
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 28-та  (дваесет и осмата) седница на Советот на Општина Берово 
на ден 26.12.2019 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 27-тата Седница на Совет на Општина Берово; 
2. Програма за работа на Советот на Општина Берово за 2020 година; 
3. Предлог Буџет на Општина Берово за 2020 година; 
4. Предлог Буџетски Календар на Општина Берово за 2020 година; 
5. Предлог Одлука за извршување на Буџет на Општина Берово за 2020 година; 
6. Предлог ОДЛУКА за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на 

платите на административните службеници во Општина Берово 2020 година; 
7. ОДЛУКА За усогласување на намените на Деталниот урбанистички план на 

Берово, во однос на легализација на објектите надвор од дефиниран опфат на 
планот за КП 3506, КО Берово вон-град, по барање на Бранко Дупкарски од 
Берово; 

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

9. Одлука за давање на времено користење без надомест на движни ствари – 
канцелариски мебел на ЈКПР “Услуга” Берово; 

10. Деветмесечен финансиски извештај за работа на ЈПКР “Услуга” Берово за 2019 
година; 

11. Програма за работа на ЈПКР “Услуга” Берово за 2020 година; 
12. Програма на ООУ “Никола Петров Русински” за изведување на еднодневна 

екскурзија на учениците од трето одделение; 
13. Програма на ООУ “Никола Петров Русински” за изведување на дводневна 

екскурзија на учениците од шесто одделение; 
14. Дополнување на П Р О Г Р А М А  (ЈД, Ј6 и ЈФ) за изградба, реконструкција и 

одржување на локални патишта и улици во Општина Беровo во 2020 година; 
15. Измена и дополнување на Програмата за комунални дејности за 2020 година 
16. ПРЕДЛОГ О Д Л У К А за давање на времено користење без надомест на 

движни ствари -кујнска маса и дупол садопер на црква Света Параскева 
с.Русиново; 

17. Предлог О Д Л У К А за продолжување на работно време на угостителски 
објекти за одредени туристички, културни и друг вид манифестации во 
општина Берово за 2020 година; 



18. Предлог Одлука за измена на Одлука за престанок и давање на времено 
користење без надомест на движни ствари 56 (педесет и шест) преносни 
компјутери – лаптопи; 

19. Предлог Одлука за прифаќање на донација “Основен Проект за водоводна 
линија за дел од ул. “Прохор Пчински” – Берово” 

20. Предлог Програма за работа на Комисијата за еднакви можности на жените и 
мажите за 2020 година; 

21. Барања од институции и граѓани; 
22. Советнички иницијативи и прашања. 

 
 

    Бр.09-4510/1                              Совет на Општина Берово 
   18.12.2019 година                              Претседател 
    Берово                                    Јован Матеничарски 


