
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, 20/10 и 20/19) 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 27-та  (дваесет и седмата) седница на Советот на Општина Берово 
на ден 19.12.2019 година (четврток), со почеток во 09:00  (девет) часот со следниот: 

Д н е в е н  р е д:   

1. Усвојување на Записник од 26-тата Седница на Совет на Општина Берово; 
2. Предлог О Д Л У К А  за измена на распоредот на средствата на Буџетот на 

Општина Берово за 2019 година;  
3. Предлог О Д Л У К А за спроведување на мерки за субвенционирање на 

трошоци за комунални услуги од Буџетот на Општина Берово за 2020 година; 
4. Предлог ПРАВИЛНИК за спроведување постапка за субвенционирање на 

трошоци за комунални услуги; 
5. Предлог О Д Л У К А за утврдување на критериуми за распределба на блок 

дотацијата од програмата Н1-Основно образование по училиштата во 
Општина Берово; 

6. Р Е Ш Е Н И Е за формирање на Комисија за изготвување на Програма за 
работа на Советот  на Општина Берово за 2020 година; 

7. Предлог ПРАВИЛНИК за критериумите и постапката за реализација на 
трансфери по поднесени барања од физички лица за добивање на еднократна 
парична помош за новородено дете; 

8. Предлог – ПРОГРАМА за работа на Територијалната противпожарна единица 
за 2020 година; 

9. Г1 Предлог Програма за  подршка на  локалниот  економски развој на 
општина Берово за 2020 година; 

10. Г2 Предлог Програма за активностите на Општина Берово за 2020 година во 
областа на туризмот; 

11. Предлог Програма за енергетска ефикасност на Општина Берово за 2020 
година; 

12. Предлог Програма за активностите на Општина Берово во областа на 
културата за 2020 година; 

13.  Предлог Програма за активностите на Општина Берово во областа на 
комуникациите, односите со јавноста и меѓународната соработка за 2020 
година; 

14. Предлог Програма за активностите на Општина Берово во областа на 
социјалната заштита за 2020 година; 

15. Предлог Програма за развој на спорт и спортско рекреативни активности на 
Општина Берово за 2020 година; 

16. ИЗВЕШТАЈ за реализација на Програмата за изградба, реконструкција, одржување и 
заштита на локални патишта и улици во Општина Берово во 2019 година; 

 



17. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА за Зимско одржување на локални патишта и улици на 
територија на Општина Берово со оперативен план 2019/2020 год.; 

18. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА за заштита од штетно дејство на водите за 2020 год.; 
19. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА за изградба, реконструкција и одржување на локални 

патишта и улици во Општина Берово за 2020 год.; 
20. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА за уредување на градежно земјиште на подрачјето на 

Општина Берово за 2020 год.; 
21. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА за одржување на јавна чистота на подрачјето на 

Општина Берово за 2020 год.; 
22. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА за спроведување на општите мерки за заштита на 

населението од заразни болести, за 2020 год.; 
23. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА за изградба, реконструкција и одржување на јавното 

осветлување на територијата на општина Берово за 2020 год.; 
24. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА за комунални дејности за Општина Берово за 2020 год.; 
25. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА за одржување на јавно зеленило на подрачјето на 

општина Берово за 2020 год.; 
26. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА за третман на кучиња скитници и други нерегистрирани 

кучиња на територијата на општина Берово за 2020 год.; 
27. Предлог програма за изработка на урбанистички планови за 2020 год. на 

подрачјето на општина Берово; 
28. Предлог програма за располагање со градежно земјиште 2020 год. на општина 

Берово; 
29. ОДЛУКА за Усогласување за легализација за КП 102, КО Берово - Димовски 

Илчо Берово; 
30. ОДЛУКА за Усогласување за легализација за КП 3566, КО Берово - Ѓеринска 

Јонка Берово; 
31. ОДЛУКА за Усогласување за легализација за КП 4499 и 4515, КО Берово в.г. - 

Даутовски Драган Скопје; 
32. ОДЛУКА за Усогласување за легализација за КП 5849/2, КО Берово в.г. - 

Благица Русковска Берово;  
33. ОДЛУКА за Усогласување за легализација за КП 3887 и 3888, КО Владимирово 

- Чаушевски Венко Владимирово; 
34. Предлог ОДЛУКА за давање во сопственост и владение, користење и 

одржување на Канализација на отпадни води за населба “Мило” Берово, на 
ЈПКР Услуга Берово; 

35.  Образец за развоен План на установата за деца ОЈУДГ “23 Август” Берово за 
период од 2020 – 2022 година; 

36. Годишна Програма за работа на Општинска јавна установа за социјална 
заштита на стари лица “Д-р Иван Влашки” Берово за 2020 година; 

37. Oдлука за утврдување на максималниот износ на вредност на бодот за 
пресметување на платите на давателите на јавни услуги и на Директорот на 
Општинска јавна установа за социјална заштита на стари лица “Д-р Иван 
Влашки” Берово за 2019 година; 

38. Барања од институции и граѓани; 
39. Советнички иницијативи и прашања. 

    
   Бр.09-4369/1                              Совет на Општина Берово 
   10.12.2019 година                              Претседател 
    Берово                                    Јован Матеничарски 


