
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 30-та  (триесетата) седница на Советот на Општина Берово на ден 
29.01.2020 година (среда), со почеток во 09:00  (девет) часот со следниот: 

Д н е в е н  р е д:   

1. Усвојување на Записник од 28-та Седница на Совет на Општина Берово; 
2. Усвојување на Записник од 29-тата Седница на Совет на Општина Берово; 
3. Предлог ОДЛУКА за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на 

платите на административните службеници во Општина Берово 2020 година; 
4. Предлог О Д Л У К А за определување на местата и условите за истакнување на 

изборни плакати за 2020 година; 
5. Предлог Одлука за утврдување на приоритетни проекти по Закон за 

задолжување на Република Македонија со заем кај Европската инвестициона 
банка; 

6. Предлог О Д Л У К А за давање согласност и овластување  за измирување 
односно пренасочување на средства од буџетската сметка на Општина Берово; 

7. Предлог  О Д Л У К А за давање согласност и овластување за потпишување на 
Договор/и за грант, согласно Договор за финансирање serapis број 2008-0446; 

8. Предлог О Д Л У К А за утврдување на приоритет за учество и користење на 
средства од Програмата за управување на водите за 2020 година, дел III точка 
1 алинеја 1 за „Изградба на нови и одржување и унапредување постојни јавни 
водоснабдителни објекти„; 

9. Предлог О Д Л У К А за сопствено учество и одобрување на финансиски 
средства на Општина Берово во реализација на проектот „Реконструкција на 
водоводна линија на ул. Даме Груев во Берово“ - oпштина Берово; 

10. Предлог О Д Л У К А за сопствено учество и одобрување на финансиски 
средства на Општина Берово во реализација на проектот “Канализациона 
мрежа за населено место с.Русиново - Општина Берово”; 

11. Предлог О Д Л У К А за утврдување на приоритет за учество и користење на 
средства за реализација на проектот “Изработка на техничка документација 
за канализациска мрежа и пречистителна станица во во с.Ратево” - Општина 
Берово; 

12. Предлог О Д Л У К А за сопствено учество и одобрување на финансиски 
средства како и утврдување на приоритетен проект за изработка на техничка 
документација за изградба на канализациони системи за одведување на 
отпадни води во Ромска населба и ул. “Пролетерски Бригади” во градот 
Берово; 



13. Предлог Одлука за сопствено учество и одобрување на финансиски средства 
како и утврдување на приоритетен проект за изградба на колектор за 
фекална канализација за с.Будинарци; 

14. Предлог О Д Л У К А за критериумите и постапката за распределба на 
средстава за финансирање на активности на здруженија на граѓани и 
фондациии од  Буџетот на Општина Берово; 

15. Предлог Годишна Програма за располагање на градежно земјиште 
сопственост на РСМ на подрачјето на Општина Берово за 2020 година; 

16. Одлука за прифаќање на иницијативата за отпочнување на постапка за ЛУПД  
- БИЛЈАНА КОЦЕВСКА Скопје; 

17. ОДЛУКА за Усогласување за легализација за КП 237 КО Берово - Фиданчо 
Неделковски Берово; 

18. Дополнување на Програмата за комунални дејности на Општина Берово за 
2020 година; 

19. Извештајот за реализација на Програмата за изградба, реконструкција, 
одржување и заштита на локални патишта и улици во општина Берово за 
2019 година; 

20. Годишен Извештај за давање на информации од јавен карактер на Општина 
Берово за период од 01.01.2019 година до 31.12.2019 година; 

21. Статут на ООУ “Никола Петров Русински” с.Русиново, Берово; 
22. Статут на ООУ “Дедо Иљо Малешевски” Берово; 
23. Извештај за работа на Дом на културата “Димитар Беровски” Берово за 2019 

година; 
24. Предлог Годишна програма за работа на Домот на културата “Димитар 

Беровски” Берово за 2020 година; 
25. Измена и дополнување на Годишен План за вработување за 2020 година на 

Домот на културата “Димитар Беровски” Берово; 
26. Одлука за висината на цената за арматура за цокла на ЈПКР “Услуга” Берово; 
27. Одлука за собирање на смет во с.Ратево на ЈПКР “Услуга” Берово; 
28. Барања од институции и граѓани; 
29. Советнички иницијативи и прашања. 

 
 

    Бр.09-280/1                              Совет на Општина Берово 
   21.01.2020 година                              Претседател 
    Берово                                    Јован Матеничарски 


