање и работење на тимот за енергетска ефикасност во 

одржување на базата на податоци; 

 Основање на фонд за финансирање и реализација на проекти за зголемување на 

енергетска ефикасност во училиштата и јавното осветление; 

 Идентификација и изнаоѓање на нови донатори; 

 Идентификација и користење на нови извори на енергија.  

Истовремено, за да се остварат горните долгорочни цели, општината има цел да 

промовира и работи на:  

 Создавање на свест преку ширење на добри практики;  

 Промоција на социјалната свест за потреба за создавање на одржлив развој; 

 Градење на партнерства коишто вклучуваат јавен сектор, потрошувачи и 

енергетски фирми;  



Општината знае дека овие цели се амбициозни, но нивното постигнување е императив за 

општината во нејзината идна работа.  

Среднорочните цели кои се опфатени со ОПЕЕ се однесуваат на развојот на 

општината во областа на енергетска ефикасност во општината, во периодот 2014 – 

2018 година. 

Поставените цели за овој период се следни:  

 До 2018година да се намали просечната потрошувачка на енергија (kWh/m2) за 

најмалку 20%; 

 До 2018 година да се намали делот за трошоци за енергија во општинскиот буџет 

за најмалку 50%; 

 Подобрување на внатрешните услови до стандардно ниво на удобност во 80% од 

зградите во надлежност на општината;  

 Да се заменат најмалку 80% од светилките за улично осветление;  

 Да се намали емисијата на штетни гасови за 15% од сегашната.  

Стратегија на општината за постигнување на овие цели е:  

 Формирање на посебен организациски сегмент за енергетска ефикасност; 

 Ажурирање на базата на податоци за енергетска ефикасност; 

 Планирање на дел од буџетот предвиден за трошоци за енергетска ефикасност. 

 

Општина Берово под своја надлежност има триесет и два објекти и уличното 

осветлување како комунална услуга. За потребите на оваа програма податоци од дваесет 

и седум објекти беа собрани и употребени за понатамошни анализи. Дваесет и седумте 

објектите кои се под надлежност се: два административни објекти (општинската зграда 

и помал објект – проектна единица), едно централно средно училиште, две централни 

основни училишта и седум подрачни основни училишта, четири градинки, дом на 

културата и музеј, шест објекти на комунални претпријатија, бизнис инкубатор, 

противпожарен дом и една спортска сала. 

 

Табела: Преглед на потрошувачка на енергија во објектите под управување на 

Општина Берово за последните 4  години во просек годишно 

 

 
р.б. 

Тип/Име на објект Локација 
Грејна 

Површина 

Потрошувачка на енергија пред мерки за 

ЕЕ 

ВК.  за 

енергија 

Објекти во сопственост на 
општината 

Место m2 
Електрична 

kWh/год. 
Топлинска 
kWh/год. 

Вкупно 
kWh/год. 

ден/год. 

Административни објекти   

1) Општинска зграда Берово 1.060 75.429 149.400 224.829 1.634.000 

2) Мала зграда - проектна Берово 189 4.700 13.944 18.644 113.140 

  ВКУПНО   1.249 80.129 69.720 149.849 1.747.140 

Образование   

3) ОСУ „Ацо Русковски“ Берово 3.685 54.386 838.103 892.489 2.155.510 

4) ОУ „Н П - Русински“ Русиново 1.077 10.673 99.658 110.331 278.729 

5) ООУ „Д И Малешевски“ Берово 3.800 53.993 901.538 955.531 3.165.148 



6) ПУ „Д И Малешевски“ с. Мачево 185 711 22.998 23.709 34.463 

7) ПУ „Д И Малешевски“ с. Митрашинци 806 2.391 107.324 109.715 151.273 

8) ПУ „Д И Малешевски“ с. Смојмирово 300 2.017 51.745 53.762 78.283 

9) ПУ „Д И Малешевски“ с. Владимирово 370 3.388 51.746 55.134 121.742 

10) ПУ „Д И Малешевски“ с. Будинарци 762 9.017 84.819 93.836 460.685 

11) ПУ „Д  И Малешевски“ с. Двориште 632 1.452 84.819 86.271 403.568 

12) ПУ „Д И Малешевски“ с. Ратево 371 2.284 76.660 78.944 111.477 

  ВКУПНО   11.988 140.312 2.319.410 2.459.722 6.960.878 

Социјална грижа   

13) ОЈУДГ „23 Август“ Берово 1.280 42.909 201.232 244.141 500.785 

14) ОЈУДГ „23 Август“ с. Митрашинци 80 1.069 16.098 17.167 31.416 

15) ОЈУДГ „23 Август“ с. Русиново 1.028 10.483 93.893 104.376 530.731 

16) ОЈУДГ „23 Август“ с. Будинарци 62 1.452 16.099 17.551 36.843  

  ВКУПНО   2.450 55.913 327.322 383.235 1.099.775 

Култура   

17) Музеј на град Берово Берово 12 390 13.415 13.415 18.262 

18) Дом на кул. „Д. Беровски“ Берово 305 1.200 32.580 33.780 45.293 

  ВКУПНО   317 1.590 45.995 46.225 63.555 

Општински услуги   

19) ЈПКР „Услуга“ - админ. Берово 150 900 38.330 39.230 55.580 

20) ЈПКР „Услуга“ – Ф.станица Берово / 143.002 0 143.002 368.023 

21) ЈПКР „Услуга“ – П. станица Берово / 75.355 0 75.355 290.461 

22) ЈПКР „Услуга“ С. двор Берово 120 10.600 47.912 58.512 131.816 

23) Противпожарен Дом Берово / / / / / 

24) Пречис.  станица-админ с. Мачево 100 26.280 19.165 45.445 192.936 

25) Пречис.  станица-ОЗ с. Мачево (282м2) 207.182 0 207.182 1.181.552 

26) Бизнис Инкубатор Берово (835м2) / / /   

  ВКУПНО   370 463.319 105.407 568.726 2.220.368 

Спортски сали   

27) 
Спортска сала   

„Македонски бранители“ 
Берово 1.610 12.013 191.650 203.663 390.647 

  ВКУПНО   1.610 12.013 191.650 203.663 390.647 

 

Вкупната потрошувачка на енергија на општина Берово изнесува 4.627 MWh на 

годишно ниво. За ова ниво на потрошувачка општината издвојува од својот буџет 

17.087.000 денари што претставува 10% од севкупниот буџет на општината. 

Спроведувањето на Програмата за енергетска ефикасност носи повеќе 

придобивки како на пример: намалување на загубите на енергија, намалување на 

трошоците за топлинска и електрична енергија од буџетот на општината, подобрување 

на комфорот во училишните згради, подобрување на резултатите од образованието на 

децата, подобрување на осветленоста на просториите и друго. За да се постигнат овие 

цели, потребно е доследно спроведување на програмата, следење и надградување на 

податоците од базата на податоци за што е потребно да се оформи одговорен тим за 

енергетска ефикасност во општината со поддршка на градоначалникот и општинскиот 

совет. 

 

Во Oпштина Берово постои потенцијал за зголемување на енергетската ефикасност 

во објектите под општинска управа и уличното осветлување. За да се намали 

потрошувачката на енергија, а со тоа  и трошоците за енергија и во исто време да се 

подобрат внатрешните услови на објектите во сопственост на општината од една страна и 

уличното осветление од друга страна, потребно е да се применат различни мерки за 

енергетска ефикасност.  



Главната цел на Општинската Програма за Енергетска Ефикасност (ОПЕЕ) во Општина 

Берово е да се намали потрошувачката на енергија во објектите под општинска управа и 

уличното осветление во општината, со што позитивно ќе се влијае врз подобрувањето на 

локалните економски состојби и намалувањето на буџетските трошоци. Покрај овие 

придобивки, со спроведувањето на ОПЕЕ ќе се постигне и:  

 Обновување на објектите и енергетските системи;  

 Подобрување на условите за работа, комфортот и продуктивноста;  

 Подигање на свест за енергетски заштеди кај сите лица во општината кои 

учествуваат во енергетскиот биланс на самата општина; и 

 Заштита на животната средина. 

 

Цели за 2018  

Целите во акциониот план за енергетска ефикасност за 2018 година се следни:  

 Спроведување на најмалку два проекта за намалување на потрошувачката на 

енергија; 

 Спроведување на енергетска анализа на најмалку 1/3 од објектите под општинска 

управа; 

 Формирање на Комисија за енергетска ефикасност во рамките на општинската 

организација која ќе работи на оваа проблематика; 

 Намалување / исклучување на греењето во основните училишта за време на 

зимскиот распуст, празници и викенди, преку опрема за регулација на системите 

за греење и далечинска контрола и управување; 

 

Во базата на податоци на Општина Берово идентификувани се следните сектори и целни 

групи: 

1. Сектор: Администрација  

 Целна група: Административни општински згради  

2. Сектор: Образование  

 Целна група: Средно и Основни училишта  

3. Сектор: Социјална грижа 

 Целна група: Детски градинки 

 Целна група: Дом за стари лица 

4. Сектор: Култура 

 Целна група: Дом на културата и музеј 

5.  Сектор: Комунални услуги 

 Целна група: Улично осветлување  

 Целна група: Јавни Комунални Претпријатија 



Активности и временски распоред 

 Проект/Активност  Корисник Инвестиција 

(денари) 

Време на реализација 

2018 

1) - Топ изолација на надво. ѕидови Општинска зграда      

2) - Топ изолација на кров Општинска зграда      

3) - Замена на прозори и врати Општинска зграда      

4) - Термостатски вентили Општинска зграда 32.000 x x   

5) - Топлинска изолација на кров Мала зграда - проект      

6) - Топ изолација на надво. ѕидови Мала зграда - проект      

7) - Замена на прозори и врати Мала зграда - проект      

8) - Термостатски вентили ОСУ „Ацо Русковски“      

9) - Реконструкција на дел од кров ОСУ „Ацо Русковски“ завршено     

10) - Модернизација на осветлување ОСУ „Ацо Русковски“    x x 

11) - Топлинска изолација на кров ОУ ,с.Русиново завршено     

12) - Топ изолација на надво. ѕидови ОУ, с.Русиново завршено     

13) - Термостатски вентили ООУ,  Берово завршено     

14) - Автоматска регулација ООУ , Берово завршено     

15) - Топлинска изолација на кров ООУ  ,Берово      

16) - Топ изолација на надво. ѕидови ПУ , с.Митрашинци      

17) - Рекон. и изолација на под ПУ , с.Митрашинци      

18) - Рекон. и изолација на кров ПУ , с.Митрашинци      

19) - Топ изолација на надво. ѕидови ПУ , с.Смојмирово      

20) - Термостатски вентили ПУ , с.Смојмирово      

21) - Рекон и изолација на кров ПУ , с.Смојмирово   х х  

22) - Топ изолација на надво. ѕидови ПУ , с.Владимирово      

23) - Замена на прозори и врати ПУ , с.Владимирово      

24) - Топлинска изолација на кров ПУ , с.Владимирово      

25) - Модернизација на  осветлување ПУ , с.Владимирово      

26) - Топ изолација на надво. ѕидови ПУ , с.Будинарци      

27) - Топлинска изолација на кров ПУ , с.Будинарци      

28) - Термостатски вентили ПУ , с.Будинарци завршено     

29) - Автоматска регулација ПУ , с.Будинарци завршено     

30) - Топ изолација на надво. ѕидови ПУ , с.Двориште      

31) - Термостатски вентили ПУ , с.Двориште   х х  

32) - Автоматска регулација ПУ , с.Двориште      

33) - Топлинска изолација на кров ПУ , с.Двориште      

34) - Модернизација на осветлување ПУ , с.Двориште      

35) - Топ изолација на надво. ѕидови ПУ , с.Ратево      

36) - Замена на прозори и врати ПУ , с.Ратево      

37) - Топлинска изолација на кров ПУ , с.Ратево      

38) - Модернизација на осветлување ПУ , с.Ратево      

39) - Топ изолација на надво. ѕидови ОЈУДГ , Берово      

40) - Топлинска изолација на кров ОЈУДГ , Берово завршено     



41) - Термостатски вентили ОЈУДГ , Берово   х х  

42) - Автоматска регулација ОЈУДГ , Берово завршено     

43) - Реконструкција на кров ОЈУДГ, с.Митрашинци   х х  

44) - Реконструкција на под ОЈУДГ, с.Митрашинци      

45) - Замена на прозори и врати ОЈУДГ, с.Митрашинци      

46) - Замена на прозори и врати ОЈУДГ , с.Русиново завршено     

47) - Топлинска изолација на кров ОЈУДГ , с.Русиново завршено     

48) - Термостатски вентили ОЈУДГ , с.Русиново завршено     

49) - Автоматска регулација ОЈУДГ , с.Русиново завршено     

50) - Модернизација на осветлување ОЈУДГ , с.Русиново завршено     

51) - Топ изолација на надво. ѕидови ОЈУДГ, с.Будинарци      

52) - Замена на прозори и врати ОЈУДГ, с.Будинарци      

53) - Топлинска изолација на кров ОЈУДГ, с.Будинарци   х х  

54) - Изолација на таван на подрум Музеј , Берово      

55) - Замена на прозори и врати Музеј , Берово      

56) - Топлинска изолација на кров Музеј , Берово      

57) - Топ изолација на надво. ѕидови ЈПКР „Услуга“, Берово      

58) - Замена на прозори и врати ЈПКР „Услуга“, Берово      

59) - Топлинска изолација на кров ЈПКР „Услуга“, Берово      

60) - Топ изолација на надво ѕидови ЈПКР „Услуга“ Стоп 

двор, Берово 

     

61) - Замена на прозори и врати ЈПКР „Услуга“Стоп 

двор Берово 

     

62) - Топлинска изолација на кров ЈПКР „Услуга“Стоп 

двор Берово 

     

63 - Модернизација на осветлување Спортска сала, Берово завршено     

64 -Замена на светилки Улично осветлување континуирано     

ВКУПНО 32.000,00 

 

ВКУПЕН БУЏЕТ  ЗА 2018:                                                                          

32.000,00 ден 
 

 

 

Број 09-2911/1                                                                   Совет на општина Берово 

05.12.2017 год.                                                                           Претседател 

Берово                                          Јован Матеничарски с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

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

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

донесува: 

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на 

Програмата за активностите на Општина Берово во областа на  комуникациите, односите 

со јавноста и меѓународната соработка во 2018 година 

 

 

 

Се објавува Програмата за активностите на Општина Берово во областа на  

комуникациите, односите со јавноста и меѓународната соработка во 2018 година бр. 09-

2912/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 

05.12.2017 година. 

 

 

Бр.08-2965/17                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

07.12.2017 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 140, став 2 од Деловникот на Советот на Општина 

Берово (Службен Гласник на Општина Берово бр. 18/2007), член 19, став 1 точка 11 и 

точка 43, и член 73 од Статутот на Општина Берово (Службен Гласник на Општина 

Берово бр. 13/2002, 18/2007), Советот на Општина Берово на седницата одржана на 

05.12.2017 година донесе 

ГОДИШНА ПРОГРАМА 

ЗА АКТИВНОСТИТЕ НА ОПШТИНА БЕРОВО 

ВО ОБЛАСТА НА ОДНОСИТЕ СО ЈАВНОСТА, КОМУНИКАЦИИТЕ И 

МЕЃУНАРОДНАТА СОРАБОТКА ВО 2018 ГОДИНА 

ВОВЕД 

Односите со јавност се дефинираат како функција на менаџментот која ги евалуира 

ставовите на јавноста, ги идентификува политиките и процедурите на институцијата кои 

се од јавен интерес и изработува и извршува акциони планови и програми кои водат кон 

јавно прифаќање и разбирање на она што е пласирано. 

Дефиницијата, всушност, објаснува процес кој се состои од три фази: 

 определување и евалуирање на ставовите на јавноста, 

 идентификување на политиките и процедурите на институцијата кои се од јавен 

интерес, и 

 развој и извршување на комуникациски планови и програми, дизајнирани за да се 

влијае врз разбирањето и прифаќањето на пораките од страна на јавноста. 

Врз основа на востановените практики на комуникација со јавноста и 

вклучувањето на сите сегменти од локалната самоуправа и општинската администрација 

која работи на различни области на надлежност, во 2018 година, комуникацијата со 

јавноста ќе ја задржи динамиката од претходната година. 

Развојот на меѓународната соработка на планот на евроинтеграциите, 

вмрежувањето и зајакнувањето на постојните врски со збратимените градови и градовите 

пријатели, како и проектните партнери од европските земји  е континуирана заложба на 

Општина Берово. Реализацијата на взаемни активности и проекти и проширувањето на 



листата на партнери во минатите години потврди дека меѓународната соработка може да 

претставува солидна основа за градење на врски помеѓу граѓаните и реализација на 

конкретни активности.  

Односите со јавност делуваат на внатрешната јавност, а тоа се вработените во 

Општината, стручните лица и другите соработници, и на надворешната јавност (медиуми, 

граѓани, стопански комори, други стопански субјекти и бизнис асоцијации, деловна 

мрежа, меѓународни организации и институции). 

Внатрешните комуникации ги опфаќаат сите видови на формални и неформални 

комуникации кои се одвиваат во рамки на Општината на различни нивоа, а чија главна 

цел е постигнување подобра ефикасност во работењето и остварување на стратешките 

цели. На елементарно ниво, стратешката цел на внатрешните комуникации е да им ги 

обезбеди основните информации на вработените со цел тие да можат успешно да ги 

извршуваат своите работни задачи и на тој начин да придонесат во постигнувањето на 

програмските и стратешките цели на институцијата, но и да му овозможат на 

менаџментот да го добие потребниот фидбек од вработените за да ги донесе вистинските 

одлуки. 

Во поширока смисла, со успешните внатрешни комуникации се воспоставува 

култура на заедничко делување според јасни правила, кои важат подеднакво за сите во 

Општината а кои на долг рок ја зголемуваат мотивираноста на вработените и 

продуктивноста во работењето и го подобруваат угледот на Општината. За да се остварат 

саканите ефекти во сферата на организационото однесување, е обезбедува активно, а не 

пасивно однесување на вработените.  

Надворешните комуникации се дефинираат како планиран и траен напор за 

воспоставување и одржување на наклоност и разбирање помеѓу Општината и целата 

надворешна јавност. Генерално гледано, односите со надворешната јавност се 

одлучувачки фактор за нејзиниот успех и истите имаат поширок спектар на делување 

отколку публицитетот, со оглед на тоа дека главна цел им е да влијаат на формирање на 

позитивен став за Општината.  

Задачата на односите со надворешната јавност не е само да се обезбедат податоци 

и да се објават соопштенија за јавност, туку подразбира и следење на повратната реакција 

на јавното мислење, а пред се мислењето на целната јавност. Целта на односите со 

јавноста е да се спознае важноста на поволниот став на јавноста и неговото влијание врз 

успешноста на работата на Општината и натамошно зајакнување на корпоративните 

односи и промотивните односи со јавноста.  

Односите со јавноста се дефинира како постојана, двонасочна,стратешки водена 

комуникација со интерна и екстерна целна јавност заради остварување на взаемна корист. 

Односите со јавноста треба да биде постојана комуникација што значи дека не 

треба да се сфати како комуникација која ќе биде инцидентна, во моменти кога е потребна 

на институцијата, туку континуирано во текот на работењето на институцијата.  

Двонасочна значи дека оваа комуникација подразбира не само испраќање на 

информации до јавноста, туку и добивање на повратна информација во смисла на тоа како 

јавноста реагира на дадената информација.  

Стратешки водена комуникација подразбира дека институцијата треба да одбере 

стратегија која ќе биде користена во комуникација со целната група и тоа соодветна на 

групата. Тоа значи дека една стратегија ќе биде користена за новинарите, друга за 

корисниците трета за центрите на моќ, конкуренцијата, деловните партнери итн. Интерна 

целна јавност се вработение кои се значајни за создавање на позитивно јавно мислење 

бидејќи задоволните и навремено информирани вработени и граѓани можат да шират само 

позитивна пропаганда усно и не се подложни на шпекулации и обратно. Екстерна целна 

јавност се деловните партнери, потрошувачите, конкуренцијата, новинарите, разни центри 

на моќ. Што се однесува до взаемната корист која се остварува преку односите со 

јавноста, тоа е: 

1. поврзување на потребите и интересите на една институција со интересите на 

различни целни групи со кои треба да комуницира, 

2. користење на информацијата за да се влијае на мислењето на јавноста односно 

создавање на посакувана слика –мислење  за институцијата. 



ОПРАВДАНОСТ 

Барањата на системот за управување со квалитет базиран на меѓународниот 

стандард ISO 9001-2008 стандард за управување со квалитет налагаат постојано 

подобрување на планот на внатрешната комуникација на администрацијата и 

надворешната комуникација со граѓаните. Програмскиот пристап во оваа специфична 

област овозможува континуирано следење и анализа на комуникацијата со јавноста, 

зајакнување на капацитетите за промоција на Општината на домашен и меѓународен план 

и зголемување на степенот на задоволство на корисниците на услугите.  

Што се однесува до меѓународната соработка, во 2018 година, ќе се насочи на 

интензивирање на активностите на Градоначалникот на Општина Берово, Советот на 

Општина Берово и општинската администрација, со особен фокус на учество на саемски 

манифестации и привлекување на интересот на странски инвеститори кон Општина 

Берово. Се очекува и континуирана соработка со останатите држави со кои имаме 

партнерство во остварување на европски проекти поддржани од европските фондови, 

имплементација на проектите и очекувани резултати од истите.  

ЦЕЛИ 

Дејноста на односите со јавноста мора да има јасно дефинирани цели и задачи,за да го 

обезеди успехот,односно целите мора да бидат позитивно одредени. 

 Зајакнување на комуникацијата со медиумите и граѓаните, промоција на 

Општината и овозможување на учество во комуникацијата со јавноста за сите 

актери во одржливиот развој на локалната заедница. 

 Зголмување на нивото на информираност на целата јавност за тековните работи, 

начинот на функционирање и предизвиците со кои се соочува локалната 

самоуправа. 

 Искористување на предностите на меѓународните мрежи на градови и реализација 

на конкретни активности и проекти во рамките на евроинтегративните процеси.   

 

 ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА ОДНОСИТЕ СО ЈАВНОСТА СЕ: 

1. Да се подобри разбирањето со останатите – значајно е дали добро се разбираме со 

колегите на работното место како и со колегите од другите институции. Квалитетот на 

комуникацијата е доста значаен поради што доколку дојде до недоразбирање, причините 

не треба да се бараат само во соговорниците туку треба да се биде и самокритичен. 

Недоразбирањата можат да се избегнат доколку комуницирањето се води според 

принципите на односи со јавноста:постојани, стратешки водени во кои се трудиме реално 

да ги чуеме и процениме потребите и проблемите на другите. 

2. Да се влијае на јавното мислење. Треба да се води сметка за јавното мислење 

бидејќи тоа  директно влијае на институцијата, за создавање на добар или лош глас кое 

нешто се реперкуира врз опстанокот на истата. 

3. Да се постават основите на институционалниот идентитет. Според што една 

институција е позната по јавноста? Во што е нејзината специфика? Што помислуваат 

луѓето кога ќе го чујат името  на институцијата? Ова се обично прашања на кои 

квалитетен и посакуван одговор значи квалитетно водење на односи со јавноста во 

доменот на институционалната  култура.  

4. Да се стимулира тимска атмосфера во колективот. Основна работа на менаџментот 

на една фирма е да создадат мотивација кај сите категории на вработени. Според 

најновите истражувања во доменот на мотивација се покажало дека луѓето најдобро 

работат доколку се навреме информирани за сите важни таботи кои се однесуваат на 

институцијата. Покрај квалитетно информирање важни се и мотивационите игри а пред се 

оние кои ги наградуваат новите идеи на сите категории на вработени, како и спортски 

натпревари и културни манифестации. 

5. Да се обезбеди подобро информирање. Тоа значи дека во секој момент треба да се 

располага со актуелни информации за онаа целна јавност на која треба да се упати 



пораката, а за да добро се состави пораката треба да се знае што е она актуелно  што се 

случува на страната на примателите на пораката. 

6. Да се градат мостови со целната јавност - Комуникацијата меѓу институциите е 

осетлива работа и треба да се негува при што секоја страна треба да има развиено чувство 

на одговорност за квалитетот на врската. Правило кај односите со јавноста е да се прави 

добро не чекајќи поттик од страна или пак директна благодарност. 

7. Да се унапредуваат  врските  со мас –медиумите. За  сите институции, новинарите и 

мас-медиумските куќи спаѓаат во приоритетна целна јавност, поради што треба постојано 

и упорно да се унапредуваат врските со нив за да на најлесен начин ги информира за 

своите намери и успеси другите важни целни групи. За таа цел новинарите треба редовно 

да се покануваат на сите прослави и манифестации со што ќе се остварат големи 

промотивни ефекти со релативно мало вложување. 

8. Да се подржат маркетиншките активности. За времетраење на конкретна 

маркетиншка кампања одделот за односи со јавноста има посебни задачи насочени кон 

помагање кај стратешкиот и креативниот дел при изработка на пропагандни средства. 

Иако конкретните цели на маркетингот и односите со јавноста се различни треба да се 

има во предвид дека глобалната цел е заедничка поради што двата оддела треба да 

соработуваат во секоја поединечна акција. 

ЗАДАЧИ:  

 Учество во комуникацијата со јавноста за сите актери во одржливиот развој на 

локалната заедница, 

 Зајакнување на капацитетите за комуникација со медиумите, 

 Зајакнување на капацитетите за промоција на Општината, 

 Искористување на повратните информации од граѓаните за примена на принципот 

на постојано подобрување, 

 Продлабочување на соработката со збратимените градови и градовите пријатели на 

Општина Берово со фокус на развојот на економијата, образованието, културата,  

туризмот и заштитата на животната средина, 

 Продлабочување на соработката со меѓународните граѓански организации, 

 Реализација на заеднички активности и проекти од локално и регионално значење, 

 Зајакнување на учеството на здруженијата на граѓани, малите и средните 

претпријатија,  во меѓународните активности на Општина Берово, 

 Зајакнување на учеството на локалните институции во меѓународните активности 

на Општина Берово, 

 Зајакнување на абсорпционите капацитети за користење на ЕУ фондовите.  

ФИНАНСИСКА СПЕЦИФИКАЦИЈА НА АКТИВНОСТИТЕ ОД ПРОГРАМАТА ЗА 

КОМУНИКАЦИИ И ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ 

 

Реден 

Број 
Опис на активност 

Програм

а и 

ставка во 

Буџетот 

на 

Општина 

Берово 

Временска рамка 
Вкупно 

средства 

1 

 

Изработка и печатење на 

промотивен материјал 

(флаери, брошури, честитки и 

календари за потребите на 

општината) 

 

Континуирано, во 

текот на годината, 

во зависност од 

потребите 

120.000 



2 

 

Емитување на соопштенија за 

потребите на општината на 

локални и регионални 

телевизии и локални и 

регионални радио станици 

 

Континуирано, во 

зависност од 

потребите 

400.000 

3 

Реализација на активности во 

рамки на меѓународната 

соработка со збратимените 

општини од соседна 

Република Србија, Република 

Бугарија и регионот Долна 

Нормандија, Република 

Франција 

 
Континуирано, во 

текот на годината 
200.000 

4 

Репрезентативен материјал од 

делегација од Општина 

Берово при посета на други 

држави 

 

Континуирано, во 

зависност од 

потребите 

 

100.000 

5 Непредвидени трошоци  

Континуирано во 

зависност од 

потребите 

30.000 

   ВКУПНО: 850.000 

 

ОДРЖЛИВОСТ  

  Практиката за флексибилност на програмата е потврдена во голем број Општини 

во Македонија. Во прилог на одржливоста на програмата оди и нејзиното влијание и 

дисеминација како добра практика низ општините кои веќе ја имаат и работат по неа. За 

нејзина одржливост во голема мера ќе придонесат Градоначалникот на Општина Берово, 

Советот на Општина Берово, општинската администрација,  граѓаните со следењето на 

работата на Општината, другите учесници во соработката со нашата Општина, реакциите, 

коментарите, предлозите и идеите на граѓаните.  

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

Програмата за активностите на Општина Берово во областа на комуникацијата и 

односите со јавноста, како и меѓународната соработка во 2018 година претставува 

континуитет на процесите за зајакнување на капацитетите на Општината во овие области. 

Вклучувањето на сите наведени механизми за комуникација со јавноста и меѓународната 

соработка во 2018 година оди во прилог на генералниот пристап на програмата и 

овозможува користење на овие механизми од страна на сите актери на одржливиот развој 

на локалната заедница. Посебен осврт ќе биде дадено на соработката со други Општини 

од други држави, со кои веќе имаме збратимување (Брус – Србија, Ливаро – Франција, 

Струмјани, Ќустендил, Банско, Гоце Делчев, Сандански – Бугарија, Брад - Романија), како 

и со оние Општини со кои остваруваме прекугранична соработка, а не сме збратимени, 

туку сме вклучени или ќе изразиме интерес да се вклучиме како партнери на проекти 

финансирани од програмите на Европската Унија.  

Оваа програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Службен 

Гласник на Општина Берово. 

 

 

Арх.бр. 09 - 2912/1          Совет на Општина Берово 

05.12.2017 година           Претседател 

Берово                                   Јован Матеничарски с.р. 

 

 



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

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

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

донесува: 

 

 

 

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на 

Заклучок за неусвојување на  

Годишниот извештај за реализираните активности и исплатени средства од 

Програмата за развој на спортот и спортско рекреативните активности на 

општина Берово за 2016 година 

 

 

 

Се објавува З  А  К  Л  У  Ч  О  К за неусвојување на Годишниот извештај за 

реализираните активности и исплатени средства од Програмата за развој на спортот и 

спортско рекреативните активности на општина Берово за 2016 година бр. 09-2913/1, што 

Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 05.12.2017 година. 

 

 

Бр.08-2965/18                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

07.12.2017 год.                                                                                 Градоначалник 

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

 

 

 

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

Весник на Република Македонија” бр.5/2002), член 19 став 2 точка 44 од Статутот на 

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

Советот на Општина Берово на седницата одржана на 05.12.2017 година донесе 

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

за неусвојување на  

Годишниот извештај за реализираните активности и исплатени средства 

од Програмата за развој на спортот и спортско рекреативните активности на 

општина Берово за 2016 година 

 

 

1. Советот на Општина Берово не го усвои Годишниот извештај за реализираните 

активности и исплатени средства од Програмата за развој на спортот и спортско 

рекреативните активности на општина Берово за 2016 година 

 

2.Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 

„Службен гласник на Општина Берово“. 

 

 

 

Бр.09-2913/1                                                                        Совет на Општина Берово 

05.12.2017 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 

Заклучок за неусвојување на 

Годишниот извештај за реализација на активностите на Општина Берово во областа на 

културата за 2016 година 

 

 

Се објавува З  А  К  Л  У  Ч  О  К за неусвојување на Годишниот извештај за реализација 

на активностите на Општина Берово во областа на културата за 2016 година, бр. 09-

2914/1, што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 

05.12.2017 година. 

 

 

 

Бр.08-2965/19                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

07.12.2017 год.                                                                                 Градоначалник 

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

 

 

 

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

Весник на Република Македонија” бр.5/2002), член 19 став 2 точка 44 од Статутот на 

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

Советот на Општина Берово на седницата одржана на 05.12.2017 година донесе: 

 

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

за неусвојување на  

Годишниот извештај за реализација на активностите на Општина Берово во областа на 

културата за 2016 година 

 

 

1. Советот на Општина Берово не го усвои Годишниот извештај за реализација на 

активностите на Општина Берово во областа на културата за 2016 година. 

 

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

гласник на Општина Берово“. 

 

 

 

 

Бр.09-2914/1                                                                   Совет на Општина Берово 

05.12.2017 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 

Програмата за активностите на Општина Берово 

во областа на културата за 2018 година 

 

 

Се објавува Програмата за активностите на Општина Берово во областа на културата за 

2018 година, бр. 09-2915/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што 

се одржа на 05.12.2017 година. 

 

 

 

 

Бр.08-2965/20                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

07.12.2017 год.                                                                                 Градоначалник 

Берово                                                                                             Звонко Пекевски с.р. 

 

 

 

 

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

РМ“ бр.5/02), а во врска со член 73 од Статутот на Општина  Берово („Службен гласник 

на Општина Берово“ бр.13/02 и 18/07), Советот на Општина Берово на седницата одржана  

на 05.12.2017 година донесе: 

 

ПРОГРАМА  

за активностите на Општина Берово во областа на културата во 2018 година 

 

I. ВОВЕД 

 

Општина Берово на база на надлежностите за поттикнување и организирање на културата, 

своите стратешки определби и националната стратегија за развој на туризмот, организира 

културни активности за презентацијата и промоцијата на највисоките вредности на 

македонското културно наследство и на уметничкото творештв со што се стреми за 

подобрување на културните перформанси и збогатување на културните содржини на 

општината. 

Културните настани кои се дел од годишната програма за култура на општината 

значително ја зголемуваат туристичката понуда на Берово како туристичка дестинација. 

Врз база на објавениот конкурс од страна на Министерство за култура на РМ, општина 

Берово ќе аплицира на годишниот конкурс за финансирање на проекти од национален 

интерес во културата за 2018 година од кои очекува министрството да финансира  

активности од програмата во висина од 800.000 денари 

Програмата за активности на Општина Берово во областа на културата е  дизајнирана да 

опфати поголема група на љубители на различните културни стилови и генерации. 

Програмата инкорпорира голем број на разновидни културни настани: театарски 

престави, ликовна изложба, поп концерти, детски концерти, фолк концерти и концерти на 

етно групи. 



Реализацијата на културните настани кои се дел од програмата значително ќе го подигнат 

нивото на културниот живот и ќе придонесат за збогатување на туристичката понуда на 

општината.  

Планирањето и реализацијата на програмата се врши во соработка со општинската 

администрација и културните институции на територијата на општина Берово и 

Министерството за култура. 

Како дел од програмата се предвидени да се организираат традиционалните настани како 

што се ратевски Бамбурци, Етно Плоштад Фестивалот, фестивалот за електронска музика 

„Mayday “ , фестивалот за деца„Малешевско Звонче“, фестивал за креативни уметности и 

многу други активности. 

Цел 

Реализацијата на програмата ќе биде насочена кон постојано подигање на културните 

вредности и збогатување на културниот живот во општината, кое ќе допринесе за  

зголемила и туристичката понуда на регионот, што е во согласност со Туристичкиот 

акционен план и Стратегијата за одржлив развој на Општина Берово. 

Програма 

Ратевски Бамбурци 60.000,00 ден 

Велигденски концерт 20.000 ден 

Фестивал за млади “Mayday“ 90.000 ден 

Илинден- Владимирово 40.000,00 ден 

Марш до Петлец-Русиново 30.000,00 ден 

„Летна култура за Берово“  610.000,00 ден 

Новогодишна програма 20.000,00ден 

Техничка поддршка на настаните 360.000,00 ден 

Транспорт 30.000,00 ден 

Вкупно расход за манифестацијата 1.260.000,00 ден 

 

Финансирање: 

Средствата за финансирање на предвидените активности во рамки на оваа Програма во 

вредност од 1.260.000,00 денари ќе бидат обезбедени од Буџетот на Општина Берово за 

2018 година, од кои 800.000,00 денари од страна на Министерството за култура на РМ 

преку: Програмата од национален интерес во областа на културата за  2018 година, 

340.000,00 денари учество на општина Берово и 120 000 денари од страна на спонзори и 

донации. 

Финансиско учество 

Министерство за култура на РМ 800 000,00 ден 

Општина Берово 340.000,00 ден 

Спонзори и донаци 120.000,00 ден 

Вкупно приходи за манифестацијата 1.260.000,00 ден 

 

Образложение: 

Програмата за култура на Општина Берово за 2018 година ќе биде финансирана од 

Буџетот на општината, Министерство за култура и од домашни и странски спонзори. 

Министерството за култура на РМ со цел за збогатување на културните содржини и 

унапредување на туристичките перформанси на регионот ќе учествува со значителна 

финансиската поддршка на културните активности во Општина Берово во висина од 

800.000,00 денари. 

Од буџетот на општина Берово за реализација на активностите од програмата ќе бидат 

потрошени 340.000 денари, додека од спонзорство и донации е предвидено да бидат 

обезбедени 120.000 денари.  



Предвидените културни настани ќе бидат реализирани од страна на општинската 

администрација, културните институции Домот на културата и Музеј на град Берово како 

и граѓанскиот сектор. 
 
Број 09-2915/1                                             Совет на општина Берово 

05.12.2017 год.                                                                Претседател 

 Берово                        Јован Матеничарски с.р. 

 

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

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

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

донесува: 

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на 

Програмата за развој на спорт и спортско рекреативни активности  

на општина Берово за 2018 година 

 

 

Се објавува Програмата за развој на спорт и спортско рекреативни активности  

на општина Берово за 2018 година, бр. 09-2916/1, што Советот на Општина Берово ја 

донесе на седницата што се одржа на 05.12.2017 година. 

 

 

Бр.08-2965/21                                                                                  ОПШТИНА  БЕРОВО 

07.12.2017 год.                                                                                      Градоначалник 

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

 

Врз основа на член 22 став 1 точка 6 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,, 

13/02 и 18/07) Советот на Општина Берово на 3-та седница одржана на 05.12.2017 

год.донесува 

                                                

                                                         

                                                          П Р О Г Р А М А 

 

За развој на спортот и спортско рекреативните активности на граѓаните  

Во Општина Берово за 2018 год. 

 

      Бидејќи досега немаме формирано општински сојуз на спортови во кој ќе бидат 

здружени спортски асоцијации, клубови, сојузи и друштва, во склад со законот за 

здруженија на граѓани и фондации,и законот за спорт, заради остварување на јавниот 

интерес на Општината во областа на спортот, во планирање, организирање и релизирање 

на спортски активности во Општината. 

      Општината изготви годишна програма за развојот на спортот и спортско 

рекреативните активности на граѓаните во Општина Берово за 2018 год.која се базира на 

законот за локална самоуправа, и законот за спорт член 22-а од законот за измени и 

дополнување на законот за спорт со кое Општината ќе биде главен иницијатор и 

организатор на активностите од областа на спортот и спортските активности кои се 

случуваат во Општината. 

 

Активности во спортот имаме во: 

Во ОСУ,,Ацо Русковски,, во Берово е формиран сојуз на училишен спорт(СУЗ) а под 

покровителство на федерацијата на училишни спортови на Република Македонија, во кој 

сојуз членува и има свои активности и ООУ ,,Дедо Иљо Малешевски од Берово. 

 



Децата со посебни потреби имаат регистрирано спортски клуб,,Малеш,,-Берово преку 

специјалната олимпијада на Република Македонија, и своите активности ги спроведуваат 

на учества на национални спортски натпревари на летни и зимски игри на деца со посебни 

потреби. 

 

Други организирани спортски активности во Општината не се случуваат, па за тоа 

Општина Берово изготви програма за развој на спортот во која ќе бидат опфатени сите 

категории на граѓани. 

 

 

                                 Реализација на спортската програма 

 

         Програмата опфаќа спортски активности изнесени во ставки од 1 до 6 

  

  

      1.    Училишен спорт, и спортско рекреативни активности. 

      2.    Спортско рекреативни активности-спорт за сите. 

3.  Натпреварувачки-масовен спорт и подршка за активирање на спортски клубови во 

поедини згаснати спортски дисциплини. 

4.  Спортски објекти. 

5.  Трансфер на средства до спортски здруженија 

6.  Подршка на ОФК Малеш-Берово 

 

Изнесените активности во ставки од 1 до 6 , подетално се дадени во содржината на 

програмата за спортски активности и материјално финансиски потреби за организација и 

релизација на истите. 

      Отворањето , одржувањето и затворањето на соодветната програмска активност 

ќе биде утврдена со распоредот за календарската 2018 год. 

 

Основни цели и задачи 

 

 Програмата опфаќа масовно учество на граѓаните во рекреативно, забавно, 

спортски активности, како и развој на масовен спорт, со учество на млади луѓе во скоро 

сите области на спортот што претставува темел и основа за подигање на квалитетен –

врвен спорт во Општината и во Републиката. 

 

                         ПРОГРАМА ЗА СПОРТСКИТЕ АКТИВНОСТИ 

 

Ставка 1  

 Училишен спорт,и спортски рекреативни активности 

           Системот ќе се реализира на Општинско ниво помеѓу училиштата во периодот на 

траењето на школската година, а во следниве дисциплини: 

 1.Кошарка-машка и женска кнкуренција 

            2.Ракомет-машка и женска конкуренција 

            3.Одбојка-машка и женска конкуренција 

            4.Гимнастика-машка и женска конкуренција 

            5.Мал фудбал-машка и женска конкуренција 

           6.Атлетика-машка и женска конкуренција 

           7.Пролетен крос-машка и женска конкуренција 

Сојузот на училишен спорт (СУЗ) -Берово е домаќин и организатор на 

регионален натпревар во кошарка во женска конкуренција, и ракомет во машка 

конкуренција кој ќе се одржи во спортската сала Македонски бранители во 

Берово. 

Реализација на овие натпреварувања ќе се остварат со одржување на спортски 

турнири, со масовно учество на ученици од основни и средни училишта од 

нашата Општина. 



  

Ставка 2 

         Спортско рекреативни активности на граѓаните- Спорт за сите 

         Од оваа област се предвидени да се спроведат следниве активности: 

 

          1.Рекреативно спортско возење на велосипед на граѓани од сите возрасти 

низ улиците на градот и локалните места во Општината(мај-септември). 

За реализација на истите е неопходно учество на стручни лица од оваа област т.е 

професори по физичко воспитување, сообраќајна полиција, материјални трошоци и 

подготвување на стартот и целта, озвучување, траки за сигурност, обележување на 

патека, лекар, пропаганден материјал и друго. 

   

 2. Рекреативно спортско –забавна манифестација ,,Пролетен крос,, во пресрет на 

денот на пролетта. 
Ќе се одржи на 21 март ,а локацијата ќе биде накнадно определена. 

На истата ќе се поканат да земат учество масовен број на граѓани, ученици претставници 

од невладини организации и истата ќе претставува најголема и најмасовна манифестација 

од овој вид во Општината. 

 

3.Планирање –пешачење  на граѓани од сите возрасти. 
Активностите на планирањето-пешачењето ќе се одвиваат по Малешевските планини, а 

релацијата ќе биде дополнително договорена, а истата ќе се реализира од ( април до 

ноември) во повеќе наврати , во зависност од временските прилики.  

 

4.Баскет натпревари во машка и женска конкуренција.   

 Опфаќа учество на неограничен број на екипи составени од лица-граѓани на сите 

возрасти, со примена на изработени пропозиции за вакво спортско натпреварување. 

Натпреварите ќе се одвиваат на терените на новоизграденото спортско игралиште кај 

старата гимназија ,во месеците јуни ,јули и август во вечерните часови затоа што новото 

повеќенаменско  игралиште овозможува одржување на натпревари во вечерните 

часови.     

 

  5.Натпревари во ракомет, машка и женска конкуренција 

        Опфаќа неограничен –пријавен број на екипи составени од лица граѓани на сите 

возрасти , со примена на изработени прописи за вакво натпреварување. Натпреварите ќе 

се одвиваат во сала или на новите терени на старата гимназија во месеците јуни,јули и 

август во вечерните часови. 

 

 6.Турнири во мал фудбал. 
Опфаќа учество на неограничен број на екипи составени од лица-граѓани на сите возрасти 

со примена на пропозиции за КУП систем на натпревари во мал фудбал. Турнирот ќе се 

игра во салата Македонски бранители во месеците февруари, март,април. 

Од оваа година се планира и организација на еден поголем Регионален турнир во мал 

фудбал со учество на екипи од повеќе Општини во регионот.Натпреварите би се играле 

на новото спортско игралиште кај старата гимназија.Планирано е турнирот да се одржи 

во месец август во вечерните часови. 

         

7.Натпреварување на пензионери и бивши спортисти 

Учество на пензионери и бивши спортисти во организирани турнири во шах, влечење 

јаже, пикадо фрлање на ѓуле и во други спортски дисциплини. 

 

 8.Спорт за лица со посебни потреби 
Активностите се спроведуваат на републичко ниво со учество на национални спортски 

натпревари на летни и зимски игри на деца со посебни потреби. 

Во Општината на 3 декември денот на лицата со посебни потреби ќе се организираат 

спортски активности со што ќе се одбележи денот на лицата со посебни потреби. 



 

9.Турнир во пинг понг 

Опфаќа учество на неограничен број на учесници , составени од лица –граѓани на сите 

возрасти, со примена на пропозиции за пинг понг натпревари.Натпреварите ќе се 

одржуваат во спортската сала Македонски Бранители во месеците септември,октомври. 

 

 10.Турнир во шах 
Опфаќа учество на неограничен број на учесници, граѓани од сите возрасти со 

примена на пропозиции за шах натпревари. Натпреварите ќе се одржуваат во новата сала 

на Бизнис Инкубаторот во Берово во месеците август,септември.  

 

Ставка 3. 

 

Натпреварувачки- масовен спорт и подршка за активирање на спортски активности 

на клубови во поедини згаснати спортски дисциплини. 

       Спортската традиција како и желбата на широките граѓански маси налага преземање 

на позитивни активности во домен на подршка и активирање на поедини клубови кои од 

субјективни или објективни причини престанале да постојат. 

Реализацијата на истата опфаќа потреби од конституирање, котизација, стручни лица, 

судии соодветни терени и други материјални трошоци. 

     Општина Берово во рамки на своите можности ќе направи напор да помогне во 

активирањето на некои од згаснатите спортски клубови кои пред повеќе години беа 

активни и се натреваруваа во организиран систем на републичко ниво. Како добар пример 

е фудбалскиот клуб ОФК Малеш кој по повеќегодишна стагнација годинава успешно се 

натпреварува во Трета лига исток. 

 

     Ставка 4 

                                           Спортски објекти 

За одржување на спортски активности неопходно потребно е обезбедување на 

соодветни спортски објекти. Со децентрализацијата на Општината, одредени спортски 

објекти се преотстапени на користење и управување на Општината од страна на 

владата на Република Македонија.Пример:училишни спортски сали, спортски терени 

на кои ќе се одвиваат сите настани на Општинско и републичко ниво. Исто така за да 

се спроведат сите горе наведени спортски активности во Општината треба да се 

вклучат стручни лица од областа на спортот-професори по физичко воспитување и 

други стручни лица. 

        Ставка 5 

                   Трансфер на средства до спортски здруженија 

За заживување на спортот во Општината потребно е да се издвојуваат средства кои би 

се трансверирале до спортските здруженија се со цел за понатамошно 

профункционирање на повеќе спортски клубови во Општината.Со овие средства 

Општина Берово се надева дека ќе го заживее спортот за подобар и поквалитетен 

живот на идните генерации во Општина Берово.Сите услови за тоа ги имаме само се 

потребни многу повеќе вложувања во спортот а придобивките ќе бидат повеќекратни. 

 

Ставка 6 

                                     Подршка на ОФК-Малеш 

Оваа година потребно е да се обезбедат и повеќе средства за ОФК-Малеш , бидејќи тој 

се натреварува во Трета лига исток и тоа мошне успешно. После неколку години 

неиграње клубот повторно е активен и треба да се продолжи со негово финансирање 

затоа што тое е единствениот спортски клуб во Општина Берово кој се натпреварува 

во републичко натпреварување.Се надеваме дека во иднина и други клубови ќе го 

следат неговиот пример и повторно ќе бидат активирани клубови во ракомет, одбојка 

како што некогаш се натпреваруваа во организирани натпреварувања. За таа цел 

средствата во програмата за спорт и рекреативните активности планираме да бидат 



зголемени со цел да се овозможи заживување на повеќе спортови и организирање на 

повеќе спортски активности. 

                                                 РАСПРЕДЕЛБА 

 

На предвидените средства потребни за реализација на програмските активности 

дадени во ставките од 1-6 од програмата 

За реализација на дадените ставки од 1-5 во програмата потребно е да се обезбедат 

финансиски средства од 300.000 денари 

 

За реализација на ставката 6 од програмата потребно е да се обезбедат финансиски 

средства од 700.000 денари. 

 

За реализација на дадените ставки во програмата потребно е да се обезбедат 

финансиски средства од 1.000.000,00 денари. 

 

Програмата влегува во сила со денот на објавување во Службен гласник на Општина 

Берово. 
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ПРОГРАМА 

за активностите на општина Берово во областа на социјална заштита во 2018 година 

 

 

I. ВОВЕД 

 

Основна цел на оваа Програма е развој на интегрален, транспарентен и ефективен систем на 

социјална заштита кој ќе обезбеди достaпни и квалитетнии мерки и услуги креирани според 

потребите на корисниците кои живеат на територијата на општина Берово.  

Реализирањетро на Програмата ќе се спроведе со низа активности од различни  

области во сферата на социјалната заштита.  

Посебни цели на Програмата се следните: 

 

Врз основа на Законот за социјална заштита, општините организираат и обезбедуваат 

спроведување на социјалната заштита, преку донесување на сопствени програми за специфичните 

потреби на граѓани: 

- Лицата со телесна попреченост, деца без родители и родителска грижа, деца со посебни 

потреби, деца од улица, деца со воспитно-социјални проблеми, деца со еднородителски 

семејства, лица изложени на социјален ризик, лица засегнати со злоупотреба на дроги и 

алкохол, старите лица без семејна грижа и сл. 

 

Основни социјални ризици, на кои најчесто се изложени граѓаните се следниве: 

- Ризици по здравјето (болест, повреда и инвалидност); 

- Ризици од стареење (старост и преживување); 

- Ризици по мајчинство и семејство; 

- Ризици од невработеност 

- Ризици од неадаптираност кон социјалната средина. 



 

Единиците на локалната самоуправа како едни од главните носители на социјалната заштита се 

одговорни за: 

- Донесување на развојни програми за социјална заштита; 

- Основање на јавни установи за социјална заштита; 

- Развивање на вонинституционални форми за социјална заштита; 

- Реализирање на социјални програми во соработка со останатите сегменти јавниот сектор, 

приватниот сектор и невладини организации. 

 

 

II.  Цели 

 Основни цели согласно Стратегијата за социјално вклучување, социјална заштита и намалување 

на сиромаштијата за Општина Берово на оваа Програма се: 

 

 Обезбедување активен однос на општина Берово кон задоволување на потребите и 

интересите на граѓаните од областа на социјалната заштита; 

 Изнаоѓање форми за згрижување на социјално ранливи групи; 

 Создавање услови за поквалитетни услови на децата од предучилишна возраст; 

 Продолжување на започнатите процеси на децентрализација,  

 Плурализација и деинститулизација на социјалната заштита.  

 Осовременување на училишните установи во однос на организацијата на програмските 

содржини и соодветни кадровски услови за инклузија на деца со посебни потреби. 

 

III. Активности 

 

Активностите на општина Берово во областа на социјалната заштита ќе бидат насочени кон 

поттикнување, поддржување и помагање за остварување на целите на оваа Програма и тоа:  

 

 Давање на услуги на стари лица во Општинската јавна установа за социјална заштита на 

стари лица Д-р Иван Влашки 

 Остварување на правото на парична помош за социјално домување за лица корисници на 

постојана парична помош, социјално загрозени-стамбено необезбедени 

 Создавање услови за континуирана работа на народна кујна, Дневен центар на лица со 

посебни потреби и Мал групен дом; 

 Помош за семејствата погодени од несреќи и елементарни непогоди; 

 Помош на социјално загрозени семејства; 

 Помош на лица – жртви на семејно насилство; 

 Промовирање на родовата рамноправност. 

 
 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ НА ДЕЛУВАЊЕ 3: СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА  

 
Ред. 
Бр. 

 
Активност 

Период на 
реализација 

 
Корисници 

Планирани 
средства 



 
1. 

Финансиска и друга  
помош на лицата со  
загрозена социјална  
положба 

Континуирано  
во текот на  
целата година 
 

• лица со ниски прамања;  
• приматели на социјална 
помош;  
• лицата кои се во загрозена  
состојба поради болест, 
болнички  
третмани и хируршки зафати;  
• лица кои претрпеле 
елементарни  
непогоди и несреќи и  
• лица неспособни за работа 

90.000 денари од  
Буџет на 
Општина  
Берово 

2. Финансиска и друга  
помош на социјално 
слаби семејства за 
комуналните 
расходи во 
домаќинството 

Континуирано  
во текот на  
целата година 

• лица со ниски прамања;  
• приматели на социјална 
помош;  
• лицата кои се во загрозена  
состојба поради болест, 
болнички  
третмани и хируршки зафати;  
• лица кои претрпеле 
елементарни  
непогоди и несреќи и  
• лица неспособни за работа 

60.000 ден 
Буџет на 
Општина  
Берово 

3. Внатрешно 
уредување на 
доградба на 
Општинската јавна 
установа за 
социјална заштита 
на стари лица Д-р 
Иван Влашки 

Јануари-
Декември 

Стари лици- корисници на 
услуги на  Општинската јавна 
установа за социјална 
заштита на стари лица Д-р 
Иван Влашки 
 

4.000.000,00 ден 
Буџет на 
Општина  
Берово 

 
4. 
 

Домување за лица 
социјално загрозени 
стамбено 
необезбедени лица 

Ј Континуирано  
во текот на  
целата година 

Социјално загрозени 
стамбено необезбедени лица 

70.000 денари 
Од буџетот на 
Општина Берово 

 
5. 

Новогордишни 
подароци за децата 
со посебни потреби 
и деца без родители 
и родителска грижа 
во Мал групен дом 

Декември Децата од мал групен дом и 
дневен центар за лица со 
посебни потреби 

8 000 денари 
Општина Берово  

 
 
 
1.1. Трансфери до физички лица 
Трансферите до физичките лица ќе ги реализира Градоначалникот на општина Берово согласно 

оваа Програма, по барање на лицата, поткрепено со соодветна документација и мислење од 

Одделението за јавни дејности.   

 

 

2. Општинската јавна установа за социјална заштита на стари лица Д-р Иван Влашки 

Општина Берово со помош и соработка со Холандско-Македонската хуманитарна организација и 

Министерство за труд и социјална политика ја отвори Општинската Установа Дом за стари лица, 

кој се наоѓа на влезот во Берово. Општина Берово како основач на јавната установа ќе го 

поддржува тековно работење на центарот. Оваа година е предвидено проширување на јавната 

установа и отварање на вториот дел од зградата кој има капацитет за 15 лица кои ќе ги користат 

услугите на домот.  За таа цел е предвидено општината да финансира 4.000.000 денари за 

уредување на вториот објект од домот кој е реновиран со средства од Холандско-Македонската 

хуманитарна организација. Со овие средства ќе се уредат санитарните чворови, ќе се набави мебел 

и потребната опрема кој што е потребна за да може непречено да функционира објектот според 

сите стандарди за вакви институции. 

 

IV. Финансирање 
 
Активностите од областа на социјалната заштита утврдени со оваа Програма ќе се финансираат од 

средства од Буџетот на општина Берово предвидени за 2018 година. При реализацијата на 



Програмата, Општина Берово ќе ги поддржува институциите и здруженијата на граѓани за 

проектите од социјалната сфера на обезбедување на финансиски средтсва и друга помош од: 

- Министерството за труд и социјална политика на Република Македонија; 

- трговски друштва, јавни претпријатија, фондации и други правни и физички лица; 

- заинтересирани партнери за соработка во земјата и странство; и 

- други извори. 

 
V.  Распоредување на буџетските средства 
 
Содржините предвидени во оваа Програма се финансираат со посебна ставка во Буџетот на 

општината. 

 
VI.  Други форми на активности 
 
Други форми на активности кои ќе се помагаат со средства од Буџетот на општина Берово се: 

- обезбедување стручна, техничка и друга поддршка со кадри и опрема со која располага 

Општината; 

- организирање протоколарни и средби за воспоставување соработка на претставници на 

Општината со потенцијални донатори на проекти од областа на социјалната заштита. 

Овие форми на активности ќе се реализираа согласно можностите на општина Берово. 

 
 
 
VII. Завршни одредби 
 
Градоначалникот на општина Берово го следи реализирањето на оваа Програма, покренува 

иницијативи, дава мислења и поднесува предлози во врска со остварувањето на нејзините цели и 

активности. Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл. гласник 

на општина Берово”. 

 
 

Број 09-2917/1                                                 Совет на општина Берово 

05.12.2017 год.                                                                               Претседател 

 Берово                         Јован Матеничарски с.р. 

 

 

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

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

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

донесува: 

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на 

Програма за работа во областа на располагањето со градежно земјиште 

сопственост на РМ на подрачјето на  

Општина Берово за 2018 година 

 

 

Се објавува Програмата за работа во областа на располагањето со градежно земјиште 

сопственост на РМ на подрачјето на Општина Берово за 2018 година, бр. 09-2918/1, што 

Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 05.12.2017 година. 

 

 

Бр.08-2965/23                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

07.12.2017 год.                                                                                 Градоначалник 

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

 



 
Врз основа на член 99 од Законот за градежно земјиште (Сл.весник на РМ бр.15/2015), Законот за локалната 
самоуправа (Сл. Весник на РМ 5/2002), и чл. 73 од Статутот на Општина Берово  (Сл. Гласник бр. 13/02 и 
18/07), Советот на Општина Берово, на седницата одржана на ден 05.12.2017  година, донесе: 

 

П Р О Г Р А М А  
ЗА РАБОТА ВО ОБЛАСТА НА РАСПОЛАГАЊЕТО                                                               

СО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА БЕРОВО ЗА 2018 ГОДИНА 
 

Вовед 
 

 Општ дел 

Со донесување на Законот за градежно земјиште (Сл.весник на РМ бр.15/2015), градежното 
земјиште може да биде во сопственост на Република Македонија, општините, домашни и 
странски правни и физички лица. 
Сопстевноста на градежното земјиште создава права и обврски. Сопстевноста на градежното 
земјиште вклучува: право на градење на земјиштето, право на  користење, пренесување на 
правото на градење на други лица и отуѓување на градежното земјиште. Одлука за стекнување на 
сопственост на градежното земјиште во атарот на Општина Берово, донесува Советот на Општина 
Берово. 
Со градежното земјиште сопственост на Република Македонија управува Владата на Република 
Македонија.  
Градежното земјиште наменето за општа употреба можат да го користат сите правни и физички 
лица, општините, општините во градот Скопје и градот Скопје. Правото на користење Владата на 
Република Македонија може да го пренесе на општините. 
Сопственоста на градежното земјиште ја опфаќа неговата површина и се она што е со него трајно 
поврзано, а се наоѓа над или под површината.  
Градежното земјиште е добро од општ интерес за Република Македонија, а уредувањето на 
градежното земјиште е од јавен интерес и го врши општината. 
Градежното земјиште може да биде изградено и неизградено, уредено и неуредено. Изградено 
градежно земјиште е земјиште на кое е изграден објект од траен карактер и земјиштето што 
служи за редовна употреба на објектот во граници на градежната парцела.  
Уредено градежно земјиште е земјиште опремено со комунална инфраструктура, додека 
неуредено е земјиште на кое нема изграедно комунална инфраструктура.  
Градежно земјиште е земјште кое е планирано со урбанистички план или урбанистичка планска 
документација. 
На територијата на Општина Берово, се стационирани осум населени места, Митрашинци, 
Будинарци, Мачево, Смојмирово, Владимирово, Русиново, Ратево и Двориште, и седиштето на 
општината Берово.  
Населените места Митрашинци, Будинарци, Мачево и Смојмирово, се покриени со Урбанистичка 
документација за село, на претходно изработена УДНМ, а за селата Владимирово, Русиново, 
Ратево и Двориште, постои само Општ акт за населено место, по кои согласно законските прописи 
се издава документација за градба.  
За градот Берово на сила е Генералниот урбанистички план, од 2001 година, и Детален 
урбанистички план, донесен во 1992 година но продолжуван двапати во 1997 година и во 2002 
година. Во досегашнот период направени се неколку измени и дополнувања на основниот ДУП на 
Берово, како и поединечни измени со Архитектонско-Урбанистички проекти, во согласност со 
законските можности за измена на планот.  
За туристичката населба „Суви Лаки“, во атарот на село Русиново, на регионалниот пат Р523 
Берово-Струмица, изработен и усфоен е „Урбанистички план вон населено место“ за тур.населба 
Суви Лаки, во 2008 година, како измена на основата на стариот план за Суви Лаки од 1979 година.  



За туристичката населба „Беровско езеро“,  околу вештачката акомулација на Ратевска река во 
атарот на Берово, изработен и усфоен е „Урбанистички план вон населено место“ за туристичка 
населба „Беровско езеро“. Со донесувањето на  „Урбанистичкиот план вон населено место“ за 
туристичка  населба „Беровско езеро“, околу вештачката акомулација на Ратевска река во атарот 
на Берово, од Советото на Општина Берово со бр. 07-1291/1 од 06.07.2012год, а по добиената 
согласност од Министерството за транспорт и врски, со бр. 16-10053/2 од 23.05.2012 год,  се 
створени условите за отуѓување на градежното земјиште во сопственост на Република 
Македонија, кое се наоѓа во опфетот на оваа туристичка наслеба, а во функција на развојот на 
туризмот во Малешевијата.   
Започната изработка на Урбанистички план вон населено место за туристичка  населба 
„Абланица“, близу Берово. 
Урбанизирани се десетина простори, надвор од урбаните опфати на овие места, со помош на 
Локална Урбанистичка Планска Документација - ЛУПД, каде на повеќе места во опфатот на оваа 
урбанизација,се влезени и делови од околно држано земјиште, изработени за повеќе туристичко 
стопански комплекси, како и комплекси за производствени дејности. 
Градежна парцела е дел од градежното земјиште, чии граници се утврдени со урбанистички план 
или урбанистичка планска документација и може да се состои од една, од дел или од повеќе 
катастарски парцели.  
Објект од траен карактер е објект изграден со дoкументација (одобрение) и заведен во јавните 
книги за недвижности, а објект од времен карактер е објект поставен со одобрение за 
поставување до реализација на урбанистички план или урбанистичка документација.  Времените 
објекти не се дел од градежното земјиште и врз основа на нив не може да се стекне сопственост 
на градежното земјиште.  
Инфраструктурен објект е подземна или надземна градба за инсталации од комуналната 
инфраструктура.  
Прометот со градежното земјиште е слободен.  
Градежното земјиште сопственост на Република Македонија може да се отуѓи, даде на користење 
(концесија или јавно приватно партнерство), даде под долготраен и краткотраен закуп, разменува 
или да се востановат други стварни права. 
 

 Просторен опфат и предмет на Програмата  

Предмет на Програмата е менаџирање со градежното земјиште во сопственост на Република 
Македонија што се наоѓа на територијата на Општина Берово, дефинирана според 
територијалната организација на Република Македонија, за време на календарска 2012 година. 
За да може да се врши отуѓување, давање под закуп, на градежното земјиште изработена мапа 
општината со локации на државното градежно земјиште. 
Важен фактор во оваа постапка е и категоријата урбанистички план, односно урбанистичките 
планови врз основа на кои се издава одобрение за градење. 
Во текот на годишната Програма се предвидува предмет на менаџирање со градежното земјиште 
во сопственост на Република Македонија да бидат градежните парцели што се наоѓаат на 
териториите на следните населени места и локалитети:  

1.    Берово, 

2.    Мачево, 

3.    Смојмирово, 

4.    Будинарци, 

5.    Митрашинци, 

6.    Русиново, 

7.    Ратево, 

8.    Двориште, 

9.    Владимирово, 

10. Локалитет „Беровско Езеро“, 

11. Локалитет „Суви  Лаки“, 

12. Локалитет „Абланица“ , 

13. ЛУПД на повеќе локалитети, за туристички и производни комплекси; 
 



 Населените места -Митрашинци, Будинарци, Мачево и Смојмирово, со Урбанистичка 

документација за село;  

 Населените места -Владимирово, Русиново, Ратево и Двориште, со донесен Општ акт 

за населено место; 

 За градот Берово на сила е Генералниот урбанистички план, од 2001 година, и 

Детален урбанистички план, донесен во 1992 година но продолжуван двапати во 1997 

година и во 2002 година; 

 Урбанистички план вон населено место за туристичка населба Суви Лаки, усфоен во 

2008 година; 

 Урбанистички план вон населено место за туристичка  населба „Беровско езеро“, 

усфоен во 2015 година; 

 Урбанистички план вон населено место за туристичка  населба „Абланица“, план во 

изработка; 

 Локална Урбанистичка Планска Документација - ЛУПД, на повеќе места во опфатот на 

Општината, каде со овој начин на урбанизација, се влезени и делови од околно 

држано земјиште, изработени за повеќе туристичко стопански комплекси, како и 

комплекси за производствени дејности. 

 

 Основи за изработка на Програмата 

 

- Законски основ 

Законски основ на програмата за управување со градежното земјиште се:  Закон за локалната 
самоуправа (Сл. Весник на РМ 5/2002), Закон за градежно земјиште (Сл.весник на РМ бр.17/2011 
од 11.02.2011) и чл. 73 од Статутот на Општина Берово  (Сл. Гласник бр. 13/02 и 18/07) 

- Основни плански документи 

Други документи потребни за  изработка на Програмата се следните стратешки, развојни и 
плански документи донесени на локално ниво: 
 

o Стратегија за одржлив развој на Општина Берово за плански период од 2006 до 

2011 год, која на прво место го става развојот на туризмот во општината, со Визија: 

 

 

o Стратегија за локален економски развој на Општина Берово за плански период 

од 2006 до 2011 год. (продолжена до 2015 год) во склоп на Стратегијата за  

одржлив развој на Општина Берово.  

o Локален еколошки акционен план за Општина Берово за плански период од 2004 

до 2010 год.  Celi na LEAP-от: 

 
1. Одредување, проценка и рангирање на Еко проблемите во општината врз 

основа на релативен ризик по човечкото здравје, животната средина и 

квалитетот на живеењето.  

2. Создавање на ЛЕАП кој ке ги одреди спечифичните стратегии и активности за 

намалување на најсериозните ризици во средината.  



3. Подобрување на севкупните еколошки услови во општината и штедење на 

пари на на жителите преку нискобуџетски стратегии и добри резултати со 

најмали трошоци.  

4. Промовирање на јавна свест, разбирање и одговорност за заштита на животна 

средина и зголемена јавна подршка за еколошки инвестиции. 

5. Зајакнување на можностите, како на локалната самоуправа за управување со 

еколошките програми и имплементирање на еколошките програми, вклучувајки 

ја нивната способност за привлекување на странски финансиски средства. 

o Стратегија за развој на еко-туризмот во Општина Берово за плански период од 

2005 до 2010 год, со Визија: Берово да биде омилено место за одмор и рекреација 

на многу странски и домашни туристи, со развој на туризамот и економијата, со 

збогатување на туристичката понуда во општината.  

 

o Стратегија за рурален развој на Општина Берово за плански период од 2008 до 

2013 год, со Визија:  Општина Берово – посакуванo место за жителите,  

инвеститорите и туристите, со погодни услови за брз социо-економски и културен 

развој, развиена инфраструктура и чиста и здрава животна средина, и цел: 

Постигнување одржлив развој на руралните подрачја.  

 

o Регионален Туристички акциски план за Општините Берово, Пехчево и Делчево, 

односно за регионот Малеш-Пијанец, за плански период од 2008 до 2013 год. со 

главна цел: развој на регионален планински туризам заснован од Визијата за 

туризмот : ″Регионот Малеш-Пијанец -претпознатлива еколошка чиста средина, 

со природни реткости, развиена туристичка инфраструктура со разновидна 

туристичка понуда и традиционална храна.“ 

 

o Локален акциски план за вработување на Општина Берово за плански период од 

2009 до 2010 год, со акцент на Локалната стратегија за вработување, за развивање на 

локалниот економски развој преку локалните политики за вработување, со план на 

имплементација. 

 

o Генерален урбанистички план на Берово, за плански период од 2001 до 2011 год, 

со дефинирана градска зона за Мало стопанство, усфоен од Советот на општина 

Берово, со бр. 0701-25 од 28.02.2001 год, со Согласност од МТВ со бр. 13-3171 од 

23.03.2001 год,  

 
 

o Детален урбанистички план на Берово, донесен со Одлука бр. 08-496/1 од 

02.04.1992 год, и продолжуван двапати во 1997 година и во 2002 година, со Одлука 

бр. 08-285 од 17.10.1997 год;  Детален урбанистички план за населба Ширината, 

со Одлука бр. 08-297 од 24.10.1996 год; Детален урбанистички план за градска 

зона за Мало стопанство, со Одлука бр. 08-292 од 21.12.1995 год, со Согласност од 

МТВ бр. 16-3750/95 од 04.07.1996 год; како и: 

o Измена и дополна на ДУП за Стара чаршија во Берово, усфоена со Одлука бр. 07-

2076/1 од 14.10.2010 год; Измена и дополна на ДУП  Берово-Кеј Брегалница Лева 

страна, усфоена со Одлука бр. 07-2511/1 од 15.11.2011 год; Измена и дополна на 

ДУП Берово -Кеј Брегалница Десна страна - дел од урбан блок 7, усфоена со 

Одлука бр. 07-268/1 од 29.01.2014 год; Измена и дополна на ДУП Берово -Мало 

стопанство и Сервиси - дел од урбан блок 5, усфоена со Одлука бр. 07-2161/1 од 



10.10.2014 год; Изработка на ДУП Берово -Мало стопанство Градска зона - урбан 

блок 1, усфоена со Одлука бр. 07-2160/1 од 10.10.2014 год; Измена и дополна на 

ДУП Берово - локалитет Стара Гимназија, урбан блок 4, усфоена со Одлука бр.    

09-1114/1 од 27.04.2015 год; Изработка на ДУП Берово - за зона Мало стпоанство -

Алкалоид, Усфоен со одлука бр. 09-2639/1 од 30.10.2015 год,; 

 

o Урбанистички планови за населените места и тоа:  Урбанистичка документација 

за селата Митрашинци, Будинарци, Мачево и Смојмирово, донесени со Одлука  

бр. 07-230/1, 2, 3, и 07-231/1 од 27.02.2006 год, и Општ акт за населени места кои 

немаат урбанистичка документација, (без графичка подлога), за Владимирово, 

Русиново, Ратево и Двориште, од 1999 година; 

 

o „Урбанистички план вон населено место“ за туристичка населба „Беровско 

езеро“ донесен со Одлука  бр. 07-1291/1 од 06.07.2012 год; и Урбанистички план 

вон населено место за комплекс скпортски  терени на Беровско езеро, донесен 

со Одлука бр:  09-1113/1 од  27.04.2015 год,    

 

„Урбанистички план вон населено место“ за туристичка населба „Суви Лаки“,     донесен со 
Одлука  бр. 07-974/1 од 15.08.2007 год;  

 

o Програма за изработка на урбанистички планови во 2016 година, усфоена од 

Совет на Општина Берово со бр. 09-3188/1 од 23.12.2015 год;  

 

o Плански програми за изработка на урбанистичка документација за индустриски 

зони во Општина Берово:   Измена и дополна на Генерален урбанистички план на 

Берово, за плански период од 2010 до 2020 год (план во изработка пред 

усфојување), со дефинирање на нова површина со намена Г2 и Г3, за Мало 

стопанство и лесна индустрија. 

 

o Други стратешки документи:  Отпочнати Измени и дополни  на ДУП на Берово, по 

урбани блокови за зони предвидени за становање со јавни и станбено-деловни 

објекти, на четири локалитети во Берово:  Етно парк, Туристички локалитет Јуовец, 

Кеј Брегалница и Централното градско подрачје во Берово, и Изработена 

урбаниизација со изработна на ЛУПД за Стопански и Туристички комплекси со 

зафатени површини од парцели во државна сопственост. 

 

 Лица вклучени во изработка на Програмата 

 Мишо Догазански, дипломиран градежен инжинер, Раководител на одделението 

за урбанизам, Раководител на проектниот тим за изработка на Програмата; 

 
 
ГЛАВИ НА ПРОГРАМАТА: 
 

1. Цели на Програмата 

 Општи цели на Програмата 

o Обезбедување на услови за социо-економски развој на општината, преку правење 

просторни услови за развој на населените места. 

 Конкретни цели на Програмата по населени места, урбани блокови и локалитети 



o Заинтерсираните граѓани за изградба на сопствени простори за обавување на 

предвидената дејност можат да ја реализираат својата потреба, согласно 

усфоената урбанистичка докуметација за населените места, а со тоа да придонесат 

за развој на своето населено место, преку користење на локалните ресурси, 

вработување на лица, обезбедување на подобри услови за живеење. 

 
 

2. Обем и преглед на градежно земјиште што е предмет на Програмата (групирани по 

урбанистички план) 

 Листа на градежни парцели што ќе бидат предмет на менаџирање во тоа населено 

место или локалитет, 

 

 Графички прилог со одбележани градежни парцели што ќе бидат предмет на 

менаџирање во тоа населено место или локалитет, идентификувани со број на 

градежните парцели, 

 

 Детален преглед на градежни парцели (групирани по предвидена активност), 

 

А.        Градежни парцели што ќе бидат предмет на отуѓување по пат на јавно надавање 
  Табела со следните информации: 

- Број на градежна парцела 

- Вкупна површина на градежната парцела 

- Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела 

- Површина за градба 

- Бруто развиена површина 

- Процент на изграденост 

- Коефициент на искористеност на земјиштето 

- Максимална дозволена висина 

- Катност 

- Почетна/Утврдена цена по метар квадратен, и 

- Вкупна почетна/утврдена цена. 

 
 
1.  Tabelaren pregled so numeri~ki pokazateli na nivo na grade`nи parcelи во 
градот Берово согласно важечкиот ДУП на Berovo. 
 

„Детален Урбанистички план на Берово“ 

Обем и преглед на градежното земјиште кое е предмет на програмата 
Листа на парцели  - предмет на јавно наддавање 
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БЕРОВО  
3,9 V3 7092 3540 10638 P+2 7,20 50 1,50 50 

GP 874 A2 5800 100 300 P+3 -P+5 7,20 35 1,20 30 

GP 1395 A1 430 100 300 P+1+Pk 7,20 23 0,70 2 

GP 1729 A1 450 100 300 P+1+Pk 7,20 22 0,66 2 

GP 3618 A1 320 100 300 P+1+Pk 7,20 32 0,94 2 

 

 

2.  Tabelaren pregled so numeri~ki pokazateli na nivo na grade`nи parcelи i 

planski opfat za turisti~ka naselba  „Suvi Laki“ - Berovo: 

„Урбанистички план вон населено место“ - Тур.нас. „СУВИ ЛАКИ“ 

          

 
2. Обем и преглед на градежното земјиште кое е предмет на програмата 

 
  

 

Листа на парцели  - предмет на јавно наддавање 
 

  

NUMERI^KI POKAZATELI NA NIVO NA GRADE@NA PARCELA I PLANSKI OPFAT ZA  

TURISTI^KA NASELBA  SUVI LAKI - BEROVO 
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BLOK 1  
1.8 A1 1354 100 300 P+1+Pk 7,50 7 0,22 4 

1.9 A1 2130 100 300 P+1+Pk 7,50 5 0,14 4 

1.12 A1 640 100 300 P+1+Pk 7,50 16 0,47 4 

1.13 A1 618 100 300 P+1+Pk 7,50 16 0,49 4 

1.14 A1 870 100 300 P+1+Pk 7,50 11 0,34 4 

1.15 A1 854 100 300 P+1+Pk 7,50 12 0,35 4 

1.20 A1 630 100 300 P+1+Pk 7,50 16 0,48 4 

1.33 A1 1275 100 300 P+1+Pk 7,50 8 0,24 4 

1.36 A1 950 100 300 P+1+Pk 7,50 11 0,32 4 

1.38 A1 1068 100 300 P+1+Pk 7,50 9 0.28 4 

1.45 A1 557 100 300 P+1+Pk 7,50 18 0,54 4 

1.46 A1 875 100 300 P+1+Pk 7,50 11 0,34 4 

1.47 A1 683 100 300 P+1+Pk 7,50 15 0,44 4 

1.50 A1 517 100 300 P+1+Pk 7,50 19 0,58 4 

1.51 A1 506 100 300 P+1+Pk 7,50 20 0,59 4 

1.52 A1 865 100 300 P+1+Pk 7,50 12 0,35 4 

1.53 A1 786 100 300 P+1+Pk 7,50 13 0,38 4 

1.54 A1 710 100 300 P+1+Pk 7,50 14 0,42 4 

1.55 A1 528 100 300 P+1+Pk 7,50 19 0,57 4 

1.56 A1 443 100 300 P+1+Pk 7,50 23 0,68 4 

1.57 A1 390 100 300 P+1+Pk 7,50 26 0,77 4 



1.65 A1 583 100 300 P+1+Pk 7,50 17 0,51 4 

1.66 A1 744 100 300 P+1+Pk 7,50 13 0,40 4 

1.67 A1 702 100 300 P+1+Pk 7,50 14 0,43 4 

1.73 A1 713 100 300 P+1+Pk 7,50 14 0,42 4 

1.74 A1 708 100 300 P+1+Pk 7,50 14 0,42 4 

1.75 A1 802 100 300 P+1+Pk 7,50 12 0,37 4 

1.76 A1 757 100 300 P+1+Pk 7,50 13 0,40 4 

1.77 A1 826 100 300 P+1+Pk 7,50 12 0,36 4 

1.79 A1 1964 100 300 P+1+Pk 7,50 5 0,15 4 

1.8 A1 1354 100 300 P+1+Pk 7,50 7 0,22 4 

1.9 A1 2128 100 300 P+1+Pk 7,50 5 0,14 4 

1.82 A1 654 100 300 P+1+Pk 7,50 15 0,46 4 

1.83 A1 634 100 300 P+1+Pk 7,50 16 0,47 4 

1.84 A1 620 100 300 P+1+Pk 7,50 16 0,48 4 

1.88 A1 607 100 300 P+1+Pk 7,50 16 0,49 4 

1.99 A1 1307 100 300 P+1+Pk 7,50 8 0,23 4 

1.100 A1 1314 100 300 P+1+Pk 7,50 8 0,23 4 

1.103 A1 954 100 300 P+1+Pk 7,50 11 0,32 4 

1.104 A1 835 100 300 P+1+Pk 7,50 12 0,36 4 

1.105 A1 878 100 300 P+1+Pk 7,50 11 0,34 4 

1.106 A1 867 100 300 P+1+Pk 7,50 12 0,35 4 

1.107 A1 863 100 300 P+1+Pk 7,50 12 0,35 4 

1.108 A1 840 100 300 P+1+Pk 7,50 12 0,36 4 

1.111 A1 639 100 300 P+1+Pk 7,50 16 0,47 4 

1.112 A1 785 100 300 P+1+Pk 7,50 13 0,38 4 

          
BLOK 2  

2.16 A1 492 100 300 P+1+Pk 7,50 20 0,61 4 

2.29 A1 577 100 300 P+1+Pk 7,50 17 0,52 4 

2.30 A1 530 100 300 P+1+Pk 7,50 19 0,57 4 

2.31 A1 473 100 300 P+1+Pk 7,50 21 0,63 4 

2.39 A1 750 100 300 P+1+Pk 7,50 13 0,40 4 

2.40 A1 596 100 300 P+1+Pk 7,50 17 0,50 4 

2.41 A1 660 100 300 P+1+Pk 7,50 15 0,45 4 

2.42 A1 736 100 300 P+1+Pk 7,50 14 0,41 4 

2.43 A1 751 100 300 P+1+Pk 7,50 14 0,41 4 

2.46 A1 622 100 300 P+1+Pk 7,50 16 0,48 4 

2.47 А1 527 100 300 P+1+Pk 7,50 19 0,58 4 

2.48 A1 670 100 300 P+1+Pk 7,50 15 0,45 4 

2.50 A1 470 100 300 P+1+Pk 7,50 21 0,64 4 

2.51 A1 610 100 300 P+1+Pk 7,50 16 0,49 4 

2.54 A1 1014 100 300 P+1+Pk 7,50 10 0,30 4 

2.55 A1 790 100 300 P+1+Pk 7,50 13 0,38 4 

2.56 A1 650 100 300 P+1+Pk 7,50 15 0,46 4 

2.57 A1 640 100 300 P+1+Pk 7,50 16 0,47 4 

2.58 A1 645 100 300 P+1+Pk 7,50 16 0,47 4 

2.59 A1 875 100 300 P+1+Pk 7,50 11 0,34 4 

2.60 A1 826 100 300 P+1+Pk 7,50 12 0,36 4 



2.62 A1 808 100 300 P+1+Pk 7,50 12 0,37 4 

2.63 A1 730 100 300 P+1+Pk 7,50 14 0,41 4 

2.64 A1 732 100 300 P+1+Pk 7,50 14 0,41 4 

2.65 A1 732 100 300 P+1+Pk 7,50 14 0,41 4 

2.66 A1 730 100 300 P+1+Pk 7,50 14 0,41 4 

2.67 A1 1190 100 300 P+1+Pk 7,50 8 0,25 4 

2.68 A1 793 100 300 P+1+Pk 7,50 13 0,38 4 

2.69 A1 880 100 300 P+1+Pk 7,50 11 0,34 4 

2.70 A1 842 100 300 P+1+Pk 7,50 12 0,36 4 

2.73 A1 846 100 300 P+1+Pk 7,50 12 0,35 4 

2.76 A1 734 100 300 P+1+Pk 7,50 14 0,41 4 

2.77 A1 724 100 300 P+1+Pk 7,50 14 0,41 4 

2.78 A1 723 100 300 P+1+Pk 7,50 14 0,41 4 

2.80 A1 784 100 300 P+1+Pk 7,50 13 0,38 4 

2.81 A1 805 100 300 P+1+Pk 7,50 12 0,37 4 

2.82 A1 912 100 300 P+1+Pk 7,50 11 0,33 4 

2.84 A1 950 100 300 P+1+Pk 7,50 11 0,32 4 

2.85 A1 800 100 300 P+1+Pk 7,50 13 0,38 4 

2.89 A1 657 100 300 P+1+Pk 7,50 15 0,46 4 

2.90 A1 954 100 300 P+1+Pk 7,50 10 0,31 4 

2.91 A1 1300 100 300 P+1+Pk 7,50 8 0,23 4 

2.92 A1 925 100 300 P+1+Pk 7,50 11 0,32 4 

2.93 A1 604 100 300 P+1+Pk 7,50 17 0,50 4 

2.94 A1 918 100 300 P+1+Pk 7,50 11 0,33 4 

2.95 A1 816 100 300 P+1+Pk 7,50 12 0,37 4 

2.96 A1 776 100 300 P+1+Pk 7,50 13 0,39 4 

2.99 A1 830 100 300 P+1+Pk 7,50 12 0,36 4 

2.100 A1 804 100 300 P+1+Pk 7,50 12 0,37 4 

2.101 A1 948 100 300 P+1+Pk 7,50 11 0,32 4 

2.106 A1 904 100 300 P+1+Pk 7,50 11 0,33 4 

2.112 A1 568 100 300 P+1+Pk 7,50 18 0,53 4 

2.113 A1 605 100 300 P+1+Pk 7,50 17 0,50 4 

2.118 A1 728 100 300 P+1+Pk 7,50 14 0,41 4 

2.124 A1 900 100 300 P+1+Pk 7,50 11 0,33 4 

2.125 A1 840 100 300 P+1+Pk 7,50 12 0,36 4 

2.126 A1 844 100 300 P+1+Pk 7,50 12 0,36 4 

2.127 A1 843 100 300 P+1+Pk 7,50 12 0,36 4 

2.130 A1 906 100 300 P+1+Pk 7,50 11 0,33 4 

2.131 A1 953 100 300 P+1+Pk 7,50 10 0,31 4 

2.132 A1 1027 100 300 P+1+Pk 7,50 10 0,29 4 

2.133 A1 1083 100 300 P+1+Pk 7,50 9 0,28 4 

2.146 B1 1260 303 909 P+2 10,20 24 0,72 23 

2.148 B2 4968 2117 6351 P+2 10,20 43 1,28 212 

2.150 A1 892 100 300 P+1+Pk 7,50 11 0,34 4 

2.154 A1 974 100 300 P+1+Pk 7,50 10 0,31 4 

2.156 D3 5916 2610 7830 P+2 10,20 44 1,32 78 

          



BLOK 3  

3.7 A1 942 100 300 P+1+Pk 7,50 11 0,32 4 

3.8 A1 895 100 300 P+1+Pk 7,50 11 0,34 4 

3.10 A1 752 100 300 P+1+Pk 7,50 13 0,40 4 

3.11 A1 884 100 300 P+1+Pk 7,50 11 0,34 4 

3.12 A1 948 100 300 P+1+Pk 7,50 11 0,32 4 

3.13 A1 1104 100 300 P+1+Pk 7,50 9 0,27 4 

3.18 A1 1604 100 300 P+1+Pk 7,50 6 0,19 4 

3.22 A1 1453 100 300 P+1+Pk 7,50 7 0,21 4 

3.23 A1 1350 100 300 P+1+Pk 7,50 7 0,22 4 

3.26 A1 1130 100 300 P+1+Pk 7,50 9 0,27 4 

3.32 A1 725 100 300 P+1+Pk 7,50 14 0,41 4 

3.34 A1 812 100 300 P+1+Pk 7,50 12 0,37 4 

3.35 A1 707 100 300 P+1+Pk 7,50 14 0,42 4 

3.38 A1 962 100 300 P+1+Pk 7,50 10 0,31 4 

3.39 A1 1124 100 300 P+1+Pk 7,50 9 0,27 4 

3.40 A1 962 100 300 P+1+Pk 7,50 10 0,31 4 

3.41 A1 912 100 300 P+1+Pk 7,50 11 0,33 4 

3.42 A1 890 100 300 P+1+Pk 7,50 11 0,34 4 

3.43 A1 1014 100 300 P+1+Pk 7,50 10 0,30 4 

3.44 A1 1183 100 300 P+1+Pk 7,50 8 0,25 4 

3.45 A1 1126 100 300 P+1+Pk 7,50 9 0,27 4 

3.51 A1 754 100 300 P+1+Pk 7,50 13 0,40 4 

3.53 A1 685 100 300 P+1+Pk 7,50 15 0,44 4 

3.60 A1 802 100 300 P+1+Pk 7,50 12 0,37 4 

3.61 A4 7440 2320 6960 P+2 10,20 31 0,94 25 

3.70 A1 868 100 300 P+1+Pk 7,50 12 0,35 4 

3.75 A1 748 100 300 P+1+Pk 7,50 13 0,40 4 

3.76 A1 605 100 300 P+1+Pk 7,50 17 0,50 4 

3.81 A1 1112 100 300 P+1+Pk 7,50 9 0,27 4 

3.82 A1 897 100 300 P+1+Pk 7,50 11 0,33 4 

3.83 D3 8240 1260 3780 P+2 10,20 15 0,46 38 

3.85 A1 600 100 300 P+1+Pk 7,50 17 0,50 4 

3.87 A1 393 100 300 P+1+Pk 7,50 25 0,76 4 

3.89 B2 2560 767 2301 P+2 10,20 30 0,90 77 

3.92 A1 734 100 300 P+1+Pk 7,50 14 0,41 4 

3.93 A1 755 100 300 P+1+Pk 7,50 13 0,40 4 

          
BLOK 4  

5.1 A1 1536 100 300 P+1+Pk 7,50 7 0,20 4 

5.4 A1 740 100 300 P+1+Pk 7,50 14 0,41 4 

5.6 A1 1240 100 300 P+1+Pk 7,50 8 0,24 4 

4.12 A1 1160 100 300 P+1+Pk 7,50 9 0,26 4 

4.13 A1 907 100 300 P+1+Pk 7,50 11 0,33 4 

4.14 A1 1280 100 300 P+1+Pk 7,50 8 0,23 4 

4.15 A1 647 100 300 P+1+Pk 7,50 15 0,46 4 

5.16 A1 705 100 300 P+1+Pk 7,50 14 0,43 4 



4.17 A1 710 100 300 P+1+Pk 7,50 14 0,42 4 

4.22 A1 1204 100 300 P+1+Pk 7,50 8 0,25 4 

4.26 A1 908 100 300 P+1+Pk 7,50 11 0,33 4 

4.38 A1 591 100 300 P+1+Pk 7,50 17 0,50 4 

4.46 A1 1750 100 300 P+1+Pk 7,50 6 0,17 4 

        
BLOK 5 

5.14 A1 675 100 300 P+1+Pk 7,50 15 0,44 4 

5.21 A1 690 100 300 P+1+Pk 7,50 14 0,43 4 

5.24 A1 750 100 300 P+1+Pk 7,50 13 0,40 4 

5.28 A1 510 100 300 P+1+Pk 7,50 20 0,59 4 

5.29 A1 580 100 300 P+1+Pk 7,50 17 0,52 4 

5.37 A1 644 100 300 P+1+Pk 7,50 15 0.46 4 

5.42 A1 630 100 300 P+1+Pk 7,50 16 0,48 4 

5.43 A1 770 100 300 P+1+Pk 7,50 13 0,39 4 

5.48 A1 530 100 300 P+1+Pk 7,50 19 0,57 4 

5.49 A1 555 100 300 P+1+Pk 7,50 18 0,54 4 

5.54 A1 830 100 300 P+1+Pk 7,50 12 0,36 4 

5.56 A1 780 100 300 P+1+Pk 7,50 13 0,38 4 

5.57 A1 850 100 300 P+1+Pk 7,50 12 0,35 4 

5.58 A1 942 100 300 P+1+Pk 7,50 11 0,32 4 

5.61 A1 1020 100 300 P+1+Pk 7,50 10 0,29 4 

5.69 A1 800 100 300 P+1+Pk 7,50 13 0,38 4 

5.71 A1 785 100 300 P+1+Pk 7,50 13 0,38 4 

5.75 A1 820 100 300 P+1+Pk 7,50 12 0,37 4 

5.79 A1 760 100 300 P+1+Pk 7,50 13 0,39 4 

5.80 A1 780 100 300 P+1+Pk 7,50 13 0,38 4 

5.83 A1 780 100 300 P+1+Pk 7,50 13 0,38 4 

5.90 A1 480 100 300 P+1+Pk 7,50 21 0,63 4 

5.91 A1 790 100 300 P+1+Pk 7,50 13 0,38 4 

5.114 A1 580 100 300 P+1+Pk 7,50 17 0,52 4 

          BLOK 6 
6.2 A1 702 100 300 P+1+Pk 7,50 14 0,43 4 

6.3 A1 595 100 300 P+1+Pk 7,50 17 0,50 4 

6.7 A1 1030 100 300 P+1+Pk 7,50 10 0,29 4 

6.8 A1 1175 100 300 P+1+Pk 7,50 9 0,26 4 

6.10 A1 875 100 300 P+1+Pk 7,50 11 0,34 4 

6.12 A1 1143 100 300 P+1+Pk 7,50 9 0,26 4 

6.14 A1 860 100 300 P+1+Pk 7,50 12 0,35 4 

6.15 A1 752 100 300 P+1+Pk 7,50 13 0,39 4 

6.17 A1 689 100 300 P+1+Pk 7,50 14 0,43 4 

6.27 A1 694 100 300 P+1+Pk 7,50 14 0,43 4 

6.29 A1 572 100 300 P+1+Pk 7,50 17 0,49 4 

6.30 A1 2250 100 300 P+1+Pk 7,50 4 0,13 4 

6.31 A1 1530 100 300 P+1+Pk 7,50 7 0,20 4 

6.32 A1 484 100 300 P+1+Pk 7,50 21 0,62 4 

6.33 A1 493 100 300 P+1+Pk 7,50 20 0,61 4 



6.34 A1 483 100 300 P+1+Pk 7,50 21 0,62 4 

6.37 A1 486 100 300 P+1+Pk 7,50 21 0,62 4 

6.38 A1 1678 100 300 P+1+Pk 7,50 6 0,18 4 

6.40 A1 508 100 300 P+1+Pk 7,50 20 0,59 4 

6.41 A1 493 100 300 P+1+Pk 7,50 20 0,61 4 

6.42 A1 483 100 300 P+1+Pk 7,50 21 0,62 4 

6.43 A1 487 100 300 P+1+Pk 7,50 21 0,62 4 

6.44 A1 493 100 300 P+1+Pk 7,50 20 0,61 4 

6.45 A1 508 100 300 P+1+Pk 7,50 20 0,59 4 

6.46 A1 1390 100 300 P+1+Pk 7,50 7 0,22 4 

6.47 A1 780 100 300 P+1+Pk 7,50 13 0,38 4 

6.48 A1 814 100 300 P+1+Pk 7,50 12 0,37 4 

6.49 A1 928 100 300 P+1+Pk 7,50 11 0,32 4 

6.65 A1 503 100 300 P+1+Pk 7,50 20 0,60 4 

6.66 A1 510 100 300 P+1+Pk 7,50 20 0,59 4 

6.67 A1 1055 100 300 P+1+Pk 7,50 9 0,28 4 

6.74 A1 896 100 300 P+1+Pk 7,50 11 0,33 4 

6.82 A1 720 100 300 P+1+Pk 7,50 14 0,42 4 

6.83 A1 643 100 300 P+1+Pk 7,50 16 0,47 4 

6.84 A1 600 100 300 P+1+Pk 7,50 17 0,50 4 

6.85 A1 616 100 300 P+1+Pk 7,50 16 0,49 4 

6.86 A1 620 100 300 P+1+Pk 7,50 16 0,48 4 

6.87 A1 644 100 300 P+1+Pk 7,50 16 0.44 4 

6.88 A1 625 100 300 P+1+Pk 7,50 17 0.43 4 

6.89 A1 625 100 300 P+1+Pk 7,50 17 0.43 4 

6.94 A1 675 100 300 P+1+Pk 7,50 15 0,44 4 

6.95 A1 665 100 300 P+1+Pk 7,50 15 0,45 4 

6.96 A1 672 100 300 P+1+Pk 7,50 15 0,45 4 

 
 Изводите од УПВНМ за тур.нас. Суви Лаки, за посочените градежни парцели се составен дел 
од оваа табела. 
 
 
3.  Tabelaren pregled so numeri~ki pokazateli na nivo na grade`nи parcelи i 

planski opfat za turisti~ka naselba  „Berovsko ezero“ - Berovo 

„Урбанистички план вон населено место“ - Тур.нас. „БЕРОВСКО ЕЗЕРО“ 

          

 
2. Обем и преглед на градежното земјиште кое е предмет на програмата 

 

  

Листа на парцели  - предмет на јавно наддавање 
 

  

NUMERI^KI POKAZATELI NA NIVO NA GRADE@NA PARCELA I PLANSKI OPFAT ZA  

TURISTI^KA NASELBA  БЕРОВСКО ЕЗЕРО  - BEROVO 
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BLOK 1  
1.163 A1 622 130 260 P+1+Pk 7,50 20 0,4 3 



1.164 A1 423 130 260 P+1+Pk 7,50 34 0,68 3 

1.166 A1 737 130 260 P+1+Pk 7,50 18 0,36 3 

1.167 A1 696 130 260 P+1+Pk 7,50 19 0,38 3 

1.194 A1 1553 130 260 P+1+Pk 7,50 8 0,16 3 

1.196 A1 1443 130 260 P+1+Pk 7,50 9 0,18 3 

1.197 B5 1590 795 3180 P+3+Pk 7,50 5 0,20 /  

1.202 B5 2780 1390 5560 P+3+Pk 13,50 5 0,20 / 

1.203 B5 9966 4983 19930 P+3+Pk 13,50 5 0,20 / 

1.223 D3 12279 3684 7367 P+1 7,50 4 0,09 / 

1.224 D3 2895 868 1737 P+1 7,50 4 0,09 / 

 
 
 

      
  

  BLOK 2  

2.57 A1 872 150 300 P+1+Pk 7,50 17 0,34 3 

2.79 A1 1239 192 384 P+1+Pk 7,50 15 0,3 3 

2.81 A1 990 192 384 P+1+Pk 7,50 19 0,36 3 

2.82 A1 1347 192 383 P+1+Pk 7,50 14 0,29 3 

 
 Изводите од УПВНМ за тур.нас. Суви Лаки, за посочените градежни парцели се составен дел 
од оваа табела. 
 
4.  Tabelaren pregled so numeri~ki pokazateli na nivo na grade`nи parcelи i 

planski opfat: ДУП Берово - за Десна страна „Кеј Брегалница“, дел од урбан блок 7  Berovo 

            „ ДУП  Берово - за Десна страна „Кеј Брегалница“, дел од урбан блок 7“ 

                        2. Обем и преглед на градежното земјиште кое е предмет на програмата  
                                               Листа на парцели  - предмет на јавно наддавање 

 

Изводите од  ДУП Берово - за Десна страна „Кеј Брегалница“, за посочените градежни парцели се 
составен дел од оваа табела. 
 
 
4.  Tabelaren pregled so numeri~ki pokazateli na nivo na grade`nи parcelи i 

planski opfat: ДУП Берово - Мало стопанство Градска зона - урбан блок 1, Berovo 

„ ДУП Берово - Мало стопанство Градска зона - урбан блок 1 “ 

NUMERI^KI POKAZATELI NA NIVO NA GRADE@NA PARCELA I PLANSKI OPFAT ZA    
ДУП  Берово - за Десна страна „Кеј Брегалница“, дел од урбан блок 7 
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7,109 Е2 
(Б1,B3,Б
4)-30% 

9,00 m П+1 4512 m2 2938 m2 5876 m2 65,12% 
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7,110 А2 
(Б1,Б4)-

40% 
13,00 m П+3 728 m2 306 m2 1224 m2 42,03% 

7,112 Е2 (Б2-15%) 12,50 m _ 1170m2 793m2 _ 67,78% 

7,159 Б5 (Б3-40%) 16,00 m П+4 811m2 528m2 2640 m2 65,10% 

7,163 В4 
(Б4, В3)-

25% 
14,50 m П+3 935m2 491m2 1964 m2 52,51% 

         



                        2. Обем и преглед на градежното земјиште кое е предмет на програмата  

                                               Листа на парцели  - предмет на јавно наддавање 

 

Изводите од  ДУП Берово - Мало стопанство Градска зона - урбан блок 1 за посочените градежни 
парцели се составен дел од оваа табела. 
 
 
Б.       Градежни парцели што ќе бидат предмет на издавање под долготраен закуп по пат на 
јавно надавање 
  Табела со следните информации: 

- Број на градежна парцела 

- Вкупна површина на градежната парцела 

- Намена на земјиштето (основна класа) 

- Намена на земјиштето (опис) 

- Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела 

NUMERI^KI POKAZATELI NA NIVO NA GRADE@NA PARCELA I PLANSKI OPFAT ZA    
ДУП Берово - Мало стопанство Градска зона - урбан блок 1, 
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1.1.14 G2 (B1,B2,G3,G
4) -49% 

12.00 m P+2 1906m2 1105m2 2652 m2 57.97% 
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1.1.16 G2 (B1,B2,G3,G
4) -49% 

12.00 m P+2 1773m2 1037m2 2489 m2 58.49% 

1.1.17 G2 (B1,B2,G3,G
4) -49% 

12.00 m P+2 1360m2 828m2 1987 m2 60.88% 

1.1.18 G2 (B1,B2,G3,G
4) -49% 

12.00 m P+2 1517m2 846m2 2030 m2 55.77% 

1.1.20 G2 (B1,B2,G3,G
4) -49% 

12.00 m P+2 332m2 196m2 470 m2 59.04% 

1.1.22 G2 (B1,B2,G3,G
4) -30% 

12.00 m P+2 2066m2 761m2 1826 m2 36.83% 

1.1.23 E2 TERMINAL 12.00 m P+2 5533m2 3693m2 8863 m2 66.74% 

1.1.24 G3 (B1,B2,G3,G
4) -49% 

12.00 m P+2 2800m2 1522m2 3653 m2 54.36% 

1.1.25 G3 (B1,B2,G3,G
4) -49% 

12.00 m P+2 2176m2 1028m2 2467 m2 47.24% 

1.1.26 G3 (B1,B2,G3,G
4) -49% 

12.00 m P+2 2373m2 1227m2 2945 m2 51.71% 

1.1.27 G3 (B1,B2,G3,G
4) -49% 

12.00 m P+2 2162m2 1095m2 2628 m2 50.65% 

1.1.28 G3 (B1,B2,G3,G
4) -49% 

12.00 m P+2 2123m2 1182m2 2837 m2 55.68% 

1.1.29 G3 (B1,B2,G3,
G4) -49% 

12.00 m P+2 1885m2 1149m2 2758 m2 60.95% 

1.1.30 G3 (B1,B2,G3,G
4) -49% 

12.00 m P+2 2210m2 1135m2 2724 m2 51.36% 

1.1.31 G3 (B1,B2,G3,G
4) -49% 

12.00 m P+2 2557m2 1263m2 3031 m2 49.39% 

1.1.32 G3 (B1,B2,G3,G
4) -49% 

12.00 m P+2 2050m2 1110m2 2664 m2 54.15% 

1.1.40 G2 (B1,B2,G3,G
4) -49% 

12.00 m P+2 415m2 260m2 624 m2 62.65% 

1.1.41 G2 (B1,B2,G3,G
4) -49% 

12.00 m P+2 1143m2 633m2 1519 m2 55.38% 



- Површина за градба 

- Бруто развиена површина 

- Процент на изграденост 

- Коефициент на искористеност на земјиштето 

- Максимална дозволена висина 

- Катност 

- Почетна/Утврдена цена по метар квадратен за годишна закупнина 

- Вкупна почетна/утврдена цена за годишна закупнина, и 

- Времетраење на закупот. 

В.       Градежни парцели што ќе бидат предмет на издавање под краткотраен закуп по пат на 
јавно надавање 
  Табела со следните информации: 

- Број на градежна парцела 

- Вкупна површина на градежната парцела 

- Намена на земјиштето (основна класа) 

- Намена на земјиштето (опис) 

- Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела 

- Површина за градба 

- Бруто развиена површина 

- Процент на изграденост 

- Коефициент на искористеност на земјиштето 

- Максимална дозволена висина 

- Катност 

- Почетна/Утврдена цена по метар квадратен за годишна закупнина 

- Вкупна почетна/утврдена цена за годишна закупнина, и 

- Времетраење на закупот. 

Г.       Градежни парцели што ќе бидат предмет на давање на користење заради давање на 
концесија или јавно приватно партнерство 
  Табела со следните информации: 

- Број на градежна парцела 

- Вкупна површина на градежната парцела 

- Намена на земјиштето (основна класа) 

- Намена на земјиштето (опис) 



- Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела 

- Површина за градба 

- Бруто развиена површина 

- Процент на изграденост 

- Коефициент на искористеност на земјиштето 

- Максимална дозволена висина 

- Катност 

- Основ за давање на земјиштето на користење (концесија или ЈПП) 

- Заинтересирано правно лице (компанија), 

- Предвидени услови за договорот. 

3. Маркетинг стратегија за промоција на градежното земјиште што е предмет на оваа 

Програма 

 Дефинирање на целна група за оделни групи на градежни парцели 

- Определувањето на маркетинг стратегијата започнува со дефинирање на целната 

група на инвеститори т.е. претпоставување на заинтересираните страни за 

купување или изнајмување на одредени делови од градежното земјиште.  

- Со оглед на различната намена и местоположба на градежното земјиште што ќе 

биде понудено, логично е целните групи за одделни локации да бидат различни, а 

согласно урбанистичките планирања на општината за секој плански простор 

опфатен со урбанистичките планови.  

- Заинтересираните страни се всушност потенцијалните купувачи или изнајмувачи на 

државното градежно земјиште и идни инвеститори на објекти, односно 

претставуваат целна групата на активностите од маркетинг стратегијата. 

 Дефинирање на најефикасните маркетинг пристапи, алатки и канали  

- Идентификувањето на најефикасните маркетинг пристапи, алатки и канали за 

комуницирање, за промовирање на понудата до заинтересираните страни, е преку 

разни медиуми, реклами, постери, јавни повици и сл, во зависност од 

расположивите ресурси на општината, во одонос на постоењето на претходно 

наведените можности за маркетинг промовирања. 

 Дефинирање на опфатот и трошоците поврзани со имплементација на маркетинг 

стратегијата  

- Со цел минимизирање на финасиските трошоци поврзани со објавата на огласи за 

отуѓување, односно давање под закуп на градежното земјиште се предвидува 

градежните парцели што се предмет на годишната Програма да се објават во 

турнуси, према заинтересираноста на граѓаните.  

- Секој турнус би опфатил објава на огласи за градежните парцели што се наоѓаат во 

состав на одредни населени места, урбани блокови или локалитети. Динамиката 



на реализација мора јасно да посочи кои градежни парцели ќе се објавуваат во кој 

турнус и кога би се реализирала објавата за тој турнус 

 Дефинирање на временската рамка за имплементација на маркетинг стратегијата 

- Маркетинг пристапот, алатките и каналите за комуницирање т.е. промовирање се 

лимитирани од повеќе аспекти, но главно од финансиската моќ на општината, а 

притоа запазувајки го законскиот минимум на јавно огласување 

- Како и да е, маркетинг стратегијата мора да обезбеди испраќање на вистинска, 

навремена и прецизна информација на вистинска адреса. 

 Лица задолжени за имплементација на маркетинг стратегијата 

- Од страна на општината е формирана комисија за продажба на градежното 

земјиште во државна сопственост која ќе ја спроведува целата постапка за 

отуѓување на земјиштето. 

4. Динамика на реализација на Програмата 

 Број на турнуси за објавување на оглас, временски период за објавување на 

огласите и распределба на градежните парцели по турнуси 

- Со цел минимизирање на финасиските трошоци поврзани со објавата на огласи за 

отуѓување, се предвидува градежните парцели предвидени со оваа годишна 

Програма за отуѓување т.е. давање под закуп, да бидат во два турнуси, за повеќе 

локалитети во општината (Берово, Суви Лаки, Беровско езеро). 

- Првиот турнус ги опфатил објава на огласи за градежните парцели што се наоѓаат 

во состав на туристичката населба „Суви Лаки“, КО Русиново, и би бил објавен во 

третиот квартал на 2011 година, додека пак градежните парцели што се наоѓаат во 

состав на градот Берово, и во состав на туристичката населба „Беровско езеро“, би 

биле објавени  во четвртиот квартал на 2011 година.  

 Пропишување на условите за надавање 

- Определувањето на висината на депозитот за учество од мин. 10%, определување 

на интернет страницата на која ќе се врши надавањето, одредување на условите за 

учество, и пропишување на други обврски или наведување на останати релевантни 

информации во врска со надавањето, ќе го врши комисијата за спроведување на 

отуѓувањето на градежното земјиште во согласност со законските прописи од таа 

област. 

 Лица надлежни за реализација на Програмата 

- Формираната комисија за продажба на градежното земјиште од страна на 

општината, која ќе ја спроведува целата постапка за отуѓување на земјиштето, ќе 

биде надлежна за реализација на програмата. 

5. Проценка на финансиските приливи по основ на реализација на Програмата (приходна 

страна на Програмата) 

- Проценката на финансиските приходи се прави кумулативно за секое населено 

место одделно, според просечната пазарна цена за метар квадратен градежно 

земјиште по зони во тоа населено место или локалитет, и во согласност со 



правилникот со определени цени на градежното земјиште по зони, излезен во 

Службен весник а издаден од Министерството за транспорт и врски. 

 
6. Проценка на финансиските средства потребни за реализација на Програмата (расходна 

страна на Програмата) 

- Финансиските средства потребни за реализација на програмате се состојат од збир 

на проценетите финансиски средства потребни за реализирање на селдните 

активности: 

1. Трошоци по основ на администрирање на постапките за отуѓување, односно 

давање под закуп на градежното земјиште; 

2. Трошоци по основ на експропријација; 

3. Трошоците по основ на купување на градежно земјиште од физички и правни 

лица, и 

4. Трошоци за промовирање, односно рекламирање на градежните локации што 

ќе бидат предмет на отуѓување, односно давање под закуп на градежното 

земјиште. 

7. Преодни и завршни одредби 

 

- Програмата ја усвојува Советот на општината. 

- Програмата може да се изменува и дополнува на начин и постапка иста по која и се 

донесува. 

- За спроведувањето на оваа Програма надлежен е Градоначалникот на општината. 

- Програмата влегува во сила со денот на објавувањето во Службениот гласник на 

Општина Берово. 

 

Бр.09-2918/1                                  Совет на Општина Берово 
05.12.2017год.                                     Преседател 
Берово                         Јован Матеничарски с.р. 

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

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

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

донесува: 

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на 

Програма за поставување на времени објекти за 2018 година 

 

Се објавува Програма за поставување на времени објекти за 2018 година, бр. 09-2919/1, 

што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 05.12.2017 

година. 

Бр.08-2965/24                                                                                     ОПШТИНА  БЕРОВО 

07.12.2017 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), а во врска со член 79 од Законот за градење („Сл.весник на РМ“ бр. 

130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 

28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 

39/16, 71/16 и 132/16) и член 73 од Статутот на Општина Берово („Сл.гласник на 

Општина Берово“ бр.13/02 и 18/07), Советот на Општина Берово на седницата 

одржана на ден 05.12.2017 год, донесе: 

 

G O D I [ N A   P R O G R A M A 
ZA POSTAVUVAWE NA VREMENI OBJEKTI  

NA PODRAЧJETO NA ОПШТИНА BEROVO ZA 2018 GODINA 

 
         Programata za postavuvawe na vremenite objekti na podra~jeto na Op{tina 
Berovo za 2018 godina na neuredeno grade`no zemji{te vo dr`avna sopstvenost, 
opfa}a : 
 

1. Lokalitetite za postavuvawe na vremenite objekti vo Op{tina Berovo i na~in 
na koristewe na zemji{te za postavuvawe na istata;  

2. Visina na nadomestokot za koristewe na grade`noto uredeno zemji{te za 
postavuvawe na vremenite objekti, i na~inot na pla}awe na istiot; 

3. Vremetraeweto na koristewe i uslovite za postavuvawe na vremenite objekti; 
4. Tipot i formata na vremenite objekti koi treba da bidat postaveni; 

5. Preodni i zavr{ni odredbi; 
 

 

1. LOKALITETITE ZA POSTAVUVAWE NA VREMENITE OBJEKTI VO 
OP[TINA BEROVO I NA^IN NA KORISTEWE NA ZEMJI[TE ZA 
POSTAVUVAWE NA URBANATA OPREMA: 

 
Lokaliteti vo gradot Berovo: 
 

1. ул. „МАРШАЛ ТИТО“ - ЦЕНТРАЛНО ГРАДСКО ПОДРАЧЈЕ; 

2. ул. „23-ти АВГУСТ“:  АВТОБУСКА СТАНИЦА - ГРАДСКИ  ПАЗАР;  

3. ул. „ЗАДАРСКА“ - СТОПАНСКА БАНКА - ДЕТСКА ГРАДИНКА (Паркинг простор); 

4. ул. „МАРШАЛ ТИТО“ - ВОЈНА ЗГРАДА; 

5. ул. „ПАРТИЗАНСКА“ - СТАРА ГИМНАЗИЈА; 

6. ул. „МАРШАЛ ТИТО“ - ПОЛИЦИЈА,  БЕРОВЧАНКА и СТАНБЕНА ЗГРАДА; 

7. ул. „МОША ПИЈАДЕ“ - Локалитет „СТАРО БОРОВО“; 

8. ул. „ЗАДАРСКА“ - ЗДРАВЕН ДОМ (Кеј на река Брегалница); 

9. Јавни површини во склоп на урбанистичките парцели на Колективните станбени згради во 

Берово,  

10. Lokaliteti vo naselenite mesta vo Op{tina Berovo 

ЦЕНТРИТЕ И УРЕДЕНИТЕ ЈАВНИ ПОВРШИНИ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА 

(СЕЛАТА) ВО ОПШТИНА БЕРОВО    -  8  НАСЕЛЕНИ МЕСТА  

 

Локациите на локалитетите за поставување на vremenite objekti, се потврдени со 

изводи од Деталниот Урбанистички план на Берово, кој е сосевен дел на оваа Програма.  

Do kolku se javi potreba od poedine~ni lokacii za поставување на vremeni 
objekti, istite }e se odredat so odluka za dopolnuvawe na programata 
поставување на urbanata oprema na Сovetot na Оp{tinata. 
        Поставување на vremenite objekti  }e se vr{i со postapka soglasno ~len 79 
od Законот за градење, („Сл.весник на РМ“ бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 

144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 

129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16 и 132/16). 
 



2. VISINA NA NADOMESTOKOT ZA KORISTEWE  I  UREDUVAWE  NA 
GRADE@NOTO  ZEMJI[TE. 
      Visinata na nadomestokot za koristewe na prostorot za postavuvawe na 
vremenite objekti vo Op{tina Berovo, se opredeluva soglasno mestopolo`bata 
od Odlukata za opredeluvawe na zoni  vo Op{tina Berovo, so br. 09-508/1 od 
18.02.2015 god, donesena od strana na Sovetot na Op{tina Berovo, i toa za: 
Zona 15, so nejzinite podzoni, (centralno gradsko podra~je) nadomest za 
koristewe od 10 denari/m2, i; 
Zona 16, so nejzinite podzoni, (von centralno gradsko podra~je) nadomest za 
koristewe od 5 denari/m2,  
a visinata na nadomestokot za postavuvawe na javna povr{ina za  vremenot 
objekt, }e bide opredelena so posebno Re{enie, soglasno Odlukata za komunalni 
taksi, donesena od strana na Sovetot na Op{tina Berovo.  
     Nadomestokot za ureduvawe na grade`noto zemji{te za postavenite vremeni 
objekti, pri eventualно povrzuvawe so infrastrukturnata mre`a, }e go opredeli 
Op{tinata, a vo visina na ostvorenite tro{oci za priklu~uvawe na 
infrastrukturata (struja, voda i kanalizacija). 

 

3. VREMETRAEWETO NA KORISTEWE I RE@IMOT NA 
POSTAVUVAWE   NA URBANATA OPREMA VO TEKOT NA 
KALENDARSKATA GODINA 
       Vremetraeweto na koristewe na postavuvawe na vremeni objekti e za period 
od pet kalendarski godini, i e opredeleno so Re{enieto za postavuvawe na 
vremeni objekti, so mo`nost za prodol`uvawe po istekot za sekoi naredni tri 
godini. Re{enieto se prodol`uva po barawe a strankata - korisnik na 
vremeniot objekt. 

 

4. TIPOT I FORMATA NA URBANATA OPREMA KOJA TREBA DA BIDE 
 POSTAVENA 
        Времен објект е монтажно-демонтажен или типски објект кој се поставува на 

градежно неизградено земјиште, заради привремена употреба на просторот, до 

реализацијата на урбанистички план за градежното земјиште на кое е поставен 

времениот објект. Времен објект се поставува заради вршење на: сообраќајни дејности 

(привремени паркинзи и приодни патеки), продажба на храна, туристички, културни, 

спортско-рекрeативни и забавни дејности (платформи за спортски, културни, 

туристички и забавни настани, придружни објекти во функција на спортски настани и 

летни дискотеки) и објекти кои се во функција на граничните премини.  Времените 

објекти се поставуваат по добиено одобрение за поставување на времен објект, кое го 

издава градоначалникот на општината, на лицата кои склучиле договор за краткотраен 

закуп за предметното земјиште. 
  

5. PREODNI I ZAVR[NI ODREDBI 
 

       5 .1.  Tipot i izgledot na vremenite objekti na lokaciite vo Berovo, }e bide 
dopolnitelno opredelen vo zavisnos od interesot i potrebite na u~esnicite vo 
oglasot, i od mestopolo`bata na lokalcijata. 
       5 .2. vremenite objekti se postavuvaat za vremetraewe od 5 godina so mo`nost 
po istekot, ovoj rok bide prodol`en so novo re{enie za sekoi naredni 3 godini. 
       5. 3. Pravoto na koristewe na grade`noto zemji{te za vremenite objekti, 
mo`e da bide odzemeno i objektot otstranet od lokalitetot dokolku objektot se 
koristi za druga namena i se vr{at dejnosti razli~ni od predvidenite, kako i do 
kolku korisnikot redovno ne go pla}a nadomestokot za koristewe za 
postavuvawe na urbanata oprema.  
     5.4. Odzemawe pravoto na koristewe i otstranuvawe na objektot }e se izvr{i 
so re{enija za otstranuvawe od strana na op{tinata, a oddelenieto za 
inspekciski nadzor koj }e gi izvr{i re{enijata. 

    5.5. Me|usebnite prava i odnosi vo odnos na ureduvawe na grade`noto zemji{te 
me|u korisnikot  na zemji{teto i op{tinata }e se regulira so poseben dogovor. 

      5.6. Do kolku korisnikot na urbanata oprema, ne go plati nadomestokot za 
postavuvawe na vremenite objekti, vo rok od 15 dena od denot na izdavaweto na 
Re{enieto za postavuvawe, go gubi pravoto na koristewe na grade`noto 
zemji{te za postavuvawe na urbanata oprema.  



      5.7. Do kolku dojde do promena na detalniot urbanisti~ki plan na 
lokalitetite na koj e postavena vremeniot objekt, korisnicite se dol`ni na svoj 
tro{ok da go otstranat vremeniot objekt, vo rok od 15 dena od dostavuvawe na 
re{enieto, bez ogled  na rokot za koj e postaven. 
     5.8. Korisnikot na vremeniot objekt ne mo`e da go ottu|i pravoto na vremeno 
koristewe na grade`noto zemji{te, nitu da go dava objektot pod zakup na drugi 
lica. Ako go out|i pravoto na koristewe na zemji{teto ili objektot go dade pod 
zakup so re{enie }e mu bide odzemeno pravoto na postavuvawe na vremeniot 
objekt. 
      5.9. Za bu~ni zanaeti, i zanaeti {to ja zagaduvaat ~ovekovata okolina vo ovaa 
programa ne se predvideni lokacii za vremeni objekti zatoa {to soglasno DUP-
ot se predvideni posebni zoni za takvi objekti. 
              
 Ovaa programa e ednogodi{na i vleguva vo sila so denot na donesuvaweto, a }e 
se objavi  vo "Slu`ben glasnik na Оp{tina Berovo". 

 

 

 
          Бр.09-2919/1                                             Совет на Општина Берово 

          05.12.2017 година                                                     Претседател 

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

Сектор за урбанизам, комунални работи, и заштита на животната средина 
 

 Градоначалникот на Општина Берово, за утврдвање на локации за објекти од 

комерцијална намена, издава Извод од план за Лок. „Плоштад“ и „Старо Борово“, во Берово, 

издава: 
 

ИИЗЗВВООДД    ООДД    ДДЕЕТТААЛЛЕЕНН    УУРРББААННИИССТТИИЧЧККИИ    ППЛЛААНН  
 

НАСЛОВ НА ПЛАНОТ:    ДУП на Берово, одлука бр. 08-496/1 од 02.04.1992 год,  

објавен во  Службен Гласник на Општина Берово. 

НАМЕНА:            Локации за објекти од КОМЕРЦИЈАЛНА НАМЕНА , на 

ул. „Маршал Тито“,    ЦЕНТРАЛНО градско подрачје 
   

Графички прилог:      Д.Л. бр. 7      Мерка: 1: 1000 

 

 
  

 Графички изработил:  
 

___________________ 

Догазански Мишо, дги 
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E R O V

O

 

ОПШТИНА  БЕРОВО 

Сектор за урбанизам, комунални работи, и заштита на животната средина 
  

 Градоначалникот на Општина Берово, за утврдвање на локации за објекти од 

комерцијална намена, издава Извод од план за Лок. „Автобуска станица“,  во Берово, издава: 

ИИЗЗВВООДД    ООДД    ДДЕЕТТААЛЛЕЕНН    УУРРББААННИИССТТИИЧЧККИИ    ППЛЛААНН  
 

НАСЛОВ НА ПЛАНОТ:    ДУП на Берово, одлука бр. 08-496/1 од 02.04.1992 год,  

објавен во Службен Гласник на Општина Берово. 

НАМЕНА:            Локации за објекти од КОМЕРЦИЈАЛНА НАМЕНА , на 

ул. „23-ти Август“,    ЦЕНТРАЛНО градско подрачје 
   

Графички прилог:      Д.Л. бр. 7      Мерка: 1: 1000 

 

 
  

 Графички изработил:  

 

___________________ 

Догазански Мишо, дги 
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ОПШТИНА  БЕРОВО 

Сектор за урбанизам, комунални работи, и заштита на животната средина 
 

Градоначалникот на Општина Берово, за утврдвање на локации за објекти од 

комерцијална намена, издава Извод од план за Лок. „Детска Градинка“, во Берово, издава: 

ИИЗЗВВООДД    ООДД    ДДЕЕТТААЛЛЕЕНН    УУРРББААННИИССТТИИЧЧККИИ    ППЛЛААНН  
 

НАСЛОВ НА ПЛАНОТ:   ДУП на Берово, одлука бр. 08-496/1 од 02.04.1992 год,  

објавен во   Службен Гласник на Општина Берово. 

НАМЕНА:            Локации за објекти од КОМЕРЦИЈАЛНА НАМЕНА на 

ул.„Задарска“ и „Димитрие Туцовиќ“,    ЦЕНТРАЛНО 

градско подрачје 
   

Графички прилог:    .Л. бр. 7      Мерка: 1: 1000 

 

 
  

Графички изработил:  

 

___________________ 

Догазански Мишо, дги 
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ОПШТИНА  БЕРОВО 

Сектор за урбанизам, комунални работи, и заштита на животната средина 
 

Градоначалникот на Општина Берово, за утврдвање на локации за објекти од 

комерцијална намена, издава Извод од план за Лок.„Војна зграда“, во Берово, издава: 

 

ИИЗЗВВООДД    ООДД    ДДЕЕТТААЛЛЕЕНН    УУРРББААННИИССТТИИЧЧККИИ    ППЛЛААНН  
 

НАСЛОВ НА ПЛАНОТ:   ДУП на Берово, одлука бр. 08-496/1 од 02.04.1992 год,  

објавен во   Службен Гласник на Општина Берово. 

НАМЕНА:            Локации за објекти од КОМЕРЦИЈАЛНА НАМЕНА на 

ул.„Маршал Тито“,  ВОН  ЦЕНТРАЛНО градско 

подрачје 
   

Графички прилог:    Д.Л. бр. 4      Мерка: 1: 1000 

 

 
  

Графички изработил:  

 

___________________ 

Догазански Мишо, дгиi 
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ОПШТИНА  БЕРОВО 
Сектор за урбанизам, комунални работи, и заштита на животната средина 

Градоначалникот на Општина Берово, за утврдвање на локации за објекти од 

комерцијална намена, издава Извод од план за Лок.„Стара Гимназија“, во Берово, издава: 

 
 

ИИЗЗВВООДД    ООДД    ДДЕЕТТААЛЛЕЕНН    УУРРББААННИИССТТИИЧЧККИИ    ППЛЛААНН  
 

НАСЛОВ НА ПЛАНОТ:   ДУП на Берово, одлука бр. 08-496/1 од 02.04.1992 год,  

објавен во   Службен Гласник на Општина Берово. 

НАМЕНА:            Локации за објекти од КОМЕРЦИЈАЛНА НАМЕНА на 

ул.„Маршал Тито“, Локалитет „Стара Гимназија“,   

 ВОН  ЦЕНТРАЛНО градско подрачје 

Графички дел:     Д.Л. бр. 4,     Мерка: 1: 1000 

 

 
 

  

Графички изработил:  

 

___________________ 

Догазански Мишо, дгиi 
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ОПШТИНА  БЕРОВО 

Сектор за урбанизам, комунални работи, и заштита на животната средина 
 

 

 

Градоначалникот на Општина Берово, за утврдвање на локации за објекти од комерцијална 

намена, издава Извод од план за Лок. „Градски гробишта“, во Берово, издава: 

 

ИИЗЗВВООДД    ООДД    ДДЕЕТТААЛЛЕЕНН    УУРРББААННИИССТТИИЧЧККИИ    ППЛЛААНН  
 

НАСЛОВ НА ПЛАНОТ:    ДУП на Берово, одлука бр. 08-496/1 од 02.04.1992 год,  објавен во 

Службен Гласник на Општина Берово. 

НАМЕНА:            Локации за објекти од КОМЕРЦИЈАЛНА НАМЕНА , на ул. 

 „Партизанска“ и “Дамјан Груев“,  ВОН ЦЕНТРАЛНО        

 градско  подрачје 

Графички прилог:      Д.Л. бр. 4      Мерка: 1: 1000 

 

 
  

Графички изработил:  
 

___________________ 

Догазански Мишо, дгиi 
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ОПШТИНА  БЕРОВО 

Сектор за урбанизам, комунални работи,  

и заштита на животната средина 
 

 Градоначалникот на Општина Берово, за утврдвање на локации за објекти од 

комерцијална намена, издава Извод од план за Лок. „Буклиовци“, во Берово, издава: 

 

ИИЗЗВВООДД    ООДД    ДДЕЕТТААЛЛЕЕНН    УУРРББААННИИССТТИИЧЧККИИ    ППЛЛААНН  
 

 НАСЛОВ НА ПЛАНОТ:    ДУП на Берово, одлука бр. 08-496/1 од 02.04.1992 год,  

     објавен во Службен Гласник на Општина Берово. 

НАМЕНА:           Локации за објекти од  КОМЕРЦИЈАЛНА НАМЕНА , на 

ул.„Маршал Тито“,    ЦЕНТРАЛНО градско подрачје 

Графички прилог:      Д.Л. бр. 10      Мерка: 1: 1000 
 

 
 

  

Графички изработил:  

 

___________________ 

Догазански Мишо, дгиi 
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ОПШТИНА  БЕРОВО 

Сектор за урбанизам, комунални работи, и заштита на животната средина 
 

Градоначалникот на Општина Берово, за утврдвање на локации за објекти од 

комерцијална намена, издава Извод од план за Лок. „Здравен дом“, во Берово, издава: 

 

ИИЗЗВВООДД    ООДД    ДДЕЕТТААЛЛЕЕНН    УУРРББААННИИССТТИИЧЧККИИ    ППЛЛААНН  
 

НАСЛОВ НА ПЛАНОТ:   ДУП на Берово, одлука бр. 08-496/1 од 02.04.1992 год,  

објавен во   Службен Гласник на Општина Берово. 

НАМЕНА:            Локации за објекти од КОМЕРЦИЈАЛНА НАМЕНА

 на ул.„Партоизанска“,  ВОН ЦЕНТРАЛНО градско 

подрачје 
   

Графички прилог:     Д.Л. бр. 4      Мерка: 1: 1000 

 

 
  

Графички изработил:  

 

___________________ 

Догазански Мишо, дгиi 

 
 

 

 

 

 



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 

Програма за поставување на урбана опрема за 2018 година 

 

 

Се објавува Програма за поставување на урбана опрема за 2018 година, бр. 09-2920/1, што 

Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 05.12.2017 година. 

 

 

 

 

Бр.08-2965/25                                                                                   ОПШТИНА  БЕРОВО 

07.12.2017 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), а во врска со член 80-a од Законот за градење („Сл.весник на РМ“ бр. 

130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 

28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 

39/16, 71/16 и 132/16) и член 73 од Статутот на Општина Берово („Сл.гласник на 

Општина Берово“ бр.13/02 и 18/07), Советот на Општина Берово на седницата 

одржана на ден 05.12.2017 година донесе: 

 

G O D I [ N A   P R O G R A M A 
ZA POSTAVUVAWE NA URBANA OPREMA  

NA PODRAЧJETO NA ОПШТИНА BEROVO ZA 2018 GODINA 

 
         Programata za postavuvawe na urbanata oprema na podra~jeto na Op{tina 
Berovo za 2018 godina na uredeno grade`no zemji{te vo dr`avna sopstvenost, 
opfa}a : 
 

6. Lokalitetite za postavuvawe na  urbanata oprema vo Op{tina Berovo i na~in na 
koristewe na zemji{te za postavuvawe na istata;  

7. Visina na nadomestokot za koristewe na grade`noto uredeno zemji{te za 
postavuvawe na urbanata oprema, i na~inot na pla}awe na istiot; 

8. Vremetraeweto na koristewe i re`imot na postavuvawe na urbanata oprema 
(zimski i leten) vo tekot na kalendarskata godina; 

9. Tipot i formata na urbanata oprema koja treba da bide postavena; 
10. Preodni i zavr{ni odredbi; 

 

 
6. LOKALITETITE ZA POSTAVUVAWE NA VREMENITE OBJEKTI I 

URBANATA OPREMA VO OP[TINA BEROVO I NA^IN NA 
KORISTEWE NA ZEMJI[TE ZA POSTAVUVAWE NA URBANATA 
OPREMA: 

 
Lokaliteti vo gradot Berovo: 

11. ул. „МАРШАЛ ТИТО“ -на  Градскиот плоштад - ЦЕНТРАЛНО ГРАДСКО ПОДРАЧЈЕ; 

12. ул. „23-ти АВГУСТ“:  АВТОБУСКА СТАНИЦА и ГРАДСКИ  ПАЗАР;  



13. ул. „ЗАДАРСКА“ - СТОПАНСКА БАНКА и ДЕТСКА ГРАДИНКА (Паркинг простор и 

просторот околу Колективната зграда); 

14. ул. „МАРШАЛ ТИТО“ - ВОЈНА  ЗГРАДА (Колективна зграда); 

15. ул. „ПАРТИЗАНСКА“ - СТАРА ГИМНАЗИЈА (и во кругот на СтаратаГимназија); 

16. ул. „МАРШАЛ ТИТО“ - ПОЛИЦИЈА,  БЕРОВЧАНКА и СТАНБЕНА ЗГРАДА; 

17. ул. „МОША ПИЈАДЕ“ - Локалитет „СТАРО БОРОВО“; 

18. ул. „ЗАДАРСКА“ - ЗДРАВЕН ДОМ (Кеј на река Брегалница); 

19. ТРОТОАРИ НА ГРАДСКИ УЛИЦИ  - СО ШИРИНА ПОГОЛЕМА ОД 2,0 м; 

20. ЈАВНИ ПОВРШИНИ ПРЕД ДЕЛОВНИ ПРОСТОРИ (Плоштади и тротоари) 

21. Јавни површини во склоп на урбанистичките парцели на Колективните станбени згради во 

Берово,  

22. Lokaliteti vo naselenite mesta vo Op{tina Berovo 

ЦЕНТРИТЕ И УРЕДЕНИТЕ ЈАВНИ ПОВРШИНИ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА 

(СЕЛАТА) ВО ОПШТИНА БЕРОВО   -  8  НАСЕЛЕНИ  МЕСТА  

Локациите на локалитетите за поставување на urbanata oprema, се потврдени со 

изводи од Деталниот Урбанистички план на Берово, кој е сосевен дел на оваа Програма.  

Do kolku se javi potreba od poedine~ni lokacii za поставување на urbanata 

oprema istite }e se odredat so odluka za dopolnuvawe na programata поставување 

на urbanata oprema na Сovetot na Оp{tinata. 
        Поставување на urbanata oprema }e se vr{i со postapka predvidena во член 

80-a од Законот за градење, („Сл.весник на РМ“ бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 

13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 

44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16 и 132/16). 
 

7. VISINA NA NADOMESTOKOT ZA KORISTEWE  I  UREDUVAWE  NA 
GRADE@NOTO  ZEMJI[TE. 
      Visinata na nadomestokot za koristewe na prostorot za postavuvawe na 
urbanata oprema vo Op{tina Berovo, se opredeluva soglasno mestopolo`bata od 
Odlukata za opredeluvawe na zoni  vo Op{tina Berovo, so br. 09-508/1 od 
18.02.2015 god, donesena od strana na Sovetot na Op{tina Berovo, i toa za: 
Zona 15, so nejzinite podzoni, (centralno gradsko podra~je) nadomest za 
koristewe od 10 denari/m2, i; 
Zona 16, so nejzinite podzoni, (von centralno gradsko podra~je) nadomest za 
koristewe od 5 denari/m2,  
koja }e bide opredelena so posebno Re{enie za koristewe soglasno Odlukata za 
komunalni taksi, donesena od strana na Sovetot na Op{tina Berovo.  
     Nadomestokot za ureduvawe na grade`noto zemji{te za postavenata urbana 
oprema, pri eventualно povrzuvawe so infrastrukturnata mre`a, }e go opredeli 
Op{tinata, a vo visina na ostvorenite tro{oci za priklu~uvawe na 
infrastrukturata (struja, voda i kanalizacija).  

 

8. VREMETRAEWETO NA KORISTEWE I RE@IMOT NA 
POSTAVUVAWE   NA URBANATA OPREMA VO TEKOT NA 
KALENDARSKATA GODINA 
       Vremetraeweto na koristewe na prostorot za postavuvawe na urbanata 
oprema e za period od edna kalendarska godina, i  e opredeleno so Re{enieto za 
postavuvawe na urbana oprema, so mo`nost za prodol`uvawe po istekot za 
narednata godina.  Re{enieto se izdava po barawe na strankata - korisnik na 
urbanata oprema, a vrz osnova na izgotven ideen proekt za na~inot i 
vremetraeweto na koristewe, koe }e bidepotvrdeno so Dogovorot za naplata na 
nadomestokot. 

 

9. TIPOT I FORMATA NA URBANATA OPREMA KOJA TREBA DA BIDE 
 POSTAVENA 

              Урбана опрема претставува опрема која се поставува на градежно 

изградено земјиште. Под урбана опрема, се смета опрема за продажба на билети 

за јавен превоз, весници, сувенири, цвеќиња, храна, сладолед, телефонски 

говорници, автобуски постојки, типски објекти за обезбедување кои се во 

функција на дипломатскоконзуларните претставништва, на објекти на органите 



на државната управа и на резиденцијалните објекти, опрема во функција на 

туристички, културни и спортски настани, опрема за спортско-рекреативни 

активности, јавни санитарни јазли, тераси со или без настрешници, платформи 

за јавни манифестации на копно и на водна површина, покриени и непокриени 

шанкови, пливачки објекти, паркинзи во функција на објекти на органите на 

државна управа и на објекти на општините, рекламни и информативни паноа, 

детски игралишта, настрешници кои се поставуваат на јавна површина фонтани, 

чешми, клупи и корпи за отпадоци и сл. 
 
 

10. PREODNI I ZAVR[NI ODREDBI 
 

       5 .1.  Tipot i izgledot na urbanata oprema na lokaciite vo Berovo, }e bide 
dopolnitelno opredelen vo zavisnos od interesot i potrebite na u~esnicite vo 
oglasot, i od mestopolo`bata na lokalcijata. 
       5 .2. Urbanata oprema se postavuva za vremetraewe od 1 godina so mo`nost po 
istekot, ovoj rok bide prodol`en so novo re{enie. 
       5. 3. Pravoto na koristewe na grade`noto zemji{te za urbanata oprema, 
mo`e da bide odzemeno i objektot otstranet od lokalitetot dokolku objektot se 
koristi za druga namena i se vr{at dejnosti razli~ni od predvidenite, kako i do 
kolku korisnikot redovno ne go pla}a nadomestokot za koristewe za 
postavuvawe na urbanata oprema. 
     5.4. Odzemawe pravoto na koristewe i otstranuvawe na objektot }e se izvr{i 
so re{enija za otstranuvawe od strana na op{tinata, a oddelenieto za 
inspekciski nadzor koj }e gi izvr{i re{enijata. 

    5.5. Me|usebnite prava i odnosi vo odnos na ureduvawe na grade`noto zemji{te 
me|u korisnikot  na zemji{teto i op{tinata }e se regulira so poseben dogovor. 

      5.6. Do kolku korisnikot na urbanata oprema, ne go plati nadomestokot za 
postavuvawe na urbanata oprema, vo rok od 15 dena od denot na izdavaweto na 
Re{enieto za postavuvawe, go gubi pravoto na koristewe na grade`noto 
zemji{te za postavuvawe na urbanata oprema. 
      5.7. Do kolku dojde do promena na detalniot urbanisti~ki plan na 
lokalitetite na koj e postavena urbanata oprema, korisnicite se dol`ni na svoj 
tro{ok da ja trgnat urbanata oprema, vo rok od 15 dena od dostavuvawe na 
re{enieto, bez ogled  na rokot za koj e postavena opremata. 
     5.8. Korisnikot na urbanata oprema ne mo`e da go ottu|i pravoto na vremeno 
koristewe na grade`noto zemji{te, nitu da go dava objektot pod zakup na drugi 
lica. Ako go out|i pravoto na koristewe na zemji{teto ili objektot go dade pod 
zakup so re{enie }e mu bide odzemeno pravoto na postavuvawe na urbanata 
oprema. 
      5.9. Za bu~ni zanaeti, i zanaeti {to ja zagaduvaat ~ovekovata okolina vo ovaa 
programa ne se predvideni lokacii za urbanata oprema zatoa {to soglasno DUP-
ot se predvideni posebni zoni za takvi objekti. 
              
 Ovaa programa e ednogodi{na i vleguva vo sila so denot na donesuvaweto, a }e 
se objavi  vo "Slu`ben glasnik na Оp{tina Berovo". 

 
          

 

 

Бр.09-2920/1                                                               Совет на Општина Берово 

05.12.2017 година                                                                 Претседател 

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

Сектор за урбанизам, комунални работи, и заштита на животната средина 
 

 Градоначалникот на Општина Берово, за утврдвање на локации за објекти од 

комерцијална намена, издава Извод од план за Лок. „Плоштад“ и „Старо Борово“, во Берово, 

издава: 
 

ИИЗЗВВООДД    ООДД    ДДЕЕТТААЛЛЕЕНН    УУРРББААННИИССТТИИЧЧККИИ    ППЛЛААНН  
 

НАСЛОВ НА ПЛАНОТ:    ДУП на Берово, одлука бр. 08-496/1 од 02.04.1992 год,  

објавен во  Службен Гласник на Општина Берово. 

НАМЕНА:            Локации за објекти од КОМЕРЦИЈАЛНА НАМЕНА , на 

ул. „Маршал Тито“,    ЦЕНТРАЛНО градско подрачје 
   

Графички прилог:      Д.Л. бр. 7      Мерка: 1: 1000 

 

 
  

 Графички изработил:  
 

___________________ 

Догазански Мишо, дги 
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ОПШТИНА  БЕРОВО 

Сектор за урбанизам, комунални работи, и заштита на животната средина 
  

 Градоначалникот на Општина Берово, за утврдвање на локации за објекти од 

комерцијална намена, издава Извод од план за Лок. „Автобуска станица“,  во Берово, издава: 

ИИЗЗВВООДД    ООДД    ДДЕЕТТААЛЛЕЕНН    УУРРББААННИИССТТИИЧЧККИИ    ППЛЛААНН  
 

НАСЛОВ НА ПЛАНОТ:    ДУП на Берово, одлука бр. 08-496/1 од 02.04.1992 год,  

објавен во Службен Гласник на Општина Берово. 

НАМЕНА:            Локации за објекти од КОМЕРЦИЈАЛНА НАМЕНА , на 

ул. „23-ти Август“,    ЦЕНТРАЛНО градско подрачје 
   

Графички прилог:      Д.Л. бр. 7      Мерка: 1: 1000 

 

 
  

 Графички изработил:  

 

___________________ 

Догазански Мишо, дги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

B
E R O V

O

 

ОПШТИНА  БЕРОВО 

Сектор за урбанизам, комунални работи, и заштита на животната средина 
 

Градоначалникот на Општина Берово, за утврдвање на локации за објекти од 

комерцијална намена, издава Извод од план за Лок. „Детска Градинка“, во Берово, издава: 

ИИЗЗВВООДД    ООДД    ДДЕЕТТААЛЛЕЕНН    УУРРББААННИИССТТИИЧЧККИИ    ППЛЛААНН  
 

НАСЛОВ НА ПЛАНОТ:   ДУП на Берово, одлука бр. 08-496/1 од 02.04.1992 год,  

објавен во   Службен Гласник на Општина Берово. 

НАМЕНА:            Локации за објекти од КОМЕРЦИЈАЛНА НАМЕНА на 

ул.„Задарска“ и „Димитрие Туцовиќ“,    ЦЕНТРАЛНО 

градско подрачје 
   

Графички прилог:    .Л. бр. 7      Мерка: 1: 1000 

 

 
  

Графички изработил:  

 

___________________ 

Догазански Мишо, дги 

 

 

 

 

 

 



B
E R O V

O

 

ОПШТИНА  БЕРОВО 

Сектор за урбанизам, комунални работи, и заштита на животната средина 
 

Градоначалникот на Општина Берово, за утврдвање на локации за објекти од 

комерцијална намена, издава Извод од план за Лок.„Војна зграда“, во Берово, издава: 

 

ИИЗЗВВООДД    ООДД    ДДЕЕТТААЛЛЕЕНН    УУРРББААННИИССТТИИЧЧККИИ    ППЛЛААНН  
 

НАСЛОВ НА ПЛАНОТ:   ДУП на Берово, одлука бр. 08-496/1 од 02.04.1992 год,  

објавен во   Службен Гласник на Општина Берово. 

НАМЕНА:            Локации за објекти од КОМЕРЦИЈАЛНА НАМЕНА на 

ул.„Маршал Тито“,  ВОН  ЦЕНТРАЛНО градско 

подрачје 
   

Графички прилог:    Д.Л. бр. 4      Мерка: 1: 1000 

 

 
  

Графички изработил:  

 

___________________ 

Догазански Мишо, дгиi 

 

 

 

 

 

 



B
E R O V

O

 

ОПШТИНА  БЕРОВО 
Сектор за урбанизам, комунални работи, и заштита на животната средина 

Градоначалникот на Општина Берово, за утврдвање на локации за објекти од 

комерцијална намена, издава Извод од план за Лок.„Стара Гимназија“, во Берово, издава: 

 
 

ИИЗЗВВООДД    ООДД    ДДЕЕТТААЛЛЕЕНН    УУРРББААННИИССТТИИЧЧККИИ    ППЛЛААНН  
 

НАСЛОВ НА ПЛАНОТ:   ДУП на Берово, одлука бр. 08-496/1 од 02.04.1992 год,  

објавен во   Службен Гласник на Општина Берово. 

НАМЕНА:            Локации за објекти од КОМЕРЦИЈАЛНА НАМЕНА на 

ул.„Маршал Тито“, Локалитет „Стара Гимназија“,   

 ВОН  ЦЕНТРАЛНО градско подрачје 

Графички дел:     Д.Л. бр. 4,     Мерка: 1: 1000 

 

 
 

  

Графички изработил:  

 

___________________ 

Догазански Мишо, дгиi 

 

 

 

 

 

 



 

B
E R O V

O

 

ОПШТИНА  БЕРОВО 

Сектор за урбанизам, комунални работи, и заштита на животната средина 
 

Градоначалникот на Општина Берово, за утврдвање на локации за објекти од комерцијална 

намена, издава Извод од план за Лок. „Градски гробишта“, во Берово, издава: 

 

ИИЗЗВВООДД    ООДД    ДДЕЕТТААЛЛЕЕНН    УУРРББААННИИССТТИИЧЧККИИ    ППЛЛААНН  
 

НАСЛОВ НА ПЛАНОТ:    ДУП на Берово, одлука бр. 08-496/1 од 02.04.1992 год,  објавен во 

Службен Гласник на Општина Берово. 

НАМЕНА:            Локации за објекти од КОМЕРЦИЈАЛНА НАМЕНА , на ул. 

 „Партизанска“ и “Дамјан Груев“,  ВОН ЦЕНТРАЛНО        

 градско  подрачје 

Графички прилог:      Д.Л. бр. 4      Мерка: 1: 1000 

 

 
  

Графички изработил:  
 

___________________ 

Догазански Мишо, дгиi 

 

 

 

 

 

 



B
E R O V

O

 

ОПШТИНА  БЕРОВО 

Сектор за урбанизам, комунални работи,  

и заштита на животната средина 
 

 Градоначалникот на Општина Берово, за утврдвање на локации за објекти од 

комерцијална намена, издава Извод од план за Лок. „Буклиовци“, во Берово, издава: 

 

ИИЗЗВВООДД    ООДД    ДДЕЕТТААЛЛЕЕНН    УУРРББААННИИССТТИИЧЧККИИ    ППЛЛААНН  
 

 НАСЛОВ НА ПЛАНОТ:    ДУП на Берово, одлука бр. 08-496/1 од 02.04.1992 год,  

     објавен во Службен Гласник на Општина Берово. 

НАМЕНА:           Локации за објекти од  КОМЕРЦИЈАЛНА НАМЕНА , на 

ул.„Маршал Тито“,    ЦЕНТРАЛНО градско подрачје 

Графички прилог:      Д.Л. бр. 10      Мерка: 1: 1000 
 

 
 

  

Графички изработил:  

 

___________________ 

 

Догазански Мишо, дгиi 

 

 

 

 

 

 



B
E R O V

O

 

ОПШТИНА  БЕРОВО 

Сектор за урбанизам, комунални работи, и заштита на животната средина 
 

Градоначалникот на Општина Берово, за утврдвање на локации за објекти од 

комерцијална намена, издава Извод од план за Лок. „Здравен дом“, во Берово, издава: 

 

ИИЗЗВВООДД    ООДД    ДДЕЕТТААЛЛЕЕНН    УУРРББААННИИССТТИИЧЧККИИ    ППЛЛААНН  
 

НАСЛОВ НА ПЛАНОТ:   ДУП на Берово, одлука бр. 08-496/1 од 02.04.1992 год,  

објавен во   Службен Гласник на Општина Берово. 

НАМЕНА:            Локации за објекти од КОМЕРЦИЈАЛНА НАМЕНА

 на ул.„Партоизанска“,  ВОН ЦЕНТРАЛНО градско 

подрачје 
   

Графички прилог:     Д.Л. бр. 4      Мерка: 1: 1000 

 

 
  

Графички изработил:  

 

___________________ 

Догазански Мишо, дгиi 

 

 

 

 

 

 



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 

Програма за изработка на урбанистички планови за 2018 година на 

подрачјето на Општина Берово 

 

 

 

Се објавува Програма за изработка на урбанистички планови за 2018 година на подрачјето 

на Општина Берово, бр. 09-2921/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на 

седницата што се одржа на 05.12.2017 година. 

 

 

 

 

Бр.08-2965/26                                                                                      ОПШТИНА  БЕРОВО 

07.12.2017 год.                                                                                          Градоначалник 

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

 

 

Vrz osnova na ~l. 20 od Zakonot za prostorno i urbanisti~ko  planirawe (*Sl. 

vesnik na RM* br. 199/14), ~l. 22, stav 1, to~ka 1 od Zakonot za lokalna samouprava, 

(*Sl. vesnik na RM* br. 5/02) i ~l. 73 od Statutot na Op{tina Berovo, („Sl. 

glasnik na O.Berovo“ br. 13/02 i 18/07), Sovetot na Оp{tina Berovo na sednicata 

odr`ana na den 05.12.2017 година donesuva: 
 

P R O G R A M A  

ZA  IZRABOTKA  NA  URBANISTI^KI  PLANOVI 

ZA  2018  GODINA  NA  PODRA^JETO  NA OP[TINA BEROVO 
 

I.  GENERALNI  URBANISTI^KI  PLANOVI 

1. Izrabotka  na  Gneraleniot  Urbanisti~ki  Plan  na  Berovo,  

Granici na planskiot opfat:  

Postojniot GUP so pro{iruvawe so Zona za Malo stopanstvo i lesna industrija 

so granici na pro{iruvawe: 

 Od jug i jugoistok - Regionalniot pat R523, Berovo - Strumica; 

 od sever - Granici na katastarski parceli vo {iro~ina do 100 metri, 

paralelno so regionalniot pat R1310, Berovo-Radovi{, od raskrsnicata 

prema selo Vladimirovo; 

 od zapad - katastarska granica na parcela vo Dr`avna sopstvenost i del 

od parcelata vo {iro~ina od 150 metri vo odnos na regionalniot pat 

R1302, Berovo - Strumica; 

      



Faza:  PREDLOG  PLAN   Golemina na planski opfat:  285.0 Ha 

 (Plan vo postapka za izrabotka, do faza na barawe na Soglasnost od           

                                                                                                  relevantni institucii);  

II.  DETALNI  URBANISTI^KI  PLANOVI 

 Revizija na Detalniot Urbanisti~ki plan na Berovo po zoni od  3 Ha. do 10 Ha., 

vo zavisnost od potrebite na gra|anite; 

 

1. Izmena i dopolna na DUP za lokalitet na centralnoto gradsko podra~je 

„Plo{tad“ vo  Berovo;  

Granici na planskiot opfat: 

o sever - ulica Ilindenska; 

o jug - ulica Cvetan Dimov; 

o istok - ulica Stra{o Pinxur; 

o Zapad - ulica Mar{al Tito; 

Faza:  NACRT  PLAN;            Golemina na planski opfat: 3,50 ha 

 Plan vo izrabotka pred pominuvawe vo Predlog plan  

2. Detalen urbanisti~ki plan na Berovo, za lokalitet „Etno park - Etno 

selo“  vo  Berovo;  

 Granici na planskiot opfat: 

o severo istok - ulica Mar{al Tito; 

o jug - katastraski parceli po granica na GUP; 

o severo zapad - Granica na GUP od manastir Sv.Arhangel Mihail  

do ul.15-ti Korpus; 

o jugo zapad - ulica 15-ti Korpus; 

Golemina na planski opfat: 6,50 ha 

 

3. Izmena i dopolna na DUP Lokalitet “Policiska stanica“ del od urban 

blok 5   

Granici na planskiot opfat: 

o Istok ulica “Mar{al Tito”; 

o Zapad reka Bregalnica; 

o Sever novopredvidena ulica, i; 

o Jug ulica “23-ti Avgust”; 

Golemina na planski opfat:   5,10 ha 



     Plan vo izrabotka          Faza:  NACRT  PLAN - Definiran opfat;  

 

4. Izmena i dopolna na DUP Berovo - za Lokalitet  “Stara Avtobuska“ 

desna strana od stanben urban blok 12, 

Granici na planskiot opfat: 
o Istok ulica “Mar{al Tito”; 

o Zapad reka Bregalnica i ulica “Mo{a Pijade” ; 

o Sever ulica “23-ti Avgust”, i; 

o Jug granica plan za “Etno park - Etno selo”. 

 

Golemina na planski opfat:   7,30 ha 

     Plan vo izrabotka          Faza:  NACRT  PLAN - Definiran opfat;  

 

5. Detalen urbanisti~ki plan na Berovo, za lokalitet „Kojova livada“  vo  

Berovo, soglasno pro{iruvaweto so GUP na Berovo za ovoj lokalitet;  

Granici na planskiot opfat: 

o Istok ulica “Mar{al Tito”; 

o Zapad reka Bregalnica i ulica “Mo{a Pijade” ; 

o Sever ulica “23-ti Avgust”, i; 

o Jug granica plan za “Etno park - Etno selo”. 

 

Golemina na planski opfat:   7,50 ha 

 

6. Detalen urbanisti~ki plan na Berovo, za lokalitet „Staro Berovo“  vo  

Berovo, soglasno so GUP na Berovo za ovoj lokalitet;  

Granici na planskiot opfat: 

o Istok ulica “Turisti~ka”; 

o Zapad ulica “Mar{al Tito” ; 

o Sever ulica “Dedo Iqo Male{evski”, i ul. “Pionerska”, i; 

o Jug spoj na ul. “Turisti~ka” i ul. “Mar{al Tito”. 

 

Golemina na planski opfat:   4,10 ha 

7. Detalen urbanisti~ki plan na Berovo, za lokalitet „Gradski Pazar“  vo  

Berovo, soglasno so GUP na Berovo za ovoj lokalitet;  

Granici na planskiot opfat: 

o Istok reka “Bregalnica”; 

o Zapad ulica “11-ti Oktomvri” ; 

o Sever ulica “23-ti Avgust”, i; 

o Jug most na reka Bregalnica, na ul. “11-ti Oktomvri”. 

 



Golemina na planski opfat:   4,10 ha 

 

8. Delovi od Detalen urbanisti~ki plan na Berovo, soglasno so GUP na 

Berovo - PO BARAWE NA STRANKI za opredeleni opfati - Blokovi;  

Granici na planskiot opfat:  Vo soglasnost so potrebite vo barawata, 
 

Golemina na planski opfat:   od 3,0 - 10,0  ha 

 

 

 

 

III.   URBANISTI^KA  DOKUMENTACIJA  ZA  SELO  

 

1. Donesuvawe  na  Urbanisti~ka  dokumentacija  za selo - Vladimirovo; 

  Golemina na planski opfat:  35,20 ha 

     Plan vo izrabotka   Faza:  PREDLOG  PLAN;  

2. Donesuvawe  na  Urbanisti~ka  dokumentacija  za selo - Rusinovo; 

  Golemina na planski opfat:  73,50 ha 

 Plan vo izrabotka   Faza:  PREDLOG  PLAN;  

3. Donesuvawe  na  Urbanisti~ka  dokumentacija  za selo - Ratevo;  

  Golemina na planski opfat:  25,50 ha 

 Plan vo izrabotka   Faza:  PREDLOG  PLAN;  

4. Donesuvawe  na  Urbanisti~ka  dokumentacija  za selo - Dvori{te; 

  Golemina na planski opfat:  37,70 ha 

     Plan vo izrabotka   Faza:  PREDLOG  PLAN;  

 

 

 

5. Donesuvawe  na  Urbanisti~ka  dokumentacija  za selo - Smojmirovo; 

 
  

6. Donesuvawe  na  Urbanisti~ka  dokumentacija  za selo - Ma~evo;   

 
   

7. Donesuvawe  na  Urbanisti~ka  dokumentacija  za selo - Budinarci;  

 

 

    

8. Donesuvawe  na  Urbanisti~ka  dokumentacija  za selo - Mitra{inci; 

    

IV. URBANISTI^KA DOKUMENTACIJA VON NASELENO  

MESTO 

1. Donesuvawe  na  Urbanisti~ka  dokumentacija  von  naseleno  mesto - za 

turisti~ka naselba „Ablanica“; 

2. Donesuvawe  na  Urbanisti~ka  dokumentacija  von  naseleno  mesto - Grani~en 

premin „Klepalo“, so R.Bugarija; 



3. Donesuvawe  na  Urbanisti~ka  dokumentacija  von  naseleno  mesto - za 

turisti~ka naselba „Obozna“; 

4. Donesuvawe  na  Urbanisti~ka  dokumentacija  za turisti~ki razvojni zoni,  

avto kampovi i urbanisti~ki planovi od posebno zna~ewe; 

5. Donesuvawe na Urbanisti~ka dokumentacija nadvor od naseleno mesto - za 

stopanski i turisti~ki kompleksi na dr`avno ili privatno zemji{te, od interes 

na op{tinata ili javen interes, nadvor od urbanisti~kite opfati na gradot i 

naselenite mesta vo Op{tina Berovo (Plan von naseleno mesto ili Lokalna 

Urbanisti~ka Planska Dokumentacija); 

 

Finansiraweto  na  urbanisti~kite  planovi  go  vr{i  Op{tinata  Berovo, 

od sredstva predvideni so Buxetot na Op{tinata, a koi sredstva se predvideni vo 

Programata za izrabotka na Urbanisti~ki planovi na podra~jeto na Op{tina 

Berovo, a predvideno e i samofinansirawe vo delovi od izmenite na DUP na 

Berovo, i za odredeni lokaliteti za turisti~kite naselbi, od zainteresiranite 

fizi~ki i pravni lica, soglasno ~l. 17 od zakonot za Prostorno i urbanisti~ko 

planirawe. 

 

Primerok  od  godi{nata  programa  za  izrabotka  na  urbanisti~ki  

planovi {to ja donesuva Op{tinata Berovo, se dostavuva do  Ministerstvoto  za  

transport  i  vrski,  Sektor  za  uredvawe  na  prostorot  po  nejzinoto  donesuvawe 

i izleguvawe vo slu`ben glasnik na Op{tina Berovo, soglasno  ~lenot  9  od  

Pravilnikot za pobliska  sodr`ina  i  na~inot  za  grafi~kata  obrabotka  na  

planovite  i  za  na~inot  i  postapkata  za  donesuvawe  na  prostornita  i  

urbanisti~ki  planovi. 

 

Godi{nata programa e podgotvena od Rakovoditelot na Oddelenieto za 

urbanizam pri Op{tina Berovo, Мишо Догазански,  дги 

 

 

FINANSISKI PLAN ZA URBANISTI^KOTO PLANIRAWE   za  2018 godina 

 
NAZIV NA URBANISTI^KI PLAN POVR[. CENA SUMA VKUPNO 

      GENERALEN  URBANISTI^KI  PLAN  
   

       Izmena i dopolna na GENERALNIOT 

URBANISTI^KI PLAN na Berovo   

 

  

 

 

Pro{iruvawe na GUP so zona za                 

Malo stopanstvo i Lesna industrija 285 10.620,00 950.490,00 40 % 

  

89,5   950.490,00 380.196,00  

      DETALEN  URBANISTI^KI  PLAN  
   

       Izmena i dopolna na DETALNIOT 

URBANISTI^KI PLAN na Berovo        

 

 

DUP za centralno podra~je “Plo{tad“ 3.5 16.500,00 57.750,00 
 

 
DUP za “Etno park - Etno selo“ 6.5 16.500,00 107.250,00 

 

 
DUP Lokalitet “Policiska stanica“ 5.1 16.500,00 84.150,00 

 

 

DUP Lokalitet “Kojova Livada“ 7.5 16.500,00 123.750,00 
 

 

DUP Berovo - “Stara Avtobuska“ 7.3 16.500,00 120.450,00 
 



 DUP Berovo Lokal. - “Gradski pazar“ 4.1 16.500,00 67.650,00  

 

DUP Berovo Lokal. - “Staro Berovo“ 4.1 16.500,00 67.650,00 60 % 

  
38.1   914.400,00 548.640,00 

     
 

URBANISTI^KI PLAN ZA SELO  
   

      

 
Urbanisti~ki plan za selo - Vladimirovo 32,5 6.864,46 223.094,95 

 

 

Urbanisti~ki plan za selo - Rusinovo 73,5 6.864,46 504.537,81 
 

 

Urbanisti~ki plan za selo - Ratevo 25,5 6.864,46 175.043,73 
 

 

Urbanisti~ki plan za selo - Dvori{te 37,7 6.864,46 258.790,14 75 % 

  
169,2   1.161.466,63 871.100,00 

    

URBANISTI^KI PLAN VON  NASELENO  

MESTO  
   

      

 

Urbanisti~ki plan von naseleno mesto - 

Ablanica 
70 16.400,00 1.148.000,00 30 % 

  

70    1.148.000,00 344.400,00  

      

    

VKUPNO 2.144.336,00  
 

 

 

Бр.09-2921/1                                                                             Совет на Општина Берово 

05.12.2017 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 

Програмата за други комунални услуги третман на кучиња скитници и 

други нерегистрирани кучиња за 2018 година 

 

 

Се објавува Програмата за други комунални услуги третман на кучиња скитници и други 

нерегистрирани кучиња за 2018 година, бр. 09-2922/1, што Советот на Општина Берово ја 

донесе на седницата што се одржа на 05.12.2017 година. 

 

 

 

 

Бр.08-2965/27                                                                                    ОПШТИНА  БЕРОВО 

07.12.2017 год.                                                                                        Градоначалник 

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

 

 

 



 

 

  ПРОГРАМА  

За други комунални услуги третман на кучиња скитници и други нерегистрирани кучиња за 2018 

година 
 

 

 Со оваа програма за други комунални услуги, третман на кучиња скитници и други 

нерегистрирани кучиња се предвидуваат работи и работни задачи, предвидени средства за работа и 

динамика и реализација на предвидената програма. 
 

Воведен дел 

 

 Општина Берово се соочува со се поизразениот проблем со кучињата скитници кои 

претставуваат опасност за населението и даваат лоша слика за градот и населените места. 

 Со Цел за разрешување на проблемот со кучињата скитници во општина Берово превземени 

се одредени активности од страна на Локалната самоуправа. Зa тековно и нормално функционирање 

на програмата и за третирање на кучињата скитници и нивен медицински третман потребно е  да се 

одредат активности и финансиски средства за реализација на истите како што следи: 

 

Финансиски план за реализација на програмата 

 

1. Потребни средства за ангажирање на фирма за ловење (фаќање) на кучиња скитници, 

транспорт и предавање на прифаќилиште: планирани 100 кучиња х 450,00 ден. = 45 000,00 денари. 

2. Потребни средства за хранење на кучињата: 180 кг. храна х 90.00 денари = 16.200,00 

денари. 

3.  Потребни средства за ангажирање на ветеринарма фирма за вршење на ветеринарни 

услуги (еутоназија, стерилизација, вакцинација и дехелминтизација односно уништување на 

паразитите). Планирани се за 100 кучиња х 2.100,00 денари = 210.000,00 денари. 

 

Средствата се предвидуваат во програмата за комунални дејности, ставка    Ј8 

Вкупно потребни средства за реализација на програмата: 

 

1. Заловување на кучиња ..................  =   45.000 денари 

2. Храна за кучиња  ...............................  =   16.200 денари 

3. Ветеринарски услуги .....................  = 210.000 денари 

 

Ставка  Ј8    -     ВКУПНО    ................. = 271.200,00 денари 

 

Фактичката вредност на извршената услуга ќе се утврдува периодично во присуство на 

претставник од Локалната самоуправа и избраната фирма согласно единичните цени кои се дадени 

во Програмата и бројот на кучињата кои се третирани. 

 

 

 

 

Бр.09-2922/1                                                                                   Совет на Општина Берово 

05.12.2017 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 

Програмата за спроведување на општите мерки за заштита на населениото 

од заразни болести, во 2018 година 

 

 

Се објавува Програмата за спроведување на општите мерки за заштита на населениото од 

заразни болести, во 2018 година, бр. 09-2923/1, што Советот на Општина Берово ја донесе 

на седницата што се одржа на 05.12.2017 година. 

 

 

 

Бр.08-2965/28                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

07.12.2017 год.                                                                                 Градоначалник 

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

 

 

 

ПРОГРАМА  

за спроведување на општите мерки за заштита на населениото од заразни болести, во 2018 

година  

 

 

 Програмата за спроведување на општи мерки за заштита на населениото од заразни 

болести се донесува согласно член 11 и 14, став 2 од Законот за заштита на населението од 

заразни болести (Сл. Весник на Р М. 66/04; 139/08 и 99/09,148/14) и член 22, точка 9 од 

Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на Р.М. 5/02). Целта на оваа програма е 

организирано спроведување на општи превентивни мерки за да се спречи појавата или да се 

намали, отстрани или искорени ширењето на заразните болести  кај населението од 

подрачјето на Општина Берово. 

 

 

Воведен дел 

 

За заштита на населението од заразни болести, во 2018 година ќе се спроведат 

вообичаените општи мерки:  

 

 Обезбедување на безбедна вода за пиење. 

 Обезбедување на санитарно-хигиенски и други услови во објектите за храна. 

 Обезбедување на хигиено-технички услови во училишните и предучилишни установи. 

 Отстранување на цврстиот отпад и отпадните води на начин кој ќе овозможи заштита 

на човековата околина од загадување. 

 Вршење на превентивна дезинфекција, дезинсекција и дератизација во населени места 

и други јавни површини. 

 Превентивно-промотивни активмости за унапредување на здравјето на населението. 

 

 



Организираното водоснабдување, како дејност од јавен интерес, е слика на 

општествениот стандард и значаен предуслов за заштита од заразни заболувања и добро 

здравје. Од тука и во 2018 година примарната грижа на Општина Берово ќе биде насочена 

кон обезбедување на населението со доволни количини на здравствено исправна вода за 

пиење, намалување на загубите на вода на минимум и услови за непрекинато и удобно 

користење на водата за пиење. 

Согласно Одлуката за Комунален ред, организираното водоснабдување на населението 

во Општина Берово го врши ЈКПР „Услуга" - Берово, преку Градскиот водовод - Берово, а 

водоснабдувањето на селата Ратево и Двориште го спроведуваат месните самоуправи.  

 Општина Берово, во соработка со ЈЗУ ЦЈЗ Кочани, двапати годишно (по потреба и 

повеќе) го организира и го следи квалитетот на водата од селските водоводи на селата 

Ратево и Двориште. 

Во секој резултат ќе стои и мислење за исправноста и квалитетот на водата. По 

потреба ќе се врши хиперхлорирање на објекгите за вода, формирање на заштитни зони и 

превземање на други заштитни мерки или предупредување за користење на водата со 

претходно провривање. На крајот од годината ќе се изготви годишна информација за 

состојбата со водоснабдувањето и процена на ризик. 

 

 

Обезбедување на хигиенски услови во производство и промет на храна 

 

Во согласност со Законот за безбедиост на храната. (Сл весник на РМ бр. 157/2010), 

ЈЗУ ЦЈЗ Кочани ќе спроведува: 

• консултантски услуги за воспоставување и примена на НАССР систем за контрола на 

безбедноста на храната; 

• здравствени прегледи на вработените лица што работат со храна; 

• едукација на вработените за хигиена на храната и заштита на животната средина;  

• превентивни ДДД мерки; 

• лабораториски испитувања на храна и на брисеви од раце на вработени и површини кои 

доагаат во контакг со храна (садови, прибор за јадење, работни маси за работа со хранз). 

 

Правилно и навремено отстранување на цврст отпад и отпадни води  
 

Согласно член 38, став 2 од Законот за снабдување со вода за пиење и одведување на 

урбани отпадни води, загадувачите се должни да ја испитуваат безбедноста на отпадните 

води. Затоа, сезонски ќе се следи квапитетот на водата од река Брегалница пред 

испуштањето на Градската канапизација и индустриските отпадни води, на 20 метри и на 

два километри од испуштањето на градската канализација и по влеаањето на индустриските 

отпадни води и ќе се процени еколошкиот ризик и ризикот за здравјето од користење на 

рибите и жабите и градинарските култури, наводнувани од загадената вода на реката. За ова 

цел ќе се испитаат вкупно 12 примероци вода. 

 

Обезбедување на хигиено-технички услови во училишни и предучилишни 

установи 

 

За заштита од заразни болести, а особено од заразна жолтица и други цревни 

заболувања, на почетокот од учебната година ќе се изврши увид на санитарно - техничките 

и хигиенските услови во детската градинка - Берово, При увидите ќе се земаат по 5 бриса од 

градинката за бактериолошки испитувања на работните површини.  

На крајот од годината Советот на Општина Берово ќе разгледа годишна информација 



за целокупната состојба и поединечните мерки за подобрување. 

 

Превентивна дезинфекција, дезинсекција и дератизација  

 

 
Согласно Законот-за заштита на населението од заразни болести (Сл. весник 66/04 -

член 39 и член 43) овластени да вршат ДДД на јавни усганови и на други јавни површини 

се центрите за јавно здравје. 

 Се предлага да се спроведат најмалку 3 теристички прскања со   водно растворливиот 

преперат аквакотрин. Теристичките прскања ќе се спроведат во јуни, јули и август, со 

опфат од по 50 хектари, во населените места на општината. Доколку постои потреба може 

да се реализира и едно авионското прскање во втората половина на јуни, со опфат од 

најмалку 500 хектари. 

Во врска со член 42 од Законот, општина БЕРОВО ќе спроведе општа 

дератизација, во октомври 2018 година, со 85 кг. кумарински препарат. За ова дератизација 

ќе се третираат вкупно 267 шахти (150 во Берово, 20 шахти во село Ратево, по 30 шахти во 

селата Русиново, Будинарци и Владимирово и 7 шахти во населбата „Беровско езеро". Во 

секоја од третираните 267 канализациони шахти ќе се постават по 300 грама отпорни на 

надворешни влијанија кумарински препарати, или вкупно 80 килограми. За превентивна 

дератизација на депонијата за комунален смет ќе се постават 5 килограми кумарински 

блокови. 

 

Превентивно-промотивни активности за унапредување на здравјето на населението 

 

За заштита и унапредување на здравјето на населението секојдневно ќе се врши 

советување на лица заболени од заразна болест, за која е доставена Пријава за заразно 

заболување.  

 Редовно ќе се едуцира младото население за унапредување на сексуалното здравје. 

 Во зависност од случувањата ќе се спроведуват и тестирања на малигни заболувања 

во цревниот тракт и заразеност од заразна жолтица, бруцелоза, СИДА и други заразни 

заболувања. 

 

Финансиски план за реализација на програмата 

 

1. Следење на безбедноста на водите за пиење од селски водоводи = 12 000 

 

• Хемиски и бактериолошки анализи ........................4 * 2000 = 8 000 

• Трошоци за пат ................ ..........................................................................4 000 

 

2. Загаденоста на брегалница од канализацијата и процена на ризик = 28 000 

 

•Хемиски и бактериолошки анализи...........14* 2000 = 28 000 

 

3. Надзор над детската градинка во општина Берово = 9 000  

 

• Теренски увиди со анкета ..... ............................................ 2 000 

• Изготвување на извештаи со предлог мерки ............. 2 000 

• Брисеви ............................................ 10 * 500 = 5 000 

                             ВКУПНО ...................................... 9 000 



 

 

3.1. Третирање на комарци во општина Берово = 90 000 

 

Три теристички третирања на комарци во населените места = 90 000 ден. 

Едно авионско третирање на комарци во Општина Берово  = 165 000 ден. (алтернативно)  

 

 

 

3.2.  Општа дератизација на канализацииите и градската депонија = 84 000 

 80 кг. отров во градската и селските канализации (80* 800 = 64 000) = ........ 64 000 ден.  

 5 кг. во депонија (5кг. *800 ден.= 4 000) =........................................................... 4 000 ден.  

Трошоци за пат = ................................................................................................... 10 000 ден. 

Отварачи на шахти (2 работници) ......................................................................... 6 000 ден. 

 

 

 

Програма 
Вид на активности Цена по активност во 

денари 

Р1 Води за пиење 12 000 

Р1 Анализа на р. Брегалница 28 000 

В1 Надзор над градинка 9 000 

Т1 
Уништување на комарци (3 теристики  

третирања) 
90 000 

Т1 Дератизација на канализација и депонија 84 000 

 ВКУПНО 223 000 

 

 

 

 
Бр.09-2923/1                                                                                   Совет на Општина Берово 

05.12.2017 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 

Програмата за уредување на градежно земјиште  

со трошоци за 2018 година со трошоци 

 

 

Се објавува Програмата за уредување на градежно земјиште за 2018 година, бр. 09-2924/1, 

и Трошоци за уредување на градежно земјиште бр.09-2924/2,  што Советот на Општина 

Берово ги донесе на седницата што се одржа на 05.12.2017 година. 

 

 

 

Бр.08-2965/29                                                                                  ОПШТИНА  БЕРОВО 

07.12.2017 год.                                                                                      Градоначалник 

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

 

 

Vrz osnova na ~len 62 st.1 od Zakonot za lokalna samouprava (Slu`ben vesnik na 

RM br.5/2002), a vo vrska so ~len 84  stav 1   od Zakonot za уредување на grade`no 

zemji{te (Slu`ben vesnik na RM br.17/2011god. i 53/2011god) i ~len 19 stav 2  to~ka 

8 od Statutot na op{tina Berovo (Sl.glasnok br.13/02 , 18/07 и 28/16) ,Sovetot na 

op{tina Berovo na Sednicata odr`ana na den 05.12.2017 godina donese: 

 
                                                               П Р О Г Р А М А 

                ЗА  УРЕДУВАЊЕ  НА  ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ  НА ПОДРАЧЈЕТО 

                                      НА ОПШТИНА БЕРОВО ЗА 2018 ГОДИНА 

 

 

Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Берово за 2018 

година е основа по која ќе се врши уредување на градежното земјиште и опфаќа: 

       1.Просторот кој е предмет на уредување и обем на уредување 

       2.Обемот и степенот на опремување на градежно земјиште со објекти на основната и 

секундарната инфраструктура 

       3.Висина на надоместокот за уредување на градежното земјиште и негова распределба 

и пресметување на трошоците за уредување на градежното земјиште 

       4.Определување на цената на градежното земјиште при решавање на имотно правни 

односи за потребите за уредување градежно земјиште 

       5.Динамика на извршување на Програмата 

       6.Преодни и завршни одредби 

       7.Трошоци за уредување на градежно,односно намена на средства по објекти и области 

       8.Изворни приходи 

 

              1.Просторот кој е предмет на уредување и обем на уредување 

           1.1 Ureduvawe na grade`noto zemji{te vo 2018 godina }e se vr{i vo gradot 

Berovo  

na podra~jeto opfateno so detalen urbanisti~ki plan na gradot, сите населени места 

во Општина Берово и туристичките населби„Суви лаки“и„Беровско езеро“ : 

-Na site poedine~ni lokacii na porane{ni sopstvenici so utvrdeno predimstveno 

pravo na koristewe na toa zemji{te i na site sopstvenici koi pravoto na 
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koristewe go transformirale vo pravo na sopstevnost soglasno noviot Zakon za 

grade`no zemji{te,vo soglasnost so namenite utvrdeni vo Generalniot i Detalniot 

urbanisti~ki plan na gradot po obezbedena urbanisti~ka grade`na dokumentacija i 

sklu~en dogovor za ureduvawe na grade`noto zemji{te so Oddelenie  za komunalni 

raboti i za{tita na `ivotna sredina na op{tina Berovo; 

-Na site lokacii  dadeni pod koncesija ,dolgotraen ili kratkotraen zakup od 

strana na Republika Makedonija vrz osnova na sprovedena postapka soglasno 

Zakonot za grade`no zemji{te,za namenite utvrdeni so Detalniot urbanisti~ki 

plan na gradot; 

            1.2 Ureduvawe na grad`no zemji{te za izgradba na objekti nadvor od 

urbaniot opfat i vo slu~ai koga ureduvaweto ne e predvideno so Programata, go 

vr{i investitorot na sopstven tro{ok. 

 

              2.Обемот и степенот на опремување на градежно земјиште со објекти на 

основната и секундарната инфраструктура 

          2.1Грдежното земјиште за локациите од точка 1.1 на оваа програма ќе се уреди со 

комплетна комунална инфраструктура(основна уреденост ),на следниот начин: 

- Изградба на непречен пристап до градежната парцела од јавен пат 

- Изградба на водоводна мрежа 

- Изградба на фекална канализација 

- Изградба на електрична мрежа 

     

         2.2 За повисок степен на уреденост од основниот, потребно е изградба на следната 

инфраструктура: 

- Изградба на ПТТ мрежа 

- Изградба на топлификациона мрежа 

- Изградба на улици,тротоари и паркинзи 

- Изградба на атмосферска канализација 

- Изградба на улично осветлување 

- Изградба на гасоводна мрежа 

- Изградба на пречистителна станица за отпадни води 

        2.3 Доколку земјиштето е опремено со помалку објекти од основниот степен на 

уреденост определен во точка 2.1 од програмата се утврдува како понизок степен на 

уреденост. 

 

                 3.Пресметување на трошоците за уредување на градежното земјиште 

           Надоместокот за уредување на градежно земјиште се определува до висина на 

реалните трошоци за уредување – целосен надоместок во следниот износ: 

          3.1 За локации со основен степен на уреденост: 

- Геодетски работи  ---------------------------------------------------   20ден/м2  

- Проектирање           --------------------------------------------------   30ден/м2 

- Улица(пробиена)    --------------------------------------------------- 300ден/м2 

- Водовод                   --------------------------------------------------- 150ден/м2 

- Канализација           --------------------------------------------------- 150ден/м2 

- Електрична мрежа   --------------------------------------------------- 400ден/м2 

                                                            ____________________________________ 

                                                                   ВКУПНО 1.050,00ден/м2       

          3.2 За локации со повисок степен на уреденост: 

- Геодетски работи  ---------------------------------------------------   20ден/м2  

- Проектирање           --------------------------------------------------   30ден/м2 

- Улица(асфалт)        --------------------------------------------------- 470ден/м2 

- Водовод                   --------------------------------------------------- 150ден/м2 

- Канализација           --------------------------------------------------- 150ден/м2 

- Електрична мрежа   --------------------------------------------------- 400ден/м2 
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                                                            ____________________________________ 

                                                                   ВКУПНО 1.220,00ден/м2       

 

         3.3 За локации со повисок степен на уреденост од степенот утврден со точките 3.1 и 

3.2 се плаќа надоместок од точка 3.2 (вкупниот износ) зголемен за 1% за секој повисок 

степен на уреденост од точка 2.2 на оваа програма.   

          3.4 Надоместокот за уредување на градежно земјиште за деловни и јавни објекти за 

основниот степен на уреденост изнесува: 

- Прва зона во Берово   ----------------------------------  1.550,00 ден/м2          

- Втора зона во Берово   ---------------------------------- 1.400,00 ден/м2          

        3.5 Надоместокот за уредување на градежно земјиште за деловен простор определен 

во точка 3.4 од оваа програма за повисок степен на уреденост на градежното земјиште се 

зголемува за 1% од утврдената цена за секој нареден степен на уреденост. 

       3.6   Nadomestokot za ureduvawe na grade`no zemji{te За објекти од група на 

класи на намени Г – производство,дистрибуција  и сервиси изнесува 22.000,00 ден./м2 

нова корисна површина што ќе се гради, која е збир на нето површините на подовите на сите 

простории во објектот, согласно заверена проектна документација, помножени со 

соодветните коефициенти утврдени со “ Правилникот за степенот на уреденост на 

градежното земјиште и начинот на пресметување на трошоците за уредување на градежното 

земјиште според степенот на уреденост “ и оваа Програма. 

 

      3.7  За објекти од група на класи на намениБ5 – угостителски и туристички 

комплекси,хотелски комплекси и одмаралишта, и за објекти од група на класи на 

намениА4 – хотел,мотел,времено сместување во викенд куќи,планинарски дом и 

ловен дом: изнесува 32.000,00 ден./м2 нова корисна површина што ќе се гради, која е збир 

на нето површините на подовите на сите простории во објектот, согласно заверена проектна 

документација, помножени со соодветните коефициенти утврдени со “ Правилникот за 

степенот на уреденост на градежното земјиште и начинот на пресметување на трошоците за 

уредување на градежното земјиште според степенот на уреденост “ и оваа Програма. 

        3.8  За туристичка населба „Суви Лаки“ и туристичка населба „Беровско Езеро“   ќе се 

наплатува за следните видови објекти : .    За индивидуални станбени згради и викенд куќи-

24.000,00 ден./м2 , За јавните објекти како што се: училишта , здравствени објекти 

(здравствени станици, амбуланти и друго.), објекти од областа на културата, уметноста, 

објекти на општествено политички организации, објекти на правосудството, обвинителството, 

надоместокот за уредување на градежното земјиште изнесува 28.000,00 ден/ м2 и За деловни 

и производни објекти, надоместокот за уредување на градежното земјиште изнесува 

32.000,00 ден/м2нова корисна површина што ќе се гради, која е збир на нето површините на 

подовите на сите простории во објектот, согласно заверена проектна документација, 

помножени со соодветните коефициенти утврдени со “ Правилникот за степенот на 

уреденост на градежното земјиште и начинот на пресметување на трошоците за уредување на 

градежното земјиште според степенот на уреденост “ и оваа Програма. 

.         За други објекти:    

 катни гаражи  ...............................................   8.000,00 ден/м2 

 спортски покриени  објекти ...........................   20.000,00 ден/м2 

 отворени пазаришта 20% од површината по   30.000,00 ден/м2 

       3.9  Nadomestokot za ureduvawe na grade`no zemji{te opredelen vo to~ka 3.6 3.7 и  

3.8 od ovaa programa za povisok stepen na uredenost na grade`noto zemji{te sе 

zgolemuva za 1% od utvrdenata cena za sekoj nareden stepen na uredenost 

      3.10Начин на пресметување на површинте за одредување надоместок за уредување на 

градежно земјиште 

       (1) Висината на трошоците за уредување на градежното земјиште, во зависност од 

степенот на уреденост на градежното земјиште согласно точка 2  на ова програма, се 

пресметува по метар квадратен на новата  корисна површина што ќе се гради, што 
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претставува збир на нето површините на подовите на сите простори во објектот, согласно 

заверениот основен проект, помножен со следните коефициенти: 

       1. Стамбени објекти           

-стамбени простории                          ----------------------------                         1,0                                                       

-стамбени простории со висина до 2,50 m подпокривен простор -------      0,2 

- лоѓија затворена од три страни           -------------------------                         0,4 

-подлоѓија затворена од две страни      -------------------------                         0,3 

-балкони,тераси                                       ------------------------                          0,2 

-заеднички проодни тераси,пасажи      -------------------------                         0,2 

-помошни простории,остава за гориво,котлара,визба    ------------------       0,3 

-трафостаници до 35кв во објекти и надвор од објекти   ----------------        0,3 

-скалишен простор и заеднички комуникации          ---------------------         0,3 

-стражарници,управител,простории за домар            ---------------------        0,5 

-паркиралишта и гаражи                                          -----------------------          0,1 

 

2. Деловни i јавни  објекти 

-простории      ------------------------------------                                                   1,0 

-магацини       ------------------------------------                                                    0,5 

-помошни простории,остава за гориво,котлара       --------------------            0,3 

-трафостаници од 35кв во објект и надвор од објект     -----------------         0,4 

-скалишен простор и заеднички комуникации      ----------------------           0,5 

-паркиралишта и гаражи                          -----------------------                          0,1 

- лоѓија затворена од три страни           -------------------------                         0,5 

-подлоѓија затворена од две страни      -------------------------                         0,4 

-балкони,тераси                                       ------------------------                          0,3 

-отворен наткриен простор                    -------------------------                         0,3 

 

3. Други објекти 

-катни гаражи                 -----------------------------------------                             0,05 

-спортски покриени објекти         -----------------------------                             0,5 

-спортски откриени објекти        ------------------------------                             0,3 

-гасни станици и базни станици за 50% од површина на локација             1,0        

-отворени пазаришта за 30% од површина на локацијата   ------------         1,0 

-базени                             ----------------------------------------                              0,2 

-трафостаници над 35 кв       ----------------------------------                              1,0 
-столбна трафостаница          ..........................          30.000,00денари од парче 
 

4.За објекти од група на класи на намени Г – производство,дистрибуција  и сервиси 

 -Г1 тешка и загадочна индустрија               ---------------------                       0,05 

 -Г2 лесна индустрија                                    ----------------------                       0,05 

 -Г3 сервиси                                                     ---------------------                       0,05 

 -Г4 стоваришта                                               ---------------------                       0,05 

 

5.За бензиска пумпна станица и нејзини придружни содржини 

(продавници,кафетерии и ресторани,авто сервиси,авто салони,помошни простории): 

 -продажни простории на бензинските пумпни станици  -----------               1,0 

 -услужни простории на бензинските пумпни станици     -----------               1,0 

 

6. За објекти од група на класи на намениБ5 – угостителски и туристички 

комплекси,хотелски комплекси и одмаралишта, и за објекти од група на класи на 

намениА4 – хотел,мотел,времено сместување во викенд куќи,планинарски дом и 

ловен дом: 

 -сите простории                                         ---------------------------                       0,05 

7. За детски градинки,пензионерски домови и домови за стари лица: 
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 -сите простории                                         ---------------------------                       0,05 

8.За објекти за високо образование: 

-сите простории                                         ---------------------------                       0,05 

9. За објекти за културата: 

-сите простории                                         ---------------------------                       0,01 

 

 (2) Во новата корисна површина што ќе се гради согласно заверената проектна 

документација не се пресметуваат површините на : 

-инсталациони канали 

-окна за лифтови 

-окна за врати  

-отворени паркиралишта и 

-подземни резервоари 

 

            ( 3) За објектите од став 1 со висина над 32 ката, висината на трошоците за 

уредување на градежното земјиште, во зависност од степенот на уреденост на 

градежното земјиште, се пресметува на 27 % од вкупно пресметаната површина 

согласно став (1) и (2)  точка 3.10 

                Висината на трошоците за уредување на градежно земјиште во зависност од 

степенот на уреденост на градежното земјиште се пресметува на 27%од вкупно 

пресметаната површина согласно став(1) и(2)од потточка 3,6 и за други објекти од 

став(1)од потточката3,6 без оглед на нивната височина,кои се наоѓаат на истата 

градежна парцела во која е предвидена изградба на објекти со височина над 32 ката. 

( 4) За агро берзи, откупно дистрибутивни центри или пазари, висината на трошоците 

за уредување на градежното земјиште во зависност од степенот на уреденост на 

градежното земјиште, се пресметува на 50% од вкупно пресметаната површина, 

согласно став(1) и (2)  точка 3.10 

(5) За објектите од група на класи на намена Г – производство,дистрибуција и 

сервиси,висината на трошоците за уредување на градежното земјиште неможе да биде 

повисока од 30% од висината на просечната нето плата во Република Македонија за 

последната година,помножена со коефициентите опишани во став (1) точка 4 од овој 

правилник.  

(6) За линиски инфрастуктурни објект – државни патишта, локални патишта и 

улици, магистрални улици, собирни улици, водоводи, канализации, железнички 

пруги, гасоводи, 

топловоди, далноводи со напонско ниво од и над 35КВ како, и за брани со 

акомулации, термоцентрали, езерски и речни пристаништа, и за доградби и 

надградби на објекти за кои е донесена одлука од страна на советот на општината, 

согласно член 67-а став(1) од законот за градење, а инвеститор е општината не се 

утврдуваат трошоци за уредување на градежно земјиште 

 

           3.11.„Надоместок за уредување на градежно земјиште за населени места во Општина 

Берово” 

   

     3.11.1. За населените места Смојмирово, Мачево, Будинарци и Митрашинци кои имаат УДС   ќе 

се наплатува за следните видови објекти : 

 

2. За индивидуални станбени згради -190,00 ден./м2 нова корисна површина што ќе се гради, која 

е збир на нето површините на подовите на сите простории во објектот, согласно заверена 

проектна документација, помножени со соодветните коефициенти утврдени со “ Правилникот за 

степенот на уреденост на градежното земјиште и начинот на пресметување на трошоците за 

уредување на градежното земјиште според степенот на уреденост “ и оваа Програма. 

3.       За јавните објекти како што се: училишта , здравствени објекти (здравствени станици, 

амбуланти и друго.), објекти од областа на културата, уметноста, објекти на општествено 
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политички организации, објекти на правосудството, обвинителството, надоместокот за 

уредување на градежното земјиште изнесува 455,00 ден/м2 нова корисна површина што ќе се 

гради, која е збир на нето површините, на подовите на сите простории во објектот, согласно 

заверена проектна документација , помножени со соодветните коефициенти утврдени со “ 

Правилникот за степенот на уреденост на градежното земјиште и начинот на пресметување на 

трошоците за уредување на градежното земјиште според степенот на уреденост” и оваа 

Програма. 

4.      За деловни и производни објекти, надоместокот за уредување на градежното земјиште 

изнесува 560,00 ден/м2 нова корисна површина што ќе се гради, која е збир на нето површините 

на подовите на сите простории во објектот, согласно заверена проектна документација, 

помножени со соодветните коефициенти утврдени со “ Правилникот за степенот на уреденост на 

градежното земјиште и начинот на пресметување за трошоците за уредување на градежното 

земјиште според степенот на уреденост “ и оваа Програма. 

            За пренамена на станбен простор во деловен простор, се наплаќа за 1м2 разликата до 

деловен простор, т.е. 370,00 ден/м2. нето развиена површина. 

            Во надоместокот за уредување на градежно земјиште не е земено како приход 

обезбедување на електрична енергија од дистрибутувната мрежа и трафостаница, изведба на ПТТ 

мрежа, како и приклучоци на целата инфраструктура ( електро, ПТТ, водовод и канализација), што 

значи дека тие трошоци паѓаат на товар на инвеститорите кои ги градат инвестиционите објекти. 

5. За други објекти:    

 катни гаражи  ...............   110,00 ден/м2 

 спортски покриени  објекти ...........................   280,00 ден/м2 

 отворени пазаришта 20% од површината по   560,00 ден/м2 

 

 

Населено 

место 
Улица  ---

јавен пат 

     

Водовод 

Канализација Ел.мрежа Вкупен 

износ за 

наплата 

 

 

Прва група: 190/560 ден. 

    50%    15%     15%     20%   

Смојмирово     +     +        +       + 190/560  

Мачево     +     +        -       + 160/470  

Будинарци     +     +        +       + 190/560  

Митрашинци     +     +        -       + 160/470     

 

Втора група: 190/280 

       

Ратево     +      +          +         +    190/280  

Русиново     +      +            +         +    190/280  

Владимирово     +      +          +           +    190/280  

Двориште     +      +          --            +    160/240  

 

3.11.2 .    За населените места: Ратево, Русиново, Владимирово и Двориште кои имаат Општ акт ќе 

се наплатува за следните видови објекти. 

 

1. За индивидуални станбени згради -190,00 ден/м2 нова корисна површина што ќе се гради, 

која е збир на нето површините на подовите на сите простории во објектот, согласно заверена 

проектна документација помножени со соодветните коефициенти утврдени со “ Правилникот 

за степенот на уреденост на градежното земјиште и начинот на пресметување на трошоците 

за уредување на градежното земјиште според степенот на уреденост” и оваа Програма. 

 

2. За објекти од јавен карактер како што се: училишта, здравствени објекти ( болници, клиники , 

здравствени станици, амбуланти, и друго), објекти од областа на културата, уметноста, 
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објекти на општествено политички организации, објекти на правосудството, обвинителството. 

Надоместокот за уредување на градежното земјиште изнесува.220,00ден/м2 нова корисна 

површина што ќе се гради, која е збир на нето површините на подовите на сите простории во 

објектот, согласно оверена проектна документација помножени со соодветните коефициенти 

утврдени со “ Правилникот за степенот на уреденост на градежното земјиште и начинот на 

пресметување на трошоците за уредување на градежното земјиште според степенот на 

уреденост” и оваа програма. 

 

3. За деловни и производни објекти, надоместокот за уредување  на градежното земјиште 

изнесува 280,00 ден м2 нова корисна површина што ќе се гради, која е збир на нето 

површините на подовите на сите простории во објектот, согласно заверена проектна 

документација, помножени со соодветните коефициенти утврдени со “Правилникот за 

степенот на уреденост на градежното земјиште и начинот на пресметување на трошоците  за 

уредување на градежното земјиште според степенот на уреденост” и оваа Програма. 

 

           За пренамена на станбен простор во деловен простор, се наплача за 1 м2 разлика до 

деловен простор, т.е. 90,00 ден/м2 нето развиена површина. 

           Во надоместокот за уредување на градежно земјиште не е земено како приход обезбедување 

на електрична енергија од дистрибутивната  мрежа и трафостаница, изведба на ПТТ мрежа, како и 

приклучоци на целата инфраструктура ( електро. ПТТ, водовод и канализација), што значи дека тие 

трошоци паѓаат на товар на инвеститорите кои ги градат инвестиционите објекти. 

 
4. За други објекти : 

 катни гаражи .............       55,00 ден/м2 

 спортски покриени  објекти     ....................     140,00 ден/м2 

 отворени пазаришта 20% од површината по  280,00 ден/м2 

   

     3.11.3. За туристичка населба „Суви Лаки“ и туристичка населба „Беровско Езеро“   ќе се 

наплатува за следните видови објекти : 

 

1.    За индивидуални станбени згради и викенд куќи-24.000,00 ден./м2 нова корисна површина 

што ќе се гради, која е збир на нето површините на подовите на сите простории во објектот, 

согласно заверена проектна документација, помножени со соодветните коефициенти утврдени со “ 

Правилникот за степенот на уреденост на градежното земјиште и начинот на пресметување на 

трошоците за уредување на градежното земјиште според степенот на уреденост “ и оваа Програма. 

 

2.      За јавните објекти како што се: училишта , здравствени објекти (здравствени станици, 

амбуланти и друго.), објекти од областа на културата, уметноста, објекти на општествено политички 

организации, објекти на правосудството, обвинителството, надоместокот за уредување на 

градежното земјиште изнесува 28.000,00 ден/ м2 нова корисна површина што ќе се гради, која е 

збир на нето површините, на подовите на сите простории во објектот, согласно заверена проектна 

документација , помножени со соодветните коефициенти утврдени со “ Правилникот за степенот на 

уреденост на градежното земјиште и начинот на пресметување на трошоците за уредување на 

градежното земјиште според степенот на уреденост” и оваа Програма. 

 

3.     За деловни и производни објекти, надоместокот за уредување на градежното земјиште 

изнесува 32.000,00 ден/м2 нова корисна површина што ќе се гради, која е збир на нето површините 

на подовите на сите простории во објектот, согласно заверена проектна документација, помножени 

со соодветните коефициенти утврдени со “ Правилникот за степенот на уреденост на градежното 

земјиште и начинот на пресметување за трошоците за уредување на градежното земјиште според 

степенот на уреденост “ и оваа Програма. 

 

         За пренамена на станбен простор во деловен простор, се наплаќа за 1м2 разликата до 

деловен простор, т.е. 8.000,00 ден/м2. нето развиена површина. 
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            Во надоместокот за уредување на градежно земјиште не е земено како приход 

обезбедување на електрична енергија од дистрибутувната мрежа и трафостаница, изведба на ПТТ 

мрежа, како и приклучоци на целата инфраструктура ( електро, ПТТ, водовод и канализација), што 

значи дека тие трошоци паѓаат на товар на инвеститорите кои ги градат инвестиционите објекти. 

 

4.         За други објекти:    

 катни гаражи  ...............................................   8.000,00 ден/м2 

 спортски покриени  објекти ...........................   20.000,00 ден/м2 

 отворени пазаришта 20% од површината по   30.000,00 ден/м2 

 

Населено 

место 
Улица  ---

јавен пат 

     

Водовод 

Канализација Ел.мрежа Геодетски 
работи и 
проектирање 

Вкупен 

износза 

наплата 

       40%    15%        15%         20%        10%  

„Суви Лаки“        +        +          -        +            +    

20.400/27.200 

„Беровско 
Езеро“ 

        +        +          +        +             +     

24.000/32.000 

 

       4.Определување на цена на градежно земјиште при решавање на имотно правни 

односи за потребите за уредување на градежно земјиште: 

       4.1 Експропријација на градежно земјиште при решавање на имотно правни односи за 

реализација на ДУП, надоместокот односно вредноста по м2 се утврдува од страна на 

овластен проценител во зависност од зоната во која се наоѓа земјиштето. 

       4.2 Надоместок за трошоци за извршени прекопи и надзор на јавни прометни 

површини (коловози, тротоари, плоштади и зелени површини) се утврдува цена од 1.500,00 

ден/м2 

 

  Prva zona vo Berovo go opfa}a prostorot me|u ulicite”Mar{al Tito”od dvete 

strani od zgradata na MVR do Manastirot”Sveti Arhangel Mihail”, ulica 

”Partizanska” od dvete strani do raskrsnicata so ulica ”Zadarska”, 

ulica”Zadarska”od dvete strani so rasksnicata so ulica “23 

Avgust”,ulica”23Avgust”do raskrsnicata so ulica”Mo{a Pijade”,ulica”Mo{a 

Pijade”od ovaa raskrsnica do Manastirot”Sveti Arhangel Mihail”,ulica 

“Ilindenska” od raskrsnicata so ulica”Mar{al Tito” do raskrsnicata so ulica 

“Stra{o Pinxur” i ulica “Stra{o Pinxur” od raskrsnicata so 

ulica”Ilindenska”do rasksnica so ulica”Dedo Ilo Male{evski”. 

 

5.Dinamika na izvr{uvawe na Programata 

Dinamikata na izvr{uvawe na rabotite na ureduvawe na grade`noto zemji{te 

predvideni vo programata }e se odviva vo zavisnost od namenskite sredstva koi }e 

se soberat vo Buxetot na  op{tina Berovo. 

 

            6.Preodni i zavr{ni odredbi 

 6.1 Nadomestokot za ureduvawe na grade`no zemji{te za dogradbi i nadgradbi 

vo Berovo iznesuva 50% od nadomestocite utvrdeni vo to~ka 3 od Programata. 

 6.2 Доколку со изградбата на објекти предвидено е отстранување на постоечки 

објекти запишани во имотен лист кои се наоѓаат на истата градежна парцела,при 

пресметувањето на висината на трошоците за уредување на градежно земјиште од новата 

корисна површина се одбива површината утврдена во имотниот лист на постоечките 

објекти кои ќе се отстранат со изградбата на новите објекти но не помолку од 20% од 

висината на надоместокот за новиот објект . 
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               Во случаите од предходниот став на оваа подточка,површините на подпокривен 

простор, лоџија, подлоџија, балкони, тераси, заеднички преодни тераси, пасажи, помошни 

простории, визба, скалишен простор, заеднички комуникации, паркиралишта и гаражи на 

постоечките објекти се одбиваат само од новата корисна површина на објектот која е со 

иста намена со намената на површините на наведените простории и делови од објектот. 

           6.3Nadomestokot za ureduvawe na grade`no zemji{te na investitorоt 

investitorite koi do vleguvawe vo sila na ovaa Programa investirale vo 

infrastrukturna mre`a za sopstveni objekti }e se namali za iznosot na sredstvata 

so koi u~estvuval investitorоt za odnosnata mre`a,vrz osnova na dostaven 

finansiski dokument od izveduva~ot na rabotite,odnosno procenetata vrednost na 

izvr{enite raboti. 

 Vo slu~aj koga grade`noto zemji{te ne e uredeno,odnosno delumno e uredeno, 

investitorоt na objektot pla}a nadomestok do visinata na realnite tro{oci za 

delumno ureduvawe na zemji{teto-delumen nadomestok ili voop{to ne pla}a 

nadomestok. 

 6.4 Nadomestokot za ureduvawe na grade`no zemji{te se pla}a za povr{ina 

predvidena so zaveren glaven proekt. 

 Nadomestokot za ureduvawe na grade`no zemji{te se presmetuva vrz osnova 

na proekt dostaven od Oddelenieto za urbanizam  do Oddelenieto za komunalni 

raboti i za{tita na `ivotna sredina koj so investitorоt na objektot sklu~uva 

dogovor za na~inot na pla}awe i ureduvawe na me|usebnite prava i obvrski. 

 6.5 Za prenamena na stanben vo deloven prostor se pla}a nadomestok za 

ureduvawe na grade`no zemji{te vo iznos na razlikata me|u plateniot nadomestok 

za ureduvawe na grade`no zemji{te za stanben prostor i nadomestokot za deloven 

prostor. 

 6.6 Vo ureduvaweto na grade`noto zemji{te u~estvuva op{tinata,kako i 

subjektite koi stopanisuvaat so objektite na infrastrukturata. 

 Vo slu~aj koga neuredeno,odnosno delumno uredeno grade`no zemji{te }e se 

doureduva,nadomestokot go pla}aat korisnicite na objektite na infrastrukturata 

i subjektite koi stopanisuvaat so niv. 

 Tro{ocite za priklu~ok na infrastrukturnite mre`i ,kako i taksite za 

priklu~oci gi snosi investitorot na objektot vo dogovor so soodvetniot nositel na 

infrastrukturnata mre`a. 

 6.7 Vo ovaa programa nadomestokot e presmetuvan so vrednost na evroto od 61 

denar za 1 evro.Pri sekoja promena na kursot na denarot vo odnos na evroto }e se 

primenuvaat iznosite na nadomestocite i cenata na grade`noto zemji{te vo 

denarska protivvrednost na evroto spored sredniot kurs na Narodnata banka na 

Republika Makedonija. 

 6.8 Надоместокот за уредување на градежно земјиште се плаќа во текот на 

постапката на издавањето на одобрението за градење. 

                  Без платен надоместок за уредување на градежното земјиште не може да се 

издаде одобрение за градење . 

 6.9 Tro{ocite za dislokacija na infrastrukturnite mre`i i za izgradba na 

pristapi,potporni zidovi i sl.pa|aat na tovar na investitorot na objektot. 

 6.10 Programata vleguva vo sila naredniot den od denot na objavuvaweto vo 

“Slu`ben glasnik”na op{tina Berovo. 

 

 

 

Бр. 09-2924/1                       Совет на Општина Берово 

05.12.2017година                     Претседател 

Берово            Јован Матеничарски с.р. 
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ТРОШОЦИ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ 

ПО ОБЛАСТИ И ОБЈЕКТИ ( 2018 год.) 
 

J.  КОМУНАЛНИ  ДЕЈНОСТИ 

 

 

Ј00   Одржување на урбана опрема    110.000 

      1 Фарбање на канделабри парапети и друга опрема    110.000 

   

ЈН0  Урбана опрема ( капитални расходи)    200.000 

      1  Набавка на урбана опрема    100.000 

      2 Ракохвати и огради на потпорни зидови и степеници    100.000 

   

   

ЈГ0  Изградба и реконструкција на системи за водоснабдување 6.925.800 

1 Санација на свлечиште во кругот на филтер станица - 

Берово 

  

 1.500.000 

2 Реконструкција на водоводна линија на ул.„Даме Груев“    825.800 

3 Реконструкција на водоводна линија на ул.„Карпош“    400.000 

4 Реконструкција на водоводна линија по населени места    200.000 

5 Изградба на систем за водоснабдување во  с.Двориште 3.000.000 

6 Изработка на резервоар со капацитет од 250м3 и цевковод 

во с.Русиново 

1.000.000 

Ј20 Одведување и пречистување на отпадни води    250.000 

    1 Чистење на регулирани канали за атмосверски води од 

наноси 

   100.000 

2 Прибирање на мали води во Берово и населените места    150.000 

   

  ЈИ0 Изградба на системи за одведување и пречистување на 

отпадни води 
2.733.200 

    1 Доизградба на фекална канализација во с. Русиново    300.000 

2 Изградба на канал на улица „Вељко Влаховиќ“ во Берово 2.433.200 

   

Ј80 Други комунални услуги       50.000 

   1 Рушење на стари објекти склони на паѓање      50.000   

   

ЈЕ0 Изградба и реконструкција на тротоари и друга комунална 

инфраструктура 
   400.000                                   

     1  Изградба на тротоар на ул"Моша Пијаде"    400.000 

   

   ЛА0 Спорт и рекреација (капитални трошоци)     200.000 

1  Изградба на детски игралишта и спортски терени во 

општина Берово.   

    200.000 

 

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

 

   Р .Б                    Назив на програмата     Износ во денари 

   

  1  Одржување на урбана опрема    110.000 

  2  Урбана опрема (капитални расходи)    200.000 
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  3  Изградба на системи за водоснабдување 6.925.800 

  4 Одведување и пречистување на отпадни води    250.000 

  5 Изградба на системи за одведување и пречистување на 

отпадни води 

2.733.200 

6 Други комунални услуги      50.000 

7 Изградба и реконструкција на тротоари и друга 

комунална инфраструктура 

   400.000 

8 Спорт и рекреација (капитални трошоци)     200.000 

9 Експропријација на земјиште     300.000 

   

   

                           Се вкупно 11.169.000 

 

ИЗВОРНИ  ПРИХОДИ 

 

Сретствата за ставките од програмата   Ј. Комунални објекти ке се обезбедaт  од:  

 

I. Сопствено учество ------------------------------------------          7.050.000,00 ден. 

     I.1.  Надоместок за уредување на град. земјиште. ----- 3.950.000,00 

     I.2.  Сретства од закуп на деловни  простории       ------  400.000,00 

     I.3.  Продажба на градежно земјиште                -------   2.500.000,00 

     I.4   Користење на пром. површини             --------------- 200.000,00 

 

   II.    Сретства од повисоко ниво на власт:------------------------     4.119.000,00 

 

    -------------------------------------------------------- 

       Вкупно:                     11.169.000,00ден. 

 

 

Бр. 09-2924/2                       Совет на Општина Берово 

05.12.2017година                       Претседател 

Берово            Јован Матеничарски с.р. 

 

 

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

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

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

 

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на 

Програма за изградба и реконструкција  

на локални патишта и улици за 2018 година 

 

 

Се објавува Програма за изградба и реконструкција на локални патишта и улици за 2018 

година, бр.09-2926/1,  што Советот на Општина Берово ги донесе на седницата што се 

одржа на 05.12.2017 година. 

 

 

Бр.08-2965/30                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

07.12.2017 год.                                                                                 Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                        Звонко Пекевски с.р. 
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Врз основа начлен 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ 

БР.5/2002),а во врска со член 14 став 8 и член 15 став 2 од Законот за јавни патишта (Сл. 

Весник на РМ бр.84/08,52/09,114/09,124/10,23/11,44/12,168/12 и 163/13) и член 19 став 2 

точка 12 од Статутот на Општина Берово,Советот на Општина Берово на седницата 

одржана на 05.12.2017 година донесе 

 

 

П Р О Г Р А М А  (ЈД, Ј6 и ЈФ ) 

                                                         За изградба,реконструкција и одржување  

                                                     на локални патишта и улици во Општина Берово 

во 2018 година 

 

 Со оваа Програма се планираат активностите на Општина Берово за 

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

во 2018 година. 

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

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

планирани следните активности: 

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

Берово  

  1.1.Изградба и доизградба на улици                                  ............................       

5.570.000,00 ден.                

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

4.900.000,00 ден. 

   1.3. Набавка и изградба на сообраќајна сигнализација    ................                  

100.000,00ден. 

   1,4. Хоризонтално обележување на улици                        ..................                  

350.000,00 ден.                                                       

   1.5.  Експропријација на градежно земјтште               ..........................               670.000,00 

ден. 

   1.6.  Изработка на проекти                                          ..............................                150.000,00 

ден 

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

2.400.000,00ден 

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

960.000,00ден. 

   1.9. Зимско одржување на локални патишта и улици       ..............                     

680.000,00ден                                                   

            Се Вкупно 1.1 + 1.2. +1.3+1.4+1.5+1.6+1.7+1.8+1.9                             15.780.000,00 

ден.   
 

               2. Изградба,реконструкција и санирање на локални патишта 
          2.1. Изградба на локален пат „Ловен дом – Тур.населба Абланица“     .... 

.11.000.000,00 ден. 

           2.2. Реконструкција и рехабилитација на локален пат  

                 с.Мачево – с.Владимирово                                            .............................   

3.500.000,00ден. 

                      Вкупно2                                                      

14.500.000,00 ден.   
 

                                                           Се  Вкупно 1 + 2               ..............                   

30.280.000,00 ден 

         

П Р И Х О Д И 
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          1. Средства за изградба,доизградба,реконструкција и санирање на улици,регулирање 

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

одржување се предвидени од: 

     - Сопствено учество                                              ……………..                             

11.780.000,00 ден.  

     - Приходи од повисоко ниво на власт (Јавно претпријатие за државни патишта и други )   

                                                                                                    ……….........                  

4.000.000,00 ден 

                                Вкупно:                                                       

15.780.000,00 ден. 

         2. Средства за изградба,реконструкција и санирање  на локални патишта се 

предвидени од: 

        - Приходи од повисоко ниво на власт (Агенција за финансиска подршка во 

земјоделието и рурален развој )                                                                                                                              

11.000.000,00 ден     

        -  Сопствено учество                                                                                                 

3.500.000,00 ден.                                                       

                                                                  Вкупно:                                                          

14.500.000,00 ден. 

 

                                                       Се Вкупно 1 + 2               ..............                           

30.280.000,00 ден.   
              
 

Бр.09-2926/1                                                                                                        Совет на Општина Берово 

05.12.2017 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 

Годишната Програма за јавно зеленило за 2018 година 

 

Се објавува Годишната Програма за јавно зеленило за 2018 година бр.09-2925/1,  што 

Советот на Општина Берово ги донесе на седницата што се одржа на 05.12.2017 година. 

 

 

 

 

Бр.08-2965/31                                                                                      ОПШТИНА  БЕРОВО 

07.12.2017 год.                                                                                          Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                               Звонко Пекевски с.р. 
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Врз осиова на чл.12 од Законот за јавна чистота („Сл.весник на РМ“ бр.111/08), и член 19 

став 2 точка 16 („Сл.гласник на Општина Берово“ бр. 13/02 и 18/07) од Статутот на 

општина Берово, Советот на општина Берово на ссдницата одржана на 05.12.2017 година, 

донесе: 

ПРОГРАМА    -    J7 

За одржување на јавно зеленило 

на подрачјето на општина Берово за 2018 година 

 

Вовед 
        Програмата за одржување и урсдување на јавното зеленило на подрачјето на 

општина Берово за 2018 година, има за цел да го прикаже видот и обсмот на работите за 

одржуванњс на зеленилото на подрачјето на градот, заштитните подрачја и спортско 

рекреативните цеитри и уредување на нови зелени површини, како и начинот на нивно 

финансирање. 

        Редовното одржување на зеленилото се реализира со примена на соодветна 

динамика и интензитет на работните операции, прикажани во табеларни прегледи, 

опфатсни со Годишната програма за работа на извршителот на програмата. 

         Подигањето на нови зелени површини и реконструкција на деградирани зелени 

површини се врши според утврдените потреби. 

         Органшација на одржување на јавното зепенило 
         Одржувањето на јавното зеленило е планирано во согласност со стандардите и 

биотехничките нормативи. 

        Реализацијата на Програмата се спроведува преку: 

       - Одржунање на јавното зелснило на подрачјето на градот Берово и одржување иа јавно 

зеленило во вонградски појас. 

       1 .Одржувањето на јавните зелени површини на подрачјето на општина Всрово дел се 

врши интензивно, а дел екстензивно.Под интензивно одржување подлежат следните зелени 

површини: 

       1.1. Парковски зелени површини 

       1,2.3елени површини кои по урбанистичкиот план се од јавен интерес   

       1.3. Влез на Берово-Ул.„Маршал Тито"до раскрсница со ул.„Моша Пијаде"  

       1.4. Плоштад „Димитар Беровски"-прва,втора и трета фаза 

       1.5. Зеленило по ул.„Партизанска"  

       1.б.Зеленило по ул.„Борис Кидрич"  

       1.7.3еленило по ул.,,23 Август"  

       1.8.Зеленило по ул.„Моша Пијаде" 

        Под интензивно одржување подлежат дрворедите, зелените површини околу 

детските игралишта во градот. 

        Динамиката и интензитетот на одржување на јавното градско и вонградско зсленило ќс 

се уреди согласно со Оперативната пропрама, истото се врши согласно со преглсдите кои сс 

составни дслови на Програмата, со кои ќе се вградат сите елементи иа одржување на 

градското и вонфадското зелснило со сите негови пропратни делови како и мерки за негово 

збогатување и реконструкција. 

 

1.1   Во парковски површннн спаѓаат следните површини: 

- Парк прсд општинско Собрание      870 м2 

- Парк кај градски стадион                      7 820 м2 

- Парк кај стара гимназија                        8 000 м2 

- Парк позади Автобуска станица-стамбен комплекс....      200 м2 

- Парк на Кеј на Младина-стамбен објект            4 200 м2 

- Амерички парк      ............              11 500 м2 

- Парк кај СИЗ(соијално)                2 850 м2 

- Парк предДетска градинка       100 м2 
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- Мал парк на ул.11 Октомври          30 м2 

- Парк наспроти сточен пазар-стамбени блокови            4 450 м2 

- Парк кај Основен суд      .                    200 м2 

Мал парк кај Музеј{стар суд)          30 м2 

Мал парк на Ул.„М.Тито"кај Мустраќинци        20 м2 

 

ВКУПНО    .....................              30 270 м2 
 

1.2.Други зелени површини 
 Водруги зелени површини кои сеодјавен карактер и кои се под интензивно 

одржување: 

- Ул.„Маршал Тито"- од раскрсница со ул.„Мирче Ацев"до влезот на АД,,Алкалоид" и 

од плоштад „Д.Беровски " до раскрсница соул.„Моша Пијаде"      2500м2       - 

Ул.„Партизанска"                         1 030 м2 

- Ул.Ѓорѓи Димитров"     .                                    540 м2 

- Ул.„Партизанска"од ПСдо раскрс.ЃДимитовсо канал                        750 м2 

- Ул.„Дамјан Груев" .......                      1 500 м2 

- Ул.„Моша Лијаде" .........                      2 500 м2 

-Ул.„Неретва"со мал парк Детско играл                              2 200 м2 

- Ул.„Малешка" .................                         225 м2 

- Кеј на река Брегалница од двете страни                   1 600 м2 

- Ул.„3адарска" ..................                         300 м2 

- Ул.„Димитар Влахов" .....                          650 м2 

- Ул.„Крушевска република"                          600 м2 

- Ул.„Ѓуро Гакович"                                                       1 200 м2 

- Ул.„Вељко Влахович"со канал                          2 500 м2 

- Ул.„Борис Кидрич"                                            1 500 м2 

- Ул.,,11 Октомври"                                             1 200 м2 

- Зеленило на „23 Август "со канал                       500 м2 

    - Ул.„Туристичка"                                                   200 м2 

- Ул„Сграшо Пинџур"                                             300м2 

Зелен појас од Ловен дом до спојка со ул. „Страшо Пинџур"                                200 м2 

 

ВКУПНО .......................                                 21 996 м2 

 

ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД НА ТЕКОВНОТО ОДРЖУВАЊЕ НА ГРАДСКОТО ЗЕЛЕНИЛО 

И ДИНАМИКА НА ИЗВРШУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ ОПЕРАЦИИ 

 

Ред. 

број 

Вид операција Единцз 

мера 

количина Број на 

операции 

1 Машинско косење на трева м2 55.165 11 

2 Собирање на искосена трева и греблање м2 55.165 11 

3 Припрема на цветни површини м2 300 2 

4 Садење на сезонски цвечиња бр- 5.000 2 

5 Прскање со инсектициди на сезонско цвеќе бр. 5.000 3 

6 Окопување на грмушки бр 50 1 

7 Кроење на дрвореди.оформуаање на 

крошни и украсни грмушкии нивно 

негување 

6р 150 2 

8 Окопување на цвеќиња(ружи) 6р 20 4 

9 Кроење на цвеќиња(ружи) 6р 20 2 

10 Чистење на зел. површини од листови и др. м2 30.000 5 

11 Залевање на зелени површини м2 30.270 60 
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12 Сечење на ивици по стази м 26.295 2 

13 собирање на отпад со износ м2 15.550 48 

14 Прихрана со вештачки ѓубрива кг. 500 2 

15 Расад за сезонско цвеќе бр.. 5.000 3 

16 Вода потрошена за залеаање М3 2 300 34 

17 Одржување на дрвореди бр 150 2 

18 Отстранување и сечење на дотраени стебла По 

готреба 

По 

потреба 

По 

потреба 

ДИНАМИКА НА ИЗВРШУВАЊЕ НА РАБОТНИ ОПЕРАЦИИ-КАЛЕНДАРСКИ 

 

ред-

бр. 

Работни операции 

по месеци 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 вкупно

Олер. 

1 
Машинско косење 

натрева 
   

1 2 2 2 
 2 

 
1 

1   
11 

2 Собирање на искосена 

трееа 

   1 2 2 2 2 1 1   11 

3 Припрема за 

цветни површини 

   1 1     1   3 

4 Садење на 

сезонски цвеќиња 

   1 1 1      1 4 

5 Прскање на 

сезонско цвеќе со 

инсектицид 

    1 1  1     3 

6 Окопување на 

грмушки 

   1 ]        2 

7 Кроење на 

дрвореди 

оформување на 

крошни со 

украсни грмушки 

и нивно негување 

   1       1  2 

8 Окопуваље на 

цвеќиња (ружи) 

   1 1  1   1   4 

9 Кроење на 

цвеќиња (ружи) 

   1      1   2 

10 Чистење на 

зелени површини 

од листови идр. 

   1      2 2  5 

11 Залевање на 

зелени површини 

    5 8 8 8 5    34 

12 Сечење на ивици 

по стази 

    1    1    2 

13 Собирање на 

отпад со износ 

   4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

 

                                      ИЗВРШИТЕЛ НА ПРОГРАМАТА 

         Задолжен субјект за извршување на активностите предложени со оваа Програма е 

ЈПКР„Услуга"Берово. 

   ЈПКР„Услуга" Берово изготвува Годишна програма за работа, која ги содржи 
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површините, основните операции и динамиката на нивно извршување, поделбата на 

територијата на реони и катастерски преглед на секоја од површините, како и потребните 

средства. 

   За подигањето на ново јавно зеленило и реконструкција на деградирано јавно 

зеленило, Општина Берово , покрај ЈПКР„Услугз" може да вклучи и други правни лица, 

одбрани прекујавен повик. 

                                НАДЗОР НАД ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 
        Надзор над извршувањето на Програмата, согласно Одлуката за комунален ред на 

општина Берово врши Одделението за комуналии работи при Општина Берово. 

   Инспекциски надзор, согласно Одлуката за комунален ред , врши општинскиот 

комунален инспектор. 

             ФИНАНСИРАЊЕ НА АКТИВНОСТИТЕ ПРЕДВИДЕНИ СО ПРОГРАМАТА    
   Финансирањето    на    активностите    за    одржување    на   јавното    зеленило, 

предвидени со оваа програма, се ерши од Буџетот иа општина Берово Програма Ј7 каде што 

се предвидени средава во висина од 820.000,00 денари, 

      Делот за подигање и реконстуирање на јавни зелени површини се финансира преку 

Програмата за уредување на градежно земјиште за 2018 година. 

      Цените за работите околу одржувањето,подигањето и реконструкцијата на 

зеленилото,кои ги врши ЈПКР„Услуга"Берово се дефинирани согласно важечките ценовници 

за ваков вид на услуги. 

ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ 
Програма  влегува во сила осмиот ден од денот нз објавувањето во 

„Служоен'гласник на општина Берово". 

 

 

 
Бр.09-2925/1                                                                                              Совет на Општина Берово 

05.12.2017 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 

Годишната Програма за јавна чистота за 2018 година 

 

Се објавува Годишната Програма за јавна чистота за 2018 година бр.09-2927/1,  што 

Советот на Општина Берово ги донесе на седницата што се одржа на 05.12.2017 година. 

 

 

 

 

Бр.08-2965/32                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

07.12.2017 год.                                                                                 Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                        Звонко Пекевски с.р. 
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12 став 1 од Законот за jавна чистота („Сл.весник на РМ“ бр.111/08, 64/09, 88/10, 23/11, 

53/11, 80/12, 163/13,44/15 и 147/15) и член 19 став 2 точка 15 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 седницата одржана на ден 05.12.2017 година донесе 
 

 
                                                               П Р О Г Р А М А   -  J4 
 

 За одржување на јавна чистота на подрачјето на Општина Берово за 2018 

година 

                
               1.Општи одредби 

              Со оваа програма се утврдуваат работите за одржување на јавната чистота во 

Општина Берово за 2018 година и тоа: 

                 Вид и обем и обем на работите што треба да се вршат,финансиските 

средства,временските рокови за извршување,динамика,начин на извршување на 

работите,одржување на постоечките и обезбедување на јавните санитарни јазли и 

поставување на соодветни за фрлање на отпадоци на јавни површини и на отворените 

простори пред јавните објекти. 

                 Согласно одредбите на Законот за јавна чистота,одржување на јавната 

чистота,собирањето на сметот и чистењето на снегот и ледот во зимски услови се дејност 

од јавен интерес од локално значење и претставува обврска на единиците на локалната 

самоуправа. 

                  Одржување на јавната чистота е континуиран процес кој обезбедува трајно и 

квалитетно чистење на јавните површини,на отворените простори на јавните објекти и на 

дворните површини на колективните и индивидуалните објекти за 

домување.Сопствениците односно корисницитена отворени простори на јавни објекти за 

домување се должни истите уредно да ги одржуваат и редовно да го острануваат сметот од 

истите. 

                  Одржувањето на јавната чистота на јавните површини на Општина Берового врши 

ЈПКР„Услуга“- Берово. 
 

                      2.Вид,обем,динамика и начин на извршување на работите 

 

                   2.1 Одржување на јавната чистота со метење на јавните површини ќе се се врши на 

следниот начин:  

           Улици кои се метат секој ден 

Ул.„Маршал Тито“ од Пошта – ул.„Илинденска“ и од ул.„Цветан Димов“ – Комунално 2 

205 м2 . 

Плоштад со паркинг                                                                                                                   6 

700 м2 

Ул.„23ти Август“                                                                                                                          2 

320.м2 

Ул.„Мирче Ацев“                                                                                                                           

610 м2 

Ул.„Цветан Димов“                                                                                                                        

200 м2 

Ул.„Моша Пијаде“ од стопански влез на осмолетка до ул.„ 23ти Август“                            1 

480 м2 

Ул.„Димитар Влахов“од собрание до ул.„ 23ти Август“                                                            

715 м2     

                                                                                      Вкупно:                                 14 

230 м2 

                           

              Улици кои се метат еднаш неделно 
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Ул.„Страшо Пинџур“ од ул.„Илинденска“ до ул.„Цветан Димов“                                         

920 м2 . 

Ул.„Илинденска“ од ул.„Страшо Пинџур“ до ул.„М.Тито“                                                     

350 м2 . 

Ул.„Партизанска“ од ул. .„М.Тито“ до ул.„Задарска“                                                            2 

700 м2 . 

Ул.„Задарска“                                                                                                                              2 

400 м2 . 

Ул.„Борис Кидрич“ од ул.„ 23ти Август“ до канал                                                                     

320 м2 . 

                                                                                       Вкупно:                                  6 

690 м2              

               Улици кои се метат еднаш месечно 

Ул.„Маршал Тито“ од Пошта – раскрсница Алкалоид                                                               3 

400 м2 . 

Ул.„Партизанска“од ул„Задарска“доУл„Борис Кидрич“и одул.„М.Тито“доул„Даме Груев“2 

400 м2 

Ул.„Моша Пијаде“ од ул.„ 23ти Август“ до Манастир и од ул.„Партизанска до стопански  

влез на осмолетка                                                                                                             4 

600 м2 

Ул.„Борис Кидрич“ од раскрсница владимерски пат  до канал                                                 4 

500 м2 . 

Кеј нов                                                                                                                                              7 

300м2                                             

Плоштад сВладимирово                                                                                                                 1 

769 м2 

Плоштад сРусиново                                                                                                                        2 

662 м2 

Плоштад сРатево                                                                                                                             1 

894 м2 

Плоштад сСмојмирово                                                                                                                       

791 м2 

Плоштад с.Будинарци                                                                                                                     1 

740 м2 . 

                                                                                     Вкупно:                                                     31 

056 м2 

 

           2.2 Одржување на јавна чистота на сите паркови,зеленила и улични тревници во 

Берово – понеделник,среда и петок и по налог на одговорно лице. 

             2.3 Одржување на јавна чистота на сите паркинзи,скалила што ги поврзуваат 

површините на јавниот сообраќај и такси стојалишта – сабота. 

              2.4 Одржување на јавната чистота на кејот на река Брегалница во градското 

подрачје од мостот на ул.„Партизанска“ до дрвениот мост на река Брегалница над 

градскиот пазар се врши: 

                    - коритото еднаш неделно – сабота 

                    - кејските зидови – секој први од месецот 

          2.5 Одржување на јавна чистота на спортски терени во градот (градски стадион)и 

сите други спортски терени во градот – пред и после натпревар и по налог на одговорно 

лице. 

          2.6 Одржување на јавна чистота на градски гробишта – секој ден 

           2.7 Одржување на јавна чистота на градското пазариште – среда и четврток попладне 

  ЈПКР„Услуга“ Берово е должно да врши чистење на снегот и мразот во зимски услови од 

улиците во Берово и главните улици во селските населби. 

        Чистењето на јавните и сообраќајните површини се извршува во утринските часови. 
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         Одржувањето на јавната чистота со миење ќе се врши во летниот период,двапати во 

неделата на јавните површини во центарот на градот и тоа:понеделник и петок во раните 

утрински часови. 

          Градскиот пазар ќе се мие еднаш неделно – четврток попладне,а во зимскиот период 

по потреба. 

          Во останатите делови на градот,јавните површини ќе се мијат по потреба. 

          Миењето на јавни и сообраќајни површини ќе се извршува вовраните утрински 

часови или во часовите кога фрекфренцијата на возилата и луѓето кои се движат на 

површините кои се мијат е минимална. 

                  3. Поставување на садови за отпад и јавни санитарни јазли 

           За одржување на јавната чистота на јавните површини се поставени корпи за фрлање 

на отпадоци кои треба редовно да се празнат.Истите постепено да се менуваат,одржуваат и 

надополнуваат. 

           Одржувањето на јавните санитарни јазли на градското пазариште и градските 

гробишта е во надлежност на ЈПКР„Услуга“ Берово.Треба редовно да се чистат,мијат и 

одржуваат во исправна состојба. 

            Во централното градско подрачје бројот на контињери е сведен на минимум(само на 

локации каде има колективни згради,јавни установи и фркфрентни локации).Сите 

домаќинства кои немаат набавено индивидуални садови за комунален отпад да се задолќат 

од страна на службите во Општината да ги обезбедат стандардните канти за отпадоци. 

           Распоредот за празнење на садовите за комунален отпад во Берово ќе го достави до 

Општина Берово ЈПКР„Услуга“ Берово по денови,реони и улици. 

           Во селските 

населби(Русиново,Владимирово,Смојмирово,Мачево,Будинарци,Митрашинци и Ратево) 

веќе се поставени контењери.Да се постават и додатни канти за отпадоци и ситен отпад и 

задолжат граѓаните да си набават садови за комунален отпад,кои немаат обезбедено. 

            Распоредот за празнење на садовите за комунален отпад во селските и туристичките 

населби: 

               Смојмирово,Мачево,Будинарци,Митрашинци – секој вторник во неделата 

               Владимирово – секоја среда во неделата 

               Русиново и Ратево – секој четврток во неделат 

               Туристичка населба Абланица – секој петок во неделата 

               Туристичка населба Брана – секој петок во неделата 

               Туристичка населба Суви Лаки – секој 15ти  во месецот 

         Чистењето на контењерите за ПЕТ отпад е доверена од страна на општината на 

правно лице кое има лиценца за собирање на овој вид на отпад за кое нешто ќе се врши 

контрола од страна на комуналната испекција.Чистењето ќе се врши задолжително еднаш 

неделно и тоа во среда и по потреба. 

            4.Финансиски средства          

    Финансиските средства потребни за реализација на Програмата за одржување на 

јавна чистота во Општина Берово изнесува 2.150.000,00денари и тоа: 

  - Одржување на улици,тротоари,плоштади, кеј,паркиралишта,шеталишта и други јавни 

површини со метење и миење            _____________________________            

2.100.000,00денари 

  - Набавка и поставување на садови за отпадоци и друга опрема   _____          

50.000,00денари  

          ВКУПНО :              _______________________________________        

2.150.000,00денари  

            Средствата за одржување на јавната чистота предвидени во програмата се 

обезбедуваат од надоместок за јавна чистота во Општина Берово. 

             5. Надзор над извршување на програмата                           

           Надзор над извршување на програмата согласно Законот за јавна чистота врши 

надлежние орган на општината – Оделение за комунални работи и заштита на животна 

средина. 
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           Инспекциски надзор согласно Законот за јавна чистота го врши овластениот 

комунален испектор и комуналниот редар од Општина Берово. 

               6.Завршни одредби 

            Програмата за одржување на јавна чистота во Општина Берово за 2018 година 

влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен гласник“ наОпштина 

Берово.                                                    

           
Бр.09-2927/1                                                                                                   Совет на Општина Берово 

05.12.2017 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 

Програмата за изградба, реконструкција и одржување на јавното осветлување 

на подрачјето на општина Берово за 2018 година 

 

Се објавува Програмата за изградба, реконструкција и одржување на јавното осветлување 

на подрачјето на општина Берово за 2018 година, бр.09-2928/1,  што Советот на Општина 

Берово ги донесе на седницата што се одржа на 05.12.2017 година. 

 

 

Бр.08-2965/33                                                                                 ОПШТИНА  БЕРОВО 

07.12.2017 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“), член 15 од Законот за комуналните такси („Сл.весник на 

РМ“бр.61/04,64/05,92/07,123/12 И 154/15) и член 19 став 2 точка 13 од Статутот на 

Општина Берово („Сл.Гласник на Општина Берово“) бр.13/02 и 18/07, Советот на Општина 

Берово на седницата одржана на 05.12.2017 година донесе: 

 
                                                                   ПРОГРАМА  -  J3 

                            За изградба, реконструкција и одржување на јавното осветлување на 

                                                   подрачјето на Општина Берово за 2018 година 
                                                             

 

                  Согласно Одлуката за комунален ред и мерките за нејзино спроведување на 

Општина Берово, Советот на општината го уредува и организира вршењето на работите 

сврзани со јавното осветлување во општината . 

                    Со Програма се утврдуваат активностите за одржување на јавното осветлување 

за 2018 год. Односно се утврдува обемот и динамиката на одржувањето, финансирањето на 

истите, како и финансирањето на потрошената енергија од јавното осветлување во 

Општината . 

                   Финансирањето,односно покривањето на трошоците за јавното осветлување е 

регулирано со Законот за комуналните такси (Сл. Весник на РМ бр. 61/04, 64/05, 92/07 ), 

според кој за користење и одржавање на јавното осветлување се плаќа комунална такса во 

висина на противвредност од 25 киловат час за домачинства и 50 киловат час за трговски 

друштва и занаетчи по цена за јавно осветлување за секое броило за мерење на 

електричната енергија .   
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                  Наплатата на таксата за користење и одржување на јавното осветлување од 

имателите на броило ја врши „ЕVN Македонија “  и ја уплатува на сметка на Буџетот на 

Општина Берово .  

                 Бројот на имателите на броила во текот на годината е променлив од причини што 

има пријавено потрошачи и потрошачи кои се одјавуваат и не користат електрична енергија 

. 

                 Моментално на територијата на Општина Берово има регистрирано 3240 броила , 

од кои 3115 домаќинства и 125 трговски друштва . Мрежата за јавно осветлување се 

напојува од 39 трафостаници во кои се наоѓаат блокови за јавно осветлување . 

 

                Со редовното одржување на јавното осветлување е опфатено : 

   - Набавка и вградување на нови светлосни тела   

      - Замена на прегорени и скршени сијалици . 

      - Замена на оштетени светлосни арматури . 

      - Замена на заштитни стакла . 

      - Замена на сите останати елементи на сијаличното место ( пригушници , фасонки и др.) 

.                

- Набавка и уградување на надземен кабел за проширување на мрежата 

 

Во Програмата за јавно осветлување за 2018 година  се предвидува 

8.500.000,00денари сопствени средства од кои за : 

                            

                                   Јавно осветлување: 

  За тековната потрошувачка на електрична енергија  ------------              6.600.000,00 денари           

 

                                  Изградба и санирање на јавно осветлување : 

   За одржување на јавното осветлување ---------------------------------------    950.000,00  

денари 

Набавка и вградување на надземен кабел -----------------------------------    650.000,00 денари 

Набавка и поставување на нови столбови на улици -----------------------    150.000,00 

денари 

Барање согласност за приклучување на потрошачи  -----------------------   150.000,00 

денари 

____________________________________________________________________________ 

                                                                    ВКУПНО : --------------------   8.500.000,00 денари 

 

                Во текот на 2018 година во Берово и по другите населени места во Општината 

се планира да се продолжи со  набавка и вградување на нови светлосни тела за заштита 

на електрична енергија  ( натриумски сијалици ). 

               Редовното одржување на јавното осветлување се изведува со вршење на 

редовни контроли преку теренски увиди за согледување на состојбите , остранување на 

утврдените дефекти и доведување на јавното осветлување во исправна состојба . 

              Во рамките на одржувањето на јавното осветлување ќе се врши и месечно 

читање на потрошената електрична енергија од јавното осветлување во сите напојни 

трафостаници . Извршител на сите овие активности ќе биде „ЕVN Македонија “ –

подружница Делчево . Додека редовното одржување преку замена на елементи ќе го 

врши стручно лице ангажирано во Општина Берово . 

               Надзор во редовното одржување на инсталациите , проверка на пристигнатите 

фактури за наплата на извршените работи , како и динамика на наменското користење 

на средствата ќе врши Оделението за  комунални работи и заштита на животна средина . 

 
Бр.09-2928/1                                                                                                       Совет на Општина Берово 

05.12.2017 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 

Решение за формирање на Комисија за изготвување на  

Програма за работа на Советот  на Општина Берово за 2018 година 

 

 

Се објавува Решение за формирање на Комисија за изготвување на Програма за работа на 

Советот  на Општина Берово за 2018 година, бр.09-2929/1,  што Советот на Општина 

Берово ги донесе на седницата што се одржа на 05.12.2017 година. 

 

 

Бр.08-2965/34                                                                                        ОПШТИНА  БЕРОВО 

07.12.2017 год.                                                                                           Градоначалник 

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

 

Врз основа на член 43 став 1 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ 

бр.5/02), член 19 став 2 точка 38 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на 

Општина Берово“бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10) и член 128 од Деловникот за работа на 

Советот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.18/07), Советот на 

Општина Берово на седницата одржана на 05.12.2017  година, донесува: 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за формирање на Комисија за изготвување на Програма за работа 

на Советот  на Општина Берово за 2018 година 

 

1. Се формира Комисија за изготвување на Програма за работа на Советот на Општина 

Берово за 2018 година во состав: 

 

- Гоце Ружински       - претседател 

- Славица Фурнаџиска     - член 

- Герасим Гриовски    - член 

 

2. Комисијата од точка 1 (еден) на ова Решение има задача да изготви Предлог-

Програма за работа на Советот на Општина Берово за 2018 година. 

 

3. Програмата за работа на Советот на Општина Берово треба да биде изготвена за 

наредната седница. 

 

4. Комисијата од точка 1 (еден) на ова Решение престанува со работа по завршување 

на задачата за која е формирана. 

 

5. Ова Решение влегува во сила со донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник 

на Општина Берово“. 

 

Бр.09-2929/1                                                                                      Совет на Општина Берово 

05.12.2017 година                                                                                          Претседател 

Б е р о в о                                                                                           Јован Матеничарски с.р. 
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Врз основа на 50 став 1 точка 16 од Законот за локалната самоуправа (“Сл.весник на 

Република Македонија” бр.5/02), член 61 став 1 алинеа 12 од Статутот на Општина Берово 

(“Сл.гласник на Општина Берово” бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10) а во врска со член 101 

став 1 алинеја 7  и член 103 став 8 од Законот за социјална заштита (“Сл.весник на 

Република Македонија” бр.79/2009…….163/2017), Градоначалникот на Општина Берово 

донесува: 

 

О Д Л У К А 

за објавување јавен оглас за избор на директор на 

Општинска јавна установа за социјална заштита на стари лица  

“Д-р Иван Влашки” Берово 

 

1. Управниот одбор на Општинската јавна установа за социјална заштита на стари 

лица “Д-р Иван Влашки” Берово, во рок од 7 дена од денот на донесувањето на оваа 

одлука да објави јавен оглас за избор на директор на Општинска јавна установа за 

социјална заштита на стари лица “Д-р Иван Влашки” Берово. 

 

2. Постапката за избор на директор да биде спроведена согласно одредбите од Законот 

за социјална заштита и останатите позитивно-правни норми кои ја регулираат 

предметната област. 

 

3. По завршување на јавниот оглас управниот одбор ја прегледува целокупната 

документација и ја доставува до Градоначалникот. 

 

4. Градоначалникот на Општината го избира Директорот на Општинска јавна установа 

за социјална заштита на стари лица “Д-р Иван Влашки” Берово. 

 

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавена во 

“Службен Гласник на Општина Берово”. 

 

 

Бр.08-2700/1                                                                                             Општина Берово 

24.11.2017 година                                                                                      Градоначалник 

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

(Службен весник на РМ бр.5/02), член 61 став 1 алинеја 12 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 93 став 1 алинеја 1 од Законот за средно образование 

(“Службен весник на Република Македонија” бр.44/1995..........67/2017),  

Градоначалникот на Општина Берово донесе :  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за разрешување од должност 

 Директор на ОСУ “Ацо Русковски” Берово 

 

 

1. Се разрешува Гоце Џалевски од должност  директор на ОСУ “Ацо 

Русковски” Берово. 

 

2. Лицето Гоце Џалевски од должноста директор на ОСУ “Ацо Русковски” 

Берово се разрешува на лично барање. 

 

3. Должноста директор на  ОСУ “Ацо Русковски” Берово, лицето од член 1 на 

ова решение ќе ја врши заклучно со 30.11.2017 година. 

 

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

Службен гласник на Општина Берово”. 

 

Бр.08-2782/1                                                                                Општина Берово 

30.11.2017година                                                                          Градоначалник 

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

 

 

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

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

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

и 20/10), и член 93 - в од Законот за средно образование (“Службен весник на 

Република Македонија” бр.44/1995..........67/2017),  Градоначалникот на Општина 

Берово донесе :  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за именување вршител на должност 

 Директор на ОСУ “Ацо Русковски” Берово 

 

1.За вршител на должност директор на ОСУ “Ацо Русковски” Берово се именува 

Сашко Корчовски. 

 

2.Именуваниот од член 1 на ова Решение, должноста ВД Директор на ОСУ “Ацо 

Русковски” Берово ќе ја врши до именувањето на нов директор, но не подолго 

од 6 (шест ) месеци од денот на неговото именување. 

 

 

3.Ова решение влегува во сила од  01.12.2017 година, а ќе се објави во “Службен 

гласник на Општина Берово”. 

 

Бр.08-2802 /1                                                                                Општина Берово 

01.12.2017година                                                                           Градоначалник 

Б  е  р  о  в  о                                                                               Звонко Пекевски с.р. 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 16 и член 63 од Законот за локална самоуправа 

(„Сл.весник на Р.М“ бр.5/02), член 61 став 1 алинеа 12 од Статутот на Општина Берово 

(„Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02 и 18/07), член 14 став 7 од Законот за 

еднакви можности за мажите и жените („Сл.весник на Р.М“ бр.6/12……150/2015), 

Градоначалникот на Општина Берово донесе: 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

за определување на координатор за еднакви 

можности на мажите и жените 

 

Член 1 

 Марина Предарска, Советник - Внатрешен ревизор се определува за координатор за 

еднакви можности на жените и мажите. 

 

  

Член 2 

 Координаторот од член 1 се грижи за унапредување на еднаквите можности и 

недискриминацијата во рамките на надлежностите на единицата на локалната самоуправа, 

дава предлози и мислења поврзани со еднаквите можности до советот на единицата на 

локалната самоуправа и до институциите и организациите на локално ниво, изработува 

извештаи за состојбата со еднаквите можности и недискриминацијата во рамките на 

единицата на локалната самоуправа, соработува со комисијата за еднакви можности на 

жените и мажите во рамките на советот на единицата на локалната самоуправа и покренува 

заеднички иницијативи со цел за унапредување на еднаквите можности и 

недискриминацијата, соработува со невладините организации и останатите институции на 

локално ниво на прашањето на еднаквите можности и недискриминацијата, ја следи 

состојбата со еднаквите можности на локално ниво и предлага иницијативи за преземање 

на мерки за подобрување на состојбата со еднаквите можности и недискриминацијата и во 

исполнувањето на своите задачи се координира и соработува со Министерството за труд и 

социјална политика.   

 

Член 3 

Координаторот е должен најмалку еднаш годишно, најдоцна со 31 март во тековната 

година за претходната година, да достави извештај до Министерство за труд и социјална 

политика и истиот да го објави на веб страницата на Општина Берово.  

 

 

Член 4 

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

гласник на Општина Берово. 

 

 

 

  

Бр.08-2793/1                                                                                                Општина Берово 

30.11.2017 година                                                                                        Градоначалник 

Берово                                                                                                        Звонко Пекевски с.р. 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 16 и член 63 од Законот за локална самоуправа 

(„Сл.весник на Р.М“ бр.5/02), член 61 став 1 алинеа 12 од Статутот на Општина Берово 

(„Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02 и 18/07), член 14 став 7 од Законот за 

еднакви можности за мажите и жените („Сл.весник на Р.М“ бр.6/12……150/2015), 

Градоначалникот на Општина Берово донесе: 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

за определување на Заменик координатор за еднакви 

можности на мажите и жените 
 

 

Член 1 

 Наташа Каламадевска – Виш соработник за утврдување на данок на промет на 

недвижен имот се определува за Заменик координатор за еднакви можности на жените и 

мажите. 

 

  

Член 2 

 Заменик координаторот од член 1 се грижи за унапредување на еднаквите можности 

и недискриминацијата во рамките на надлежностите на единицата на локалната 

самоуправа, дава предлози и мислења поврзани со еднаквите можности до Советот на 

единицата на локалната самоуправа и до институциите и организациите на локално ниво, 

изработува извештаи за состојбата со еднаквите можности и недискриминацијата во 

рамките на единицата на локалната самоуправа, соработува со Комисијата за еднакви 

можности на жените и мажите во рамките на Советот на единицата на локалната 

самоуправа и покренува заеднички иницијативи со цел за унапредување на еднаквите 

можности и недискриминацијата, соработува со невладините организации и останатите 

институции на локално ниво на прашањето на еднаквите можности и недискриминацијата, 

ја следи состојбата со еднаквите можности на локално ниво и предлага иницијативи за 

преземање на мерки за подобрување на состојбата со еднаквите можности и 

недискриминацијата и во исполнувањето на своите задачи се координира и соработува со 

Министерството за труд и социјална политика.   

 

Член 3 

Координаторот и Заменик координаторот се должни најмалку еднаш годишно, 

најдоцна со 31 март во тековната година за претходната година, да достават извештај до 

Министерство за труд и социјална политика и истиот да го објават на веб страницата на 

Општина Берово.  

 

Член 4 

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

гласник на Општина Берово. 

 

 

 

Бр.08-2794/1                                                                                                Општина Берово 

30.11.2017 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), а во врска со член 31 став 2 од Законот за 

финансирање на единиците за локална самоуправа (Службен Весник на Република 

Македонија бр. 61/2004, 96/2004, 67/2007, 156/2009 и 47/2011), 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 бр. 08-2651/1 од 20.11.2017 

година и Записник од Комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат 

критериумите за добивање на еднократна парична помош со архивски број 08 – 2651/2 од 

28.11.2017 година, Градоначалникот на Општина Берово донесе  

 

 

РЕШЕНИЕ 

 за исплата на парична помош  

од Буџетот на Општина Берово за 2017 година 

 

1. Од средствата на Буџетот на Општина Берово за 2017 година на лицето Даринка 

Црневска со адреса на живеење „Моша Пијаде“ бр.78/2-31 од Берово со ЕМБГ 

ххххххххххххххх, да се исплати парична помош во висина од 3.000,оо денари поради 

тешка финансиска состојба.  

 

2. Средствата ќе бидат исплатени од Буџетот на Општина Берово за 2017 година 

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

 

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

на име на Даринка Црневска на трансакциска сметка хххххххххххххх  на Поштенска Банка 

АД Скопје.  

 

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

 

 

Бр. 08 – 2651/3                  Општина Берово 

04.12.2017 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), а во врска со член 31 став 2 од Законот за 

финансирање на единиците за локална самоуправа (Службен Весник на Република 

Македонија бр. 61/2004, 96/2004, 67/2007, 156/2009 и 47/2011), 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, и врз основа на поднесеното барање со бр. 08-2710/1 од 24.11.2017 

година и Записник од Комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат 

критериумите за добивање на еднократна парична помош со архивски број 08 – 2710/2 од 

28.11.2017 година, Градоначалникот на Општина Берово донесе 

 

РЕШЕНИЕ 

 за исплата на парична помош  

од Буџетот на Општина Берово за 2017 година 

 

 

1. Од средствата на Буџетот на Општина Берово за 2017 година на лицето Тача 

Бошнаковска со адреса на живеење с.Будинарци, Берово со ЕМБГ хххххххххххххххх, да се 

исплати парична помош во висина од 3.000,оо денари поради тешка финансиска состојба.  

 

2. Средствата ќе бидат исплатени од Буџетот на Општина Берово за 2017 година 

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

 

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

на име на Тача Бошнаковска на трансакциска сметка ххххххххххххххх  на Стопанска Банка 

АД Скопје.  

 

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето 

 

Бр. 08 – 2710/3                       Општина Берово 

04.12.2017 година                                   Градоначалник 

Берово                     Звонко Пекевски с.р. 

 

 

 

ИЗДАВА: 

ОПШТИНА БЕРОВО 
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