
 

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ 

бр.5/2002), член 44 став 2 од Статутот на Општина Берово („Сл.гласник на Општина 

Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10) и член 57 став 1 алинеа 1 од Деловникот за работа 

на Советот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.18/07), 

Претседателот на Советот на Општина Берово донесе: 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 Ја свикувам 12-тата (дванаесетата) седница на Советот на Општина Берово на ден 

30.08.2018 година (четврток), со почеток во 10:00 часот со следниот: 

 

Д н е в е н   р е д:  

 

1. Усвојување на Записник од 10-та Седница на Совет на Општина Берово; 

2. О Д Л У К А  за утврдување на приоритет за учество на јавен повик за користење на 
средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниoт развој за 2018 година 
за мерка 321; 

3. О Д Л У К А за давање согласност за намената на инвестицијата од Програмата за 
финансиска поддршка на руралниoт развој за 2018 година за мерка 321; 

4. Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Берово за 2018 
година;  

5. Одлука за утврдување на висината на надоместокот за издавање на лиценца за 
вршење  на угостителска дејност во кабаре, ноќен бар, дискоклуб и дискоклуб на 
отворен простор; 

6. Одлука за комунален ред и мерки за нејзино спроведување на подрачјето на Општина 

Берово; 

7. Одлука за времена дислокација на Градски пазар во Берово; 

8. Одлука за прифаќање на донација; 

9. Предлог Одлука за усогласување на намените на урбанистички план за село Русиново  

во однос на легализација на објекти надвор од дефиниран опфат на планот, за КП 

1363, КО Русиново, по барање на Белчовски Иван; 

10. Правилник за критериумите и постапката за определување на првенец на генерација 

во основните и средното училиште во Општина Берово; 

11. Квартален извештај за извршувањето на буџетот за Општина Берово за извештајниот 

период (кумулативно) за втор квартал;  

12. Квартален извештај за достасани ненамирени обврски Образец К2 за втор квартал; 

13. Квартален извештај за промените на состојбата на секое задолжување на општините 

и јавните претпријатија основани од општините Образец К3 за втор квартал; 

14. Барање на согласност за формирање на паралелки со помалку од 24 ученика за 

учебната 2018/2019 година на ООУ “Дедо Иљо Малешевски” Берово; 

15. Барање на согласност за формирање на паралелки со помалку од 25 ученика за 

учебната 2018/2019 година на ОСУ “Ацо Русковски” Берово; 

16. Барање на согласност за формирање на паралелки со помалку од 24 ученика за 

учебната 2018/2019 година на ООУ “Никола Петров Русински” с.Русиново Берово; 



17. Правилник за утврдување на редот, работното време и обезбедувањето мир на 

гробишта; 

18. Одлука за цени за користење на комунална инфраструктура на гробишта – капела; 

19. Тарифник за депонирање отпад; 

20. Шестмесечен Извештај за работа на ЈПКР “Услуга” Берово за 2018 година; 

21. Шестмесечен финансиски Извештај на ЈПКР “Услуга” Берово; 

22. ОДЛУКА за измена и дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот на 

Општина Берово за 2018 година; 

23. Одлука за прифаќање на донација; 

24. Барања од институции и граѓани;  

25. Советнички иницијативи и прашања.  

 

 

Бр. 09-2710/1                                     Совет на Општина Берово 
22.08.2018 година                                                    Претседател 
Берово                                            Јован Матеничарски 


