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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ 

бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина 

Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08, 20/10 и 20/19), Градоначалникот на Општина Берово донесува: 
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З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на 

 

О Д Л У К А 

за барање согласност од Владата на РСМ за реализирање на настава со физичко присуство за 

учениците од IV-то до IX-то одделение во основното образование и за учениците од средното 

образование 

 

Се објавува О Д Л У К А за барање согласност од Владата на РСМ за реализирање на настава 

со физичко присуство за учениците од IV-то до IX-то одделение во основното образование и 

за учениците од средното образование, Бр.09-2925/1 што Советот на Општина Берово ја 

донесе на седницата што се одржа на 14.09.2020 година. 

 

 

Бр.08-2962/1                                                                               ОПШТИНА  БЕРОВО 

15.09.2020 год.                                                                                Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                       Звонко Пекевски с.р 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 и член 22 став 1 точка 8 од Законот за локална 

самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02), а во врска со Протоколите за постапување на 

основните училишта и средните училишта во Република Северна Македонија за реализација 

на воспитно-образовниот процес со физичко присуство на учениците во учебната 2020/2021 

година, Советот на Општина Берово на 39-та седницата одржана на ден 14.09.2020 година 

донесе: 

 

О Д Л У К А 

за барање согласност од Владата на РСМ за реализирање на настава со физичко присуство за 

учениците од IV-то до IX-то одделение во основното образование и за учениците од средното 

образование 

 

Член 1 

Согласно првата Седница на Влада на Република Северна Македонија одржана на 01 

Септември 2020 година и усвојувањето на  Информацијата за реализација на наставата во 

основните и средните училишта во учебната 2020/2021 година и Планот за одржување на 

наставата во основните и средните училишта, како и согласно усвоените Протоколи за 

постапување на основните училишта и средните училишта во Република Северна Македонија 

за реализација на воспитно-образовниот процес со физичко присуство на учениците во 

учебната 2020/2021 година и Алгоритамот за постапување во училиштата во случај на појава 

на ученик со симптоми, сомнителен/позитивен на КОВИД-19, усвоени на истата, Советот на 

Општина Берово како основач, донесува Одлука за барање согласност од Владата на РСМ за 

реализирање на настава со физичко присуство за учениците од IV-то до IX-то одделение во 

основното образование и за учениците од средното образование. 

 

Член 2 

Врз основа на Извештајот доставен од страна на ООУ„Дедо Иљо Малешевски“ Берово се дава 

согласност од Советот на општина Берово, да се достави барање за согласност од Владата на 

РСМ за реализација на настава со физичко присуство и за учениците од четврто до деветто 

одделение во ООУ„Дедо Иљо Малешевски“ Берово и подрачните училишта. 

 

Член 3 
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Врз основа на Извештајот доставен од страна на ООУ„Никола Петров Русински“ с. Русиново, 

Берово се дава согласност од Советот на општина Берово, да се достави барање за согласност 

од Владата на РСМ за реализација на настава со физичко присуство и за учениците од четврто 

до деветто одделение во ООУ„Никола Петров Русински“ с. Русиново, Берово. 

 

Член 4 

Врз основа на Извештајот доставен од страна на ОСУ„Ацо Русковски“ Берово, се дава 

согласност од Советот на општина Берово, да се достави барање за согласност од Владата на 

РСМ за реализација на настава со физичко присуство за учениците од средното образование 

при ОСУ„Ацо Русковски“ Берово. 

 

Член 5 

Одлуката да се достави до Влада на Република Северна Македонија. 

 

Член 6 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави  во „Службен гласник 

на Општина Берово“. 

 

Бр.09-2925/1             Совет на Општина Берово 

14.09.2020 година                             Претседател 

Б е р о в о                Јован Матеничарски с.р 

 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ 

бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина 

Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08, 20/10 и 20/19), Градоначалникот на Општина Берово донесува: 

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на 

 

О Д Л У К А 

за финансирање на партиципација за посета на јавна установа за предучилишна возраст за 

деца Роми, како поддршка на Проектот  

“Инклузија на децата Роми во јавните општински установи- Детски градинки” 

 

 

Се објавува О Д Л У К А за финансирање на партиципација за посета на јавна установа за 

предучилишна возраст за деца Роми, како поддршка на Проектот “Инклузија на децата Роми 

во јавните општински установи- Детски градинки”, Бр.09-2935/1 што Советот на Општина 

Берово ја донесе на седницата што се одржа на 14.09.2020 година. 

 

 

Бр.08-2962/2                                                                               ОПШТИНА  БЕРОВО 

15.09.2020 год.                                                                                Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                        Звонко Пекевски с.р 

 

Врз основа на член 36 став 15 од Законот за локална самоуправа ( Службен весник на 

Р.Македонија бр.05/02 ), а во врска со член 183 став 7 и став 9 од Законот за заштита на децата 

(“Службен весник на Република  Македонија” Бр.23/2013………198/2018, Службен весник на 

Република Северна Македонија бр.104/19, 146/19,275/19) и Барањето за свикување на совет на 
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општината од страна на МТСП, бр.14-4671/5 од 4.8.2020 година, Советот на општина Берово 

на 39-та седница одржана на ден 14.09.2020  година донесе: 

 

О Д Л У К А 

за финансирање на партиципација за посета на јавна установа за предучилишна возраст за 

деца Роми, како поддршка на Проектот  

“Инклузија на децата Роми во јавните општински установи- Детски градинки” 

 

Член 1 

Со оваа Одлука Советот на општина Берово одобрува финансирање на партиципација 

за посета на јавна установа за предучилишна возраст за 18 (осумнаесет) деца Роми во ОЈУДГ 

“23 Август” Берово, , како поддршка на Проектот Инклузија на децата Роми во јавните 

општински установи – Детски градинки“ во износ од 1.490,00 денари за едно дете, односно 

вкупен износ од 26.820,00 денари месечно. 

 

Член 2 

Средствата за оваа намена ќе бидат обезбедени во Буџетот на општина Берово од блок 

дотации што општината ги добива од Министерството за труд и социјална политика. 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување во “Службен гласник на Општина 

Берово”. 

 

Бр.09-2935/1                                                             СОВЕТ НА ОПШТИНА БЕРОВО 

14.09.2020 година                                                                        Претседател 

Берово                                                                                    Јован Матеничарски с.р 

 

 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ 

бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина 

Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08, 20/10 и 20/19), Градоначалникот на Општина Берово донесува: 

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на 

 

Измена и дополнување на ПРОГРАМА  

 за активностите на Општина Берово во областа на социјалната заштита за 2020 година 

 

Се објавува Измена и дополнување на ПРОГРАМА за активностите на Општина Берово во 

областа на социјалната заштита за 2020 година, Бр.09-2936/1 што Советот на Општина Берово 

ја донесе на седницата што се одржа на 14.09.2020 година. 

 

 

Бр.08-2962/3                                                                               ОПШТИНА  БЕРОВО 

15.09.2020 год.                                                                                Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                        Звонко Пекевски с.р 

 

Врз пснпва на член 62 став 1 тпчка 1 пд Закпнпт за лпкална сампуправа („Сл. весник на РМ“ 
бр.5/02), а вп врска сп член 73 пд Статутпт на Општина  Берпвп („Службен гласник на Општина 
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Берпвп“ бр.13/02 и 18/07), Спветпт на ппштина Берпвп на 39-тата седница пдржана на 
14.09.2020 гпдина, дпнесе: 

 
 Измена и дппплнуваое на ПРОГРАМА  

 за активнпстите на Општина Берпвп вп пбласта на спцијалната заштита за 2020 гпдина 
 

Член 1 
 Вп ПРОГРАМА за активнпстите на Општина Берпвп вп пбласта на спцијалната заштита 
за 2020 гпдина табелата: 

 
ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ НА ДЕЛУВАЊЕ 3: СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА  

 
Ред. 
Бр. 

 
Активност 

Период на 
реализација 

 
Корисници 

Планирани 
средства 

 
1. 

Финансиска и 
друга  
помош на лицата 
со  
загрозена 
социјална  
положба 

Континуирано  
во текот на  
целата година  

• лица со ниски 
прамања;  
• приматели на 
социјална помош;  
• лицата кои се во 
загрозена  
состојба поради 
болест, болнички  
третмани и 
хируршки зафати;  
• лица кои 
претрпеле 
елементарни  
непогоди и несреќи 
и  
• лица неспособни 
за работа 

 Лица жртви 
на семејно 
насилство 

150.000,00 
денари од  
Буџет на 
Општина  
Берово 

2. Еднократна парична 
помош за новородено 
дете 

Континуирано  
во текот на  
целата година 

 Новородени деца 
чии родители се 
жители на 
Општина Берово  

200.000,00 
денари Буџет 
на Општина 
Берово 

3. Субвенционирање на 
првачањата на 
територијата на 
Општина Берово  

На почеток на 
учебната година (на 
1 септември) 

 Првачињата од 
ООУ,,Дедо Иљо 
Малешевски” и 
првачињата од 
ООУ,,Никола 
Петров 
Русински” 

200.000,00 

4. Субвенционирање на 
учениците од прва 
година на територијата 
на Општина Берово 

На почеток на 
учебната година (на 
1 септември) 

 Ученици од прва 
година кои 
своето 
образвование ќе 
го продолжат во 
ОСУ,,Ацо 
Русковски” 

200.000,00 
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5. Снабдување на 
центар за 
продолжен 
престој на лицата 
со телесна или 
ментална 
попреченост со 
соодветна опрема 

Континуирано  
во текот на  
целата година 
доколку преку 
МТСП се 
одобри 
апликацијата  

• лица со тесна или 
ментална 
попреченост 

 Лица 
неспособни 
за работа  

1.800.000,00 
 

6. Стипендија за 
најдобрите 
ученици во 
средното 
образование 

Од септември 
до мај 

Одлични ученици 
од средното 
образование кои 
освоиле награди на 
натпревари 

60.000,00 

7. Субвенционирање 
на 50 семејства од 
социјално 
ранливи 
категории со 
плаќање на 
максимум  10 
кубни метри вода 
секој месец 

Континуирано  
во текот на  
целата година 

 Лица со 
ниски 
примања или 
без примања 

 Лица 
приатели на 
социјална 
помош 

 Лица жртви 
на семејно 
насилство  
 

100.000,00 
денари- 
Буџет на 
Општина 
Берово  

 
8. 

Новогордишни 
подароци за 
децата со посебни 
потреби и деца 
без родители и 
родителска грижа 
во Мал групен дом 

Декември Децата од мал 
групен дом и дневен 
центар за лица со 
посебни потреби 

20. 000,00 
денари 
Буџет на 
Општина 
Берово  

9. Партипација на 
ромски деца за 
посета на 
предучилишна 
установа 

Континуирано 
во текот на 
цела година 

Ромски семејства со 
ниски примања  

400.000,00 

10. Набавка на 
социјални пакети 

По потреба • Социјално 
загрозени лица 
• Лица во 
загрозена состојба 
поради болест, 
болнички третман 
или хирушки зафат 
• Лица 
неспособни за 
работа 

 Лица жртви 
на семејно 
насилство 

10.000,00 

11. Подршка на 
проектни 
активности на 
Здруженија на 
граѓани за 
хуманитарни 
акции 

По потреба  Социјално 
загрозени 
лица 

 Лица во 
загрозена 
состојба 
поради 
болест, 
болнички 
третман или 
хирушки 
зафат 

 Лица 
неспособни 
за работа  

30.000,00 
денари 
Буџет на 
Општина 
Берово 
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Се заменува сп табелата: 

12. Подржка на 
иновативни 
форми од 
социјална заштита  
(50 % 
партиципација за 
обезбедување на 
топол оброг за 
лица над 65 
години во Берово 
и населени места) 

По 
иницијатива 

 Социјално 
загрозени 
лица 

 Лица во 
загрозена 
состојба 
поради 
болест, 
болнички 
третман или 
хирушки 
зафат 

 Лица 
неспособни 
за работа  

 Лица над 65 
години на кој 
им е потребна 
помош за 
реализирање 
на 
секојдневните 
активности а 
кој живеет 
сами 

500.000,00 
денари  
Буџет на 
Општина 
Берово  

13. Подршка на Стари 
изнемоштени 
лица во домашни 
услови од Берово 
и од руралните 
средини 
 

По претходно 
скенирана 
состојба од 
страна на 
членови на 
Совет за 
социјална 
заштита 
А доколку биде 
одобрена 
апликацијата 

 Лица над 65 
години на кој 
им е 
потребна 
помош за 
реализирање 
на 
секојдневнит
е активности 
а кој живеет 
сами 

1.800.000,00 

14 Внатрешно 
уредување на 
трета ламела на 
домот за стари 
лица  

По завршување 
со 
реконструкција 
на трета 
ламела 

 1жЛица над 
65 години на 
кој им е 
потребна 
помош за 
реализирање 
на 
секојдневнит
е активности 
а кој живеет 
сами 

1.000.000,00 

  
ВКУПНО  

  
 
 

 
6.470.000,00 

 
ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ НА ДЕЛУВАЊЕ 3: СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА  
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Ред. 
Бр. 

 
Активност 

Период на 
реализација 

 
Корисници 

Планирани 
средства 

 
1. 

Финансиска и 
друга  
помош на лицата 
со  
загрозена 
социјална  
положба 

Континуирано  
во текот на  
целата година  

• лица со ниски 
прамања;  
• приматели на 
социјална помош;  
• лицата кои се во 
загрозена  
состојба поради 
болест, болнички  
третмани и 
хируршки зафати;  
• лица кои 
претрпеле 
елементарни  
непогоди и несреќи 
и  
• лица неспособни 
за работа 

 Лица жртви 
на семејно 
насилство 

150.000,00 
денари од  
Буџет на 
Општина  
Берово 

2. Еднократна парична 
помош за новородено 
дете 

Континуирано  
во текот на  
целата година 

 Новородени деца 
чии родители се 
жители на 
Општина Берово  

200.000,00 
денари Буџет на 
Општина 
Берово 

3. Субвенционирање на 
првачањата на 
територијата на 
Општина Берово  

На почеток на 
учебната година (на 
1 септември) 

 Првачињата од 
ООУ,,Дедо Иљо 
Малешевски” и 
првачињата од 
ООУ,,Никола 
Петров 
Русински” 

200.000,00 

4. Субвенционирање на 
учениците од прва 
година на територијата 
на Општина Берово 

На почеток на 
учебната година (на 
1 септември) 

 Ученици од прва 
година кои 
своето 
образвование ќе 
го продолжат во 
ОСУ,,Ацо 
Русковски” 

200.000,00 

5. Стипендија за 
најдобрите 
ученици во 
средното 
образование 

Од септември 
до мај 

 Одлични 
ученици од 
средното 
образование 
кои освоиле 
награди на 
натпревари 

60.000,00 

6. Субвенционирање 
на 50 семејства од 
социјално 
ранливи 
категории со 
плаќање на 
максимум  10 
кубни метри вода 
секој месец 

Континуирано  
во текот на  
целата година 

 Лица со 
ниски 
примања или 
без примања 

 Лица 
приатели на 
социјална 
помош 

 Лица жртви 
на семејно 
насилство  

 

100.000,00 
денари- 
Буџет на 
Општина 
Берово  

 
7. 

Новогордишни 
подароци за 
децата со посебни 
потреби и деца 

Декември Децата од 
мал групен 
дом и дневен 
центар за 

20. 000,00 
денари 
Буџет на 
Општина 
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без родители и 
родителска грижа 
во Мал групен 
дом 

лица со 
посебни 
потреби 

Берово  

8. Партипација на 
ромски деца за 
посета на 
предучилишна 
установа 

Континуирано 
во текот на 
цела година 

Ромски семејства со 
ниски примања  

400.000,00 

9. Набавка на 
социјални пакети 

По потреба • Социјално 
загрозени лица 
• Лица во 
загрозена состојба 
поради болест, 
болнички третман 
или хирушки зафат 
• Лица 
неспособни за 
работа 
Лица жртви на 
семејно насилство 

10.000,00 

10. Подршка на 
проектни 
активности на 
Здруженија на 
граѓани за 
хуманитарни 
акции 

По потреба  Социјално 
загрозени 
лица 

 Лица во 
загрозена 
состојба 
поради 
болест, 
болнички 
третман или 
хирушки 
зафат 

 Лица 
неспособни 
за работа  

30.000,00 
денари 
Буџет на 
Општина 
Берово 

11. Подршка на Стари 
изнемоштени 
лица во домашни 
услови од Берово 
и од руралните 
средини 
 

По претходно 
скенирана 
состојба од 
страна на 
членови на 
Совет за 
социјална 
заштита 
А доколку биде 
одобрена 
апликацијата 

 Лица над 65 
години на кој 
им е 
потребна 
помош за 
реализирање 
на 
секојдневнит
е активности 
а кој живеет 
сами 

1.800.000,00 

12 Внатрешно 
уредување на 
трета ламела на 
домот за стари 
лица  

По завршување 
со 
реконструкција 
на трета 
ламела 

 1жЛица над 65 
години на кој 
им е потребна 
помош за 
реализирање 
на 
секојдневните 
активности а 
кој живеет 
сами 

0 денари 
Ќе биде 
реализирано 
со средства 
од Источно 
плански 
регион  
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Член 2 

 Вкупнипт изнпс на распределените средства вп табелата се менува пд 6.470.000,00 
денари вп 5.570.000,00 денари  
 

Член 3 
  Оваа измена на ПРОГРАМА за активнпстите на Општина Берпвп вп пбласта на 
спцијалната заштита за 2020 гпдина влегува вп сила сп денпт на дпнесуваое, а ќе се пбјави  
вп „Службен гласник на Општина Берпвп” и е спставен дел на Прпграмата брпј 09-4529/1 пд  
19.12.2019 гпдина 
 
Брпј 09-2936/1                                                                                Спвет на ппштина  Берпвп 
14.09.2020 гпд.                                                                                        Претседател 
 Берпвп                                  Јпван Матеничарски с.р 
 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ 

бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина 

Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08, 20/10 и 20/19), Градоначалникот на Општина Берово донесува: 

 

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на 

 

Измена на Програмата  

за активностите на Општина Берово во областа на културата во 2020 година  

 

 

Се објавува Измена на Програмата за активностите на Општина Берово во областа на 

културата во 2020 година, Бр. 09-2937/1 што Советот на Општина Берово ја донесе на 

седницата што се одржа на 14.09.2020 година. 

 

 

Бр.08-2962/4                                                                               ОПШТИНА  БЕРОВО 

15.09.2020 год.                                                                                Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                       Звонко Пекевски с.р 

 

13. Кофинансирање 
за релизавија на 2 
фаза од проектот 
доградба на 4 
занимални во 
ОЈУДГ ,,23 Август”  

По завршување 
на првата фаза  

 Деца од 
предшколска 
возраст и 
нивните 
родители  

2.400.000,00 

  
ВКУПНО  

  
 

 

 
5.570.000,00 
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Врз основа на член 62 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ 

бр.5/02), а во врска со член 73 од Статутот на Општина  Берово („Службен гласник на 

Општина Берово“ бр.13/02 и 18/07), Советот на општина Берово на 39-тата седница одржана 

на 14.09.2020 година, донесе: 

 

 Измена на Програмата  

за активностите на Општина Берово во областа на културата во 2020 година 

 

Член 1 

 Програмата за активностите на Општина Берово во областа на културата во 2020 

година, се менува  во табеларниот приказ КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ ОД ПОСЕБЕН ИНТЕРЕС ЗА 

ОПШТИНА БЕРОВО и ЗАШТИТА НА НЕДВИЖНОТО, ДВИЖНОТО И НЕМАТЕРИЈАЛНОТО КУЛТУРНО 

НАСЛЕДСТВО. 
Член 2 

Во програмата за активностите во областа на културата, делот од табелата: 

КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ ОД ПОСЕБЕН ИНТЕРЕС ЗА ОПШТИНА БЕРОВО 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА И ПОДДРШКА НА МАНИФЕСТАЦИИ  

 

Празници, 

манифестации, 

настани 

Активности Носители на 

активноста 

Извори на средства 

ЕЛС Други извори 

ЕТНО ФЕСТИВАЛ 

 

 

 

Културна 

манифестација 

Општина Берово 1 500 000,00 Министерство за 

култура 

2 август 

Илинден 

-Владимирски 

илинденски средби 

 

Културно - уметничка 

програма 

Здружение на 

граѓани, с. 

Владимирово во 

соработка со 

Општина Берово 

40 000,00  

Опрема за 

специјални намени-

трошоци за 

изнајмување на 

бина, озвучување и 

осветлување 

 Општина Берово 500 000,00  

Набавка на мобилни 

тоалети за разни 

настани 

 Општина Берово 100 000,00  

 

Се заменува со : 

КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ ОД ПОСЕБЕН ИНТЕРЕС ЗА ОПШТИНА БЕРОВО 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА И ПОДДРШКА НА МАНИФЕСТАЦИИ  

Празници, 

манифестации, 

настани 

Активности Носители на 

активноста 

Извори на средства 

ЕЛС Други извори 

ЕТНО 

ФЕСТИВАЛ 

Културна 

манифестација 

Општина 

Берово 

0,00 денари  

2 август 

Илинден 

-Владимирски 

Културно - уметничка 

програма 

Здружение на 

граѓани, с. 

Владимирово во 

0,00  
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илинденски средби 

 

соработка со 

Општина Берово 

Опрема за 

специјални намени-

трошоци за 

изнајмување на 

бина, озвучување и 

осветлување 

 Општина Берово 0,00  

Набавка на мобилни 

тоалети за разни 

настани 

 Општина Берово 0,00  

 

Целосно се брише делот од Програмата односно , табелата: 

 

ЗАШТИТА НА НЕДВИЖНОТО, ДВИЖНОТО И НЕМАТЕРИЈАЛНОТО КУЛТУРНО 

НАСЛЕДСТВО 

ЗАШТИТА НА НЕДВИЖНОТО, ДВИЖНОТО И НЕМАТЕРИЈАЛНОТО КУЛТУРНО 

НАСЛЕДСТВО 

Културно наследство Активности  Носители 

на 

активноста 

Средства Извори на 

средства 

Св. Архангел Михаил  Реализација на 

непосредна заштита, 

конзервација и 

реставрација, како и 

изведба на електрична 

инсталација на црквата 

Св. Архангел Михаил 

во Берово по одобрена 

апликација од страна 

на Министерството за 

култура 

Општина 

Берово 

6 070 000,00 

денари 

Министерство 

за култура 

     

Вкупно   6 070 000,00 

денари 

 

 

Член 3 

 Вкупниот износ на распределените средства во табелата КУЛТУРНИ 

МАНИФЕСТАЦИИ ОД ПОСЕБЕН ИНТЕРЕС ЗА ОПШТИНА БЕРОВО    се менува од                  

2 722 000,00 денари во 582 000,00 денари. 

Износот од табелата ЗАШТИТА НА НЕДВИЖНОТО, ДВИЖНОТО И НЕМАТЕРИЈАЛНОТО 

КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО  6 070 000,00 денари во целост се брише. 

 

Член 4 

  Оваа измена на Програмата за активностите на Општина Берово во областа на 

културата во 2020 година влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави  во „Службен 

гласник на Општина Берово” и е составен дел на Програмата број 09-4527/1од 19.12.2019 

година 

 

Број 09-2937/1                                                                              Совет на општина  Берово 

14.09.2020 год.                                                                                   Претседател 

 Берово                                  Јован Матеничарски с.р 
 



15.09.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.36 16 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ 

бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина 

Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08, 20/10 и 20/19), Градоначалникот на Општина Берово донесува: 

 

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на 

 

Одлука за Измена на Одлуката 

за утврдување на цените за изнајмување на користење  

на противпожарна опрема со која располага Територијалната  

против пожарна единица 

 

 

Се објавува Одлука за Измена на Одлуката за утврдување на цените за изнајмување на 

користење на противпожарна опрема со која располага Територијалната против пожарна 

единица, Бр. 09-2938/1 што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа 

на 14.09.2020 година. 

 

 

Бр.08-2962/5                                                                               ОПШТИНА  БЕРОВО 

15.09.2020 год.                                                                                Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                       Звонко Пекевски с.р 

 

Врз основа на член 5 член 8 и член 49 од Законот за пожарникарство (бр. 67/04, 81/07, 55/13, 

158/14, 193/15, 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 152/19) член 

36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/2002) и член 19 

став 2 точка 43 од Статутот на општина Берово (Сл. гласник на Општина Берово 

бр.13/2002...19/20) Советот на Општина Берово на 39-та Седницата на Совет одржана на ден 

14.09.2020 година донесе 

 

Одлука за Измена на Одлуката 

за утврдување на цените за изнајмување на користење  

на противпожарна опрема со која располага Територијалната  

против пожарна единица 

 

Член 1 

 Се врши измена на Одлуката за утврдување на цените за изнајмување на користење на 

противпожарна опрема со која располага Територијалната против пожарна единица Бр.07-

782/1 од 28.07.2006 година. 

Член 2 

Член 3 точка 15 во табелата од Одлуката за утврдување на цените за изнајмување на 

користење на противпожарна опрема со која располага Територијалната против пожарна 

единица Бр.07-782/1 од 28.07.2006 година се менува и гласи: 

„ 

15. противпожарно теренско возило 

Опел фронтера 

до 10 км, - 

до 20км, - 

и до 40 км, - 

1.000,00 

2.000,00 

4.000,00 

                       „ 

 



15.09.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.36 17 

Член 3 

Останатите одредби од Одлуката за утврдување на цените за изнајмување на 

користење на противпожарна опрема со која располага Територијалната против пожарна 

единица Бр.07-782/1 од 28.07.2006 година остануваат непроменети. 

 

Член 4 

 Оваа Одлука влегува со сила со денот на донесувањето и ќе се објави во “Службен 

Гласник на Општина Берово”. 

 

  Бр.09-2938/1                                                                            Совет на Општина Берово 

   14.09.2020 година                                                                                   Претседател 

   Б е р о в о                                        Јован Матеничарски с.р 

 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ 

бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина 

Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08, 20/10 и 20/19), Градоначалникот на Општина Берово донесува: 

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на 

 

О Д Л У К А 

за субвенционирање на 100 % од трошоците за стерилизација на 30 женки-кучиња на 

територијата на општина Берово во текот на 2020 година 

 

 

Се објавува О Д Л У К А за субвенционирање на 100 % од трошоците за стерилизација на 30 

женки-кучиња на територијата на општина Берово во текот на 2020 година, Бр. 09-2939/1 што 

Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 14.09.2020 година. 

 

 

 

Бр.08-2962/6                                                                               ОПШТИНА  БЕРОВО 

15.09.2020 год.                                                                                Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                        Звонко Пекевски с.р 

 

Врз основа на член 62 став 1 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на РМ“ 

бр.05/2002) и член 75 став 3 од од Статутот на Општина Берово („Службен Гласник на 

Општина Берово“ бр. 13/2002, 18/2007, 30/2008,  20/2010 и 20/19), a во врска со член 28 став 5 

од Законот за заштита и благосостојба на животните, (“Службен Весник на Република 

Македонија” бр.149/2014, 149/2015 и 53/2016),  Советот на општина Берово, на 39-та седница 

одржана на ден 14.09.2020 година, ја донесе следната: 

 

О Д Л У К А 

за субвенционирање на 100 % од трошоците за стерилизација на 30 женки-кучиња на 

територијата на општина Берово во текот на 2020 година 

 

Член 1 

Општина Берово ќе врши субвенционирање на 100% од трошоците, но не повеќе од 

3.600,00 денари (три илјади и шестотини денари) по куче, за стерилизација на 30 (триесет) 

женки-кучиња на територијата на општина Берово, во текот на 2020 година. 
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Со оваа Одлука се утврдуваат компонентите, корисниците, критериумите и постапката 

за спроведување. 

Член 2 

Cубвенцијата се состои од: 

• Покривање на 100% од трошоците но не повеќе од 3.600,00 денари (три илјади и 

шестотини денари) по куче, кои лицето - сопственик на женка-куче ги има направено за 

стерилизација на истото. 

Член 3 

Општина Берово на својата веб страна ќе објави јавен повик за субвенционирање на 

100% од трошоците, но не повеќе од 3.600,00 денари (три илјади и шестотини денари) по 

куче, за стерилизација на 30 (триесет) женки-кучиња на територијата на општина Берово во 

текот на 2020 година. 

Јавниот повик ќе трае во текот на целата 2020 година или до исполнување на квотата 

од 30 (триесет)  уредни и комплетни Барања за субвенционирање, во зависност од тоа што 

попрво ќе истече или ќе се исполни. 

Член 4 

Доколку на повикот се пријават повеќе од 30 (триесет) лица кои ги исполнуваат 

условите за субвенцинирање, Комисијата ќе го примени принципот “прв дојден- прв 

услужен”, односно правото ќе го остварат првите 30 (триесет) лица, чии Барања за 

субвенционирање ќе бидат навремени и кои во целост ги исполнуваат условите од повикот. 

 

Член 5 

Субвенционирањето од средствата на Буџетот на општина Берово ќе можат да го користат 

сопственици на женки кучиња кои во рок од 30 (триесет) дена од извршената стерилизација на 

кучето, до Општина Берово ќе поднесат Барање за субвенционирање на 100% од трошоците, 

но не повеќе од 3.600,00 денари (три илјади и шестотини денари) по куче, за стерилизација 

на женка-куче со следната документација: 

 

 фотокопија од лична карта на сопственикот (како доказ дека има регистрирана адреса 

на живеење на територијата на општина Берово); 

 Доказ дека кучето е чипирано (како доказ за сопственост на кучето); 

 Потврда од Регистрирана ветеринарна установа за извршена стерилизација на кучето; 

 Доказ за извршена уплата на средства, како и висината на трошоците за извршената 

стерилизација; 

 фотокопија од трансакциска сметка на сопственикот на кучето. 

 

Доколку барателот на субвенцијата е сопственик на повеќе женки-кучиња и на сите 

има направено стерилизација, истиот треба да поднесе онолку барања колку што има 

третирани кучиња, односно посебно барање за секое куче. 

Член 6 

Средствата предвидени во Буџетот за оваа намена, врз основа на уредно и комплетно 

поднесено Барање, ќе ги доделува Градоначалникот на Општина Берово. 

Член 7 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 

Гласник на Општина Берово”. 

 

Бр.09-2939/1                                                          Совет на Општина Берово 

14.09.2020 година                                                             Претседател 

Б е р о в о                                                                    Јован Матеничарски с.р 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ 

бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина 

Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08, 20/10 и 20/19), Градоначалникот на Општина Берово донесува: 

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на 

 

П Р А В И Л Н И К 

за критериумите и постапката за субвенционирање 

на 100 % од трошоците за стерилизација на 30 (триесет) женки-кучиња  

на територијата на општина Берово 
 

Се објавува П Р А В И Л Н И К за критериумите и постапката за субвенционирање 

на 100 % од трошоците за стерилизација на 30 (триесет) женки-кучиња на територијата на 

општина Берово, Бр. 09-2940/1 што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што 

се одржа на 14.09.2020 година. 
 

Бр.08-2962/7                                                                               ОПШТИНА  БЕРОВО 

15.09.2020 год.                                                                                Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                       Звонко Пекевски с.р 

 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на 

РМ“ бр.05/2002) и член 19 став 2 точка 11 од од Статутот на Општина Берово („Службен 

Гласник на Општина Берово“ бр. 13/2002, 18/2007, 30/2008 и 20/2010), a во врска со член 28 

став 5 од Законот за заштита и благосостојба на животните, (“Службен Весник на Република 

Македонија” бр.149/2014, 149/2015 и 53/2016), Советот на Општина Берово на 39-та седница 

одржана на ден 14.09.2020 година донесе: 

 

П Р А В И Л Н И К 

за критериумите и постапката за субвенционирање 

на 100 % од трошоците за стерилизација на 30 (триесет) женки-кучиња  

на територијата на општина Берово 

 

Член 1 

 Општина Берово ќе врши субвенционирање на 100 % од трошоците, но не повеќе од 

3.600,00 денари (три илјади и шестотини денари) по куче, за стерилизација на 30 (триесет) 

женки-кучиња на територијата на општина Берово. 

 

 Со овој Правилник се утврдуваат условите под кои може да се поднесе Барање за 

субвенционирање на 100% од трошоците, но не повеќе од 3.600,00 денари (три илјади и 

шестотини денари) по куче,  за стерилизација на женки-кучиња на територијата на општина 

Берово, како и критериумите и постапката за субвенционирање. 

 

Член 2 

 Cубвенцијата се состои од: 

 

• Покривање на 100% од трошоците, но не повеќе од 3.600,00 денари (три илјади и 

шестотини денари) по куче,  кои лицето - сопственик на женка-куче ги има направено за 

стерилизација на истото. 
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Член 3 

 Средствата наменети за оваа намена ќе се исплатат на начин што лицето - сопственик 

на женско куче, во рок од 30 (триесет) дена од извршената стерилизација на кучето, до 

Општина Берово ќе поднесе Барање за субвенционирање на 100% од трошоците, но не повеќе 

од 3.600,00 денари (три илјади и шестотини денари) по куче, за стерилизација на женка-куче 

со следната документација: 

 

 фотокопија од лична карта на сопственикот (како доказ дека има регистрирана адреса 

на живеење на територијата на општина Берово); 

 Доказ дека кучето е чипирано (како доказ за сопственост на кучето); 

 Потврда од Регистрирана ветеринарна установа за извршена стерилизација на кучето; 

 Доказ за извршена уплата на средства, како и висината на трошоците за извршената 

стерилизација; 

 фотокопија од трансакциска сметка на сопственикот на кучето. 

  

Член 4 

 Доколку барателот на субвенцијата е сопственик на повеќе женки-кучиња и на сите 

има направено стерилизација, истиот треба да поднесе онолку барања колку што има 

третирани кучиња, односно посебно барање за секое куче. 

 

  Член 5 

 За првите 30 (триесет) уредно поднесено Барање до општината, ќе се врши исплата на 

100% од трошоците кои лицето - сопственик на женка-куче ги има направено за стерилизација 

на истото, од Буџетот на Општина Берово. 

 

Член 6 

 Средствата предвидени во Буџетот за оваа намена, ќе ги доделува Градоначалникот на 

Општина Берово. 

 

За секое поднесено Барање, од страна на Комисија формирана од Градоначалникот ќе 

се изготвува Записник за утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите за 

субвенционирање. 

 

Доколку барателот достави некомплетна документација, Комисијата од став 2 на овој 

член е должна да му достави известување на барателот и да го задолжи во рок од 5 работни 

дена по приемот на известувањето да ги комплетира документите.  

 

Доколку барателот не ги комплетира документите во рокот предвиден во став 3 од овој 

член, ќе се смета дека не ги исполнува условите за субвенционирање и Барањето ќе му биде 

одбиено. 

 

Доколку барателот достави уредна и комплетна документација, од страна на 

Градоначалникот на Општина Берово ќе биде донесено Решение за субвенционирање на дел 

од трошоците за стерилизација на женки-кучиња на територијата на општина Берово. 

 

Барањето, еден примерок од Записникот од Комисијата и еден примерок од Решението 

за субвенционирање на дел од трошоците за стерилизација на женки-кучиња на територијата 

на општина Берово се доставува до Одделението за финансиски прашања.   
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По еден примерок од Решението за субвенционирање на дел од трошоците за 

стерилизација на женски кучиња на територијата на општина Берово се доставува и до 

барателот и до Архива на Општина Берово.  

 

Член 7 

Доколку на повикот се пријават повеќе од 30 (триесет) лица кои ги исполнуваат 

условите за субвенцинирање, Комисијата ќе го примени принципот “прв дојден- прв 

услужен”, односно правото ќе го остварат првите 30 (триесет) лица, чии Барања за 

субвенционирање ќе бидат навремени и кои во целост ги исполнуваат условите од повикот. 

 

Член 8 

Правилникот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен 

Гласник на Општина Берово”. 

 

 Број 09 - 2940/1                             Совет на Општина Берово 

 14.09.2020 година                     Претседател 

 Берово               Јован Матеничарски с.р 

 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ 

бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина 

Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08, 20/10 и 20/19), Градоначалникот на Општина Берово донесува: 

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на 

 

Измена 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 Берово 

во 2020 година 

 

Се објавува Измена 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 Берово во 2020 година, Бр. 09-2941/1 

што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 14.09.2020 година. 

 

 

Бр.08-2962/8                                                                               ОПШТИНА  БЕРОВО 

15.09.2020 год.                                                                                Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                        Звонко Пекевски с.р 

 

Врз основа на  член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ 

БР.5/2002),а во врска со член 14 став 4 и член 15 став 3 од Законот за јавни патишта (Сл. 

Весник на РМ бр.84/08........163/16) и член 19 став 2 точка 12 од Статутот на Општина 

Берово,Советот на Општина Берово на 39-тата седница одржана на 14.09.2020 год. донесе: 

 

Измена 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 Берово 

во 2020 година 
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Член 1 

Се врши дополнување на Програма (ЈД, Ј6 и ЈФ) за изградба,реконструкција и 

одржување на локални патишта и улици во Општина Берово во 2020 година, со бр. 09-4533/1 

од 19.12.2019 год. , Дополнување на Програмата (ЈД,Ј6 и ЈФ) бр.09-4651/1 од 26.12.2019 год. , 

Дополнување на програмата бр.09-440/1 од 29.01.2020 год. ,Дополнување на програмата 

бр.09-1563/1 од 13.05.2020 год. и Дополнување на програмата бр09-2378/1 од 29.07.2020 год. 

донесени од Советот на Општина Берово. 

Член 2 

 Во точка 1 Изградба, доизградба,реконструкција и санирање на улици во Општина 

Берово се вршат следните измени: 

 

 Во подточка 1.1 Изградба и доизградба на улици во алинеа 1 ул.„20“ Ширината –втора 

фаза вредноста „6.700.000 ден.“ се менува и гласи „7.235.394 ден.“ 

            Во истата подточка  во алинеа 2 ул.„Плачковица 2“ вредноста „1.390.000 ден. “се 

менува и гласи „854.606 ден“. 

Член 3 

Останатите одредби од  Програма(ЈД, Ј6 и ЈФ) за изградба,реконструкција и 

одржување на локални патишта и улици во Општина Берово во 2020 година, со бр. 09-4533/1 

од 19.12.2019 год. , Дополнување на Програмата (ЈД,Ј6 и ЈФ) бр.09-4651/1 од 26.12.2019 год., 

Дополнување на програмата бр.09-440/1 од 29.01.2020 год., Допoлнување на програмата 

бр.09-1563/1 од 13.05.2020 год., донесени од Советот на Општина Берово и Дополнување на 

програмата бр09-2378/1 од 29.07.2020 год., остануваат исти. 

 

Член 4 

Овие измени и дополнувања влегуваат во сила со денот на донесувањето и ќе се 

објават  во „Службен Гласник на Општина Берово„ . 

 

 

       Бр. 09-2941/1      Совет на Општина Берово                                                               

        14.09.2020 година      Претседател 

          Берово,                                                                                Јован Матеничарски с.р 

                                                                                            

          Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на 

РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина 

Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08, 20/10 и 20/19), Градоначалникот на Општина Берово донесува: 

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на 

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на Тримесечен извештај  за финансиско работење на  

ЈПКР ,,Услуга’’ – Берово за 2020 година 

 

Се објавува З А К Л У Ч О К за усвојување на Тримесечен извештај  за финансиско работење 

на ЈПКР ,,Услуга’’– Берово за 2020 година, Бр. 09-2942/1 што Советот на Општина Берово ја 

донесе на седницата што се одржа на 14.09.2020 година. 

 

Бр.08-2962/9                                                                               ОПШТИНА  БЕРОВО 

15.09.2020 год.                                                                                Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                        Звонко Пекевски с.р 
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                       Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа 

(„Сл.весник на РМ“ бр.5/02), член 19 став 2 точка 44 од Статутот на Општина Берово 

(„Службен гласник на Општина Берово“бр.13/02 и 18/07), Советот на Општина Берово на 39-

тата седница одржана на  14.09.2020 година донесе: 

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на Тримесечен извештај  за финансиско работење на  

ЈПКР ,,Услуга’’ – Берово за 2020 година 

 

1. Се усвојува Тримесечен извештај  за финансиско работење на ЈПКР ,,Услуга’’ – 

Берово за 2020 година, Бр.01-268/7 од 10.08.2020 година. 

 

2. Овој Заклучок влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 

гласник на Општина Берово“. 

 

 

Бр.09-2942/1                                                                         Совет на Општина Берово 

14.09.2020 година                                                                           Претседател 

Б е р о в о                                                                                  Јован Матеничарски с.р 

 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ 

бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина 

Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08, 20/10 и 20/19), Градоначалникот на Општина Берово донесува: 

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на 

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на 

Шестмесечен Финансиски Извештај за работа на ЈПКР “Услуга” Берово  

за 2020 година 

 

Се објавува З А К Л У Ч О К за усвојување на Шестмесечен Финансиски Извештај за работа 

на ЈПКР “Услуга” Берово за 2020 година, Бр. 09-2943/1 што Советот на Општина Берово го 

донесе на седницата што се одржа на 14.09.2020 година. 

 

Бр.08-2962/10                                                                               ОПШТИНА  БЕРОВО 

15.09.2020 год.                                                                                Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                       Звонко Пекевски с.р 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ 

бр.5/02), член 19 став 2 точка 44 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на 

Општина Берово“бр. 13/02, 18/07, 30/08, 20/10 и 20/19) , Советот на Општина Берово на 39-

тата седница одржана на 14.09.2020 година донесе: 

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на 

Шестмесечен Финансиски Извештај за работа на ЈПКР “Услуга” Берово  

за 2020 година 
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1. Советот на Општина Берово дава согласност на Шестмесечен Финансиски Извештај за 

работа на ЈПКР “Услуга” Берово за 2020 година, Бр.01-268/5 од 10.08.2020 година. 

 

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 

гласник на Општина Берово“. 

 

Бр.09-2943/1                                                                     Совет на Општина Берово 

14.09.2020 година                                                                               Претседател 

Б е р о в о                                                                                      Јован Матеничарски с.р            

 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ 

бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина 

Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08, 20/10 и 20/19), Градоначалникот на Општина Берово донесува: 

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на 

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на 

Шестмесечен Извештај за работа на ЈПКР “Услуга” Берово за 2020 година 

 

 

Се објавува З А К Л У Ч О К за усвојување на Шестмесечен Извештај за работа на ЈПКР 

“Услуга” Берово за 2020 година, Бр. 09-2944/1 што Советот на Општина Берово го донесе на 

седницата што се одржа на 14.09.2020 година. 

 

 

Бр.08-2962/11                                                                               ОПШТИНА  БЕРОВО 

15.09.2020 год.                                                                                    Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                            Звонко Пекевски с.р 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ 

бр.5/02), член 19 став 2 точка 44 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на 

Општина Берово“бр. 13/02, 18/07, 30/08, 20/10 и 20/19) , Советот на Општина Берово на 25-

тата седница одржана на 06.11.2019 година донесе: 

 

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на 

Шестмесечен Извештај за работа на ЈПКР “Услуга” Берово за 2020 година 

 

1. Советот на Општина Берово дава согласност на Шестмесечниот  Извештај за работа на 

ЈПКР “Услуга” Берово за 2020 година, Бр.01-268/3 од 10.08.2020 година. 

 

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 

гласник на Општина Берово“. 

 

Бр.09-2944/1                                                                     Совет на Општина Берово 

14.09.2020 година                                                                               Претседател 

Б е р о в о                                                                                      Јован Матеничарски   с.р          
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ 

бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина 

Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08, 20/10 и 20/19), Градоначалникот на Општина Берово донесува: 

 

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на 

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на Извештај за работата на Полициската станица од општа надлежност Берово 

за I (прво) полугодие од 2020 година 

 

Се објавува З А К Л У Ч О К за усвојување на Извештај за работата на Полициската станица 

од општа надлежност Берово за I (прво) полугодие од 2020 година, Бр. 09-2945/1 што Советот 

на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 14.09.2020 година. 

 

Бр.08-2962/12                                                                               ОПШТИНА  БЕРОВО 

15.09.2020 год.                                                                                Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                        Звонко Пекевски с.р 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на 

РМ“бр.5/02), член 76 став 1 од Статутот на Општина Берово („Сл.гласник на Општина 

Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), а во врска со член 25 став 1 од Законот за полиција 

(„Сл.весник на РМ“ бр.114/06........64/2018), Советот на Општина Берово на 39-тата седница 

одржанa на 14.09.2020 година донесе: 

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на Извештај за работата на Полициската станица од општа надлежност Берово 

за I (прво) полугодие од 2020 година 

 

1. Советот на Општина Берово го усвои  Извештај за работата на Полициската станица од 

општа надлежност Берово за I (прво) полугодие од 2020 година, Ев.бр.22.28.10-183/20. 

 

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 

гласник на Општина Берово“. 

 

Бр.09-2945/1                                                                         Совет на Општина Берово 

14.09.2020 година                                                                          Претседател 

Б е р о в о                                                                                 Јован Матеничарски с.р 

 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ 

бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина 

Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08, 20/10 и 20/19), Градоначалникот на Општина Берово донесува: 

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на 

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на Годишен Извештај за работа на 

 OОУ “Дедо Иљо Малешевски’’ Берово за учебната 2019/2020 година 
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Се објавува З А К Л У Ч О К за усвојување на Годишен Извештај за работа на OОУ “Дедо 

Иљо Малешевски’’ Берово за учебната 2019/2020 година, Бр. 09-2946/1 што Советот на 

Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 14.09.2020 година. 

 

Бр.08-2962/13                                                                               ОПШТИНА  БЕРОВО 

15.09.2020 год.                                                                                 Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                         Звонко Пекевски с.р 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ 

бр.5/02), член 19 став 2 точка 31 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на 

Општина Берово“бр. 13/02, 18/07, 30/08, 20/10 и 20/19) ,  а во врска со член 108 став 1 алинеа 2 

од Законот за основното образование („Сл.весник на РСМ“ бр.161/19), Советот на Општина 

Берово на 39-тата седница одржана на  14.09.2020 година донесе: 

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на Годишен Извештај за работа на 

 OОУ “Дедо Иљо Малешевски’’ Берово за учебната 2019/2020 година 

 

 

1. Се усвојува Годишниот Извештај за работа на OОУ “Дедо Иљо Малешевски’’  Берово 

за учебната 2019/2020 година, Бр.01-244/1 од 14.08.2020 година 

 

2. Овој Заклучок влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 

гласник на Општина Берово“. 

 

 

Бр.09-2946/1                                                                         Совет на Општина Берово 

14.09.2020 година                                                                             Претседател 

Б е р о в о                                                                                    Јован Матеничарски с.р 

 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ 

бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина 

Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08, 20/10 и 20/19), Градоначалникот на Општина Берово донесува: 

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на 

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на  

Годишна програма за работа на  

ОСУ “Ацо Русковски” Берово за 2020/2021 година 

 

Се објавува З А К Л У Ч О К за усвојување на Годишна програма за работа на ОСУ “Ацо 

Русковски” Берово за 2020/2021 година, Бр. 09-2947/1 што Советот на Општина Берово го 

донесе на седницата што се одржа на 14.09.2020 година. 

 

 

Бр.08-2962/14                                                                               ОПШТИНА  БЕРОВО 

15.09.2020 год.                                                                                Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                        Звонко Пекевски с.р 
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Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ 

бр.5/02), член 19 став 2 точка 44 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на 

Општина Берово“бр. 13/02, 18/07, 30/08, 20/10 и 20/19) , а во врска со член 29 став 5 и став 6 

од Законот за средното образование (“Службен Весник на Република Македонија” 

Бр.44/1995....64/2018), Советот на Општина Берово на 39-тата седница одржана на 14.09.2020 

година донесе: 

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на  

Годишна програма за работа на  

ОСУ “Ацо Русковски” Берово за 2020/2021 година 

 

1. Советот на Општина Берово ја усвои Годишната Програма за работа на ОСУ “Ацо 

Русковски” Берово за 2020/2021 година, Бр.02-522/1 од 25.08.2019 година со прилог 

Календар за работа за учебната 2020/2021 година доставен со допис бр.03-581/1 од 

10.09.2020 година. 

 

2. Овој Заклучок влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 

гласник на Општина Берово“. 

 

 

Бр.09-2947/1                                                                         Совет на Општина Берово 

14.09.2020 година                                                                           Претседател 

Б е р о в о                                                                                  Јован Матеничарски с.р 

 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ 

бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина 

Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08, 20/10 и 20/19), Градоначалникот на Општина Берово донесува: 

 

 

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на 

 

И З М Е Н А   Н А   Р Е Ш Е Н И Е 

за избор на претседател и членови на 

Комисијата за јавни дејности  

 

 

 

 

Се објавува И З М Е Н А   Н А   Р Е Ш Е Н И Е за избор на претседател и членови на 

Комисијата за јавни дејности, Бр. 09-2948/1 што Советот на Општина Берово го донесе на 

седницата што се одржа на 14.09.2020 година. 

 

 

 

Бр.08-2962/15                                                                               ОПШТИНА  БЕРОВО 

15.09.2020 год.                                                                                Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                        Звонко Пекевски с.р 



15.09.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.36 28 

Врз основа на член 32 став 2, став 3 и став 4 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на 

РМ“ бр.5/02),  член 19 став 2 точка 38 од од Статутот на Општина Берово („Службен гласник 

на Општина Берово“ бр.13/02) и член 9 став 1 алинеа 2 од Статутот за измена и дополнување 

на Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр. 18/07), Советот 

на Општина Берово на 39-тата седница одржана на 14.09.2020 година, донесе: 

 

 

И З М Е Н А   Н А   Р Е Ш Е Н И Е 

за избор на претседател и членови на 

Комисијата за јавни дејности  

 

1. Во член 1 став 1 алинеја 4 од Решението за избор на претседател и членви на 

Комисијата за јавни дејности, Влатко Буровски – член се заменува со Габриела 

Чучурска – член. 

 

2. Оваa измена е составен дел на Решението за избор на претседател и членви на 

Комисијата за јавни дејности Бр.09-2586/1 од 15.11.2017 година, влегува во сила со 

денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Берово“. 

 

 

Бр.09-2948/1                                                                           Совет на Општина Берово 

14.09.2020 година                                                                             Претседател 

Б е р о в о                                                                                    Јован Матеничарски с.р 

 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ 

бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина 

Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08, 20/10 и 20/19), Градоначалникот на Општина Берово донесува: 

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на 

 

И З М Е Н А   Н А   Р Е Ш Е Н И Е 

за избор на претседател и членови на 

Комисијата за урбанизам, комунални дејности и 

заштита на животната средина 

 

Се објавува И З М Е Н А   Н А   Р Е Ш Е Н И Е за избор на претседател и членови на 

Комисијата за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина, Бр. 09-2949/1 

што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 14.09.2020 година. 

 

 

Бр.08-2962/16                                                                               ОПШТИНА  БЕРОВО 

15.09.2020 год.                                                                                Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                        Звонко Пекевски с.р 

 

Врз основа на член 32 став 2, став 3 и став 4 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на 

РМ“ бр.5/02), член 19 став 2 точка 38 и 52 став 1 алинеа 2 и став 2 од Статутот на Општина 

Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Советот на 

Општина Берово на 39-тата седница одржана на 14.09.2020 година, донесе: 
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И З М Е Н А   Н А   Р Е Ш Е Н И Е 

за избор на претседател и членови на 

Комисијата за урбанизам, комунални дејности и 

заштита на животната средина 

 

1. Во член 1 став 1 алинеја 5 од Решението за избор на претседател и членови на 

Комисијата за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина, Влатко 

Буровски – член се заменува со Габриела Чучурска - член. 

 

2. Оваa измена е составен дел на Решението за избор на претседател и членови на 

Комисијата за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина Бр.09-

2582/1 од 15.11.2017 година, влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави 

во „Службен гласник на Општина Берово“. 

 

 

Бр.09-2949/1                                                                          Совет на Општина Берово 

14.09.2020 година                                                                             Претседател 

Б е р о в о                                                                                    Јован Матеничарски с.р 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Службен Весник на 

Република Македонија” бр.5/2002), и член 19 став 2 точка 44 од Статутот на Општина Берово 

(“Службен гласник на Општина Берово” бр.13/2002, 18/2007, 30/2008 и 20/2010), член 4 од 

Правилникот за критериумите, постапката и реализацијата на трансфери по поднесени барања 

за еднократна парична помош на физички лица (“Службен гласник на Општина Берово” 

бр.16/2019) Советот на Општина Берово на 39-тата седница одржана на ден 14.09.2020 година 

донесе: 

Р Е Ш Е Н И Е 

за доделување на средства од  

Буџетот на Општина Берово за 2020 година 

 

1. На Гоце Лиговски од с.Митрашинци, општина Берово со ЕМБГ хххх, му се 

доделуваат 30.000,оо денари како еднократната парична помош за лекување 

на неговиот малолетен син Горазд Лиговски. 

 

2. Средствата за таа намена ќе бидат исплатени од Буџетот на Општина Берово 

за 2020 година, програма А0, потставка 412110 – постојана  резерва 

(непредвидливи расходи). 

 

3. Се задолжува Одделението за финансиски прашања на Општина Берово да 

го спроведе ова Решение на трансакциска сметка бр.ххх од УНИ Банка на 

Гоце Лиговски. 

 

4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 

“Службен гласник на Општина Берово”. 

 

Бр.09-2633/2                                             Совет на Општина Берово                             

14.09.2020 година                                                                     Претседател 

Берово                                                                               Јован Матеничарски с.р 
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Доставено до:  

- именуваниот; 

-одделение за финансиски прашања; 

 -архива 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Службен Весник на 

Република Македонија” бр.5/2002), и член 19 став 2 точка 44 од Статутот на Општина Берово 

(“Службен гласник на Општина Берово” бр.13/2002, 18/2007, 30/2008 и 20/2010), член 4 од 

Правилникот за критериумите, постапката и реализацијата на трансфери по поднесени барања 

за еднократна парична помош на физички лица (“Службен гласник на Општина Берово” 

бр.16/2019) Советот на Општина Берово на 39-тата седница одржана на ден 14.09.2020 година 

донесе: 

Р Е Ш Е Н И Е 

за доделување на средства од  

Буџетот на Општина Берово за 2020 година 

 

5. На Тушевска Сузана од с.Русиново, општина Берово со ЕМБГ хххх, и се 

доделуваат 15.000,оо денари како еднократната парична помош за лекување/ 

 

6. Средствата за таа намена ќе бидат исплатени од Буџетот на Општина Берово 

за 2020 година, програма А0, потставка 412110 – постојана  резерва 

(непредвидливи расходи). 

 

7. Се задолжува Одделението за финансиски прашања на Општина Берово да 

го спроведе ова Решение на трансакциска сметка бр.хххх од УНИ Банка на 

Тушевска Сузана. 

 

8. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 

“Службен гласник на Општина Берово”. 

 

Бр.09-2006/2                                             Совет на Општина Берово                             

14.09.2020 година                                                             Претседател 

Берово                                                                             Јован Матеничарски с.р 
 

Доставено до:  

- именуваниот; 

-одделение за финансиски прашања; 

 -архива 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Службен Весник на 

Република Македонија” бр.5/2002), и член 19 став 2 точка 44 од Статутот на Општина Берово 

(“Службен гласник на Општина Берово” бр.13/2002, 18/2007, 30/2008 и 20/2010), член 4 од 

Правилникот за критериумите, постапката и реализацијата на трансфери по поднесени барања 

за еднократна парична помош на физички лица (“Службен гласник на Општина Берово” 

бр.16/2019) Советот на Општина Берово на 39-тата седница одржана на ден 14.09.2020 година 

донесе: 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за доделување на средства од  

Буџетот на Општина Берово за 2020 година 
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1. На Росана Алачовска од с.Двориште, општина Берово со ЕМБГ хххх, и се 

доделуваат 30.000,оо денари како еднократната парична помош за лекување 

на нејзиниот син Љупчо Алачовски. 

 

2. Средствата за таа намена ќе бидат исплатени од Буџетот на Општина Берово 

за 2020 година, програма А0, потставка 412110 – постојана  резерва 

(непредвидливи расходи). 

 

3. Се задолжува Одделението за финансиски прашања на Општина Берово да 

го спроведе ова Решение на трансакциска сметка бр.хххх од УНИ Банка АД 

Скопје  на Росана Алачовска. 

 

4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 

“Службен гласник на Општина Берово”. 

 

Бр.09-2169/2                                             Совет на Општина Берово                             

14.09.2020 година                                                             Претседател 

Берово                                                                              Јован Матеничарски с.р 
 

Доставено до:  

- именуваниот; 

-одделение за финансиски прашања; 

 -архива 

 

Врз основа на член 50 став 1 точка 8 и член 63 од Законот за локална самоуправа 

(Службен Весник на Република Македонија бр.05/2002), член 4 и член 12 од Правилникот за 

критериумите и постапката за определување на првенец на генерација во основните и 

средното училиште во Општина Берово број 09 – 2818/1 од 30.08.2018 година, а врз основа на 

поднесена Пријава со број 05 - 2124/1 од 06.07.2020 година и Записник од Комисијата со 

архивски број 05 –2124/2 од 19.08.2020 година, Градоначалникот на Општина Берово донесе:  

 

РЕШЕНИЕ 

 за исплата на парична награда 

од Буџетот на Општина Берово за 2020 година 

 

1. Од средствата на Буџетот на Општина Берово за 2020 година на ученичката Ана 

Пачемска со адреса на живеење „Задарска“ бр.48 од Берово, со ЕМБГ хххх, ученичка во 

учебната 2019/2020 година во ОСУ „Ацо Русковски“ Берово, да се исплати парична награда 

во висина од 10.000,оо денари за првенец на генерација во учебната 2019/2020 година.    

 

2. Средствата ќе бидат исплатени од Буџетот на Општина Берово за 2019 година 

програма А0, потставка 464 990 други трансфери.   

 

3. Се задолжува Одделението за финансиски прашања да го реализира ова Решение на 

име на Ана Пачемска со ЕМБГ хххх на трансакциска сметка хххх  на Стопанска Банка АД 

Скопје.  

 

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето. 

 

 Изготвила: м-р Зорица Ризовска  

               Контролирала: Емилија Ваканска 
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Број 05 – 2124/4       Општина Берово 

________________ година       Градоначалник 

Берово        Звонко Пекевски 

 
Доставено до: 

- именуваните 

- архива на Општина Берово 

- Одделение за управување со човечки ресурси  

- Одделение за финансиски прашања 

 

Врз основа на член 50 став 1 точка 8 и член 63 од Законот за локална самоуправа (Службен 

Весник на Република Македонија бр.05/2002), член 4 став (4), член 6 став (1) и член 7 од Правилникот 

за критериумите и постапката за доделување на парични награди на учениците во основните и 

средното училиште во Општина Берово за освоено прво место на државни/републички натпревари 

број 09 – 2348/1 од 16.07.2018 година, а врз основа на поднесена Пријава со број 05 - 2139/1 од 

07.07.2020 година и Записник од Комисијата со архивски број 05 –2139/2 од 19.08.2020 година, 

Градоначалникот на Општина Берово донесе:  

 

РЕШЕНИЕ 

 за исплата на парична награда 

од Буџетот на Општина Берово за 2020 година 
 

 

1. Од средствата на Буџетот на Општина Берово за 2019 година на ученичката Ирена Ризовска 

со адреса на живеење „Којова Ливада“ бр.33 од Берово, со ЕМБГ хххх, ученик во учебната 2019/2020 

година во ОСУ „Ацо Русковски“ Берово, да се исплати парична награда во висина од 5.000,оо денари 

за освоено прво место на државни натпревари од областа на географијата во учебната 2019/2020 

година.   

 

2. Средствата ќе бидат исплатени од Буџетот на Општина Берово за 2020 година програма Д0 

Градоначалник, потставка 413 110 тековни резерви (разновидни расходи).   

 

3. Се задолжува Одделението за финансиски прашања да го реализира ова Решение на име на 

Ирена Ризовска со ЕМБГ хххх на трансакциска сметка хххх  на Стопанска Банка АД Скопје.  

 

5. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето. 

 

 Изготвила: м-р Зорица Ризовска  

               Контролирала: Емилија Ваканска 

 

Број 05 – 2139/4       Општина Берово 

____.____.2020 година       Градоначалник 

Берово        Звонко Пекевски 

 
Доставено до: 

- именуваните 

- архива на Општина Берово 

- Одделение за управување со човечки ресурси  

- Одделение за финансиски прашања 

 
Врз основа на член 50 став 1 точка 8 и член 63 од Законот за локална самоуправа (Службен 

Весник на Република Македонија бр.05/2002), член 4 став (4), член 6 став (1) и член 7 од Правилникот 

за критериумите и постапката за доделување на парични награди на учениците во основните и 

средното училиште во Општина Берово за освоено прво место на државни/републички натпревари 
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број 09 – 2348/1 од 16.07.2018 година, а врз основа на поднесена Пријава со број 05 - 2123/1 од 

06.07.2020 година и Записник од Комисијата со архивски број 05 –2123/2 од 19.08.2020 година, 

Градоначалникот на Општина Берово донесе:  

РЕШЕНИЕ 

 за исплата на парична награда 

од Буџетот на Општина Берово за 2020 година 
 

1. Од средствата на Буџетот на Општина Берово за 2019 година на ученичката Клара Бојчовска 

со адреса на живеење „Првомајска“ бр.34 од Пехчево, со ЕМБГ хххх, ученик во учебната 2019/2020 

година во ОСУ „Ацо Русковски“ Берово, да се исплати парична награда во висина од 5.000,оо денари 

за освоено прво место на државни натпревари од областа на биологијата во учебната 2019/2020 

година.   

 

2. Средствата ќе бидат исплатени од Буџетот на Општина Берово за 2020 година програма Д0 

Градоначалник, потставка 413 110 тековни резерви (разновидни расходи).   

 

3. Се задолжува Одделението за финансиски прашања да го реализира ова Решение на име на 

Слаѓана Бојчовска (во својство на мајка на ученичката) со ЕМБГ хххх на трансакциска сметка хххх  на 

Комерцијална Банка АД Скопје.  

 

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето. 

 
 Изготвила: м-р Зорица Ризовска  

               Контролирала: Емилија Ваканска 

 

Број 05 – 2123/4       Општина Берово 

____.____.2020 година       Градоначалник 

Берово        Звонко Пекевски 

 
Доставено до: 

- именуваните 

- архива на Општина Берово 

- Одделение за управување со човечки ресурси  

- Одделение за финансиски прашања 

 
Врз основа на член 50 став 1 точка 8 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на 

Република Македонија бр. 05/2002), член 31 став 4 од Законот за финансирање на единиците на 

локалната самоуправа (Службен Весник на РМ 61/2004.....209/2018 и службен Весник на РСМ бр. 

244/2019), согласно член 17 став 3 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Берово за 2020 

година со архивски број 09 - 4642/1 од 26.12.2019 година, а врз основа на поднесено барање со наш 

архивски број 05 – 2698/1 од 26.08.2020 година, Градоначалникот на Општина Берово донесе:   

 

РЕШЕНИЕ 

за доделување на средства од 

Буџетот на Општина Берово за 2020 година 
 

1. Од средствата на Буџетот на Општина Берово за 2020 година на лицето Ѓорѓи Чакиевски со 

адреса на живеење ул. „Цветан Димов“ бр. 21 во Берово со ЕМБГ хххх, да се исплати парична помош 

во висина од 10.000,оо денари поради претрпена голема материјална штета од елементарна непогода – 

невреме.  

 

2. Средствата ќе бидат исплатени од Буџетот на Општина Берово за 2020 година програма Д0 

Градоначалник, потставка 413 110 тековни резерви (разновидни расходи).  
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3. Се задолжува Одделението за финансиски прашања на Општина Берово да го реализира ова 

Решение на име на Ѓорѓи Чакиевски, на трансакциска сметка хххх на Уни Банка АД Скопје.  

 

4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето.  

 Изготвила: м-р Зорица Ризовска  

              Контролирала: Емилија Ваканска 

 

Бр. 05 – 2698/2                             Општина Берово 

____.____.2020 година       Градоначалник 

Берово        Звонко Пекевски 

 
Доставено до: 

- именуваните 

- архива на Општина Берово 

- Одделение за управување со човечки ресурси  

- Одделение за финансиски прашања 

 

Врз основа на член 50 став 1 точка 8 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на 

Република Македонија бр. 05/2002), член 15 став 2 од Законот за извршување на Буџетот на 

Република Македонија за 2020 година (Службен Весник на Република Македонија број 

265/2019) и согласно член 19 став 2 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Берово 

за 2020 година со наш архивски број број 09 - 4642/1 од 26.12.2019 година и член 2 од Одлука 

за измена на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Берово за 2020 година архивски 

број 09 - 2553/1 од 14.08.2020 година, а врз основа на поднесено Барање наш архивски број 05 

– 2399/1 од 30.07.2020 година, Градоначалникот на Општина Берово донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за доделување на парична помош од  

Буџетот на Општина Берово за 2020 година 

 

 

  1. На Марина Предарска со адреса на живеење „Маршал Тито“ бр.9/Ц од с.Смојмирово, 

Берово со ЕМБГ хххх се доделува парична помош согласно член 15 став 2 од Законот за 

извршување на Буџетот на Република Македонија за 2020 година и согласно член 19 став 2 од 

Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Берово за 2020 година, во износ од 15.000,оо 

денари, поради смрт на родител на именуваната која е вработена во Општина Берово.  

 

  2. Средствата за таа намена ќе бидат исплатени од Буџетот на Општина Берово за 2020 

година програма Д0 Градоначалник потставка 413 110 тековни резерви (разновидни расходи).  

 

 3. Се задолжува Одделението за финансиски прашања на Општина Берово да го спроведе ова 

Решение на име на Марина Предарска  на трансакциска сметка хххх на Стопанска Банка Ад 

Скопје. 

 

4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен Гласник 

на Општина Берово. 
 

 Изготвила: м-р Зорица Ризовска 

 Контролирала: Емилија Ваканска 
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 Број 05 – 2399/2     Општина Берово 

 ___________________ година     Градоначалник 

 Берово      Звонко Пекевски 
 
Доставено до: 

- именуваниот 

- архива на Општина Берово 

- Одделение за човечки ресурси 

- Одделение за финансиски прашања 

 
Врз основа на член 50 став 1 точка 8 и член 63 од Законот за локална самоуправа (Службен 

Весник на Република Македонија бр. 05/2002), член 22 став 1 од Одлуката за извршување на Буџетот 

на Општина Берово за 2020 година со архивски број 09 – 4642/1 од 26.12.2019 година, Записник со 

архивски број 05 – 2618/2 од 25.08.2020 година, согласно член 4 и член 6 став 5 од Правилникот за 

критериумите и постапката за реализација на трансфери по поднесени барања од физички лица за 

добивање на еднократна парична помош за новородено дете со архивски број 09 - 4522/1 од 19.12.2019 

година, Градоначалникот на Општина Берово донесе   

РЕШЕНИЕ 

 за исплата на средства  

од Буџетот на Општина Берово за 2020 година 

 

1. На лицето Ангела Мадевска Терзиска со адреса на живеење ул.„/“ бр. / во с.Будинарци, 

Берово со ЕМБГ хххх, од Буџетот на Општина Берово за 2020 година се доделува парична помош во 

висина од 5.000,оо денари за новородено дете.  

2. Средствата ќе бидат исплатени од Буџетот на Општина Берово за 2020 година програма А0 

Совет на Општина, потставка 464 990 други трансфери.  

3. Се задолжува Одделението за финансиски прашања да го реализира ова Решение на име на 

Ангела Мадевска Терзиска на трансакциска сметка број хххх  на Стопанска Банка АД Скопје.  

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен Гласник 

на Општина Берово“. 

 

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

Лицето Ангела Мадевска Терзиска достави Барање за исплата на парична помош за 

новородено дете до Градоначалник на Општина Берово со архивски број 05 – 2618/1 од 19.08.2020 

година. Комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите за добивање на 

еднократна помош или парична награда направи увид во доставената документација и констатираше 

со записник со архивски број 05 – 2618/2 од 25.08.2020 година дека барателот има доставено 

комплетна документација согласно член 5 од Правилникот за критериумите и постапката за 

реализација на трансфери по поднесени барања од физички лица за добивање на еднократна парична 

помош за новородено дете и дека истиот ги исполнува условите за исплата на средства од Буџетот на 

Општина Берово за 2020 година. Согласно член 22 став 1 од Одлуката за извршување на Буџетот на 

Општина Берово за 2020 година со архивски број 09 – 4642/1 од 26.12.2019 година, за секое 

новородено дете чии родители се со место на живеење во Општина Берово, ќе се врши исплата на 

5.000,оо денари од потставка 464 990 – други трансфери, од програмата А0 согласно програмата за 

социјална заштита.  

Врз основа на претходно наведеното, Градоначалникот одлучи како во член 1 од изреката на 

ова решение.   

Правна поука: Против ова Решение може да се поднесе приговор до Градоначалникот на 

Општина Берово во рок од 8 дена по приемот на истото.  

  

 Изготвила: м-р Зорица Ризовска  

 Контролирала: Емилија Ваканска 

Бр. 05 – 2618/3                              Општина Берово 

____.____.2020 година       Градоначалник 

Берово        Звонко Пекевски 
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Доставено до: 

- именуваниот 

- архива на Општина Берово 

- Одделение за управување со човечки ресурси  

- Одделение за финансиски прашања 

-  Одделение за јавни дејности 

 
Врз основа на член 50 став 1 точка 8 и член 63 од Законот за локална самоуправа (Службен 

Весник на Република Македонија бр. 05/2002), член 22 став 1 од Одлуката за извршување на Буџетот 

на Општина Берово за 2020 година со архивски број 09 – 4642/1 од 26.12.2019 година, Записник со 

архивски број 05 – 2427/2 од 25.08.2020 година, согласно член 4 и член 6 став 5 од Правилникот за 

критериумите и постапката за реализација на трансфери по поднесени барања од физички лица за 

добивање на еднократна парична помош за новородено дете со архивски број 09 - 4522/1 од 19.12.2019 

година, Градоначалникот на Општина Берово донесе   

РЕШЕНИЕ 

 за исплата на средства  

од Буџетот на Општина Берово за 2020 година 

 

1. На лицето Анѓела Овчарска со адреса на живеење ул.„29 - ти Ноември“ бр. 11/Б во Берово со 

ЕМБГ хххх, од Буџетот на Општина Берово за 2020 година се доделува парична помош во висина од 

5.000,оо денари за новородено дете.  

2. Средствата ќе бидат исплатени од Буџетот на Општина Берово за 2020 година програма А0 

Совет на Општина, потставка 464 990 други трансфери.  

3. Се задолжува Одделението за финансиски прашања да го реализира ова Решение на име на 

Анѓела Овчарска на трансакциска сметка број хххх  на Стопанска Банка АД Скопје.  

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен Гласник 

на Општина Берово“. 

 

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

Лицето Анѓела Овчарска достави Барање за исплата на парична помош за новородено дете до 

Градоначалник на Општина Берово со архивски број 05 – 2427/1 од 04.08.2020 година. Комисијата за 

утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите за добивање на еднократна помош или 

парична награда направи увид во доставената документација и констатираше со записник со архивски 

број 05 – 2427/2 од 25.08.2020 година дека барателот има доставено комплетна документација 

согласно член 5 од Правилникот за критериумите и постапката за реализација на трансфери по 

поднесени барања од физички лица за добивање на еднократна парична помош за новородено дете и 

дека истиот ги исполнува условите за исплата на средства од Буџетот на Општина Берово за 2020 

година. Согласно член 22 став 1 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Берово за 2020 

година со архивски број 09 – 4642/1 од 26.12.2019 година, за секое новородено дете чии родители се со 

место на живеење во Општина Берово, ќе се врши исплата на 5.000,оо денари од потставка 464 990 – 

други трансфери, од програмата А0 согласно програмата за социјална заштита.  

Врз основа на претходно наведеното, Градоначалникот одлучи како во член 1 од изреката на 

ова решение.   

Правна поука: Против ова Решение може да се поднесе приговор до Градоначалникот на 

Општина Берово во рок од 8 дена по приемот на истото.  

  

 Изготвила: м-р Зорица Ризовска  

 Контролирала: Емилија Ваканска 

 

Бр. 05 – 2427/3                              Општина Берово 

____.____.2020 година       Градоначалник 

Берово        Звонко Пекевски 
Доставено до: 

- именуваниот 

- архива на Општина Берово 
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- Одделение за управување со човечки ресурси  

- Одделение за финансиски прашања 

-  Одделение за јавни дејности 

 
  Врз основа на член 50 став 1 точка 8 и член 63 од Законот за локална самоуправа (Службен 

Весник на Република Македонија бр. 05/2002), член 22 став 1 од Одлуката за извршување на Буџетот 

на Општина Берово за 2020 година со архивски број 09 – 4642/1 од 26.12.2019 година, Записник со 

архивски број 05 – 2632/2 од 25.08.2020 година, согласно член 4 и член 6 став 5 од Правилникот за 

критериумите и постапката за реализација на трансфери по поднесени барања од физички лица за 

добивање на еднократна парична помош за новородено дете со архивски број 09 - 4522/1 од 19.12.2019 

година, Градоначалникот на Општина Берово донесе   

РЕШЕНИЕ 

 за исплата на средства  

од Буџетот на Општина Берово за 2020 година 

 

1. На лицето Елена Стајковска со адреса на живеење ул.„3“ бр. 87 во с.Двориште, Берово со 

ЕМБГ хххх, од Буџетот на Општина Берово за 2020 година се доделува парична помош во висина од 

5.000,оо денари за новородено дете.  

2. Средствата ќе бидат исплатени од Буџетот на Општина Берово за 2020 година програма А0 

Совет на Општина, потставка 464 990 други трансфери.  

3. Се задолжува Одделението за финансиски прашања да го реализира ова Решение на име на 

Елена Стајковска на трансакциска сметка број хххх  на Уни Банка АД Скопје.  

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен Гласник 

на Општина Берово“. 

 

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

Лицето Елена Стајковска достави Барање за исплата на парична помош за новородено дете до 

Градоначалник на Општина Берово со архивски број 05 – 2632/1 од 19.08.2020 година. Комисијата за 

утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите за добивање на еднократна помош или 

парична награда направи увид во доставената документација и констатираше со записник со архивски 

број 05 – 2632/2 од 25.08.2020 година дека барателот има доставено комплетна документација 

согласно член 5 од Правилникот за критериумите и постапката за реализација на трансфери по 

поднесени барања од физички лица за добивање на еднократна парична помош за новородено дете и 

дека истиот ги исполнува условите за исплата на средства од Буџетот на Општина Берово за 2020 

година. Согласно член 22 став 1 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Берово за 2020 

година со архивски број 09 – 4642/1 од 26.12.2019 година, за секое новородено дете чии родители се со 

место на живеење во Општина Берово, ќе се врши исплата на 5.000,оо денари од потставка 464 990 – 

други трансфери, од програмата А0 согласно програмата за социјална заштита.  

Врз основа на претходно наведеното, Градоначалникот одлучи како во член 1 од изреката на 

ова решение.   

Правна поука: Против ова Решение може да се поднесе приговор до Градоначалникот на 

Општина Берово во рок од 8 дена по приемот на истото.  

  

 Изготвила: м-р Зорица Ризовска  

 Контролирала: Емилија Ваканска 

 

Бр. 05 – 2632/3                              Општина Берово 

____.____.2020 година       Градоначалник 

Берово        Звонко Пекевски 

 
Доставено до: 

- именуваниот 

- архива на Општина Берово 

- Одделение за управување со човечки ресурси  

- Одделение за финансиски прашања 

-  Одделение за јавни дејности                                                      
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Врз основа на член 50 став 1 точка 8 и член 63 од Законот за локална самоуправа (Службен 

Весник на Република Македонија бр. 05/2002), член 22 став 1 од Одлуката за извршување на Буџетот 

на Општина Берово за 2020 година со архивски број 09 – 4642/1 од 26.12.2019 година, Записник со 

архивски број 05 – 2688/2 од 26.08.2020 година, согласно член 4 и член 6 став 5 од Правилникот за 

критериумите и постапката за реализација на трансфери по поднесени барања од физички лица за 

добивање на еднократна парична помош за новородено дете со архивски број 09 - 4522/1 од 19.12.2019 

година, Градоначалникот на Општина Берово донесе   

РЕШЕНИЕ 

 за исплата на средства  

од Буџетот на Општина Берово за 2020 година 

 

1. На лицето Јасмина Треновска со адреса на живеење ул.„Маршал Тито“ бр. 92 во Берово со 

ЕМБГ хххх, од Буџетот на Општина Берово за 2020 година се доделува парична помош во висина од 

5.000,оо денари за новородено дете.  

2. Средствата ќе бидат исплатени од Буџетот на Општина Берово за 2020 година програма А0 

Совет на Општина, потставка 464 990 други трансфери.  

3. Се задолжува Одделението за финансиски прашања да го реализира ова Решение на име на 

Јасмина Џамбаска (моминско презиме) на трансакциска сметка број хххх  на Комерцијална Банка АД 

Скопје.  

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен Гласник 

на Општина Берово“. 

 

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

Лицето Јасмина Треновска достави Барање за исплата на парична помош за новородено дете до 

Градоначалник на Општина Берово со архивски број 05 – 2688/1 од 25.08.2020 година. Комисијата за 

утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите за добивање на еднократна помош или 

парична награда направи увид во доставената документација и констатираше со записник со архивски 

број 05 – 2632/2 од 26.08.2020 година дека барателот има доставено комплетна документација 

согласно член 5 од Правилникот за критериумите и постапката за реализација на трансфери по 

поднесени барања од физички лица за добивање на еднократна парична помош за новородено дете и 

дека истиот ги исполнува условите за исплата на средства од Буџетот на Општина Берово за 2020 

година. Согласно член 22 став 1 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Берово за 2020 

година со архивски број 09 – 4642/1 од 26.12.2019 година, за секое новородено дете чии родители се со 

место на живеење во Општина Берово, ќе се врши исплата на 5.000,оо денари од потставка 464 990 – 

други трансфери, од програмата А0 согласно програмата за социјална заштита.  

Врз основа на претходно наведеното, Градоначалникот одлучи како во член 1 од изреката на 

ова решение.   

Правна поука: Против ова Решение може да се поднесе приговор до Градоначалникот на 

Општина Берово во рок од 8 дена по приемот на истото.  

  

 Изготвила: м-р Зорица Ризовска  

 Контролирала: Емилија Ваканска 

 

Бр. 05 – 2688/3                              Општина Берово 

____.____.2020 година        Градоначалник 

Берово         Звонко Пекевски 

 
Доставено до: 

- именуваниот 

- архива на Општина Берово 

- Одделение за управување со човечки ресурси  

- Одделение за финансиски прашања 

-  Одделение за јавни дејности 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 8 и член 63 од Законот за локална самоуправа (Службен 

Весник на Република Македонија бр. 05/2002), член 22 став 1 од Одлуката за извршување на Буџетот 

на Општина Берово за 2020 година со архивски број 09 – 4642/1 од 26.12.2019 година, Записник со 

архивски број 05 – 2625/2 од 25.08.2020 година, согласно член 4 и член 6 став 5 од Правилникот за 

критериумите и постапката за реализација на трансфери по поднесени барања од физички лица за 

добивање на еднократна парична помош за новородено дете со архивски број 09 - 4522/1 од 19.12.2019 

година, Градоначалникот на Општина Берово донесе   

РЕШЕНИЕ 

 за исплата на средства  

од Буџетот на Општина Берово за 2020 година 

 

1. На лицето Марија Галабовска со адреса на живеење ул.„Паруца“ бр. 6/1-4 во Берово со 

ЕМБГ хххх, од Буџетот на Општина Берово за 2020 година се доделува парична помош во висина од 

5.000,оо денари за новородено дете.  

2. Средствата ќе бидат исплатени од Буџетот на Општина Берово за 2020 година програма А0 

Совет на Општина, потставка 464 990 други трансфери.  

3. Се задолжува Одделението за финансиски прашања да го реализира ова Решение на име на 

Марија Галабовска на трансакциска сметка број хххх  на Комерцијална Банка АД Скопје.  

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен Гласник 

на Општина Берово“. 

 

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

Лицето Марија Галабовска достави Барање за исплата на парична помош за новородено дете до 

Градоначалник на Општина Берово со архивски број 05 – 2625/1 од 19.08.2020 година. Комисијата за 

утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите за добивање на еднократна помош или 

парична награда направи увид во доставената документација и констатираше со записник со архивски 

број 05 – 2625/2 од 25.08.2020 година дека барателот има доставено комплетна документација 

согласно член 5 од Правилникот за критериумите и постапката за реализација на трансфери по 

поднесени барања од физички лица за добивање на еднократна парична помош за новородено дете и 

дека истиот ги исполнува условите за исплата на средства од Буџетот на Општина Берово за 2020 

година. Согласно член 22 став 1 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Берово за 2020 

година со архивски број 09 – 4642/1 од 26.12.2019 година, за секое новородено дете чии родители се со 

место на живеење во Општина Берово, ќе се врши исплата на 5.000,оо денари од потставка 464 990 – 

други трансфери, од програмата А0 согласно програмата за социјална заштита.  

Врз основа на претходно наведеното, Градоначалникот одлучи како во член 1 од изреката на 

ова решение.   

Правна поука: Против ова Решение може да се поднесе приговор до Градоначалникот на 

Општина Берово во рок од 8 дена по приемот на истото.  

  

 Изготвила: м-р Зорица Ризовска  

 Контролирала: Емилија Ваканска 

 

Бр. 05 – 2625/3                              Општина Берово 

____.____.2020 година       Градоначалник 

Берово        Звонко Пекевски 

 
Доставено до: 

- именуваниот 

- архива на Општина Берово 

- Одделение за управување со човечки ресурси  

- Одделение за финансиски прашања 

-  Одделение за јавни дејности 

 
Врз основа на член 50 став 1 точка 8 и член 63 од Законот за локална самоуправа (Службен 

Весник на Република Македонија бр. 05/2002), член 22 став 1 од Одлуката за извршување на Буџетот 



15.09.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.36 40 

на Општина Берово за 2020 година со архивски број 09 – 4642/1 од 26.12.2019 година, Записник со 

архивски број 05 – 2018/3 од 25.08.2020 година, согласно член 4 и член 6 став 5 од Правилникот за 

критериумите и постапката за реализација на трансфери по поднесени барања од физички лица за 

добивање на еднократна парична помош за новородено дете со архивски број 09 - 4522/1 од 19.12.2019 

година, Градоначалникот на Општина Берово донесе   

РЕШЕНИЕ 

 за исплата на средства  

од Буџетот на Општина Берово за 2020 година 

 

1. На лицето Тамара Куцуловска Механџиска со адреса на живеење ул.„Јане Сандански“ бр.4/Б 

во Берово со ЕМБГ хххх, од Буџетот на Општина Берово за 2020 година се доделува парична помош 

во висина од 5.000,оо денари за новородено дете.  

2. Средствата ќе бидат исплатени од Буџетот на Општина Берово за 2020 година програма А0 

Совет на Општина, потставка 464 990 други трансфери.  

3. Се задолжува Одделението за финансиски прашања да го реализира ова Решение на име на 

Тамара Куцуловска Механџиска на трансакциска сметка број хххх  на Стопанска Банка АД Скопје.  

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен Гласник 

на Општина Берово“. 

 

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

Лицето Тамара Куцуловска Механџиска достави Барање за исплата на парична помош за 

новородено дете до Градоначалник на Општина Берово со архивски број 05 – 2018/1 од 24.06.2020 

година. Комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите за добивање на 

еднократна помош или парична награда направи увид во доставената документација и констатираше 

со записник со архивски број 05 – 2018/3 од 25.08.2020 година дека барателот има доставено 

комплетна документација согласно член 5 од Правилникот за критериумите и постапката за 

реализација на трансфери по поднесени барања од физички лица за добивање на еднократна парична 

помош за новородено дете и дека истиот ги исполнува условите за исплата на средства од Буџетот на 

Општина Берово за 2020 година. Согласно член 22 став 1 од Одлуката за извршување на Буџетот на 

Општина Берово за 2020 година со архивски број 09 – 4642/1 од 26.12.2019 година, за секое 

новородено дете чии родители се со место на живеење во Општина Берово, ќе се врши исплата на 

5.000,оо денари од потставка 464 990 – други трансфери, од програмата А0 согласно програмата за 

социјална заштита.  

Врз основа на претходно наведеното, Градоначалникот одлучи како во член 1 од изреката на 

ова решение.   

Правна поука: Против ова Решение може да се поднесе приговор до Градоначалникот на 

Општина Берово во рок од 8 дена по приемот на истото.  

  

 Изготвила: м-р Зорица Ризовска  

 Контролирала: Емилија Ваканска 

 

Бр. 05 – 2018/4                              Општина Берово 

____.____.2020 година       Градоначалник 

Берово        Звонко Пекевски 

 
Доставено до: 

- именуваниот 

- архива на Општина Берово 

- Одделение за управување со човечки ресурси  

- Одделение за финансиски прашања 

-  Одделение за јавни дејности 

 
Врз основа на член 50 став 1 точка 8 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на 

Република Македонија бр. 05/2002), член 5 став 1 од Правилникот за критериумите и постапката за 

реализација на трансфери по поднесени барања од физички лица за добивање на еднократна парична 
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помош бр. 01 - 543/1 од 01.03.2016 година, врз основа на поднесеното барање со брoj 05 - 2609/1 од 

18.08.2020 година и Записник од Комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат 

критериумите за добивање на еднократна парична помош со архивски број 05 – 2609/2 од 27.08.2020 

година, Градоначалникот на Општина Берово донесе 

РЕШЕНИЕ 

 за исплата на парична помош  

од Буџетот на Општина Берово за 2020 година 

 

1. Од средствата на Буџетот на Општина Берово за 2020 година на лицето Бебија Кантурска со 

адреса на живеење „23-ти Август“ бр.56/А во Берово со ЕМБГ ххх, да се исплати парична помош во 

висина од 2.000,оо денари поради незавидна финансиска состојба.   

2. Средствата ќе бидат исплатени од Буџетот на Општина Берово за 2020 година програма А0 

Совет на Општина, потставка 464 990 други трансфери.  

3. Се задолжува Одделението за финансиски прашања да го реализира ова Решение на име на 

Бебија Кантурска на трансакциска сметка хххх  на Уни Банка АД Скопје.  

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето. 

 

           ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

Од страна на лицето Бебија Кантурска е поднесено Барање за добивање на еднократна парична 

помош со наш архивски број 05 – 2609/1 примено во архива на Општина Берово на ден 18.08.2020 

година. Комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите за добивање на 

еднократна парична помош го разгледа поднесеното барање и од страна на Комисијата е изготвен 

Записник со архивски број 05 – 2609/2 од 27.08.2020 година, во кој од приложените документи 

Комисијата констатираше дека потребната документација е комплетна и барателот ги исполнува 

критериумите за доделување на средства за еднократна парична помош согласно член 5 став 1 од 

Правилникот за критериумите и постапката за реализација на трансфери по поднесени барања од 

физички лица за добивање на еднократна парична помош со архивски број 01 - 543/1 од 01.03.2016 

година.  

Врз основа на претходнонаведеното, Градоначалникот одлучи како во член 1 од изреката на 

ова Решение.  

 

Правна поука: Против ова Решение може да се поднесе приговор до градоначалникот на 

Општина Берово во рок од 8 дена од приемот на истото.  

 

Изготвила: м-р Зорица Ризовска  

Контролирала: Емилија Ваканска 

 

Бр. 05 – 2609/3                                            Општина Берово 

____.____.2020 година          Градоначалник 

Берово                                  Звонко Пекевски 

 
   Доставено до: 

- именуваниот 

- архива на Општина Берово 

- Одделение за финансиски прашања 

- Одделение за јавни дејности 

- Комисија за утврдување за исполнување на доделување на еднократна парична помош 

 
Врз основа на член 50 став 1 точка 8 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на 

Република Македонија бр. 05/2002), член 5 став 1 од Правилникот за критериумите и постапката за 

реализација на трансфери по поднесени барања од физички лица за добивање на еднократна парична 

помош бр. 01 - 543/1 од 01.03.2016 година, врз основа на поднесеното барање со брoj 05 - 1387/1 од 

22.04.2020 година и Записник од Комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат 

критериумите за добивање на еднократна парична помош со архивски број 05 – 1387/4 од 27.08.2020 

година, Градоначалникот на Општина Берово донесе 
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РЕШЕНИЕ 

 за исплата на парична помош  

од Буџетот на Општина Берово за 2020 година 

 

1. Од средствата на Буџетот на Општина Берово за 2020 година на лицето Габријела Пачемска 

со адреса на живеење „11-ти Октомври“ бр.32 во Берово со ЕМБГ хххх, да се исплати парична помош 

во висина од 2.000,оо денари поради незавидна финансиска состојба.   

2. Средствата ќе бидат исплатени од Буџетот на Општина Берово за 2020 година програма А0 

Совет на Општина, потставка 464 990 други трансфери.  

3. Се задолжува Одделението за финансиски прашања да го реализира ова Решение на име на 

Габриела Пачемска на трансакциска сметка хххх  на Стопанска Банка АД Скопје.  

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето. 

 

           ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

Од страна на лицето Габријела Пачемска е поднесено Барање за добивање на еднократна 

парична помош со наш архивски број 05 – 1387/1 примено во архива на Општина Берово на ден 

22.04.2020 година. Комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите за 

добивање на еднократна парична помош го разгледа поднесеното барање и од страна на Комисијата е 

изготвен Записник со архивски број 05 – 1387/4 од 27.08.2020 година, во кој од приложените 

документи Комисијата констатираше дека потребната документација е комплетна и барателот ги 

исполнува критериумите за доделување на средства за еднократна парична помош согласно член 5 

став 1 од Правилникот за критериумите и постапката за реализација на трансфери по поднесени 

барања од физички лица за добивање на еднократна парична помош со архивски број 01 - 543/1 од 

01.03.2016 година.  

Врз основа на претходнонаведеното, Градоначалникот одлучи како во член 1 од изреката на 

ова Решение.  

 

Правна поука: Против ова Решение може да се поднесе приговор до градоначалникот на 

Општина Берово во рок од 8 дена од приемот на истото.  

 

Изготвила: м-р Зорица Ризовска  

Контролирала: Емилија Ваканска 

 

Бр. 05 – 1387/5         Општина Берово 

____.____.2020 година           Градоначалник 

Берово                        Звонко Пекевски 

 
   Доставено до: 

- именуваниот 

- архива на Општина Берово 

- Одделение за финансиски прашања 

- Одделение за јавни дејности 

- Комисија за утврдување за исполнување на доделување на еднократна парична помош 

 
Врз основа на член 50 став 1 точка 8 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на 

Република Македонија бр. 05/2002), член 4 став 1 од Правилникот за критериумите и постапката за 

реализација на трансфери по поднесени барања од физички лица за добивање на еднократна парична 

помош бр. 01 - 543/1 од 01.03.2016 година, врз основа на поднесеното барање со брoj 05 – 2627/1 од 

19.08.2020 година и Записник од Комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат 

критериумите за добивање на еднократна парична помош со архивски број 05 – 2627/2 од 27.08.2020 

година, Градоначалникот на Општина Берово донесе 

РЕШЕНИЕ 

 за исплата на парична помош  

од Буџетот на Општина Берово за 2020 година 
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1. Од средствата на Буџетот на Општина Берово за 2020 година на лицето Гоце Лиговски со 

адреса на живеење ул. „/“ бр./ во с.Митрашинци, Берово со ЕМБГ хххх, да се исплати парична помош 

во висина од 10.000,оо денари поради болничко лекување на својот син.  

2. Средствата ќе бидат исплатени од Буџетот на Општина Берово за 2020 година програма А0 

Совет на Општина, потставка 464 990 други трансфери.   

3. Се задолжува Одделението за финансиски прашања да го реализира ова Решение на име на 

Гоце Лиговски на трансакциска сметка хххх  на Уни Банка АД Скопје.  

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето. 

 

           ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

Од страна на лицето Гоце Лиговски е поднесено Барање за добивање на еднократна парична 

помош со наш архивски број 05 – 2627/1 примено во архива на Општина Берово на ден 19.08.2020 

година. Комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите за добивање на 

еднократна парична помош го разгледа поднесеното барање и од страна на Комисијата е изготвен 

Записник со архивски број 05 – 2627/2 од 27.08.2020 година, во кој од приложените документи 

Комисијата констатираше дека потребната документација е комплетна и барателот ги исполнува 

критериумите за доделување на средства за еднократна парична помош согласно член 4 став 1 од 

Правилникот за критериумите и постапката за реализација на трансфери по поднесени барања од 

физички лица за добивање на еднократна парична помош со архивски број 01 - 543/1 од 01.03.2016 

година.  

Врз основа на претходнонаведеното, Градоначалникот одлучи како во член 1 од изреката на 

ова Решение.  

 

Правна поука: Против ова Решение може да се поднесе приговор до градоначалникот на 

Општина Берово во рок од 8 дена од приемот на истото.  

 

Изготвила: м-р Зорица Ризовска  

Контролирала: Емилија Ваканска 

 

Бр. 05 – 2627/3                    Општина Берово 

____.___.2020 година                        Градоначалник 

Берово                                  Звонко Пекевски 

 
   Доставено до: 

- именуваниот 

- архива на Општина Берово 

- Одделение за финансиски прашања 

- Одделение за јавни дејности 

- Комисија за утврдување за исполнување на доделување на еднократна парична помош 

 

Врз основа на член 50 став 1 точка 8 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на 

Република Македонија бр. 05/2002), член 4 став 2 од Правилникот за критериумите и постапката за 

реализација на трансфери по поднесени барања од физички лица за добивање на еднократна парична 

помош бр. 01 - 543/1 од 01.03.2016 година, врз основа на поднесеното барање со брoj 05 – 2005/1 од 

23.06.2020 година и Записник од Комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат 

критериумите за добивање на еднократна парична помош со архивски број 05 – 2005/3 од 26.08.2020 

година, Градоначалникот на Општина Берово донесе 

РЕШЕНИЕ 

 за исплата на парична помош  

од Буџетот на Општина Берово за 2020 година 

1. Од средствата на Буџетот на Општина Берово за 2020 година на лицето Надица Цонкинска 

со адреса на живеење ул. „/“ бр./ во с.Митрашинци, Берово со ЕМБГхххх, да се исплати парична 

помош во висина од 3.000,оо денари поради болничко лекување на својата ќерка.  

2. Средствата ќе бидат исплатени од Буџетот на Општина Берово за 2020 година програма А0 

Совет на Општина, потставка 464 990 други трансфери.   
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3. Се задолжува Одделението за финансиски прашања да го реализира ова Решение на име на 

Надица Цонкинска на трансакциска сметка хххх  на Уни Банка АД Скопје.  

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето. 

 

           ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

Од страна на лицето Надица Цонкинска е поднесено Барање за добивање на еднократна 

парична помош со наш архивски број 05 – 2210/1 примено во архива на Општина Берово на ден 

14.07.2020 година. Комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите за 

добивање на еднократна парична помош го разгледа поднесеното барање и од страна на Комисијата е 

изготвен Записник со архивски број 05 – 2210/3 од 26.08.2020 година, во кој од приложените 

документи Комисијата констатираше дека потребната документација е комплетна и барателот ги 

исполнува критериумите за доделување на средства за еднократна парична помош согласно член 4 

став 2 од Правилникот за критериумите и постапката за реализација на трансфери по поднесени 

барања од физички лица за добивање на еднократна парична помош со архивски број 01 - 543/1 од 

01.03.2016 година.  

Врз основа на претходнонаведеното, Градоначалникот одлучи како во член 1 од изреката на 

ова Решение.  

 

Правна поука: Против ова Решение може да се поднесе приговор до градоначалникот на 

Општина Берово во рок од 8 дена од приемот на истото.  

 

Изготвила: м-р Зорица Ризовска  

Контролирала: Емилија Ваканска 

 

Бр. 05 – 2210/4                     Општина Берово 

____.___.2020 година                         Градоначалник 

Берово                                    Звонко Пекевски 

 
   Доставено до: 

- именуваниот 

- архива на Општина Берово 

- Одделение за финансиски прашања 

- Одделение за јавни дејности 

- Комисија за утврдување за исполнување на доделување на еднократна парична помош 

 

Врз основа на член 50 став 1 точка 8 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на 

Република Македонија бр. 05/2002), член 4 став 1 од Правилникот за критериумите и постапката за 

реализација на трансфери по поднесени барања од физички лица за добивање на еднократна парична 

помош бр. 01 - 543/1 од 01.03.2016 година, врз основа на поднесеното барање со брoj 05 – 2170/1 од 

09.07.2020 година и Записник од Комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат 

критериумите за добивање на еднократна парична помош со архивски број 05 – 2170/3 од 26.08.2020 

година, Градоначалникот на Општина Берово донесе 

РЕШЕНИЕ 

 за исплата на парична помош  

од Буџетот на Општина Берово за 2020 година 

1. Од средствата на Буџетот на Општина Берово за 2020 година на лицето Росана Алачовска со 

адреса на живеење ул. „10“ бр.130/Б во с.Двориште, Берово со ЕМБГ хххх, да се исплати парична 

помош во висина од 10.000,оо денари поради болничко лекување на својот син.  

2. Средствата ќе бидат исплатени од Буџетот на Општина Берово за 2020 година програма А0 

Совет на Општина, потставка 464 990 други трансфери.    

3. Се задолжува Одделението за финансиски прашања да го реализира ова Решение на име на 

Росана Алачовска на трансакциска сметка хххх  на Уни Банка АД Скопје.  

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето. 

 

           ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 



15.09.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.36 45 

Од страна на лицето Росана Алачовска е поднесено Барање за добивање на еднократна парична 

помош со наш архивски број 05 – 2170/1 примено во архива на Општина Берово на ден 09.07.2020 

година. Комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите за добивање на 

еднократна парична помош го разгледа поднесеното барање и од страна на Комисијата е изготвен 

Записник со архивски број 05 – 2170/3 од 26.08.2020 година, во кој од приложените документи 

Комисијата констатираше дека потребната документација е комплетна и барателот ги исполнува 

критериумите за доделување на средства за еднократна парична помош согласно член 4 став 1 од 

Правилникот за критериумите и постапката за реализација на трансфери по поднесени барања од 

физички лица за добивање на еднократна парична помош со архивски број 01 - 543/1 од 01.03.2016 

година.  

Врз основа на претходнонаведеното, Градоначалникот одлучи како во член 1 од изреката на 

ова Решение.  

 

Правна поука: Против ова Решение може да се поднесе приговор до градоначалникот на 

Општина Берово во рок од 8 дена од приемот на истото.  

 

Изготвила: м-р Зорица Ризовска  

Контролирала: Емилија Ваканска 

 

Бр. 05 – 2170/4                       Општина Берово 

____.___.2020 година                         Градоначалник 

Берово                                    Звонко Пекевски 

 
   Доставено до: 

- именуваниот 

- архива на Општина Берово 

- Одделение за финансиски прашања 

- Одделение за јавни дејности 

- Комисија за утврдување за исполнување на доделување на еднократна парична помош 

 

Врз основа на член 50 став 1 точка 8 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на 

Република Македонија бр. 05/2002), член 4 став 1 од Правилникот за критериумите и постапката за 

реализација на трансфери по поднесени барања од физички лица за добивање на еднократна парична 

помош бр. 01 - 543/1 од 01.03.2016 година, врз основа на поднесеното барање со брoj 05 – 2005/1 од 

23.06.2020 година и Записник од Комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат 

критериумите за добивање на еднократна парична помош со архивски број 05 – 2005/3 од 26.08.2020 

година, Градоначалникот на Општина Берово донесе 

 

РЕШЕНИЕ 

 за исплата на парична помош  

од Буџетот на Општина Берово за 2020 година 

1. Од средствата на Буџетот на Општина Берово за 2020 година на лицето Сузана Тушевска со 

адреса на живеење ул. „Маршал Тито“ бр.51 во с.Русиново, Берово со ЕМБГ хххх, да се исплати 

парична помош во висина од 10.000,оо денари поради болничко лекување.  

2. Средствата ќе бидат исплатени од Буџетот на Општина Берово за 2020 година програма А0 

Совет на Општина, потставка 464 990 други трансфери.   

3. Се задолжува Одделението за финансиски прашања да го реализира ова Решение на име на 

Сузана Тушевска на трансакциска сметка хххх  на Уни Банка АД Скопје.  

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето. 

 

           ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

Од страна на лицето Сузана Тушевска е поднесено Барање за добивање на еднократна парична 

помош со наш архивски број 05 – 2005/1 примено во архива на Општина Берово на ден 23.06.2020 

година. Комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите за добивање на 

еднократна парична помош го разгледа поднесеното барање и од страна на Комисијата е изготвен 

Записник со архивски број 05 – 2005/3 од 26.08.2020 година, во кој од приложените документи 
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Комисијата констатираше дека потребната документација е комплетна и барателот ги исполнува 

критериумите за доделување на средства за еднократна парична помош согласно член 4 став 1 од 

Правилникот за критериумите и постапката за реализација на трансфери по поднесени барања од 

физички лица за добивање на еднократна парична помош со архивски број 01 - 543/1 од 01.03.2016 

година.  

Врз основа на претходнонаведеното, Градоначалникот одлучи како во член 1 од изреката на 

ова Решение.  

 

Правна поука: Против ова Решение може да се поднесе приговор до градоначалникот на 

Општина Берово во рок од 8 дена од приемот на истото.  

 

Изготвила: м-р Зорица Ризовска  

Контролирала: Емилија Ваканска 

 

Бр. 05 – 2005/4       Општина Берово 

____.___.2020 година          Градоначалник 

Берово                     Звонко Пекевски 
   Доставено до: 

- именуваниот 

- архива на Општина Берово 

- Одделение за финансиски прашања 

- Одделение за јавни дејности 

- Комисија за утврдување за исполнување на доделување на еднократна парична помош 

 

 

 

 

 

ИЗДАВА: 

ОПШТИНА БЕРОВО 

 


