
            

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 19-тата (деветнаесетата) седница на Советот на Општина Берово на ден 
13.03.2019 година (среда), со почеток во 10 (десет) часот со следниот: 
 
 

Д н е в е н  р е д:  
 

1. Усвојување на Записник од 18-та Седница на Совет на Општина Берово; 

2. Завршна сметка на Буџетот на Општина Берово за 2018 година; 

3. Годишен Извештај на Општина Берово за 2018 година (годишна сметка, извештај за 

средствата, побарувањата, обврските и изворите на средства и нивната вредност, 

извештај за реализацијата на инвестиционите програми, наменските, капиталните и 

блок дотации и дотациите за делегирани надлежности и извештај од одговорниот 

сметководител со кој ја потврдува точноста и веродостојноста на годишната 

сметка); 

4. Одлука за прифаќање на донација; 

5. Годишен извештај за работа на ЈПКР „Услуга“ Берово за 2018 година; 

6. Годишен финансиски извештај за работа на ЈПКР „Услуга“ Берово за 2018 година; 

7. Одлука на ЈПКР “Услуга” Берово, за наплата на правосилни и извршни предмети без 

камата; 

8. Одлука за престанок на Одлука за давање на времено користење недвижни ствари – 

згради на ЈПКР “Услуга” Берово; 

9. Известување за деловна активност за 2018 година за наменска сметка на ОЈУСЗСЛ 

“Д-р Иван Влашки ” Берово за 2018 година; 

10. Финансиски извештај од завршна сметка на основен Буџет за 2018 година на 

ОЈУСЗСЛ “Д-р Иван Влашки” Берово ; 

11. Финансиски извештај од завршна сметка на самофинансирачки активности за 2018 

година на ОЈУСЗСЛ “Д-р Иван Влашки ” Берово ; 

12. Финансиски извештај од завршна сметка на ОСУ,,Ацо Русковски’’ 2018 година- 

донаторска сметка; 

13. Финансиски извештај од завршна сметка на ОСУ,,Ацо Русковски’’ 2018 година-

наменска дотација ; 

14. Финансиски извештај од завршна сметка на ОСУ,,Ацо Русковски’’ 2018 година-сметка 

за сопствени приходи ; 

15. Полугодишен извештај за работа на ОСУ,,Ацо Русковски’’ Берово за учебната 

2018/2019 година; 

16. Финансиски извештај за реализирани приходи и расходи за 2018 година на 

сопствена сметка на ООУ,,Дедо Иљо Малешевски’’ Берово ; 



 

17. Финансиски извештај за реализирани приходи и расходи за 2018 година на сметка 

донаторска- Програма- Предизвик за млади истражувачи на ООУ,,Дедо Иљо 

Малешевски’’ Берово;  

18. Финансиски извештај за реализирани приходи и расходи за 2018 година на сметка за 

наменска дотација на ООУ,,Дедо Иљо Малешевски’’ Берово;  

19. Финансиски извештај за реализирани приходи и расходи за 2018 година на сметка-

донаторска-Еразмус 2016-1-МКО1 на ООУ,,Дедо Иљо Малешевски’’ Берово; 

20. Финансиски извештај од завршна сметка од Домот на Културата ,,Димитар 

Беровски’’ – Берово за 2018 година – сметка за сопствени приходи;  

21. Финансиски извештај од завршна сметка од Домот на Културата ,,Димитар 

Беровски’’ – Берово за 2018 година- наменска дотација ; 

22. Финансиски извештај од завршна сметка од ОЈУДГ,,23Август’’- Берово за 2018 година 

– сметка за сопствени приходи;  

23. Финансиски извештај од завршна сметка од ОЈУДГ,,23Август’’- Берово за 2018 

година- донаторска сметка Инклузија на деца РОМИ во предучилишна возраст ; 

24. Финансиски извештај од завршна сметка од ОЈУДГ,,23Август’’- Берово за 2018 

година- сметка за блок дотација;  

25. Известување за деловна активност во 2018 година на Донаторска сметка 

702010221660313 Програма В-1 на ОЈУДГ,,23Август’’- Берово за 2018 година; 

26. Финансиски извештај од завршна сметка на ООУ ,,Никола Петров Русински’’ за 2018 

година – сметка за наменска дотација ; 

27. Финансиски извештај од завршна сметка на ООУ ,,Никола Петров Русински’’ за 2018 

година – сметка за самофинансирачки активности ; 

28. Извештај за реализација на програмата за активностите на Општина Берово во 

областа на културата за 2018 година ; 

29. Извештај за реализација на програмата за активностите на Општина Берово во 

областа на социјалната заштита за 2018 година; 

30. Извештај за реализација на програмата за активностите на Општина Берово во 

областа на  комуникациите, односите со јавноста и меѓународната соработка во 2018 

година; 

31. Извештај за реализација на програмата за активностите на Општина Берово во 

областа на  спортот за 2018 година ; 

32. Извештај за програмата за вклучување на Ромите, согласно локалниот акционен 

план на Општина Берово, за 2018 година; 

33. Годишен извештај за реализација на Г2 програма за активностите на Општина 

Берово за 2018 година во областа на туризмот; 

34. Извештај за реализација на Г1 програма, за поддршка на локалниот економски 

развој на Општина Берово за 2018 година; 

35. Годишен извештај за реализација на програмата за енергетска ефикасност на 

Општина Берово за 2018 година;       

36. Годишен Извештај за реализација на Програмата за јавна чистота за 2018 година; 

37. Годишен Извештај за реализација на Програмата за јавно зеленило за 2018 година; 

 

 



 

 

38. Годишен Извештај за реализација на Програмата за заловување на кучиња скитници 

за 2018 година; 

39. Годишен Извештај за реализација на Програмата за улично осветлување за 2018 

година; 

40. Годишен Извештај за реализација на Програмата за зимско одржување на локални 

улици и патишта за 2018 година; 

41. Годишен Извештај за реализација на Програма за заштита од штетно влијание на 

водите за 2018 година; 

42. Годишен Извештај за реализација на Програмата за уредување на градежното 

земјиште на подрачјето на Општина Берово за 2018 година; 

43. Годишен Извештај за реализација на Програмата за чистење на наноси и свлечишта 

на локални патишта и улици за 2018 година; 

44. Годишен Извештај за реализација на Програмата за спроведување на општи мерки за 

заштита на населението од заразни болести за 2018 година; 

45. Годишен извештај за реализациј на програмата за изработка на Урбанистички 

планови за 2018 година 

46. Полугодишен извештај за работа на Советник овластен инспектор за комунални 

работи, угостителство и туризам на Општина Берово за период од 01.07.2018 година 

до 31.12.2018 година; 

47. Полугодишен извештај за работа на овластениот градежен инспектор на Општина 

Берово за период од 01.07.2018 година до 31.12.2018 година; 

48. Полугодишен извештај за работењето на овластениот Општински инспектор за 

просвета и спорт за период од 01.07.2018 година до 31.12.2018 година; 

49. Извештај за работа на овластениот инспектор за сообраќај и локални патишта на 

Општина Берово; 

50. Годишен Извештај за работата на ТППЕ Берово за 2018 година; 
51. Годишен Извештај од ПС од ОН Берово за 2018 година; 

52. Одлука за усогласување на намените на Урбанистички план за с. Русиново во однос 

на легализација на објекти надвор од дефиниран опфат за КП 1363 КО с. Русиново; 

53. Одлука за прифаќање на донација (летниковец од ПИВАРА СКОПЈЕ АД Скопје); 

54. Одлука за прифаќање на донација (проектна документација за осветлување на 

Беровско Езеро од Електровин Виница); 

55. Барања од институции и граѓани; 

56. Советнички иницијативи и прашања.  
 
 
 
    Бр.09-808/1                                           Совет на Општина Берово 
    5.3.2019 година                                                         Претседател 
    Берово                                                   Јован Матеничарски 


