
    

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 16-тата (шеснаесетата) седница на Советот на Општина Берово на ден 
27.12.2018 година (четврток), со почеток во 8 (осум) часот со следниот: 
 

Д н е в е н  р е д:  
 

1. Усвојување на Записник од 15-та Седница на Совет на Општина Берово; 
2. Предлог Одлука за одобрување за користење на средства согласно Законот за 

финансиска поддршка на единиците на локалната самоуправа и единки корисници 
основани од единиците на локалната самоуправа за финансирање на доспеани, а 
неплатени обврски; 

3. Извештај за вкупниот договорен износ по доверители за финансирање на доспеани, а 
неплатени обврски; 

4. Вкупен договорен износ по доверители за финансирање на доспеани, а неплатени 
обврски; 

5. Предлог Одлука за определување на локација за закопување на мрши  на 
територијата на општина Берово; 

6. Предлог Одлука за обезбедување на механизација и техничка опрема во случај на 
појава на болеста Африканска чума кај свињите; 

7. План за контрола на популацијата на бездомни кучиња на територијата на општина 
Берово (2019 – 2021 година); 

8. Предлог О Д Л У К А за субвенционирање на 50 % од трошоците за стерилизација на 
50 (педесет) женки-кучиња на територијата на општина Берово во текот на 2019 
година; 

9. Предлог П Р А В И Л Н И К за критериумите и постапката за субвенционирање на 50 % 
од трошоците за стерилизација на 50 (педесет) женки-кучиња на територијата на 
општина Берово; 

10. Предлог Годишна Програма за работа на Совет на Општина Берово за 2019 година; 
11. ПРЕДЛОГ - 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 2019 година; 
12. ПРЕДЛОГ Tрошоци за уредување на градежното земјиште по области и објекти ( 2019 

год.); 
13. Предлог ПРОГРАМА за подршка на локалниот економски развој на Општина Берово 

за 2019 година; 
14. Измена и дополнување на Програмата за активностите на Општина Берово во 

областа на социјална заштита во 2019 година; 
15. ИЗВЕШТАЈ За реализација на Програмата за изградба, реконструкција, одржување и 

заштита на локални патишта и улици во Општина Берово во 2018 година; 
16. Предлог Одлука за прифаќање на донација; 
17. Предлог Измени и дополнувања на Одлуката за уредување на општински линиски 

превоз за подрачјето на Општина Берово; 
18. Решение за Разрешување и именување на членови на Совет за јавно здрaвје; 
19. Предлог Одлука за формирање Штаб за заштита и спасување  на општината Берово; 



20. Предлог Одлука за именување Командант, Началник и членови на Штабот за заштита 
и спасување на општината  Берово; 

21. Предлог Одлука за формирање на Единица за Пртивпожарна  заштита на општината 
Берово; 

22. Предлог Одлука за поставување Команда и командир на  Единица   за  
Противпожарна заштита на Општина Берово ; 

23. Предлог Одлука за формирање Универзална единица за заштита и спасување на 
општината Берово; 

24. Предлог Одлука за поставување Команда и командир на Универзалната единица за 
заштита и спасување ; 

25. Предлог Одлука за определување на тарифата за одбележување и одржување на авто-
такси станици на Општина Берово; 

26. ОДЛУКА на Управен одбор на ЈПКР,,Услуга”  за собирање на смет во с. Митрашинци; 
27. ОДЛУКА на Управен одбор на ЈПКР,,Услугa” за собирање на смет во с. Мачево; 
28. Деветмесечен извештај за финансиско работење за 2018 година на ЈПКР,,Услуга”-

Берово; 
29. Програма за работа на ЈПКР “Услуга” Берово за 2019 година; 
30. Програма за работа на Дом за стари лица “Д-р Иван Влашки Берово” за 2019 година; 
31. Програма за изведување на еднодневна екскурзија за учениците од III одделение при 

ООУ “Никола Петров Русински” с.Русиново, Берово; 
32. Програма за изведување на дводневна екскурзија за учениците од VI одделение при 

ООУ “Никола Петров Русински” с.Русиново, Берово; 
33. Програма за изведување на тридневна екскурзија за учениците од IX одделение при 

ООУ “Никола Петров Русински” с.Русиново, Берово; 
34. Предлог Буџет на Општина Берово за 2019 година; 
35. Предлог Буџетски Календар на Општина Берово за 2019 година; 
36. Одлука за извршување на Буџет на Општина Берово за 2019 година; 
37. ОДЛУКА за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на 

административните службеници во Општина Берово 2019 година; 
38. Барања од институции и граѓани;  
39. Советнички иницијативи и прашања.  

 
 
 

Бр.09-4175/1                                Совет на Општина Берово 
19.12.2018 година                                              Претседател 
Берово                                      Јован Матеничарски 


