
 

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 6-тата (шестата) седница на Советот на Општина Берово на ден 

02.03.2018 година (петок), со почеток во 10:00 часот со следниот: 

  

Д н е в е н   р е д:  

 

1. Усвојување на Записник од 5-та седница на Совет на Општина Берово;  

2. 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; 

3. Измена и дополнување на Годишен План за вработување за 2018 година на ООУ “Дедо 

Иљо Малешевски” Берово; 

4. Предлог О Д Л У К А за давање согласност за склучување на Меморандум за соработка 

помеѓу Советот на Општина Берово и Фондацијата за развој на локалната заедница 

Штип; 

5. Решение за разрешување и именување на членови на училишен одбор при ООУ “Дедо 

Иљо Малешевски” Берово; 

6. Барање на согласност за промена на Статут на Дом на култура “Димитар Беровски” 

Берово; 

7. Годишен Извештај за работа на Дом на култура “Димитар Беровски” Берово за 2017 

година; 

8. Програма за работа на Дом на култура “Димитар Беровски” Берово за 2018 година; 

9. Годишен Извештај на ТППЕ Берово за 2017 година; 

10. Полугодишен Извештај за работа на ООУ “Никола Петров Русински” с.Русиново, 

Берово за прво полугодие за учебната 2017/2018 година; 

11. Квартален извештај за извршувањето на буџетот за Општина Берово за извештајниот 

период (кумулативно) за четврт квартал;  

12. Квартален извештај за достасани ненамирени обврски Образец К2 за четврт квартал;  

13. Квартален извештај за промените на состојбата на секое задолжување на општините 

и јавните претпријатија основани од општините Образец К3 за четврт квартал; 

14. Предлог Измена и дополнување на Програмата за уредување на градежно земјиште 

за 2018 година; 

15. Извештај за реализација на Програмата за изградба, реконструкција и одржување на 

јавно осветлување во општина Берово за 2017 година; 

16. Извештај за реализација на Програмата за одржување на јавно зеленило во општина 

Берово за 2017 година; 



17. Извештај за реализација на Програмата за одржување на јавна чистота во општина 

Берово за 2017 година; 

18. Извештај за реализација на Програмата за заштита на населението од заразни 

болести во Општина Берово за 2017 година; 

19. Извештај за реализација на Програмата за заловување на кучиња скитници во 

Општина Берово за 2017 година; 

20. Предлог Одлука за кофинансирање на проект од Програмата за регионален 

рамномерен развој за 2018 година; 

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

областа на културата за 2017 година; 

22. Извештај за реализираните активности и исплатени средства од програмата за развој 

на спортот и спортско рекреативните активности на општина Берово за 2017 година; 

23. Извештај за реализација на Г1 Програмата за поддршка на ЛЕР во општина Берово за 

2017 година; 

24. Годишен Извештај за реализација на Програмата за енергетска ефикасност на 

општина Берово за 2017 година; 

25. Информација за реализација на програмата за Урбанистички планови во Општина 

Берово за 2017 година; 

26. Информација за реализација на програмата за располагање со градежно земјиште, т.е. 

отуѓување на градежно земјиште по пат на јавно надавање и со непосредна спогодба 

во Општина Берово за 2017 година; 

27. Одлука за oтпочнување на постапка за „Измена и дополна на ДУП Берово“ - за 

локалитет „МАНАСТИР“ во Берово, Општина Берово; 

28. Барања од институции и граѓани;  

29. Советнички иницијативи и прашања.  

 
 

 

 Бр. 09-676/1                                     Совет на Општина Берово 
 23.02.2018 година                                       Претседател 
 Берово                               Јован Матеничарски 


