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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 

О Д Л У К А 

за укинување на Образец B1 Развојна Програма за Изградба на фекална канализација со колектор во 

с.Мачево, Бр.22-3479/1 од 19.10.2018 година 

од План за програми за развој 

на Општина Берово за 2019-2021 година 

 

Се објавува О Д Л У К А за укинување на Образец B1 Развојна Програма за Изградба на фекална 

канализација со колектор во с.Мачево, Бр.22-3479/1 од 19.10.2018 година од План за програми за 

развој на Општина Берово за 2019-2021 година, бр. 09-4035 /1 што Советот на Општина Берово ја 

донесе на 42-та седница што се одржа на 15.12.2020 година. 

 

Бр.08-4075/1                                                                               ОПШТИНА  БЕРОВО 

15.12.2020 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 Република Македонија” бр.5/2002), член 19 став 2 точка 44 од Статутот на Општина 

Берово (“Службен гласник на Општина Беровo” бр.13/02, 18/07, 30/08 , 20/10 и 20/19), 

Советот на Општина Берово на 42-та седницата одржана на 15.12.2020  година донесе: 

 

О Д Л У К А 

за укинување на  

Образец B1 Развојна Програма за Изградба на фекална канализација со колектор во 

с.Мачево, Бр.22-3479/1 од 19.10.2018 година 

од План за програми за развој  

на Општина Берово за 2019-2021 година 

 

1.Се укинува: 

  

o Образец B1 Развојна Програма за Изградба на фекална канализација со колектор во 

с.Мачево, Бр.22-3479/1 од 19.10.2018 година,од Планот на програми за развој на 

Општина Берово за 2019-2021 година, кој Советот на Општина Берово го донесе со 

Заклучок Бр.09-3650/1од 06.11.2018 година. 

 

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

гласник на Општина Берово“. 

 

 Бр.09-4035 /1                                                        Совет на Општина Берово 

15.12.2020 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 

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. 09-4036/1 што Советот на Општина Берово ја 

донесе на 42-та седница што се одржа на 15.12.2020 година. 

 

Бр.08-4075/2                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

15.12.2020 год.                                                                                Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                       Звонко Пекевски с.р. 

 

 

Врз пснпва на шлен 62 суав 1 упшка 1 пд Закпнпу за лпкална сампуправа („Сл. весник на РМ“ 
бр.5/02), а вп врска сп шлен 73 пд Суаууупу на Опщуина  Берпвп („Службен гласник на Опщуина 
Берпвп“ бр.13/02 и 18/07), Спвеупу на ппщуина Берпвп на 42-уа седница пдржана на 15.12.2020 
гпдина, дпнесе: 

 Измена и дппплнуваое на  
ПРПГРАМА  

 за активнпстите на Ппщтина Берпвп 
 вп пбласта на спцијалната защтита за 2020 гпдина 

 
Член 1 

 Вп ПРОГРАМА за акуивнпсуиуе на Опщуина Берпвп вп пбласуа на спцијалнауа защуиуа за 
2020 гпдина уабелауа: 

 
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  

Континуирано  
во текот на  
целата година  

• лица со ниски 
прамања;  
• приматели на 
социјална помош;  
• лицата кои се во 
загрозена  

150.000,00 
денари од  
Буџет на 
Општина  
Берово 
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положба 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 

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  
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7. 

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  

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 

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

1.800.000,00 
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Се 

заменува сп уабелауа: 

одобрена 
апликацијата 

а кој живеет 
сами 

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  

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 

 
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 

200.000,00 
денари од  
Буџет на 
Општина  
Берово 
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елементарни  
непогоди и несреќи 
и  
• лица неспособни 
за работа 

 Лица жртви 
на семејно 
насилство 

2. Еднократна парична 

помош за новородено 

дете 

Континуирано  

во текот на  

целата година 

 Новородени деца 

чии родители се 

жители на 

Општина Берово  

260.000,00 

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 
без родители и 
родителска грижа 
во Мал групен 

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

20. 000,00 
денари 
Буџет на 
Општина 
Берово  
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дом 

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 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 

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

 Вкупнипу изнпс на распределениуе средсува вп уабелауа се менува пд 5.570.000,00 денари 
вп 3.880.000,00 денари  

Член 3 
  Оваа измена на ПРОГРАМА за акуивнпсуиуе на Опщуина Берпвп вп пбласуа на спцијалнауа 
защуиуа за 2020 гпдина влегува вп сила сп денпу на дпнесуваое, а ќе се пбјави  вп „Службен 
гласник на Опщуина Берпвп” и е спсуавен дел на Прпграмауа брпј 09-4529/1 пд  19.12.2019 гпдина 
 
Брпј 09-4036/1                                                                                Спвеу на ппщуина  Берпвп 
15.12.2020 гпд.                                                                                        Преуседауел 
 Берпвп                                  Јпван Мауенишарски 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 

ПРОГРАМА 

за активностите на Општина Берово во областа на културата во 2021 година 

 

 

Се објавува ПРОГРАМА за активностите на Општина Берово во областа на културата во 2021 

година, бр. 09-4037/1 што Советот на Општина Берово ја донесе на 42-та седница што се одржа на 

15.12.2020 година. 

 

Бр.08-4075/3                                                                               ОПШТИНА  БЕРОВО 

15.12.2020 год.                                                                                Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                       Звонко Пекевски с.р. 

12. Кофинансирање 
за релизација 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  

  
 

 

 
3.880.000,00 
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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, 18/07, 30/08, 20/10 и 20/19), Советот на Општина Берово на 42-та седница одржана  

на 15.12.2020 година донесе: 

 

ПРОГРАМА  

за активностите на Општина Берово во областа на културата во 2021 година 

 

I      ВОВЕД 

Со Законот за локалната самоуправа, утврдени се надлежностите на локалната самоуправа во 

областа на културата и тие се дефинирани како институционална и финансиска поддршка на 

културните проекти, негување на фолклорот, обичаите, старите занаети и слични културни 

вредности, организирање на културни манифестации и поттикнување на разновидни специфични 

форми на творештво. 

 Со оваа Програма се утврдува локалниот интерес во културата, соодветен на специфичноста 

и развојните потреби на локалната заедница – Општина Берово и истовремено компатибилен  со 

целите, стратегијата, општите и посебните приоритети, кои се однесуваат на локалната заедница. 

Децентрализацијата, на културата е  едно од основните цели на демократскиот развој на 

општеството, а во кој контекст нејзината основа е локалната заедница, што овозможува примена на 

непосреден интерес на граѓаните во Општината во сферата  на културата. Притоа, граѓаните треба 

да имаат рамноправна можност за учество и како творци и како конзументи. 

Со цел програмата да опфати квалитетни, оригинални и разновидни културни содржини кои 

ќе ги одразат јавните потреби на општината во областа на културата, се утврдуваат активностите 

кои ќе бидат финансирани со програмата и висината на средствата за нивна реализација. 

Организацијата и реализацијата на културните настани и сите активности во програмата ќе 

придонесат во изградбата на моделот на културно живеење, планирањето на развојот во културните 

области, подобро остварување на културното создавање и дистрибуција на културните вредности и 

културната соработка, како неопходност во афирмацијата на културните вредности од општината во 

другите средини и обратно.  

Културните настани значително ја зголемуваат туристичката понуда на Берово како 

туристичка дестинација. Врз база на објавениот конкурс од страна на Министерство за култура на 

РМ, како и години наназад Општина Берово аплицира на годишниот конкурс за финансирање на 

проекти од национален интерес во културата, од каде се очекува Министерството да финансира 

голем дел од активностите предвидени во програмата. 

 

II ЦЕЛИ 

Отвореноста, преку која се создаваат мостови на поврзувањето и комуникација со 

културните средини вон општината и се избегнува ризикот културата во Општината да 

функционира според концептот на затворен, ретрограден систем. 

Програмата ги дефинира целите на културната политика на општина Берово кои треба да ги 

исполнат носителите на културните активности, односно, тие да се во функција на културниот 

развој на општината во 2021 година. 

На локално ниво, позначајни општи цели, кои можат да придонесат кон развојот на 

културата се: 

-Разновидноста, низ што се изразуваат различните искуства и вредности на поединецот, на 

социјалните групи и на идентитетот на етничките заедници во Општината како мултиетничка, а со 

тоа и мултикултурна средина. 
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Освен тоа, разновидноста е цел со која се одбегнува стандардизирањето и упросечувањето на 

културните содржини, ризикот тие да наликуваат на сериски индустриски производи, односно 

сурогати, наспроти потребата низ нив да се изразува автентичниот интерес за вистинските 

вредности и препознавање, низ културата, на индивидуалниот, групниот или етничкиот идентитет; 

Основна цел на Програмата е, да се поттикнат и поддржат и други активности за негување на 

фолклорот, обичаите, вредностите својствени за традицијата на нашето поднебје, организирањето 

на културните манифестации и разновидни специфични творби на творештво преку: 

-квалитетен културен живот на ниво на општината со обезбедување на богата, разновидна програма 

за сите возрасти; 

- афирмација на материјалното, духовното и културното наследство; 

- афирмација на културните разноликости на припадниците на етничките зедници; 

- достапност на културните добра и вредности до граѓаните; 

- континуитет на традиционалните културно-уметнички манифестации што се од  интерес за 

општината; 

- презентирање и афирмирање на современото творештво, урбаната култура и јавната уметност; 

- развивање на аматерската култура во чии рамки ќе се поддржуваат креативни и едукативни 

изведби; 

- поддршка и развивање на традиционалните културни вредности; 

- одбележување јубилејни настани и значајни датуми; 

- стимулирање и поддршка на разни партнерски меѓународни проекти; 

- вклученост на повеќе субјекти и финансирање од повеќе извори; 

 

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 
19 јануари 

Водици 

Подарок за лицето 

кое ќе го фати крстот 

Општина Берово 6000,00  

Ратевски бамбурци План на активности 

поднесен од 

организациони 

одбори 

Организационен одбор 

с.Ратево 

100 000,00 МЗ с.Ратево 

1 Април 

Детски маскембал 

со учество на децата 

од детската 

градинка и 

основните 

училишта 

Дефиле на 

учесниците 

Детска градинка „23 Август“ 

Берово 

ООУ„Дедо Иљо 

Малешевски“ Берово 

ООУ„Никола Петров 

Русински“ с. Русиново 

  

Велигден 

Одбележување на 

најголемиот 

христијански 

празник  

Организирање 

изложба на најубаво 

украсени велигденски 

јајца 

Детска градинка „23 Август“ 

Берово 

ООУ„Дедо Иљо 

Малешевски“ Берово 

ООУ„Никола Петров 

Русински“ с. Русиново 

60 000,00  

8 мај – Светски ден 

на Црвениот крст и 

црвената 

полумесечина 

Организирање: 

-хуманитарна акција 

-крводарителска 

акција  

Општина Берово во 

соработка со Црвен крст на 

РМ 

  

 мај 

Матурски бал 

Дефиле на 

учесниците 

ОСУ„Ацо Русковски 

“Берово 

10 000,00  



15.12.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.39 17 

20 мај Одбележување на 

денот на 

пожарникарите 

Општина Берово во 

соработка со ТППЕ 

  

јуни 

 Полуматуранти 

Дефиле на 

учесниците 

ООУ„Дедо Иљо 

Малешевски“ Берово и ООУ 

„Никола Петров Русински“ 

2 000,00  

23 август 

Ден на 

ослободувањето на 

Берово 

Свечена академија со 

културно - уметничка 

програма 

Општина Берово 5 000,00  

8 септември 

Ден на независноста 

на Република 

Македонија 

 

Одбележување на 

Денот на 

независноста 

Општина Берово   

18 септември 

Формирањето на 50-

та Дивизија на НОВ 

и ПОМ, с. 

Митрашинци 

Положување свежо 

цвеќе 

Резервни офицери на РМ, 

ОЕ на Берово-Пехчево во 

соработка со Општина 

Берово 

3 000,00  

Св.Тројца 

С.Русиново 

Одбележување верски 

празник со културно-

уметничка програма 

МЗ с.Русиново во соработка 

со Општина Берово 

10 000,00  

ЕТНО ФЕСТИВАЛ 

 

 

 

Културна 

манифестација 

Општина Берово 2 000 000,00 Министерст

во за 

култура 

2 август 

Илинден 

-Владимирски 

илинденски средби 

 

Културно - уметничка 

програма 

Здружение на граѓани, с. 

Владимирово во соработка 

со Општина Берово 

40 000,00  

Недела на детето 

 

Театарска претстава 

за деца од 

хуманитерен карактер 

Општина Берово во 

соработка со општинските 

училишта 

  

11 Октомври, 

Ден на народното 

востание 

Свечена академија со 

културно - уметничка 

програма 

Општина Берово во 

соработка со Дом на 

култура„Димитар Беровски“ 

  

19 октомври 

Годишнина од 

формирањето на 51-

та Дивизија на НОВ 

и ПОМ и бригадите 

во нејзиниот состав, 

с.Владимирово 

Положување свежо 

цвеќе 

Резервни офицери на РМ, 

ОЕ на Берово-Пехчево во 

соработка со Општина 

Берово 

3 000,00  

Марш до Петлец -

Русиново 

 МЗ с.Русиново во соработка 

со Општина Берово 

3 000,00  

Октомври 

Месец на книгата 

Ликовно - поетско 

матине 

 

Ученици од основните и 

средното училиште во 

соработка со Дом на култура 

5 000,00  

3 декември 

Ден на лицата со 

посебни потреби 

Културно-уметничка 

програма во Дневен 

центар за лица со 

посебни потреби 

Општина Берово во 

соработка со Дом на 

култура„Димитар 

Беровски“,ООУ„Дедо Иљо 

Малешевски“ 

Берово,ООУ„Никола 

ПетровРусински“с.Русиново, 

Берово;ОСУ„Ацо 

Русковски“Берово 
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Новогодишна 

програма за деца и 

ученици 

 

-пречек на Дедо Мраз 

-новогодишен 

хуманитарен караван 

Општина Берово 20 000,00  

Останати настани и 

манифестации, 

ликовни изложби 

 Општина Берово 100 000,00  

Изработка на 

промотивен 

материјал за 

промоција на 

Берово 

 Општина Берово 100 000,00  

Опрема за 

специјални намени-

трошоци за 

изнајмување на 

бина, озвучување и 

осветлување 

 Општина Берово 600 000,00  

Набавка на 

мобилни тоалети за 

разни настани 

 Општина Берово 100 000,00  

Професионално 

обезбедување на 

културни настани и 

манифестации 

 Општина Берово 50 000,00  

Сместување на 

гости  

Сместување на гости 

за време на 

одржување на 

културни 

манифестации 

Општина Берово 60 000,00  

Набавка на цветни 

аранжмани, 

сувенири и 

декорации за разни 

настани 

 Општина Берово 60 000,00  

Проект за 

зајакнување на 

капацитетите на 

општините во 

Република Северна 

Македонија и 

Република Албанија 

во областа на 

културното 

наследсво 

 Француската национална 

асоцијација Sites*Cites, а со 

поддршка на 

Министерството за Европа и 

надворешни работи на 

Република Франција 

184.500,00  

Вкупно 3.521.500,00 денари 

 

 

 

ДРУГИ ВИДОВИ КУЛТУРНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ 

     Поддршка на локалната самоуправа се обезбедува, освен на културните манифестации, и на 

други видови на културни програми и проекти – помали или поединечни програми и проекти од 

културата и уметничкото творештво и културно – уметничката презентација (ликовни изложби, 

промоции на книги, музички концерти, драмски или друг вид на претстави и сл.програми за 

одбележување на значајни настани, како и по повод протоколарните настани во локалната 

самоуправа. Оваа поддршка се обезбедува врз начелата,  општите и посебните цели на оваа 

Програма. 
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ПРГАНИЗИРАОЕ И РАЛИЗИАЦИЈА НА ДЕЛА ВП ЈАВЕН ПРПСТПР 
Прпекуи кпи сп свпјауа реализација пукриваау, прпмпвираау нпви или реанимираау 

запущуени прпсупри за визуелни умеунпсуи, архиуекуура и дизајн.  

Реализација на визуелни 
умеунпсуи, умеунпсуи, 
архиуекуура и дизајн 

Нпсиуели на акуивнпсуа Средсува 

Израбпука на мурал на тид на 
Градски суадипн  

Опщуина Берпвп  180.000,00 денари 

Вкупнп  180.000,00 денари 
 

ФИНАНСИРАЊЕ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА 

Финансирањето на активностите утврдени со оваа Програма во износ од             3.701.500,00 

денари, е предвидено во Буџетот на Општина Берово за 2021 година Програмата К4 –Културни 

манифестации и творештво на Буџетот на Општината и Министерството за култура на Република 

Македонија. Определени средства и финасии можат да бидат обезбедени и од спонзорства и 

донации. 

За одредени активности кои не се содржани во Програмата, а за кои што Советот на 

Општина Берово, на предлог на Градоначалникот ќе процени дека по својата актуелност и квалитет 

предизвикуваат поширок јавен интерес, ќе бидат предвидени дополнителни финансиски средства од 

Буџетот на Општина Берово. 

Предвидените културни настани ќе бидат реализирани од страна на општинската 

администрација, културните институции Домот на културата и Музеј на град Берово, со поддршка 

од основните, средното училипште и детската градинка на територијата на општината,  како и 

граѓанскиот сектор. 

 

 

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ  
 Во делот на активностите за организирање и поддршка на манифестации таа претставува 

продолжување на традиционални настани и манифестации кои се одржуваат во општината и кои се 

најзин белег. Посветено е внимание притоа настаните и манифестациите да го задржат карактерот 

на културниот идентитет на општината кој се одликува со традиционални вредности на 

меѓунационалне и меѓурелигиски соживот притоа потенцирајќи ги и вредностите кои општината ги 

има од аспект на културно-историското минато и функционалноста кон потребите на заедницата. 

 Поддршката пак на институциите е допринос кој треба на истите да им помогне во 

профилирањето како места од каде директно ќе се практикува културата. Според нашите сознанија 

и искуства потребно е подиректно вмрежување на овие институции со цел нивните вредности кои 

ги промовираат да бидат ставени во функција во развој на културниот живот во општината. 

 Општината во рамките на своите надлежности во соработка со Домот на културата, Музеј на 

град Берово, богатството од многуте културно – историски споменици биде подостапно за 

граѓанинот на општината, зашто истиот по наше убедување е најдобриот промотор на културниот 

капацитет на општината. 

 Изработката на промотивен материјал за афирмирање на културно – историско богатство на 

општината е од базично значење за општината како во насока на сопствена промоција на културата 

така и во насока на поддршка и развој на туризамот како основна стратешка определба. 

 

Број 09-4037/1                                            Совет на општина Берово 

15.12.2020 год.                                                                Претседател 

 Берово                        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 О Г Р А М А 

За развој на спортот и спортско рекреативните активности на граѓаните  

во Општина Берово за 2021 година 

 

Се објавува П Р О Г Р А М А за развој на спортот и спортско рекреативните активности на 

граѓаните во Општина Берово за 2021 год, бр. 09-4038/1 што Советот на Општина Берово ја донесе 

на 42-та седница што се одржа на 15.12.2020 година. 

 

Бр.08-4075/4                                                                             ОПШТИНА  БЕРОВО 

15.12.2020 год.                                                                                Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                       Звонко Пекевски с.р. 

 

 

Врз основа на член 22 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа(,,Сл.Весник на РМ,, бр.5/02) 

и член 73 од Статутот на Општина Берово(,,Сл.гласник на Општина Берово,, 13/02 и 18/07) Советот 

на Општина Берово на 42-та седница одржана на 15.12.2020год.донесува: 

 

П Р О Г Р А М А 

За развој на спортот и спортско рекреативните активности на граѓаните  

Во Општина Берово за 2021 год. 

 

Бидејќи досега немаме формирано општински сојуз на спортови во кој ќе бидат здружени спортски 

асоцијации, клубови, сојузи и друштва, во склад со законот за здруженија на граѓани и фондации,и 

законот за спорт,заради остварување на јавниот интерес на Општината во областа на спортот, во 

планирање,организирање и релизирање на спортски активности во Општината,   Општината изготви 

годишна програма за развојот на спортот и спортско рекреативните активности на граѓаните во 

Општина Берово за 2021 год.која се базира на законот за локална самоуправа, и законот за спорт 

член 22-а од законот за измени и дополнување на законот за спорт со кое Општината ќе биде главен 

иницијатор и организатор на активностите од областа на спортот и спортските активности кои се 

случуваат во Општината. 

 

Активности во спортот имаме во: 
 

Во ОСУ,,Ацо Русковски,, во Берово е формиран сојуз на училишен спорт (СУС) а под 

покровителство на федерацијата на училишни спортови на Република Македонија, во кој сојуз 

членува и има свои активности и ООУ ,,Дедо Иљо Малешевски од Берово. 

 

Децата со посебни потреби имаат регистрирано спортски клуб,,Малеш,,-Берово преку специјалната 

олимпијада на Република Македонија,и своите активности ги спроведуваат на учества на 

национални спортски натпревари на летни и зимски игри на деца со посебни потреби. 

 

Други организирани спортски активности во Општината не се случуваат, па за тоа Општина Берово 

изготви програма за развој на спортот во која ќе бидат опфатени сите категории на граѓани. 
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Реализација на спортската програма 

 
         Програмата опфаќа спортски активности изнесени во ставки од 1 до 9 

  

      1.    Училишен спорт, и спортско рекреативни активности. 

      2.    Спортско рекреативни активности-спорт за сите. 

3.  Натпреварувачки-масовен спорт и подршка за активирање на спортски клубови во поедини 

згаснати спортски дисциплини. 

4. Трансвер на средства до спортски здруженија 

5. Подршка на ОФК Малеш-Берово 

6.  Подршка на ОФК Малеш-Берово за млади категории деца 

7.  Подршка на пинпонгарски клуб Берово 

8. Одржување на турнир во уличен баскет 

9. Награди за врвни спортски достигнувања 

      Изнесените активности во ставки од 1 до 9 ,подетално се дадени во содржината на 

програмата за спортски активности и материјално финансиски потреби за организација и 

релизација на истите. 

 

      Отворањето,одржувањето и затворањето на соодветната програмска активност ќе биде 

утврдена со распоредот за календарската 2021  год. 

 

Основни цели и задачи 
 

 Програмата опфаќа масовно учество на граѓаните во рекреативно, забавно,спортски 

активности, како и развој на масовен спорт, со учество на млади луѓе во скоро сите области на 

спортот што претставува темел и основа за подигање на квалитетен –врвен спорт во Општината и 

во Републиката. 

 

                          ПРОГРАМА ЗА СПОРТСКИТЕ АКТИВНОСТИ 

 

Ставка 1 

 
      Училишен спорт,и спортски рекреативни активности 

 

Системот ќе се реализира на Општинско ниво помеѓу училиштата во периодот на траењето на 

школската година, во следниве дисциплини: 

 1.Кошарка-машка и женска кнкуренција 

            2.Ракомет-машка и женска конкуренција 

            3.Одбојка-машка и женска конкуренција 

            4.Гимнастика-машка и женска конкуренција 

            5.Мал фудбал-машка и женска конкуренција 

           6.Атлетика-машка и женска конкуренција 

           7.Пролетен крос-машка и женска конкуренција 

Сојузот на училишен спорт(СУЗ)-Берово е домаќин и организатор на регионален 

натпревар во кошарка во женска конкуренција, и ракомет во машка конкуренција кој ќе 

се одржи во спортската сала Македонски бранители во Берово. 

Реализација на овие натпреварувања ќе се остварат со одржување на спортски турнири,со 

масовно учество на ученици од основни и средни училишта од нашата Општина. 
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Ставка 2 
 

                Спортско рекреативни активности на граѓаните- Спорт за сите 

               Од оваа област се предвидени да се спроведат следниве активности: 

 

             1.Рекреативно спортско возење на велосипед на граѓани од сите возрасти низ 

улиците на градот и локалните места во Општината(мај-септември). 

За реализација на истите е неопходно учество на стручни лица од оваа област т.е професори 

по физичко воспитување,сообраќајна полиција, материјални трошоци и подготвување на 

стартот и целта,озвучување,траки за сигурност, обележување на патека, лекар, пропаганден 

материјал и друго. 

 

            2. Рекреативно спортско –забавна манифестација,,Пролетен крос,, во пресрет на денот 

на пролетта. 

 

Ќе се одржи на 21 март ,а локацијата ќе биде накнадно определена. 

На истата ќе се поканат да земат учество масовен број на граѓани, ученици претставници од 

невладини организации и истата ќе претставува најголема и најмасовна манифестација од овој вид 

во Општината. 

 

           3.Планирање –пешачење  на граѓани од сите возрасти. 

 

Активностите на планирањето-пешачењето ќе се одвиваат по Малешевските планини, а релацијата 

ќе биде дополнително договорена, а истата ќе се реализира од ( април до ноември) во повеќе 

наврати , во зависност од временските прилики. 

 

          4.Баскет натпревари во машка и женска конкуренција. 

 

Опфаќа учество на неограничен број на екипи составени од лица-граѓани на сите 

возрасти, со примена на изработени пропозиции за вакво спортско 

натпреварување.Натпреварите ќе се одвиваат на терените на новоизграденото спортско 

игралиште кај старата гимназија,во месеците јуни,јули и август во вечерните часови затоа 

што новото повеќенаменско  игралиште овозможува одржување на натпревари во 

вечерните часови. 

 

         5.Натпревари во ракомет, машка и женска конкуренција 

 

Опфаќа неограничен –пријавен број на екипи составени од лица граѓани на сите возрасти 

,со примена на изработени прописи за вакво натпреварување.Натпреварите ќе се одвиваат 

во сала или на новите терени на старата гимназија во месеците јуни,јули и август во 

вечерните часови. 

 

        6.Турнири во мал фудбал 

 

Опфаќа учество на неограничен број на екипи составени од лица-граѓани на сите 

возрасти со примена на пропозиции за КУП систем на натпревари во мал 

фудбал.Турнирот ќе се игра во салата Македонски бранители во месеците февруари, 

март. 
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Оваа година е планирано де се одржат турнири во мал фудбал во повеќето населени 

места во општината со што би се подобрил спортскиот дух и натпреварувачкиот 

карактер кај граѓаните во нашата општина. Во сите населени места се создадени услови 

за одигрување на вакви турнири т.е се изградени спортски игралишта. 

 

Турнирите во селските населби ќе се одржат во следните временски периоди: 

 

 -с.Русиново –св.Троица (јуни) 

 -с.Смојмирово -2 август Илинден 

 -с.Двориште –Рожден (септември) 

 -с.Ратево-Петровден(јули) 

 -с.Митрашинци – (јули) 

 -с.Будинарци-(мај,јуни) 

 -с.Мачево- (мај) 

 

 Се планира и организација на еден поголем Регионален турнир во мал фудбал со 

учество на екипи од повеќе Општини во регионот.Натпреварите би се играле на новото 

спортско игралиште кај старата гимназија.Планирано е турнирот да се одржи во месец 

август во вечерните часови. 

 

        7.Натпреварување на пензионери и бивши спортисти 

Учество на пензионери и бивши спортисти во организирани турнири во шах,влечење 

јаже,пикадо фрлање на ѓуле и во други спортски дисциплини. 

 

        8.Спорт за лица со посебни потреби 

Активностите се спроведуваат на републичко ниво со учество на национални спортски 

натпревари на летни и зимски игри на деца со посебни потреби. 

Во Општината на 3 декември денот на лицата со посебни потреби ќе се организираат 

спортски активности со што ќе се одбележи денот на лицата со посебни потреби. 

 

             9.Турнир во пинг понг 

Опфаќа учествона неограничен број на учесници ,составени од лица –граѓани на сите возрасти, со 

примена на пропозиции за пинг понг натпревари.Натпреварите ќе се одржуваат во спортската сала 

Македонски Бранители во месеците септември,октомври.Се надеваме дека оваа година ќе биде 

организиран турнир во пинг понг бидејќи со формирањето на новиот пинпонгарски клуб сега се 

создадени услови за организација на еден ваков турнир. 

 

            10.Турнир во шах 

Опфаќа учество на неограничен број на учесници, граѓани од сите возрасти со примена на 

пропозиции за шах натпревари. Натпреварите ќе се одржуваат во новата сала на Бизнис 

Инкубаторот во Берово во месеците август,септември. 

 

Ставка 3. 
 

  Натпреварувачки- масовен спорт и подршка за активирање на спортски активности на 

клубови во поедини згаснати спортски дисциплини. 

 

       Спортската традиција како и желбата на широките граѓански маси налага преземање на 

позитивни активности во домен на подршка и активирање на поедини клубови кои од субјективни 

или објективни причини престанале да постојат. 
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Реализацијата на истата опфаќа потреби од конституирање,котизација, стручни лица, судии 

соодветни терени и други материјални трошоци. 

     Општина Берово во рамки на своите можности ќе направи напор да помогне во активирањето на 

некои од згаснатите спортски клубови кои пред повеќе години беа активни и се натреваруваа во 

организиран систем на републичко ниво.Како добар пример е фудбалскиот клуб ОФК Малеш кој 

по повеќегодишна стагнација годинава успешно се натпреварува во Трета лига исток. 

 

Ставка 4 
 

                       Трансфер на средства до спортски здруженија 

 

За заживување на спортот во Општината потребно е да се издвојуваат средства кои би се 

трансверирале до спортските здруженија се со цел за понатамошно профункционирање на 

повеќе спортски клубови во Општината.Со овие средства Општина Берово се надева дека ќе го 

заживее спортот за подобар и поквалитетен живот на идните генерации во Општина 

Берово.Сите услови за тоа ги имаме само се потребни многу повеќе вложувања во спортот а 

придобивките ќе бидат повеќекратни. 

 

     Ставка 5 
 

                        Подршка на ОФК-Малеш 

 

Оваа година потребно е да се обезбедат и повеќе средства за ОФК-Малеш ,бидејќи тој се 

натреварува во Трета лига  и тоа мошне успешно.После неколку години неиграње клубот 

повторно е активен и треба да се продолжи со негово финансирање затоа што тое е 

единствениот спортски клуб во Општина Берово кој се натпреварува во републичко 

натпреварување.Се надеваме дека во иднина и други клубови ќе го следат неговиот пример и 

повторно ќе бидат активирани клубови во ракомет,одбојка како што некогаш се натпреваруваа 

во организирани натпреварувања.За таа цел средствата во програмата за спорт и рекреативните 

активности планираме да бидат зголемени со цел да се овозможи заживување на повеќе 

спортови и организирање на повеќе спортски активности. 

 За оваа ставка 5 во програмата потребни се финансиски средства од 1.000.000 ден со цел 

непречено фунционирање на ОФК-Малеш и негово успешно натпреварување во Трета лига . 

 

Ставка 6 
 

     Подршка на ОФК Малеш –Берово за млади категории деца 

 

За оваа цел во програмата за спорт и спортско рекреативни активности за 2021 год е ставена 

посебна ставка 6 и за неа се предвидени средства од  100.000 ден. 

                    

    Ставка 7 

 
                     Подршка на пинпонгарски клуб ППК Берово 

 

Согласно потребите на новоотворениот пинпонгарски клуб Берово која успешно се 

натпреварува во втора лига и во машка и во женска конкуренција ,во кој членуваат околу 30 

членови , и се амбиции да се натпреварува во првата македонска лига во програма се 

предвидени 100.000 ден. 
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     Ставка 8 
 

                        0држување на турнир во уличен баскет 

 

Оваа година е планирано да се одржи повторно турнирот во уличен баскет кој беше одлично 

организиран претходната година .Оваа година е планирано турнирот да биде проширен со 

повеќе екипи од целата република како и пошироко.Оваа година е планирано турнирот да се 

одржи на 7,8,9 август .Најавени се екипи од Бугарија и Србија со што турнирот ќе стане 

меѓународен.Вкупниот буџет за организација на турнирот изнесува 120.000 ден. За подобра 

организација на овој турнир , во програмата се предвидени 30.000 ден. 

 

     Ставка 9 
 

                      Награди за врвни спортски достигнувања 

 

Поради се поголемите успеси кои ги постигнуваат нашите сограѓани во полето на различните 

спортски дисциплини, како на републичко така и на регионaлно и меѓународно ниво , од оваа 

година во програмата се предвидува посебна ставка , за награди за врвни спортски 

достигнувања.Во неа се предвидени 200.000 ден. 

 

 

Поради ситуацијата со пандемијата со COVID 19 во нашата земја претходната година 2020 

не беа реализирани голем дел од спортските активности кои беа предвидени , во 

програмата се со цел за заштиа на здравјето и безбедноста на нашите граѓани.Прекинати 

беа и работничките спортски во мал фудбал кои традиционално се одигруваат секоја 

година. 

 

Се надеваме дека ситуацијата со COVID 19 ќе се реши што е можно побрзо и во 2021 година ќе 

бидат организирани сите предвидени активности. 

 

За Општина Берово здравјето на граѓаните е пред се и ние во иднина ќе сториме се што е во 

наша моќ да го заштитиме. 

 

         РАСПРЕДЕЛБА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА 

 

 

 Предвидените финансиски средства потребни за реализација на програмските 

активности дадени во ставките од 1-9 од програмата се распределени на следниов начин:. 

 

За реализација на дадените ставки од 1-4 во програмата потребно е да се обезбедат финансиски 

средства од  400.000 денари. 

 

За реализација на ставката 5 од програмата потребно е да се обезбедат финансиски средства од  

1.000.000 денари. 

 

За реализација на ставката 6 од програмата потребно е да се обезбедат финансиски средства од  

100.000 денари. 

 

 За реализација на ставката 7 од програмата потребно е да се обезбедат финансиски средства од  

100. 000 денари. 
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За реализација на ставката 8 од програмата потребно е да се обезбедат финансиски средства од  

30. 000 денари. 

 

 За реализација на ставката 9 од програмата потребно е да се обезбедат финансиски средства од 

200.000 денари. 

 

За реализација на дадените ставки  од 1-9 во програмата потребно е да се 

обезбедат финансиски средства од 1.830.000 денари. 

 

Програмата влегува во сила со денот на објавување во Службен гласник на Општина Берово. 

 

Изработил: Нешкевски Зоран с.р. 
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                                                                                            Претседател   

                                                                                      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 

 

П Р О Г Р А М А 

за одбележување на значајни настани и истакнати личности со спомен-обележја во Општина Берово 

 

 

Се објавува П Р О Г Р А М А за одбележување на значајни настани и истакнати личности со 

спомен-обележја во Општина Берово, бр. 09-4039/1 што Советот на Општина Берово ја донесе на 

42-та седница што се одржа на 15.12.2020 година. 

 

 

 

Бр.08-4075/5                                                                               ОПШТИНА  БЕРОВО 

15.12.2020 год.                                                                                Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                       Звонко Пекевски с.р. 
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Врз основа на член 17 ставови 1 и 2 од Законот за меморијални споменици и спомен обележјата ( 

Сл.весник на РМ бр. 66/04, 89/08 и 152/15) и 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, 18/07, 30/08, 20/10 и 20/19), Советот на Општина 

Берово на 42-та седница одржана  на 15.12 .2020 година донесе: 

 

П Р О Г Р А М А 

за одбележување на значајни настани и истакнати личности со спомен-обележја во Општина Берово 

ВОВЕД 

 

Општина Берово  е општина со богато историско-културно минато. Во наследство на 

денешните генерации останува да се зачува споменот на значајни настани и истакнати личности од 

историјата и културата на граѓаните на општината на македонскиот народ, кои се од исклучително 

значење за општествениот развој на општината со што се придонесува за остварување и 

унапредување на слободите и правата на граѓаните, како и за афирмацијата, примената и 

почитувањето на начелата на хуманизмот и општоцивилизациските вредности. Со поставувањето на 

спомен обележјата ќе се изрази почит и грижа на граѓаните на општината кон значајните културни 

и историски настани и личности, ќе се зачува споменот на нивниот лик и дело. Преку уметничките 

и архитектонските дела поставени на јавни површини ќе се одбележи ваквата почит и грижа. 

Спомен-обележјата можат да бидат претставени со бисти, скулптури, плочи, чешми, фонтани и 

други уметнички и архитектонски дела и творби. 

Со оваа Програма се утврдуваат приоритети кои Општина Берово ќе ги опфати со 

одбележување на личности и дела на личности од значење за историјата и културата, преку 

подигање на спомен обележја на подрачјето на општината. 

Со Програмата  за одбележување на значајни настани и истакнати личности со спомен-

обележја во Општина Берово, општината поблиску ги регулира прашањата поврзани со 

одбележувањето на значајни настани и истакнати личности со спомен обележја, што се од локално 

значаење , условите и постапката за подигање на спомен обележјата, субјектите одговорни за 

нивното подигање, заштита, чување, регистрите за нивна евиденција, како и надзорот и контролата 

над спроведувањето на одредбите од Законот за меморијални споменици и спомен – обележјата, 

регистрите за нивна евиденција, како и надзорот и контролата над спроведувањето на одредбите од 

Законот за меморијални споменици и спомен обележјата ( Сл.весник на РМ бр. 66/04, 89/08 и 

152/15). 

Спомен обележјата се : бисти, скулптури, плочи, чешми, фонтани и други уметнички и 

архитектонски дела и творби што со своите содржини и ознаки одбележуваат настани и личности 

од историјата и културата на нашата држава и кои се од локално значење. 

Спомен обележје може да подига општината, согласно со гореспоменатиот и друг закон. 

Правни и физички лица можат да дадат иницијатива до Советот на општината за подигање 

на спомен – обележје, како и да вложуваат средства за негово подигање. 

ЦЕЛИ 

Основни цели на оваа програма се : 

- Обезбедување на активен однос на Општина Берово кон значајни настани и 

личности во  

- Сочувување и афирмирање на материјалното и духовно наследство кое ни го 

оставиле настаните од овие датуми и личности кои во нив учествувале. 

- Сочувување и афирмирање на историскиот идентитет на Општината Берово 

АКТИВНОСТИ 

Активностите на Општина Берово во одбележувањето на значајни настани и личности во 

општината ќе бидат насочени кон поттикнување, подржување и помагање за остварување на целите 

на оваа Програма и тоа: 
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- Сочувување на континуитетот на одбележување на значајни настани и личности; 

- Одбележување на значајни настани и личности кои и даваат посебно обележје на Општина 

Берово со спомен-обележја; 

- Остварување на продуктивна соработка со асоцијации, организации и фондови кои го 

реализираат и помагаат одбележувањето на овие датуми и личности. 

 Со оваа програма се предлага одбележување со поставување на спомен обележје на 

подрачјето на Општина Берово во чест на одбележување на годишнина од смртта на 

загинатите бранители во воениот конфликт во Македонија, 2001 година Николчо 

Пехчевски, Зоран Бубевски, Љупчо Мирчовски и Димитар Двојаковски. 

Податоците за личностите и нивното значење, местото каде ќе се подигне спомен-

обележјето, основните елементи за текстот што се истакнува на обележјето и рокот за подигање се 

утврдуваат со Одлука за подигање, чување, одржување, заштита и користење на секое спомен-

обележје одделно. 

 Со Програмата  за одбележување на значајни настани и истакнати личности со 

спомен-обележја во Општина Берово се предвидува и одбележување на годишнина од 

смртта на загинатите бранители во воениот конфликт во Македонија, 2001 година 

ПОДИГАЊЕ, ЗАШТИТА И ОДРЖУВАЊЕ НА СПОМЕНИЦИ И СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА 

ПОДИГАЊЕ, ЗАШТИТА И ОДРЖУВАЊЕ НА СПОМЕНИЦИ И СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА 

Споменици и спомен обележја Активности  Носители на 

активноста 

Средства 

Одбележување на годишнина 

од смртта на загинатите 

бранители во воениот 

конфликт во Македонија, 2001 

година: Никола Пехчевски, 

Зоран Бубевски, Љупчо 

Мирчовски и Димитар 

Двојаковски 

Поставување на 

спомен обележје на 

подрачјето на 

Општина Берово 

Општина 

Берово и 

здружение на 

граѓани 

60.000,00 

Спомен костурница во 

близина на градски стадион 

Реконструкција и 

санација 

Општина 

Берово 

66.198,00 

Спомен-плочата пред 

Детската градинка во Берово 

на загинатите борци во НОВ 

од Малешево 

Реконструкција и 

санација 

Општина 

Берово 

13.216,00 

Вкупно   139.414,00 

 

Општина Берово  може да ја проширува оваа Програма и со спомен обележја по иницијатива 

на правни и физички лица во согласност со Законот за меморијални споменици и спомен обележја. 

 

   ФИНАНСИРАЊЕ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА 

 

Финансирањето на изградбата на спомен-обележјата како и трошоците за чување, 

одржување и заштита на спомен обележјата ќе се врши од средства на Буџетот на Општина Берово, 

од Буџетот на Република Северна Македонија, од донации како и од други извори во согласност со 

закон.  

За одредени активности кои не се содржани во Програмата, а за кои што Советот на 

Општина Берово, на предлог на Градоначалникот ќе процени дека по својата актуелност и квалитет 
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предизвикуваат поширок јавен интерес, ќе бидат предвидени дополнителни финансиски средства од 

Буџетот на Општина Берово. 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА  

 

За подигањето, чувањето, одржувањето, заштитата и користењето на секое спомен-обележје 

содржано во Програмата, Советот на Општината ќе донесе посебна одлука.  

За секое спомен-обележје содржано во Програмата, односно за спроведување на постапката 

за негово подигање, Советот на Општина Берово ќе именува Одбор за подигање на спомен-

обележје. Составот и делокругот на Одборот се определува во актот за неговото именување.  

Иницијатива за дополнување на оваа Програма за подигање на спомен-обележја како и 

вложување средства за нивно подигање можат да дадат правни и физички лица до Советот на 

Општина Берово.  

Оваа Програма влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен гласник на Општина 

Берово“. 

 

Број 09-4039/1                                           Совет на општина Берово 

15.12.2020 год.                                                                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 

 

ПРОГРАМА 

за активностите на Општина Берово во областа на социјалната заштита за 2021 година 

 

Се објавува ПРОГРАМА за активностите на Општина Берово во областа на социјалната заштита за 

2021 година, бр. 09-4040/1 што Советот на Општина Берово ја донесе на 42-та седница што се 

одржа на 15.12.2020 година. 

 

 

 

Бр.08-4075/6                                                                               ОПШТИНА  БЕРОВО 

15.12.2020 год.                                                                                Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                       Звонко Пекевски с.р. 
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Врз основа на член 22, став 1, точка 7, член 36 и 62 од Законот за локалната самоуправа (“Сл. 
весник на РМ број 5/02) и член 16 став 1 точка 7 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 42-та Седница на Совет одржана на 15.12.2020 година, донесе: 

 
ПРОГРАМА 

за активностите на Општина Берово во областа на социјална заштита во 2021 година 
ВОВЕД 
 Социјалната заштита претставува систем на политики, мерки но и активности, со кои 
се спречуваат  или надминуваат социјалните ризици кај граѓаните. 
 Со Програмата за социјална заштита, општина Берово се стреми кон намалување  на 
сиромаштијата  и социјалната исклученост, преку јакнење на капацитетите на лицата од 
ранливи категории и нивна правилна инклузија во секојдневието на општината, како и 
секојдневно унапредување на општественото живеење . 
 Од страна на Градоначалникот на Општина Берово е формиран Општински совет за 
социјална заштита во кој членуваат 13 претставници од повеќе институции и здруженија на 
граѓани. Годишната програма за социјална заштита, се донесува врз основа на усвоениот 
Социјален план од страна на Општинскиот совет за социјална заштита, чија главна цел е 
задоволување на потребите и интересите на граѓаните во областа на социјалната заштита, 
зголемување на достапноста на услугите и нивно креирање согласно потребите на 
најзагрозените граѓани.  

При изработката на Социјалниот план на ниво на општина се мапираат социјалните 
проблеми кои ги имаат граѓаните во општината и главната активност преку работа на терен 
беше утврдување на бројот и категоријата на ранливите групи во заедницата. 

Програмата за социјална заштита се остварува со преземање на повеќе активности, 
преку кои оптимално се користат локалните ресурси (ресурсите на општината, образовните, 
социјалните, здравствените, културните и спортските институции, приватниот сектор, НВО, 
како и верските и хуманитарни организации).  
 Во Програмата за социјална заштита на општина Берово  влегуваат активностите на 
општина Берово, ОЈУДГ ,,23 Август “ Берово, активностите на ОЈУСЗСЛ „д-р Иван Влашки 
“Берово и одредени трансфери и активности со кои Општина Берово ќе дава  помош и 
поддршка во остварувањето на социјална заштита, со средства од општинскиот Буџет и од  
донатори.  
 Двете установи кои работат на територијата на Општина Берово во областа на 
социјалната заштита ги реализираат своите активности преку средства приберени по пат на 
самофинансирање, што значи прибирање на средства од корисниците на услугите, со 
средства од Буџетот на Општина Берово и преку блок дотација од Министерството за труд и 
социјална политика, како и разни други дотациски средства кои се реализираат по поднесена 
апликација од страна на општина Берово.  
    
 Единиците на локалната самоуправа како едни од главните носители на социјалната 
заштита се одговорни за: 
 

- Донесување на развојни програми за социјална заштита; 
- Основање на јавни установи за социјална заштита; 
- Развивање на вонинституционални форми за социјална заштита; 
- Реализирање на социјални програми во соработка со останатите сегменти јавниот 
сектор, приватниот сектор и невладини организации 
-Развивање на различни иновативни или интервентни форми за социјална заштита 
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Основни социјални ризици, на кои најчесто се изложени граѓаните се следниве: 
 

- Ризици по здравјето (болест, повреда и инвалидност); 
- Ризици од стареење (старост и преживување); 
- Ризици по мајчинство и семејство; 
- Ризици од невработеност 
- Ризици од неинформираност 
- Ризици од неадаптираност  кон социјалната средина. 

 
ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 
 

 Обезбедување активен однос на Советот на Општина Берово кон задоволување на 
потребите и интересите на граѓаните во областа на социјалната заштита 

 Изнаоѓање форми на згрижување на социјално ранливи групи 
 Изнаоѓање форми за социјализација на маргинализирани групи 
 Подобрување на стандардот на граѓаните 
 Создавање  поквалитетни услови на децата од предучилишна возраст 
 Создавање на поквалитетни услoви на децата и младите во локалната заедница 
 Инклузија на лицата со посебни потреби во сферата на општественото живеење 
 Изнаоѓање на различни форми за помош и едукација на лица со телесна попреченост, 

деца без родители и родителска грижа, деца со посебни потреби, деца од улица, деца со 
воспитно-социјални проблеми, деца со еднородителски семејства, лица изложени на 
социјален ризик, лица засегнати со злоупотреба на дроги и алкохол, старите лица без 
семејна грижа и сл. 

 Продолжен престој на лицата со телесна или ментална попреченост, со различни 
форми на едукација, работен ангажман според можностите, спортски активности и 
слично (доколку од страна на МТСП, позитивно биде одговорено на апликацијата по 
повик) 

 Обезбедување на интерактивен културно забавен живот на стари и изнемоштени лица 
со дневен престој на стари лица во ОЈУСЗСЛ ,,Д-р Иван Влашки”,  сервисни услуги за 
грижа на стари и изнемоштени лица во домашни услови 

 Организирање на различни видови работилници за подигање на свеста на населението  
 Еднакви можности меѓу жените и мажите, недискриминација, поттикнување и развој 

на лични и општествени вредности 
 Поттикнување на населенеието на размислување за форми на социјална заштита  

 
 АКТИВНОСТИ 
 
 Активностите на општина Берово во областа на социјалната заштита ќе бидат 
насочени кон поттикнување, поддржување и помагање за остварување на целите на оваа 
Програма и тоа:  

 Снабдување на центар за продолжен престој на лицата со телесна или ментална 
попреченост со соодветна опрема 

 Помош на семејства што имаат лице со хендикеп 
 Згрижување во дневен центар со продолжен престој на лица со телесна или 

ментална попреченост 
 Интегрирање во општеството на лица со телесна или ментална попреченост 
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 Информирање за начини на вработување на лица со телесна или ментална 
попреченост 

 Анимирање на институциите кон подигање на свеста за лица со телесна или 
ментална попреченост 

 Активирање на лица со телесна или ментална попреченост во различни видови 
дневни работилници  

 Активирање на лица со телесна или ментална попреченост во различни видови 
спортски настани 

 Обезбедување на социјални пакети на семејства со социјални проблеми и на 
ромски семејства  

 Обезбедување на школски прибор на почетокот од учебната година на деца со 
воспитно-социјални проблеми, деца од многудетни семејства 

 Доделување на новогодишни пакетчиња  на деца со воспитно-социјални 
проблеми, деца од многудетни семејства 

 Обезбедување на парични средства за првородено дете во 2020 година, на 
територијата на Општина Берово 

 Обезбедување на финансиска помош, како еднократна финансиска помош на 
лица изложени на социјален ризик, социјано загрозени ученици, лица со ниски 
примања, лица неспособни за работа, болни лица, лица со телесна попреченост, 
хендикепирани лица, самохрани родители, семејства настрадани од 
елементарни непогоди, месни заедници и Здруженија на граѓани и слично.  

 Субвенционирање на 10 кубни метри вода(секој месец) 

 Мотивирање на талентирани и истакнати ученици, истакнати студенти и 
наставен кадар по општинските училишта 

 Згрижување на лица во ОЈУСЗСЛ ,,Д-р Иван Влашки” 

 Обезбедување на интерактивен културно забавен живот на стари и 
изнемоштени лица со дневен престој на стари лица во ОЈУСЗСЛ ,,Д-р Иван 
Влашки”,  сервисни услуги за грижа на стари и изнемоштени лица во домашни 
услови 

 Мобилни различни видови социјални и здравствени услуги за старите лица во 
градот и  руралните средини 

 Превентивно делување (во соработка со педагошко-психолошка служба во 
училиштата), детекција, советување, работилници 

 Превенција од социјален ризик и подигање на јавната свест, работа со поединци 
и семејства во социјален ризик, јакнење на соработката на институциите на 
локално ниво 
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ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ НА ДЕЛУВАЊЕ: 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 

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. Парични средства 
за првородено 
дете во 2020 
година, на 
територијата на 
Општина Берово 

Во месец 
јануари  

 Првото дете кое што 
ќе се роди на 
територијата на 
општина Берово 

10.000,00  
денари од 
Буџет на 
општина 
Берово  

4. Субвенционирање 
на првачањата на 
територијата на 
Општина Берово  

На почеток на 
учебната 
година 
(септември) 

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

300.000,00 
денари од 
Буџет на 
општина 
Берово 

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

На почеток на 
учебната 
година 
(септември) 

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

300.000,00 
денари од 
Буџет на 
општина 
Берово 

6. Стипендија за 
најдобрите 
ученици во 
средното 
образование 

Од септември 
до мај 

 Одлични ученици од 
средното 
образование кои 
освоиле награди на 
натпревари 

200.000,00 
денари од 
Буџет на 
општина 
Берово 

7. Субвенционирање 
на 50 семејства од 
социјално 
ранливи 

Континуирано  
во текот на  
целата година 
 

 Лица со ниски 
примања или без 
примања 

 Лица приатели на 

100.000,00 
денари од 
Буџет на 
општина 



15.12.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.39 34 

категории со 
плаќање на 
максимум  10 
кубни метри вода 
секој месец 

 социјална помош 
 

Берово  

 
8. 

Новогодишни 
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 од 
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 

10.000,00  

11. Поддршка 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 

12. Подршка на Стари 
изнемоштени 
лица во домашни 
услови од Берово 
и од руралните 
средини 
8.500.000,00 
денари 
обезбедени преку 
апликација на 
јавен повик од 
страна на МТСП, а 
ќе бидат 
реализирани 
преку Дом за 
стари лица ,,д-р 
Иван Влашки” 
како давател на 

 јануари-
март 
воспоставув
ање на 
услугата 

 март-
декември 
испорака на 
услугата 

 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 кои 
живеет сами 

/ 
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услуги 

13. Реконструкција и 
адаптација на 
просторија во 
објект стара 
гимназија  и 
реконструкција 
на постоечко 
детско игралиште 
со набавка на 
реквизити за 
лица со 
попреченост 

По добиена 
апликација од 
МТСП  

 Лица со попреченост 
 Родителите на лица 

со попреченост  
 Невработени лица  

/ 

14. Изработка на 
проект 
Реконструкција и 
адаптација на 
објект Стара 
амбуланта  

  Поголема категорија 
на лица во социјален 
ризик 

60.000,00 

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

По завршување 
на првата фаза 
од доградбата 
на 4 занимални 

 Деца од 
предшколска 
возраст, вработени 
во детска градинка и 
нивните родители  

2.020.000,00 

16 Општинско 
корисна работа 
СДЦ 

Континуирано 
по одобрување 
на апликација  

 Лица од ромската 
заедница  

 Невработени лица 
од ромската 
заедница 

 Жени ромки  
 Стари изнемоштени 

лица  
  

 
Средствата ќе 
бидат 
обезбедени од 
Швајцарска 
агенција за 
развој и 
соработка  

17 Општинско 
корисна работа 
преку УНДП  

Континуирано 
по одобрување 
на апликација 

 Стари лица на кој им 
е потребно помош и 
поддршка во  

 Ученици со 
попреченост во 
основното и 
средното училиште  
и 

 Лица со телсна и 
ментална 
попреченост 

 Невработени лица  

300.000,00 
денари, 
кофинансирање 
на 20 % од 
вкупната сума 
од општина 
Берово  
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 Трансферите до физичките лица ќе ги реализира Градоначалникот на општина Берово 
согласно оваа Програма, по барање на лицата, поткрепено со соодветна документација .   
 
Општинска јавна установа, детска градинка ,,23 Август” Берово  
 
 Во детската градинка ,,23 Август” во тек е доградба на 4 занимални за проширување на 
капацитетите на градинката и конечно решавање на проблемот со мал капацитет. Преку 
проект, ,,Зајакнување на општинските совети”, финансиран од Швајцарската агенција за 
развој и соработка, а кој е изгласан на партиципативен начин, преку Форуми во заедницата, 
одобрени се средства во вкупен износ од 2.698.491,00 за внатрешно уредување на 4 
занимални во детската градинка ,,23 август” во Берово. 
 Вкупниот износ по спроведената јавна набавка, потребен за внатрешно уредување е 
4.716.807,44 од кои 2.698.491, се од Швајцарската агенција, а преостанатите 2.018.316,44, 
заокружени на 2.020.000,00 денари се предвидени да бидат кофинансирани од општинскиот 
Буџет за 2021 година.  
 
Општинската јавна установа за социјална заштита на стари лица Д-р Иван Влашки 
 
 Општина Берово со помош и соработка со Холандско-Македонската хуманитарна 
организација и Министерство за труд и социјална политика ја отвори Општинската Установа 
Дом за стари лица, кој се наоѓа на влезот во Берово. Општина Берово како основач на јавната 
установа ќе го поддржува тековно работење на оваа установа. На почетокот на 2019 година, 

18. Јавни работи  Од април до 
септември   

 Невработени лица со 
ниско и средно 
образование  

300.000,00 во 
кои спаѓа и 
учеството од 20 
% за 
реализација на 
јавни работи 
преку АВРМ   

19. Изградба и 
реконструкција 
на куќи на ромски 
семејства во 
ризик, мала 
инфраструктура 
за роми и 
изработка на 
урбанистички 
план 

Од 2021 до 
2024 година  
По одобрена 
апликација 
преку ЕУ , 
зависно од 
динамиката на 
проектот 
Средствата за 
кофинансирање 
се предвидени 
во Програма за 
ЛЕР Г1  

 Ромски семејства во 
ризик кои имаат 
несоодветни услови 
за живот  

/ 

  
ВКУПНО  

  
 

 

 
4.400.000,00 
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оваа општинска јавна установа го прошири својот капацитет од постоечните 15 на 29 легла за 
корисниците. Во 2020 година извршена е  реконструкција на третата ламела, која е во 
завршна фаза. Општина Берово учествуваше на регионални форуми во заедницата и преку 
Швајцарската агенција за развој и соработка и Министерството за локална самоуправа, 
обезбедени се средства за  внатрешно уредување на истата. Според проектот, третата ламела 
ќе може да згрижи уште нови 10  корисници, според сите стандарди и домот ќе добие една 
целина со капацитет од  вкупно околу 40 корисници.  
 Годините наназад, домот за стари лица работи цело време со пополнет капацитет и 
константно на листата на чекање за сместување има голем број корисници .  
  

Законот за социјална заштита, предвидува децентрализација во сферата на 
социјалната заштита, преку повици објавени од страна на  Министерството за труд и 
социјална политика (согласно член 140 и член 145 од Законот за Социјална заштита, Службен 
весник на РСМ, бр. 104 од 23.05.2019 година), по кој повик во текот на месец октомври 2020 
година е склучен договор за имплементација  на проект ,,Возврати со љубов, грижа и почит”, 
во кој е предвидено нега и грижа на стари лица во домашни услови, за кои ќе се грижат 
вкупно 20 даватели на услуги и ќе бидат ангажирани Социјален работник,  асистент и возач, а 
услугата ќе можат да ја користат вкупно 60 крајни корисници, од кои 12 лица во Берово и 48 
во селските населби. Министерството ќе обезбеди Грант во висина до 8.568.300 денари за 
финансирање   на   Проектот   за   развој   на   социјални   услуги . Средствата од грантот ќе се 
користат единствено за финансирање на развој на социјални услуги за помош и нeгa во 
домот.  

Трошоци   за   воспоставување   на   социјална   услуга  до  1.656.300   денари, од кои 
1.045.000, се за набавка на теренско возило. Вкупни трошоци за давање на услуга по 
проектиран број на приматели ивкупен број  на часови на испорачана услуга   за 12 месеци во 
висина од максимален износ до 6.912.000 денари.  
 
Финансирање 
 
 Средствата потребни за реализирање на активностите од  оваа програма ќе се 
обезбедат од  Буџетот на Општина Берово за 2021 година, преку поддршка  од 
Министерството за труд и социјална политика, заинтересирани партнери за меѓусебна 
соработка во земјата и на меѓународно ниво, грантови од организации, здруженија, амбасади 
и други извори на финансирање, а учеството на партнерите ќе биде определувано при 
изготвување на конкретната мерка.  
 Средствата за новата форма на социјална заштита , се обезбедени  од МТСП.  
 
Распоредување на буџетските средства 
 
 Содржините предвидени во оваа Програма се финансираат со посебна ставка во 
Буџетот на општината. 
 
 Други форми на активности 
 
Други форми на активности кои ќе се помагаат со средства од Буџетот на општина Берово се: 
 -обезбедување стручна, техничка и друга поддршка со кадри и опрема со која 
располага Општината; 
 -организирање протоколарни и средби за воспоставување соработка на претставници 
на Општината со потенцијални донатори на проекти од областа на социјалната заштита. 
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 -организирање на хуманитарни акции и хуманитарни форми на културно забавен 
живот  
 Овие форми на активности ќе се реализираа согласно можностите на општина Берово. 
 
Завршни одредби 
 
 Градоначалникот на Општина Берово го следи реализирањето на оваа Програма, 
покренува иницијативи,  дава мислења и поднесува предлози во врска со остварувањето на 
нејзините цели и активности.  
 Општина Берово, преку вработените службеници во Одделението за јавни дејности, ќе 
ја спроведува и ќе го следи спроведувањето на оваа програма, ќе покренува иницијатива и ќе 
дава мислења и предлози во врска со остварувањето на предвидените активности и 
зацртаните цели.  
 Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл. гласник на 
општина Берово”. 
 
 
Број 09-4040/1                                                               Совет на општина Берово 
15.12.2020 год.                                                                              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 

 

ПРОГРАМА 

за подршка на локалниот економски развој на општина Берово за 2021 година 

 

Се објавува Програма за подршка на локалниот економски развој на општина Берово за 2021 

година, бр. 09-4041/1 што Советот на Општина Берово ја донесе на 42-та седница што се одржа на 

15.12.2020 година. 

 

 

 

Бр.08-4075/7                                                                               ОПШТИНА  БЕРОВО 

15.12.2020 год.                                                                                Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                       Звонко Пекевски с.р. 
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Врз основа на член 22 став 1 точка 3, член 36 и член 62 од Законот за локална самоуправа 
(„Сл. весник на РМ“ бр.5/02), а во врска со член 16 став 1 точка 3, член 19 став 1 точка 3  и 
член 73 од Статутот на Општина  Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02 
и 18/07, 30/08, 20/10 и 20/19), Советот на Општина Берово на   42 -та седницата одржана  
на  15.12. 2020 година, донесе 

 
ПРОГРАМА  

ЗА ПОДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ НА ОПШТИНА БЕРОВО ЗА 2021 
ГОДИНА 

Вовед 
 

Специфичните стратегиски приоритети за развој на локалната економија, факторите кои го 
условуваат економскиот раст, бизнис заедницата, граѓанското општество и технолошкото 
знаење се дел од процесот на планирање на програмата за поддршка на локалниот 
економски развој. Истата треба да овозможи поместување на можности, односно преку 
процес на иновации и инвестиции да создаде заедничка визија за подобри услови кон 
одржлив локален развој. Во процесот на планирање иницијативите ќе имаат јасно 
определена содржина, која ќе одговара на локалните проблеми. Вклученоста на цела 
мрежа луѓе и институции претставува клучен елемент за локалниот економски развој. 
Физичкиот и човечкиот капитал, природните ресурси и технолошкото знаење се фактори 
кои доколку правилно се искористат во голема мера ќе ја унапредат конкурентната 
способност на локално ниво, а истовремено ќе допринесат за промовирање и создавање 
дополнителна вредност на локалните бизниси, самовработување и вработување на 
локалнта заедница. Соработката, меѓусебната доверба, посветеноста на одбраните 
субјекти, нивната експертиза, кредибилитет во локалната средина и нивното влијание во 
планирањето на процесот на локален економски развој ќе овозможат развој на активности 
соодветни на нивото на економска развиенот и поставување јасни остварливи и мерливи 
цели. Воспоставувањето механизми ќе ја дефинираат развојната патека кон посакуваната 
крајна цел и ќе го придвижат економскиот развоен процес. Имајќи ја предвид јасната 
претстава за двигателите на локалниот економскиот развој, постојната конкурентна 
позиција и начинот на функционирање, програмата за поддршка на локалниот економски 
развој преку воведување различни видови стимулации, пристапи и активности предвидува 
мерки за подобрување на состојбите во општината. Важно е да се спомене дека сите 
мерки кои ги предлага и презема локалната самоуправа се индиректни и поттикнувачки, со 
што се овозможува реализација на најдобрата практика за развој и одржлив еконоимски 
раст која ја спроедуваат локалните чинители од бизнис заедницата и населението, бидејќи 
подготвеноста за активно учество на заедницата е пресудна за успешно спроведување на 
иницијативите наведени во Програмата за поддршка на локалниот економски развој.  
 

Процесот на планирање на програмата е базиран врз законските обврски на 
јавните институции меѓутоа и врз база на непосредното учество на заедницата и 
граѓанското општество (граѓанскиот сектор, месните заедници, асоцијации и сл.),   
преку заеднички напори и јавни програми и проекти кои овозможуваат достигнување на 
заедничката визија за создавање на услови за одржлив локален развој. 

Локалниот економски развој претставува организирана дејност на заедницата при што се 
преземаат мерки и активности, форми и облици за одржлив економски развој. Локалниот 
економски развој се однесува на луѓето од локалната заедница кои меѓусебно 
соработуваат со цел да се постигне одржлив економски раст, кој придонесува кон 
подобрување на квалитетот на живот за сите граѓани во заедницата. 
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Со стратешкото планирање кое е дел од програмата за локален економски развој 
на општина Берово локалната заедница врши конкретен чекор кон опредметување на 
ефектите од децентрализацијата како политички процес и јакнењето на демократските 
односи, а посебно демократското вклучување на граѓаните во процесот на одлучување.  

Програмата за подршка на локалениот економски развој се подготвува врз 
основа на Интегрираниот план за локален развој на општина Берово за 2019-2022 
година, Стратегија за развој на туризмот во Општина Берово 2019 – 2029, и 
посочените приоритети на граѓаните во процесот на подготовка на програмата, а се 
усвојува врз основа на надлежностите на Локалната самоуправа кои произлегуваат од 
Законот за Локална Самоуправа, Статутот на општина Берово, други позитивни законски 
одредби како и препораките на Европската Унија за подобрување на процесот за 
децентрализација и креирање на буџетите на единиците на локалната самоуправа 
согласно транспарентно и плански усвоени развојни документи.  

Подготовката на програмата се базира врз претходно изработените проценки и 
анализи во сите тематски области во кои локалната самопурава има законски 
надлежности.  

Воедно, подготовката на програмата е во согласност со насоките на ЕУ и на 
Владата за користење на ИПА фондовите, што во основа ја имаат неопходноста од 
примена на оваа методологија за подготовка на програми за работа и буџетско 
планирање. 

Согласно претходно наведените насоки и должности, во рамките на стратегиските 
документи за развој на Општина Берово, вклучени се програмите за работа и буџетско 
планирање на сите Одделенија во Локалната Самоуправа на Општина Берово, при што 
одделението за Локален Економски Развој, за буџетската 2021 година ја предвидува 
програмата Г1, Подршка на локалниот економски развој. 

 

1.  Извори на финансирање на програмата 
 

Програмата предвидува приходна ставка од: 
  

 
1. 

Буџетот на Општина Берово  3.976.995,00 ден. 

2. Приходи по други основи - донации 25.746.034,00 ден. 

Вкупно 29.723.029,00 ден. 

 
 

2.  Нацрт Програма за подршка на локалниот економски развој на Општина 

Берово за 2021 година 
 

Општина Берово преку Одделението за Локален Економски Развој, согласно 
своите надлежности и задолженија, а во насока на подобрување на економската клима и 
условите за локален развој, според претходно усвоените и дефинирани  стратешки цели 
и приоритети ја базира Програмата за подршка на локалниот економски развој за 
буџетската 2021 година. 

 

2.1  Операционализација на Стратегија за локален економски развој преку 
партиципативно учество на заедницата 
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 2.1.1.  Финансирање на локални микро проекти за поттикнување на локалниот 
економски развој преку ЈАВЕН ПОВИК за предлог проекти. Критериумите, 
предусловите, процедурите и постапките кои треба да се остварат ќе бидат објавени по 
пат на јавен повик за финансирање микропроекти согласно стратегијата за развој со 
вклучување на МЗ, MСП, НВО за предлози кои се од јавен интерес за подобрување на 
квалитетот на живот на граѓаните за 2021 година. 

 

Предвиден буџет                                                                  500.000,оо ден 
 

2.1.2. Организирање на Форуми во заедницата во согласност со Статутот 
на ЕЛС Општина Берово 

Предвиден буџет                                                                                                                        

 

 2.1.3. Спроведување на Интегрираниот план за локален развој на општина 
Берово за 2019-2022 година. 

 

 2.1.4 Изработка на нова стратегија и Програма за Енергетска ефикасност 
согласно Законот за енергетика и стратегиите преку организирање на работилници и 
вклучување на локалната заедница со експерти за исработка на Програмата за ЕЕ на 
Општина Берово за периодот од 2022 до 2024 

  

Предвиден буџет                                                                                             200.000,оо ден 

 

Вкупно планиран буџет за 2.1:                                                                  700.000,оо ден 
 

2.2. Поддршка на развојот на МСП и претприемништвото 
 Предвидените активности за поддршка се во согласност со националната развојна 
политика за претприемништво и националната стратегија за развој на МСП во смисла на 
создавање на глобална рамка за развој на поволна деловна клима. Еден од субјектите 
преку кој ќе се иницира подобрување на развојот во регионот со подобрување на 
претприемачкиот дух во заедницата како иницијатива која ќе помогне на младите лица 
да отпочната свој бизнис, воведдување на нови технологии, промоција и обуки за 
неговите членови, поттикнување на прекуграничната соработка во координација со 
локалната самоуправа е АВРСМ Центар за вработување во Берово, регионалните 
институции како што е Центарот за развој на источниот плански регион и во неговите 
рамки формираниот Регионален Бизнис Центар на ИПР, Фондот за иновации како и 
други заинтересирани страни. 

Малите и средните претпријатија претставуваат движечка сила на економскиот 
развој и поради тоа потребно е континуирано да се работи на изнаоѓање стимулативни 
мерки за отварање на нови МСП, но исто така треба да им се даде поддршка на 
постоечките претпријатија во Општина Берово во нивните напори да најдат нови пазари 
и да ја подобрат својата конкурентност, со што ќе се даде придонес во развојот на 
локалната економија, отварањето на нови работни места и намалувањето на 
невработеноста во Општина Берово преку програмите на АВРСМ. 
 Поддршката во развојот на МСП и претприемништвото е планирана да се 
реализира преку следниве активности: 

-  Модели на соработка со МСП, НВО, фондации и заинтересирани групи на 
граѓани 
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2.2.1.. Обуки за подигнување на вештини и знаења (организација на обуки 
за информирање, едуцирање, доквалификации или преквалификации на 
човечките ресурси во стопанството). 

 

2.2.2. Поддршка на активнстите за промоција на постојните капацитети и 
соработка со можни инвеститори (постојни хали и изнамјување на истите, 
опрема и човечки ресурси) 

 

2.2.3. Заедничка промоција и маркетинг (заедничко општинско 
настапување и учество на саеми и други форми на презентација на 
општината и стопанството). Настапот на саеми надвор од oпштината како и 
организација на општински саеми би се реализирала по пат на меѓусебно 
партнерство 
 
2.2.4. Одржување на работни состаноци на постојаното работно тело на 
„Локален Економски Социјален Совет“ (ЛЕСС) при општина Берово 

 

Вкупно планиран буџет за 2.2.                                                                                            
 

2.3. Рационална употреба и искористување на природните ресурси во 
функција на локалниот економски развој 

 

 Искористувањето на сите ресурси во функција на локалниот економски развој, 
согласно стратегиитe за развој на Општина Берово, се темели на рационалната употреба 
преку следниве активности: 

2.3.1. Едукативно информативни работилници и семинари за можностите за 
искористување на средствата од ИПАРД 2  програмата како и за 
средствата од АФПЗРР. 
Едукативните семинари ќе ги опфатат некои од мерките во 
Инструментот за претпристапна помош за рурален развој на европската унија 
ИПАРД 2014-2020 како што се: 

 Инвестиции во физички средства на земјоделски стопанства 

 Поддршка за воспостваување на групи на производители 

 Инвестиции во физички средства за преработка и маркетинг на 

 земјоделски и рибни производи 

 Агроеколошки мерки и органско производство 

 Спроведување на стратегии за локален развој – ЛЕАДЕР пристап 

 Инвестиции во рурална јавна инфраструктура 

 Диверзификација на земјоделски стопанства и развој на бизнис 

 Воспоставување и заштита на шуми 
 

 Семинарските и едукативни работилници за подигање на капацитетите на 
потенцијалните корисници ќе се организираат преку предавања на експертите од 
МЗШВ, а во соработка со одделението за локален економски развој, за 
аплицирање и подготовка на проекти. 
 

2.3.2. Поттикнување на брендирање на производи и услуги во локалната 
економија.  
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 Целта на брендирањето е да се издиференцира производот или услугата во 
однос на конкуренцијата на пазарот, како и целта кај потрошувачот да 
креира уникатна и единствена перцепција за производот или услугата од 
општината. Платформата на која што брендирањето ја игра својата улога не 
е пазарот на производ и услуга туку свеста на потрошувачот или 
конзументот. Во суштина купувачот (потрошувачот) е тој што стои пред 
дуќанот или угостителскиот објект и од „десетина” идентични или слични 
производи или услуги избира каде ќе ги потроши своите пари. 

 Активноста предвидува воведување на процедури, ознаки и правилници за 
користење на локално лого и знак за типични локални производи и услуги, 
при што Општината ги издава дозволите за користење на определен знак 
(лого) или слоган во согласност со исполнување на стандардите и условите 
пропишани во правилникот за користење на брендот. 

- На пример: Локално произведена храна (за угостителски објекти во кои што 
менијата ќе содржат минимум 60 % локално произведени прехранбени 
продукти) 

- Автентичен локален сувенир (за продажни објекти на сувенири, ракотворби и сл. 
Производи со автентично локално потекло и производство). 

- Кеси, копрпи, торби и други средства за пакување со лого и слоган на брендот во 
трговската мрежа. 

 
Предвиден буџет                                                                 120.000,оо ден 

Вкупно планиран буџет за 2.3.                                                               120.000,00 ден             

 
2.4.  Поттикнување на партнерства и стимулативни мерки 

 

 Еден од најважните аспекти за развој на локалната економија е поттикнувањето на 
партнерствата и зајакнување на стопанството преку воведување на стимулативни мерки. 

Согласно Стратегиите за развој на Општина Берово и стратешките цели во делот на 
локалната економија од развојниот акционен план, предвидено е да се реализираат: 

 

2.4.1. Етно плоштад фестивал-Саем на алтернативни форми на туризам-
Малешевијата на дланка  

(Понуда, храна, активности, сместување). 
 Саемот во организација на Општина Берово, треба да овозможи презентација на 
целокупната понуда во сегментот на алтернативните форми на туризмот како стопанска 
гранка која што најнепосредно носи економски бенефит на најширок круг на семејства и 
граѓани на општината. Веќе една деценија наназад ова е најбрзорастечкиот сегмент во 
туризмот на глобално ниво. Воедно тоа ќе представува и вистинска можност за 
воспоставување на меѓусебни мрежи и асоцијации за соработка и заеднички настап на 
хотелиерите, туристичките организации, туроператори и даватели на услуги, а ќе се 
реализира како: 
 

o Традиционална култура, обичаи, манифестации и фолклор 
o Етно работилница: Традиционална облека храна обичаи и др, 
o Малешевијата на дланка, продажен дел на ракотворби, сувенири и 

еколошки производи (здрава храна), 
o Презентација на традиционалната  кујна од малешевијата 
o Репарација на постојните и изработка на дрвени тезги  
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Предвиден буџет                                                                                                                  

 

2.4.2.    Субвенционирање за набавка на велосипед. 
Со цел да го стимулира користењето на велосипеди, здрави навики и 
намалување на загадувањето општина Берово, на граѓаните кои ќе купат 
нов велосипед ќе им субвенционира дел од трошоците во износ од 50 % од 
вредноста на велосипедот, но не повеќе од 6.000,00 денари по лице, со 
вклучен персонален данок на доход. Оваа активност ќе се реализира преку 
објава на јавен повик кој пак ќе биде реализиран по принципот „прв дојден, 
прв услужен“, се до исцрпување на средствата планирани во буџетот на 
општина Берово за оваа намена. Право на користење на субвенцијата ќе 
имаат сите жители на општина Берово кои ќе ги исполнат условите од 
Правилникот и Јавниот повик. 
 

Предвиден буџет                                                                 600.000,00 ден . 

Вкупно планиран буџет за 2.4:                                                                  600.000,00 ден.  
 

2.5.  Средства за учество во имплеметација на проекти 
 

 Во оваа програмска ставка се предвидени реализација на активности кои се во 
рамки на севкупниот локален економски развој, а претставуваат активности кои ќе се 
реализираат во рамки на проекти финансирани од домашни и меѓународни донатори. 
Според утврдените правила при апликацирање за одредени проекти, во зависност од 
донаторот се наметнува потребата од обезбедување на средства за сопствено учество 
кои мора да се исполнат и се основен предуслов за аплицирање на проекти за одредени 
програми. Секој донатор определува посебни услови кои локалната самоуправа треба да 
ги обезбеди како составен дел од апликацијата за соодветниот проект. Со оваа ставка се 
предвидуваат средства за сопствено учество во следните области: 
 

2.5.1. Воспоставување на партнерски односи со Европски градови и општини од земји 
членки на ЕУ во функција на искористување на средства од ЕУ фондови особено 
од Програмата Европа за граѓаните и др. За реализација на овие активности е 
неопходно да се организираат средби на представници од сите свери во 
Општината Берово. Tрошоците се предвидени во рамки на буџетот од проектот 
во вид на патување, престој и материјали за средбите. Овие активности се 
планирани да се реализираат до ктајот на 2021 година во рамки на Мерката 
"Networks of Town" of the Europe for Citizens Programme - named  "EU Citizens' 
Action for Smart Historic Villages" (Acronym: EuSave) во која партнери се 8 земји 
од ЕУ. 

 
2.5.2.  Реализација на проект од ИПА фоондовите Interreg-IPA CBC PROGRAMME: 

2014TC16I5CB006-2018-2 за проектот „ Заштита на жителите од една 
планина долж две реки“ за кој средствата се рефундираат после извршена 
ревизија и одобрување за прифатливи трошоци за двата партнери ЕЛС општина 
Берово и Општина Струмјани. Истите се дел и од развојните програми а како 
проекти одобрени и усвоени од Советот на општина Берово. Вкупната финасиска 
конструкција за проектот е 24.587.003,00 денари (399.788,66 еур) и ќе се 
имплементира во период од 2 години. Во 2021 година активностите на проектот 
ќе се финализираат за што се предвидени 4.723.609,00 денари. 
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Предвиден буџет                                                                                                            
 

 

2.5.3.  Буџетско учество за финасирање со повраток на средствата по одобрена 
ревизија за реализација на проекти од ИПА фоондовите Interreg-IPA CBC 
PROGRAMME: 2014TC16I5CB006-2018-2 за проектот „Волонтери преку 
граница“ за кој средствата се рефундираат после извршена ревизија и 
одобрување за прифатливи трошоци за двата партнери ЕЛС општина Берово и 
Општина Струмјани. Истите се дел и од развојните програми а како проекти 
одобрени и усвоени од Советот на општина Берово. Вкупната финасиска 
конструкција во проектот е 24.460.955,00 денари (397.739,11 ЕУР), само Општина 
Берово како партнер има 12.223.609,00 денари (198.757,88 ЕУР) и ќе се 
имплементира во период од 2 години. Целта на проектот е првенеција и 
ублажување на природните и вештачките катастрофи, со прекугранично 
влијание. Активностите на проектот предвидуваат набавка на специјално возило 
со модули за интервенција за пожар и чистење на снежни наноси и тоа едно во 
Општина Берово и едно во општина Сандански. Преку реализација на 
проектните активности предвидено е да се одржат и заеднички обуки со цел 
подигање на јавната свест за превенција од ризиците кои можат да се случат при 
приодните катастрофи, каде што ќе бидат вклучени доброволци од двете страни 
на границата.Проектот се очекува да започне во текот на 2021 година. за што 
согласно развојната програма се предвидени 7.500.000,00 денари. 

 
2.5.4  Реализација на проектот „Солидарност во заедницата 2“ за Општинско корисна 

работа согласно Договорот и Анекс 1 бр. 03-2636/2 од 17.09.2020 година помеѓу 
Општина Берово, АВРСМ и УНДП во висина од 597.600,00  од кои во IV квартал 
244.800,00 мкд во 2020 мкд, а во I квартал 259.200,00 мкд, II квартал 93.600,00 
мкд од 2021 година со сопствено учество од 20% со одбрени 2 образовни 
асистенти од сопствени средства или 293 400, мкд. Во проектот се нагажирани 14 
невработени лица за околу 180 крајни корисници, во три области и тоа: грижа за 
стари и изнемоштени лица, образовни асистенти и грижа за деца со попреченост. 

 
2.5.5 Реализација на проектот „Од акција до еднакви можности 2“ за Општинско 

корисна работа согласно Договорот и Анекс 3 бр. 03-2635/3 од 25.09.2020 година 
помеѓу Општина Берово, АВРСМ и УНДП во висина од 639.600,00  од кои во IV 
квартал 261.000,00 мкд во 2020 мкд, а во I квартал 297.000,00 мкд, II квартал 
81.000,00 мкд од 2021 година. Во проектот се нагажирани 11 невработени лица 
за околу 130 крајни корисници, во четири области и тоа: грижа за стари и 
изнемоштени лица, медицински аниматори, грижа за деца со попреченост и 
музички соработници. 

 
2.5.6 Реализација на проектот „Штип и Берово заедно за подобрување на условите за 

живеење за Ромската заедница“. Проектот е аплициран во рамките на ИПА 
програмата повик EuropeAid/168111/DD/ACT/MK – ЕУ за Ромите и граѓаните кои 
живеат во сиромаштија “, за обезбедување на финансии за инвестирање во 
подобрување на условите за домување и инфраструктура во ромската населба 
во општина Берово. Од вкупната вредност 800,000 евра се обезбедени од 
Европската Комисија додека 90,000 евра треба да се обезбедат од двете 
општини Штип и Берово, од кои Општина Берово ќе учествува во проектот со 
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сопствено кофинансирање во износ од 19,330 евра, а остакот на средствата ќе 
бидат обезбедени од Општина Штип. 

Вкупно планиран буџет за 2.5.                                                                  27.131.029,00 ден 
 
2.6.  Други oперативни расходи и договорни услуги 

За реализација на активностите на Програмата за подршка на локалниот економски 
развој за 2021 година, потребни се средства кои се наопходни за реализација на 
договори за одредени услуги со правни или физички лица или хонорари без кои не би 
можеле да се реализираат предвидените содржини во 2021 година 
 

2.6.1. Одржување и контрола на Системот за управување со квалитет по новиот 
стандард ISO 9001:2015 спроведување на Политиката за квалитет, која е дел од 
целокупната работна политика на институцијата и е заснована на примена и 
одржување на работен систем и на принципот за унапредување со квалитетот. Целта 
е потполно задоволување на барањата и воспоставување на новиот стандардот ISO 
9001:2015, потребите и очекувањата на корисниците, со став за континуирано 
подобрување на системот за управување со квалитетот и зголемување на 
ефективноста и ефикасноста на комплетното работење на ЕЛС Општина Берово. 
 

Предвиден буџет                                                                                             120.000.оо ден 
 

Вкупно планиран буџет за 2.6.      120.000.00 ден.  
 

2.7 Подготовка на проекти 

Успешноста и реализацијата на зацртаните проектни активности на вработените во 
одделението за Локален економски развој е најдиректно поврзано со степенот на 
нивната обученост и стручност, затоа е неопходно континуирано подигнување на 
капацитетите на човечките ресурси во одделението за ЛЕР и приближување кон 
европските стандарди. 
Оваа програма за подигнување на капацитетот на човечките ресурси, планирана е да 
се оствари преку: 

 

2.7.1. Учество на стручни обуки, тренинзи, семинари, работилници, 
конференции 

Предвиден буџет                                                                                                      0.оо ден 
 

 

2.7.2. Превод на проектна документација и стручна литература 
Предвиден буџет                                                                                              50.000.оо ден 

 

2.7.3. Консултантски услуги за специфични проектни активностии 
подготовка на проектна документација 

 
Предвиден буџет                                                                                             100.000,оо ден 

Вкупно планиран буџет за 2.7:                                                                 150.000.оо ден.  

 

2.8. Опрема и софтвери за ИКТ  
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 За потребите на администрацијата и нејзино секојдневно функционирање а со цел 
подобра испорака на услугите кон граѓаните и компатибилност при користењето на е-
апликациите потребно е да се изврши обновување на застарената ИКТ опрема, набавка и 
замена на потрошен материјал и делови за опремата. Од особено значење е обновување 
на лиценцираните софтверите со кои одредени области на давање на услуги кон крајните 
корисници (граѓаните и фирмите) се користат од страна на општината како и воведување 
на нови софтверски решенија со цел ефикасно и ефективно работење на институцијата 
без влијание на човечкиот фактор. За непречено функционирање на ИТ и работата на 
службениците потребно е и целосна реконструкција на интранет внатрешна мрежа во 
Општина Берово. 

  

 2.8.1. Набавка ИКТ, Мултифункционален принтер со А3, UPS батерија.                  

 
Предвиден буџет                                                                                            150.000.оо ден 
 
2.8.2. Обновување на Firewall лиценца за сервер 
 
Предвиден буџет                                                                                             120.000,оо ден 
 
2.8.3. Набавка на Клиентски софтвер за анти-вирусна заштита на работни станици 
(Microsoft Windows 10 Pro, 8.1 Pro, 8 Pro,7 Pro, Vista SP2, XP Pro SP3), мобилни уреди 
(Android  4.x – 7.0 ; iOS 8.0 – 9.3; Windows Phone 8.1, 10) и сервери (Microsoft Windows 
Server 2003 R2, 2008 R2,  2012 R2) за 1 година 
 
Предвиден буџет                                                                                          80.000,00.оо ден 
 
2.8.4.Одржување на ЛТАС софтвер за локални даноци и такси по склучен договор со 
АСПЕКТ доо Скопје 
 
Предвиден буџет                                                                                             43.000.оо ден 
 
2.8.5. Одржување на Интегриран систем за финансиски менаџмент по склучен договор со 
ЕДУСОФТ од Скопје во кој се опфатени:  
1.Финансово работење со следење на буџет, 
2. Плати со кадровска евиденција,  
3.Благајничко работење,  
4.Основни средства,  
5.Ситен инвентар 

 
Предвиден буџет                                                                                               40.000.оо ден 

 

2.8.6. Одржување на Пакет за Канцелариско и архивско работење 2.0 со скенирање и 
дистрибуција,Информационен систем за инспекциски надзор, ,Информационен систем 
за патен сообраќај, ,Информационен систем за уписник ИП1,Евиденција на предмети од 
првостепена управна постапка УП1 и Евиденција на предмети од преставки и предлози 
УПП 
 
Предвиден буџет                                                                                               79.000.оо ден 
 
2.8.7. Одржување на компјутери и принтери 
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Предвиден буџет                                                                                             140.000.оо ден 
 
2.8.8  Набавка и монтажа на компујтерска мрежа, рутери и други елементи за 
поврзување на персоналните компјутери на сервер 
 
 Предвиден буџет                                                                                            250.000.оо ден 

 

Вкупно планиран буџет за 2.8:                                                                 902.000,00 ден.  

 

ВКУПЕН БУЏЕТ:                                                                            29.723.029,00 ДЕН 
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3. Рекапитулар 

НАЦРТ ПРОГРАМА ЗА ПОДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ НА ОПШТИНА БЕРОВО ЗА 2021 ГОДИНА 

 
 

 
 
Бр. 

 
 

Активност 

Опис 
Средства од 
буџет МКД 

Средства од 
донации 

ВКУПНО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. 

Операционализациј
а на Стратегија за 

локален економски 
развој преку 

партиципативно 
учество на 
заедницата 

 
2.1.1. Финансирање на локални микро проекти за 
поттикнување на локалниот економски развој преку 
модел на ЈАВЕН ПОВИК за предлог проекти 
согласно стратегијата за развој со вклучување на 
МЗ, MСП, НВО за предлози кои се од јавен интерес 
за подобрување на квалитетот на живот на 
граѓаните за 2021 година. 

 
500.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
/ 

500.000 

  

2.1.2. Организирање на Форуми во заедницата во 
согласност со Статутот на ЕЛС Општина Берово 

/ 

 
/ 

 
/ 

 
 2.1.3. Спроведување на Интегрираниот план за 
локален развој на општина Берово за 2019-2022 
година. 

/ / / 

2.1.4 Изработка на нова стратегија и програма за 
Енергетска ефикасност согласно Законот за 
енергетика и стратегиите преку организирање на 
работилници и вклучување на локалната заедница 
со експерти за исработка на Програмата за ЕЕ на 
Општина Берово за периодот од 2022 до 2024 
 

200.000 / 200.000 

   Вкупно 2.1.  700.000 / 700.000 

   
 
 
 
 
2.2. 

Поддршка на 
развојот на МСП и 

претприемништвото 

2.2.1. Заедничка промоција и маркетинг (заедничко 
општинско настапување и учество на саеми и други 
форми на презентација на општината и 
стопанството). Настапот на саеми надвор од 
oпштината како и организација на општински саеми 
би се реализирала по пат на меѓусебно партнерство. 

/ / / 
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2.2.2. Обуки за подигнување на вештини и знаења 
(организација на обуки за информирање, едуцирање, 
доквалификации или преквалификации на човечките 
ресурси во стопанството). 

/ / / 

   
2.2.3. Поддршка на активнстите за промоција на 
постојните капацитети и соработка со можни 
инвеститори (постојни хали и изнамјување на истите, 
опрема и човечки ресурси) 

 
/ 

/ / 

  
2.2.4. Одржување на работни состаноци на 
постојаното работно тело на новоформираниот 
„Локален Економски Социјален Совет“ (ЛЕСС) при 
општина Берово 

/ / / 

 
Вкупно 2.2. 

/ 
/ 0,00 

 

 

Рационална употреба 
и искористување на 
природните ресурси 

во функција на 
локалниот економски 

развој 

2.3.1.Едукативно информативни работилници и 
семинари за можностите за искористување на 
средствата од ИПАРД програмата како и за 
средствата од АФПЗРР. Едукативните семинари ќе 
ги опфатат сите Мерки од ИПАРД 2 програмата и тоа: 

 Инвестиции во физички средства на земјоделски 
стопанства 

 Поддршка за воспостваување на групи на 
производители 

 Инвестиции во физички средства за преработка и 
маркетинг на 

 земјоделски и рибни производи 

 Агроеколошки мерки и органско производство 

 Спроведување на стратегии за локален развој – 
ЛЕАДЕР пристап 

 Инвестиции во рурална јавна инфраструктура и др. 

 Диверзификација на земјоделски стопанства и 
развој на бизнис 

Воспоставување и заштита на шуми 

/ / / 
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2.3.2. Поттикнување на брендирање на производи и 
услуги во локалната економија.  

Активноста предвидува воведување на процедури, 
ознаки и правилници за користење на локално лого и 
знак за типични локални производи и услуги, при што 
Општината ги издава дозволите за користење на 
определен знак (лого) или слоган во согласност со 
исполнување на стандардите и условите пропишани 
во правилникот за користење на брендот. 

120.000 / 120.000 

 

Вкупно 2.3. 120.000 / 120.000,00 

 

 

2.4 

Поттикнување на 
партнерства и 
стимулативни 
мерки 

2.4.1. Етно плоштад фестивал-Саем на 
алтернативни форми на туризам-Малешевијата на 
дланка 

/ / / 

2.4.2. Субвенционирање за набавка на велосипед. 

Со цел да го стимулира користењето на велосипеди, 
општина Берово, на граѓаните кои ќе купат нов 
велосипед ќе им субвенционира дел од трошоците 
во износ од 50 % од вредноста на велосипедот, но 
не повеќе од 6.000,00 денари по лице, со вклучен 
персонален данок на доход. Оваа активност ќе се 
реализира преку објава на јавен повик кој пак ќе 
биде реализиран по принципот „прв дојден, прв 
услужен“, се до исцрпување на средствата 
планирани во буџетот на општина Берово за оваа 
намена. 

600.000 / 600.000 

 

Вкупно 2.4. 600.000 / 600.000,00 

 

2.5. 

Средства за учество 
во имплеметација 

на меѓународни 
проекти 

2.5.1 Воспоставување на партнерски односи со 
Европски градови и општини од земји членки на ЕУ 
со користење на средства од ЕУ фондови. 
ПРОГРАМА која е аплицирана од Мерката 
"Networks of Town" of the Europe for Citizens 
Programme - named “EU Citizens' Action for Smart 
Historic Villages" (Acronym: EuSave) во која 
партнери се 8 земји од ЕУ 

/ 
230.625  

(3.750 евр) 

230.625  
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2.5.2. Реализација на проект од ИПА фоондовите 
Interreg-IPA CBC PROGRAMME: 2014TC16I5CB006-
2018-2 за проектот „ Заштита на жителите од една 
планина долж две реки“ 

/ 4.723.609 4.723.609 

2.5.3 реализација на проекти од ИПА фоондовите 
Interreg-IPA CBC PROGRAMME: 2014TC16I5CB006-
2018-2 за проектот „Волонтери преку граница“ 

/ 7.500.000 7.500.000 

2.5.4. Реализација на проектот „Солидарност во 
заедницата 2“ за Општинско корисна работа 
согласно Договорот и Анекс 1 бр. 03-2636/2 од 
17.09.2020 година помеѓу Општина Берово, АВРСМ 
и УНДП 

196.200 352.800 549.000 

2.5.5 Реализација на проектот „Од акција до еднакви 
можности 2“ за Општинско корисна работа согласно 
Договорот и Анекс 3 бр. 03-2635/3 од 25.09.2020 
година помеѓу Општина Берово, АВРСМ и УНДП 

/ 639.000 639.000 

 

 
2.5.6 Реализација на проектот „Штип и Берово 
заедно за подобрување на условите за живеење за 
Ромската заедница“. 

1.188.795 12.300.000 13.488.795 

 Вкупно 2.5. 1.384.995,00 25.746.034,00 27.131.029,00 
 

2.6. 
Oперативни расходи и 

договорни услуги 

2.6.1. Одржување и контрола на Системот за 
управување со квалитет по новиот стандард ISO 
9001:2015 спроведување на Политиката за 
квалитет, која е дел од целокупната работна 
политика на институцијата и е заснована на 
примена и одржување на работен систем и на 
принципот за унапредување со квалитетот. Целта е 
потполно задоволување на барањата и оддржување 
на стандардот ISO 9001:2015, со континуирано 
подобрување на системот за управување со 
квалитетот и зголемување на ефективноста и 
ефикасноста на комплетното работење на ЕЛС 
Општина Берово. 

120.000,00 / 120.000,00 
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Вкупно 2.6 120.000,00  120.000,00 

2.7. 
Подготовка на 

проекти 

2.7.1. Учество на стручни обуки, тренинзи, семинари, 
работилници, конференции  

/ / / 

2.7.2. Превод на проектна документација и стручна 
литература  

50.000 / 50.000 

2.7.3. Консултантски услуги за специфични проектни 
активностии подготовка на проектна документација  

100.000,00 / 100.000,00 

 Вкупно 2.7 150.000,00 / 150.000,00 

2.8. Опрема за ИКТ 

 

2.8.1. Набавка ИКТ опрема, Мултифункционален 
принтер со А3, UPS батерија         

          

150.000,00 / / 

 

2.8.2. Обновување на Firewall лиценца за сервер  120.000,00 / / 

 

2.8.3. Набавка на Клиентски софтвер за анти-
вирусна заштита на работни станици (Microsoft 
Windows 10 Pro, 8.1 Pro, 8 Pro,7 Pro, Vista SP2, XP 
Pro SP3), мобилни уреди (Android  4.x – 7.0 ; iOS 8.0 – 
9.3; Windows Phone 8.1, 10) и сервери (Microsoft 
Windows Server 2003 R2, 2008 R2,  2012 R2) за 1 
година 

80.000,00 / / 

 

2.8.4.Одржување на ЛТАС софтвер за локални 
даноци и такси по склучен договор со АСПЕКТ доо 
Скопје 

 

43.000,00 / / 
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2.8.5. Одржување на Интегриран систем за 
финансиски менаџмент по склучен договор со 
ЕДУСОФТ од Скопје во кој се опфатени:  

1.Финансово работење со следење на буџет, 

2. Плати со кадровска евиденција,  

3.Благајничко работење,  

4.Основни средства,  

5.Ситен инвентар 

 

40.000,00 / / 

 

2.8.6. Одржување на Пакет за Канцелариско и 
архивско работење 2.0 со скенирање и 
дистрибуција,Информационен систем за инспекциски 
надзор, ,Информационен систем за патен сообраќај, 
,Информационен систем за уписник ИП1,Евиденција 
на предмети од првостепена управна постапка УП1 и 
Евиденција на предмети од преставки и предлози 
УПП 

 

79.000,00 / / 

 

2.8.7. Одржување на компјутери и принтери  

 

140.000,00 / / 

 

2.8.8  Набавка и монтажа на компујтерска мрежа, 
рутери и други елементи за поврзување на 
персоналните компјутери на сервер 

 

250.000,00 / / 

 Вкупно 2.8 902.000,00 / 902.000,00 

 
ВКУПЕН БУЏЕТ  ЗА 2021 3.976.995,00 

25.746.034,0
0 

29.723.029,0
0 

 
 
 

Број 09-4041/1                                                         Совет на општина Берово 
    15.12.2020 год.                                                                 Претседател 

Берово                                      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 

 

ПРОГРАМА  

за  поттикнување на развојот на туризмот на општина Берово  

за 2021 година 

 

Се објавува Програма за поттикнување на развојот на туризмот на општина Берово за 2021 година, 

бр. 09-4042/1 што Советот на Општина Берово ја донесе на 42-та седница што се одржа на 

15.12.2020 година. 

 

 

 

Бр.08-4075/8                                                                               ОПШТИНА  БЕРОВО 

15.12.2020 год.                                                                                Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                       Звонко Пекевски с.р. 

 

Врз основа на член 22 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ 
бр.5/02), а во врска со член 16 став 1 точка 3, со член 19 и член 73 од Статутот на Општина  
Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02 и 18/07, 30/08, 20/10 и 20/19), 
Советот на Општина Берово на 42-та седницата одржана на 15.12.2020 година донесе: 
 

ПРОГРАМА  
за  

ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ТУРИЗМОТ НА ОПШТИНА БЕРОВО  
ЗА 2021 ГОДИНА 

  
Г2 Поттикнување на  развојот во туризмот 
Вовед 
 
 Туризмот претставува сложена, динамична, општествена и економска појава во 
современиот свет. Туристичкото стопанство кое ги создава туристичките услуги е сложен 
систем составен од голем број на единки и субјекти како што се: туристички организации и 
агенции, угостителски објекти, сместувачки капацитети, претпријатија, трговија, комунални 
услуги, занаетчиство, поединци кои даваат туристички услуги, производители на храна, 
земјоделци, јавни државни и локални институции и др. Сите тие субјекти, припаѓаат на 
различни стопански гранки, со што се создава една специфична сложена целина која е од 
огромно значење за општиот економски и социјален развој на Берово како туристичка 
дестинација.  
Посакуваниот резултат е Општина Берово во следните години да создаде поголем број на 
туристички дестинации кои ќе бидат препознатливи по природното и културно наследство 
на регионот, традиционалната храна како и по луѓето кои живеат на тој простор. Овие 
дестинации треба да бидат комплетно приспособени за туристите кои ќе ги посетуваат како 
и по современи стандарди. 
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Развојот на туризмот претставува организирана дејност на заедницата при што се преземаат 
мерки и активности, форми и облици за одржлив развој. Програмата за поттикнување на 
туризмот се однесува на луѓето од локалната заедница кои меѓусебно соработуваат со цел да 
се постигне одржлив развој на туризмот со одржлив економски пораст, кој носи економска 
корист и подобрување на квалитетот на туризмот и воедно подобрување на квалитетот на 
живот за сите во заедницата.  Со стратешкото планирање и развојот на туризмот во Општина 
Берово, локалната заедница врши конкретен чекор кон спроведување на ефектите од 
децентрализацијата како процес и јакнењето на демократските односи, а посебно вклучување 
на граѓаните во процесот на одлучување.  

Активностите во програмта се темелат врз предвидените развојни цели и програми 
преку Стратегија за развој на туризмот во Општина Берово 2019 – 2029.  

Стратегијата е усвоена со Одлука за донесување на Стратегија за развој на туризмот во 
Општина Берово 2019 – 2029 година, Бр.09-2447/1, што Советот на Општина Берово ја донесе 
на седницата што се одржа на 12.07.2019 година година во соработка со локалните чинители 
и со помош на експерти од областа на туризмот. Предлозите и насоките за развој се одвиваа 
во неколку сесии на кои граѓаните, институциите, бизнис заедницата и граѓанските 
организации дава предлози за развој на туризмот во општината. 
 
 Со програмата за поттикнување на развојот на туризмот, вклучени се активностите за 
работа и буџетското планирање на средствата предвидени како приход од Таксата за 
Привремен престој, при што одделението за Локален Економски Развој, за буџетската 2021 
година ја предвидува програмата поврзана со буџетската ставка Г2: Поттикнување на 
развојот на туризмот. 
 
 

1. 
Средствата предвидени како приход од Таксата за 
Привремен престој-Буџетот на Општина Берово 

600.000,00 

2. Приходи по други основи - донации / 

Вкупно 600.000,00 

 
Стратешки проиритети 
 
 Програмата за поттикнување на развојот на туризмот е насочена кон активности во 
различни подрачја на делување, а со цел создавање на соодветни услови за искористување на 
конкурентните предности и дефинирање на туристичката понуда и производи 
идентификувани со Стратешките документи на општината и усвоените приоритети во кои 
пред се спаѓа Интегрираниот план за локален развој на општина Берово за 2019-2022 година. 
Развојот на туризмот е еден од столбовите за одржлив развој на општината. Берово е една од 
туристичките дестинации која е препознаена во земјава и пошироко во регионот. Програмaта 
ги дефинира оснвните параметри и во истата по изработка на Стратегијата ќе се релизираат 
приоритетните активности кои во текот на 2021 ќе бидат вклучени и тоа: 
 

 Дефинирање на туристичкиот производ и понуда и нивна промоција и 
презентација, 

 Подобрување на квалитетот на постојната и изградба на нова инфраструктура, 
 Институционално јакнење и развој на човечки ресурси, 
 Утврдување на Берово како сериозна туристичка дестинација 
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1. ТУРИСТИЧКИ ДЕЈНОСТИ 
 
1.1 Управување со туризмот (евиденција, регистрација, категоризација и 
стандардизација) 
 
 Согласно ингеренциите на локалната самоуправа со процесот на децентрализација во 
областа на туризмот, во надележност на градоначалникот е водење на регистар на физички 
лица кои имаат сместувачки капацитети од мал обем до 20 легла. Преку одделението за ЛЕР 
ќе продолжат активностите за евиденција, регистрација и категоризација на сместувачките 
капацитети од мал обем. 

 
Предвиден Буџет                                                                                                                                               

 
1.2 Туристички информативен пункт 
Со проектот „Одржливо управување на природните ресурси во микро регионот Пијанец – 
Малеш“ во текот на 2019 година, е набавена опрема (PC, принтер, фото апрат, екран за 
информации, мебел и промотивни материјали за ставање во функција на Туристичкиот 
информативен пункт во центарот на градот. За започнување со работа на ТИП ќе се ангажира 
едно лице кое ќе собира информации за целокупната туристичка понуда (сместување, 
угостителски објекти, туристички атракции, локални производи и сувенири, услуги и 
транспорт, како и креирање на база на податоци за официјалната веб страница.  
  Предвиден Буџет                                                                                                       300.000,00 ден    
 
1.3 Субвенционирање на категоризирани објекти на физички лица за сместување на 
гости од мал обем  
Согласно законската регулатива, регистрираните и категоризирани објекти од мал обем кои 
редовно ги подмируваат обврските за плаќање туристичка такса ќе бидат субвенционирани 
на полугодишна основа, односно по евидентирање на уплатената туристичка такса од страна 
на физичкото лице кое врши угостителска дејност, во период од 6 месеци. 
Субвенционирањето е планирано да биде на износ од 80% од уплатената туристичка такса, 
при што одобрената субвенција на регистрираниот издавач ќе му биде доделена наменски, 
односно средствата ќе мора да бидат реинвестирани во сместувачкиот капацитет. При тоа, 
регистрираниот издавач за сместување на гости-туристи ќе биде обврзан за средствата во 
висина од субвенционираната туристичка такса да набави опрема, мебел, помагала и други 
производи кои ќе мора да бидат искористени во неговиот сместувачки капацитет, а 
исплатата ќе се врши по претходно добиени финансиски документи (фактури, фискални 
смети и сл.) за набавените продукти. На овој начин, ќе се стимулира од една страна 
подобрување на квалитетот и стандардите на сместувачките капацитети преку директно 
реинвестирање на туристичката такса, а од друга страна ќе се стимулира развој на туризмот. 
Воедно, регистрираниот издавач за сместувае на гости-туристи ќе бидат стимулирани за 
редовно и навремено плаќање на туристичката такса, со што се очекува зголемување на 
уплатата, од една страна, како и добивање на пореален приказ за бројот на гости и остварени 
ноќевања од друга страна. 
Предвиден Буџет                                                                                                        235.000,00 ден. 
 
Вкупно планиран буџет за 1:                                                                          535.000,00 ден. 
 
 
2. ПРОМОЦИЈА НА БЕРОВО И МАЛЕШЕВИЈАТА КАКО ТУРИСТИЧКА ДЕСТИНАЦИЈА 
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2.1 Промоција на туристичката понуда 
 Промоција на туристичката понуда на Берово и регионот ќе се врши преку 
електронските и печатени медиуми, учество во радио и тв емисии, поставување на банери на 
туристички портали..  
Со оваа активност ќе се објави Јавен повик со награден карактер до малди лица кои имаат 
промотивен материјал слики и видео за Берово како туристичка дестинација. Целата е да се 
соберат слики и видеа за промоција како и да се стимулираат малдите лица од општината да 
креираат промотивен материјал од нивно гледиште за промоција на општината и Берово 
преку видео и фотографии. Наградите ќе бидат во висина од 30.000, 20.000 и 15.000 денари 
Предвиден буџет                                        65.000,00 ден. 
 
2.2 Организација на манифестации и поддршка на различни активности и настани 
поврзани со промоција на туристичките производи 
 
Активна и непосредна презентација на целокупната понуда во сегментот на алтернативните 
форми на туризмот како стопанска гранка која што најнепосредно носи економски бенефит 
на најширок круг на семејства и граѓани на општината е целта на оваа програмска активност. 
Во рамкина оваа програмска активност ќе се реализираат повеќе видови на манифестации, 
меѓу кои: 

 Ратевски бамбурци, 
 Избор на најцврсто и најубаво украсено јајце-Велигден 
 Владимирски илинденски средби 
 Саем на локални производи Малешевијата на дланка 

 
Во рамки на стратешките определби за развој на туризам, а со тоа и на севкупниот економски 
развој, општина Берово има потреба од изградба на инфраструктура со дополнителни 
рекреативни и спортски содржини за збогатување на туристичката понуда особено во 
локалитетот на Беровско езеро.  
 

Вкупно планиран буџет за 2:                                                                              65.000,00 ден.  
 
ВКУПЕН БУЏЕТ:                                                                                                          600.000,00 ДЕН
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3. Рекапитулар 

ПРОГРАМА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ТУРИЗМОТ НА ОПШТИНА БЕРОВО ЗА 2021 ГОДИНА 

 

 
Бр. 

 
Активност 

Опис 
Средства од 
буџет МКД 

Средства од 
донации 

ВКУПНО 

 
1. 

ТУРИСТИЧКИ 
ДЕЈНОСТИ 

1.1 Управување со туризмот (евиденција, 
регистрација, категоризација, и стандардизација) 

 
/ 

 
 
 
 

/ 

/ 

 1.2 Туристички информативен пункт 300.000 
 

/ 
 

300.000 

 1.3 Субвенционирање на категоризирани објекти 
на физички лица за сместување на гости од мал 
обем 

235.000 / 235.000 

 Вкупно 1. 535.000 / 535.000 

   

2. 

ПРОМОЦИЈА НА 
БЕРОВО И 

МАЛЕШЕВИЈАТА 
КАКО ТУРИСТИЧКА 

ДЕСТИНАЦИЈА 

2.1 Промоција на туристичката понуда 65.000 / 65.000 

2.2 Организација на манифестации и поддршка на 
различни активности и настани поврзани со 
промоција на туристичките производи 

/ / / 

        Вкупно 2. 65.000 / 65.000,00 

 
 ВКУПЕН БУЏЕТ  ЗА 2021 600.000,00 / 600.000,00 

 
 

               Број 09-4042/1                                                               Совет на општина Берово 
  15.12.2020 год.                                                                                  Претседател 

         Берово                                                      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 

ПРОГРАМА  

за енергетска ефикасност на општина Берово за 2021 година 

 

Се објавува ПРОГРАМА за енергетска ефикасност на Општина Берово за 2021 година, 

бр. 09-4043/1 што Советот на Општина Берово ја донесе на 42-та седница што се одржа 

на 15.12.2020 година. 

 

Бр.08-4075/9                                                                               ОПШТИНА  БЕРОВО 

15.12.2020 год.                                                                                Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                       Звонко Пекевски 

 

 

Врз основа на член 22 став 1 точка 3, член 36 и член 62 од Законот за локална 
самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр.5/02), а во врска со член 16 став 1 точка 3, член 
19 став 1 точка 3 и член 73 од Статутот на Општина  Берово („Службен гласник на 
Општина Берово“ бр.13/02 и 18/07, 30/08, 20/10 и 20/19), Советот на Општина 
Берово на 42- та седница одржана  на   15.12.2020 година, донесе 

 
ПРОГРАМА  

ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ НА  
ОПШТИНА БЕРОВО за 2021 година 

1. Вовед 
 

Енергетиката, вклучувајќи ги сите нејзини сегменти, има големо 
влијание врз правилниот и континуиран развојот на државите и поради тоа е 
приоритет на сите позначајни економии. Спроведувањето на мерки за 
зголемување на енергетската ефикасност, намалување на искористувањето на 
фосилните горива како и зголемување на употребата на обновливите извори на 
енергија, се само дел од активностите кои се превземаат со цел да се зголеми: 
стабилноста на снабдување со енергија, континуитетот, рационалната употреба 
на домашните енергетски ресурси, конкурентноста, како и да се намалат: 
зависноста од увоз на електрична енергија, негативните влијанија врз 
животната средина предизвикана од Климатските промени.   

Изработката на Програм за енергетска ефикасност на општините е 
законска обврска која произлегува од Законот за енергетика, Член. 132, став (1) 
(Сл. весник на РМ бр. 16/2011). Советот на општината, на предлог на 
градоначалникот, а по претходно мислење од Агенцијата за енергетика, 
донесува програма за енергетска ефикасност што се однесува за период од три 
години. Спроведувањето на Програмата е со цел за подобрување на 
енергетската ефикасност во објектите под општинска управа, како и во јавното 
осветление. Исто така дополнителна цел е зголемување на свеста за рационално 
користење на енергијата меѓу населението во општината, а во исто време и 
заштеда на парични средства преку примена на мерките на енергетска 
ефикасност за да истите бидат употребени за понатамошно усовршување и 
подобрување на состојбите во објектите од јавен интерес. 
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Програмата е усогласен со Стратегијата за развој на енергетиката на 
Република Северна Македонија до 2040 година и политиката за ефикасно 
користење на енергијата која е утврдена со Стратегијата за унапредување на 
енергетската ефикасност во Р. Македонија до 2020 година (Службен весник на 
РМ, бр. 143 од 29.10.2010 година), донесена од Владата на Република Македонија 
на предлог на Министерството за економија. 

Програмата за енергетска ефикасност на Општина Берово ги содржи 
основните содржини кои се бараат со Законот за енергетика. 

Главна цел на оваа Програма е: 

 намалување на трошоците за енергија во општината, пред се во делот на 
општинските објекти кои се во нејзина надлежност како и за уличното 
осветлување; 

 осигурување на нормални (стандардно комфорни) услови за престој и 
работа во сите простории; 

 обезбедување на инфраструктурата на општината (јавното осветлување); 
 намалување на емисијата на штетни материи во воздухот и околината; 
 поголема примена на обновливи извори на енергија. 
 Оваа цел треба да се оствари преку: 
 спроведување на модернизирање на објектите кои се сопственост на 

општината; 
 промена на навиките на сите корисници на објектите; 
 обука на вработените задолжени за спроведување и следење на мерките за 

енергетска ефикасност; 
  зголемување на свеста на жителите на општината.  

Врз основа на документите за развој во современа Европа, врз основа на 
приоритетите во областите од надлежност во Општина Берово за кои има 
донесено стратегиски документи, а до кои е дојдено на партиципативен начин, со 
разговор со соодветните заинтересирани страни, сумирано се прикажани 
следните приоритети на Општина Берово за периодот 2019-2021 година: 

Општи приоритети на Општина Берово: 

1. Нуди услови за добар квалитет на живот за своите жители и посетители; 

2. Претставува локална заедница на енергично и флексибилно стопанство што 
постојано расте; 

3. Управува со ресурсите со кои располага на одржлив начин; 

4. Негува систем на добро владеење. 

Специфични приоритети: 

1. Да се намали потрошувачката на енергија и трошоците за нејзино користење; 

2. Да со постави топлинска изолација на елементите од од обвивката 
(надворешни ѕидови и покрив, таван, под) на објектите кои се во нејзина 
надлежност до 2021 година;  

3. Да се изработат сертификати за енергетски карактеристики на сите објекти до 
2021 година; 

4. Преминување на сите објекти во Б енергетска класа до 2022 година; 

5. Преминување на сите објекти во А класа до 2025 година; 

6. Преминување на сите објекти во „Речиси 0 енергетски објекти“ до 2030 година; 

7. Формирање на фонд за поддршка на проекти од областа на обновлива енергија. 
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Цели на Програмата за енергетска ефикасност 
 
Главната цел на ОПЕЕ е да ги намали трошоците за енергија во 

општината, пред се во делот на јавни објекти и јавно осветление. Тоа ќе се 
постигне со спроведување на проекти за енергетска ефикасност со цел да се 
зголеми свеста кај граѓаните од придобивките на креирањето на локална 
енергетска политика. 

Стратешките цели на општината се фокусирани на подобрување на 
инфраструктурата и условите во образованието и културата во општината. 
Притоа, општината се грижи за подобрување и унапредување на животната 
средина и условите на живот на нејзините граѓани, намалување на 
невработеноста и развој на локалната економија. 

 Да се подобри внатрешната комфор во работните простории од 
зградите; 

 Градење на капацитет / знаење во општината – Формиран тим за 
спроведување на програмата; 

 Поставување / воведување на програм за следење / мониторинг 
на користење на енергија во сите објекти; 

 Имплементација на демо проектите (зависи од изнаоѓање на 
извори на финансирање); 

 Подигнување на јавната свест за рационално користење на 
енергијата во регионот и поголема енергетска ефикасност во 
државните и општинските институции; 

 Намалување на трошоците за енергија во државните и 
општинските институции со цел заштеда на енергија и економски 
придобивки; 

 Формирање на фонд за поддршка на проекти од областа на 
обновлива енергија; 

 Формирање на лоби група од претставници на граѓанскиот сектор, 
медиуми и експерти за поддршка на иновативни проекти од 
страна на локалната и централната власт кои се однесуваат на 
енергетска ефикасност и обновливи извори на енергија. 

За остварување на поставените цели се предвидуваат партнерства на 
локалната самоуправа со приватниот сектор, владините институции за 
поддршка на развојот на мали и средни претпријатија и вработувањето, 
невладини организации, донаторските програми и инвеститори. 

 
Општината ги поседува објектите на основните училишта, 

административните општински објекти, и јавното претпријатие, а обезбедува и 
услуги за населението, како на пример одржување на јавното осветление. Со 
намалување на потрошувачката на енергија, а со тоа и трошоците за енергија, се 
придонесува за подобрување на услугите и квалитетот на живеење на жителите 
во општината. Со намалување на трошоците за енергија на училиштата, сите 
жители кои живеат во неа ќе имаат директни придобивки од направените 
заштеди. 

Со изработката на Програмата за Енергетска Ефикасност на Општина 
Берово (ОПЕЕ), општината има за цел рационално и ефикасно да ги користи 
сите видови на енергија и на тој начин да оствари заштеда во буџетот, преку 
намалена потрошувачка на енергија во периодот 2019-2021 година. 

 
Објекти опфатени со базата на податоци во Општина Берово 
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Под управа на Општина Берово има 26 објекти: 3 административни 
објекти, 1 средно училиште, 9 основни училишта, 4 градинки, 1 дом за 
згрижување на стари лица, 2 културни објекти, 1 дом на пртоивпожарната 
бригада, 1 спортски објект и 1 јавно претпријатие со 4 објекти. 

Во следната табела се дадени објектите кој се во надлежност на 
општината: 

 
ОПИС  Специфична 

потрошувачк
а  

Број на 
корисници  

Грејна 
површин
а  

Степен на 
дотраенос
т  

Xi  

kWh/m²  /  m²  /  %  

Административни објекти  

Општинска зграда  122  100  1060  6  81%  

Мала зграда - 
проектна  

162  35  189  7  85%  

Основни училишта  

ОСУ „Ацо Русковски“  117  700  3685  4  52%  

ОУ „Н П - Русински“  169  142  1077  6  56%  

ООУ „Д И 
Малешевски“ 
Берово  

263  1200  3800  2  93%  

ПУ „Д И 
Малешевски“ с. 
Мачево  

47  8  185  0  13%  

ПУ „Д И 
Малешевски“ с. 
Митрашинци  

97  65  806  7  37%  

ПУ „Д И 
Малешевски“ с. 
Смојмирово  

138  43  300  6  46%  

ПУ „Д И 
Малешевски“ с. 
Владимирово  

203  32  370  8  65%  

ПУ „Д И 
Малешевски“ с. 
Будинарци  

112  82  762  6  40%  

ПУ „Д И 
Малешевски“ с. 
Двориште  

140  82  632  7  49%  

ПУ „Д И 
Малешевски“ с. 
Ратево  

97  30  371  8  37%  

Социјална грижа  

ОЈУДГ „23 Август“ 
Берово  

192  250  1280  4  68%  

ОЈУДГ „23 Август“ с. 
Митрашинци  

214  18  80  7  58%  

ОЈУДГ „23 Август“ с. 
Русиново  

84  76  1028  2  32%  

ОЈУДГ „23 Август“ с. 
Будинарци  

183  20  62  8  52%  

ОЈУСЗСЛ Д-р Иван 
Влашки  

316  23  357  0  74%  

Култура  

Музеј на град 
Берово  

137  1  200  7  87%  
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Дом на кул. „Д. 
Беровски“  

99  5  305  8  80%  

Општински услуги  

ЈПКР „Услуга“- 
админ.  

167  15  150  8  36%  

ЈПКР „Услуга“ – 
Ф.станица  

564  4  140  7  81%  

ЈПКР „Услуга“ – П. станица  /  /  

ЈПКР „Услуга“ С. 
двор  

144  30  120  9  39%  

Противпожарен Дом  433  15  60  9  69%  

Пречис. станица-
админ с. Мачево  

128  5  100  1  20%  

Пречис. станица-ОЗ  /  /  /  

Бизнис Инкубатор  154  8  835  4  36%  
Спортски објекти  

Спортска сала 
„Македонски 
бранители“  

81  700  1610  4  100%  

 
Постојат повеќе пречки за развој на енергетската ефикасност во 

општината, меѓу кои најзначајни се: 
Институционални пречки 
o Повеќе се потенцираат краткорочни активности, а не долгорочно 

планирање на активности за енергетска ефикасност; 
o Непостоење на систем за следење на потрошувачката во реално време. 
Правни/ Финансиски бариери 
o Малиот буџет на општината го отежнува планирањето за обнова или за 

спроведување на мерки за заштеда на енергија; 
o Тешко се пристапува кон надворешни фондови за потребите на 

енергетска ефикасност; 
o На општините досега не им е дозволено да се задолжуваат кај 

финансиските институции, без претходна согласност на Централната власт; 
o Високите каматни стапки ги отежнуваат инвестициите за обнова и за 

примена на мерки за енергетска ефикасност и во случајот кога општината може 
да се пријави за добивање на кредит; 

o Нејасните имотни права (државен имот/локален имот) ги отежнуваат 
гаранциите за кредити. 

Во рамките на активностите во општината, акцентот се става на тоа како 
да се надминат пречките за да се подобри енергетската ефикасност. 

 
Следниот график ја покажува просечната потрошувачка на енергија во 

2016-2018 г. во 
општината распределена по сектори. 
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Слика 1 Просечна потрошувачка на енергија во Општина Берово [kWh/god] 

Целта на Програмата за енергетска ефикасност на Општина Берово е да се 
намалат буџетските трошоци за енергија. Подеднакво важен е и еколошкиот 
аспект односно намалувањето на емисијата на штетни гасови во атмосферата. 
 
Долгорочни цели на Општина Берово 
Долгорочни цели односно очекувани резултати од мерките за енергетска 
ефикасност на општината се: 
 Намалување на просечната потрошувачка на енергија (kWh/m2); 
 Намалување на CO2 емисиии во атмосферата; 
 Реконструкција на постоечките општински објекти; 
 Подобрување на внатрешниот комфор во основните училишта и домовите; 
 Навремено откривање на енергетските системи со голема потрошувачка и 

нивно реконструирање; 
 Користење на обновливи извори на енергија. 
 
Плански цели на Општина Берово 
 
Среднорочните цели се однесуваат за периодот од 2019 - 2021 година: 

 Намалување на просечната потрошувачка на енергија за 30% (kWh/m2); 
 Намалување на општинските трошоци за енергија; 
 Проектирање и поставување на системи за централно греење на 

објектите; 
 Подобрување на внатрешниот комфор во општинските објекти, особено 

во училиштата и домовите; 
 Изработка на проект за исполнување на пропишаните стандардите за 

уличното осветлување и спроведување на проектот; 
 Намалување на штетната емисија на гасови; 
 Формирање на тим за енергетска ефикасност во рамки на општината 
 Континуирана работа на тимот за енергетска ефикасност и констанатно 

реализирање на проекти од ЕЕ 
 Да се намали потрошувачката на енергија и трошоците за нејзино 

користење за 9% до 2021; 
 Да со постави изолација на надворешни ѕидови до 2021 година; 
 Да се изработат сертификати за енергетски карактеристики на сите 

згради до 2019 година; 
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 Преминување на сите објекти во Б енергетска класа до 2022 година; 
 Преминување на сите објекти во А класа до 2025 година; 
 Преминување на сите објекти во „Речиси 0 енергетски објекти“ до 2030 

година; 
 Формирање на фонд за поддршка на проекти од областа на обновлива 

енергија; 
 Обука за енергетска ефикасност наменета за лицата од објектите 

задолжени за енергија. 
 
Проценката за нивото на потрошувачка на енергија (топлинска и електрична) 
во општината без спроведување и со спроведување на мерки за енергетска 
ефикасност во периодот 2019 – 2021 година, прикажана е на следниот график. 
Во Програмата е обработен 3 годишниот период т.е. 2019-2021 година. 
Со изработката на следниот тригодишен план, овој тренд може да се намали и 
дури да се обезбеди и натамошно смалување на потрошувачката на енергија. 

 
Слика 2: Проценет развој на потрошувачката на енергија во период од 2019 

до 2021 година 
 

Реконструкција на објекти  
Предвидените мерки (сите идентификувани мерки) за објектите кои се во владение на 
Општина Берово се концентрирани на реконструкција на објектите со акцент на 
градежни зафати.  
Во категоријата на реконструкција на објектите спаѓаат мерките кои вршат значително 
подобрување на термичките карактеристики на објектите и притоа придонесуваат за 
намалена потрошувачка на топлинска енергија.  
Оваа категорија опфаќа:  
- Поставување на топлинска изолација на надворешните ѕидови на објектите – 10cm EPS 
или камена волна од надворешна страна, избрано врз основа на изработен основен 
проект;  
- Промена на постоечките прозорци во централното училиште кои се со алуминиумски 
рамки – поставување на прозорци со 6 коморна PVC рамка и тројно застаклување;  
- Поставување на топлинска изолација на покривите/таваните на објектите – 10 до 15 
cm минерална волна;  
- Изолирање на подот на објектот – 5 cm тврдо пресован EPS (стиропор).  
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Во следната табела се прикажани возилата во сопственост на 
Противпожарната бригада на општина Берово: 
 

Транспор
т  

Година 
на 
призвод
ство  

Изминат
и 
километ
ри  

Изминат
и 
километ
ри на 
година  

Вид на 
гориво  

EURO 
стандар
д  

Годишна 
потрошу
вачка на 
гориво  

Годишна 
потрошу
вачка на 
гориво  

Патнички возила  [km]  [km/god]  [lit/god]  [kWh/go
d]  

LADA NIVA  1994  800000  42105  Бензин  ЕУРО 1  1000  8780  

Товарни возила  

FAP 14/14  1987  100000  3846  Дизел  1000  9860  

FAP-192/36  2001  10000  833  Дизел  ЕУРО 3  1000  9860  

Друго  
BREMAC  2009  5000  1250  Дизел  ЕУРО 4  500  4930  

 
Возен парк на Противпожарната бригада во општина Берово 
 
Јавно осветлување 
Сегашната ситуација со јавното осветлување покажува дека поставените 
светилки се несоодветни и не ги исполнуваат минималните карактеристики за 
јавно осветлување и поради тоа треба да се направи проект за јавното 
осветлување. 
Како мерка за енергетска ефикасност се предлага замена на живинте светилки и 
тоа: 
- 250 W живина со 150 W натриумова светилка; 
- 125 W живина со 70 W натриумова светилка; 
- 80 W живина со 70 W натриумова светилка. 
 
Единечна 
моќност 
на 
светилка 
[W]  

Вкупна 
инсталир
ана 
моќност 
по тип 
[W]  

Работни 
часови во 
година 
[h/god]  

Потрошу
вачка на 
електрич
на 
енергија 
[kWh/god
]  

Замена на 
постоечк
и со 
натриумо
ви со 
исти к-ки 
[W]  

Потрошу
вачка на 
електрич
на 
енергија 
[kWh/god
]  

Заштеда 
[kWh/go
d]  

250  10750  4140  44505  150  26703  17802  

125  75750  4140  313605  70  175619  137986  

80  3360  4140  13910  70  12172  1739  

55  7260  4140  30056  55  30056  0  

44  6380  4140  26413  44  26413  0  

33  8613  4140  35658  33  35658  0  

25  1950  4140  8073  25  8073  0  

17  1734  4140  7179  17  7179  0  

15  780  4140  3229  15  3229  0  

ВКУПНО  482629  325102  157527  

 
Карактеристики на системот за улично осветлување пред и после мерки 
 
Согласно горната табела, доколку се заменат живините светилки со 
натриумови, тогаш би се добила заштеда на електрична енергија од 157527 
kWh/god што пак ќе придонесе за заштеда на финансиски средства од 
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1.033.503,00 денари. Периодот на поврат на средствата за новите светилки е 
под 3 години. 
 

Предложено сценарио за 2021 година  

 Заштеди 
на 
финална 
енергија 
[kWh/год]
, [m3/год] 

Парични 
заштеди 
[MKD/год] 

Потребни 
вложувањ
а [MKD] 

Период на 
враќање 
на 
вложувањ
а [год]  

Намалувањ
е на емисии 
на СО2 
[tCO2/год]  

Општинска 
зграда  

57126  373605  2719850  7.3  15.25  

Мала зграда - 
проектна  

14192  92817  830304  8.9  4.07  

 71318 466422 3550154 7.6  19.33  

 
 Заштеди 

на 
финална 
енергија 
[kWh/год
], 
[m3/год] 

Парични 
заштеди 
[MKD/год]  

Потребни 
вложувањ
а [MKD]  

Период на 
враќање 
на 
вложувањ
а [год]  

Намалувањ
е на 
емисии на 
СО2 
[tCO2/год]  

ЈПКР „Услуга“ 
– Ф.станица  

7478  11216  537487  48  0.15  

Противпожаре
н Дом  

10955  19719  423526  22  0.22  

Дом на кул. „Д. 
Беровски“  

10951  16099  1521933  95  0.22  

 29384 47034  2482946  53  0.59  

Слика Гантограм на активности за предложено сценарио за период 2021 г. 

 

Предложено сценарио за 2021 година 

  

Заштеди 

на 

финална 

енергија   

[kWh/год] 

Парични 

заштеди 

[MKD/год] 

Потребни 

вложувања 

[MKD] 

Период на 

враќање на 

вложувања 

[год] 

Намалување 

на емисии на 

СО2 

[tCO2/год] 

ПУ „Д И Малешевски“  с. Митрашинци 28004 50407 1949878 38.7 0.56 

ПУ „Д И Малешевски“  с. Будинарци 39008 159935 2170172 13.6 10.42 

ПУ „Д  И Малешевски“  с. Двориште 43223 282679 2541504 9.0 11.54 

 110235 493021 6661554 13.5 22.52 
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Општинска зграда 
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Поставување на топлинска изолација на надворешни ѕидови 
Поставување на топлинска изолација на таван 
Поставување на топлинска изолација на под 
Нови ПВЦ прозорци 
 
Мала зграда – проектна 
 
Поставување на топлинска изолација на надворешни ѕидови 
Поставување на топлинска изолација на таван 
Поставување на топлинска изолација на под 
 
ЈПКР „Услуга“– Ф.станица 
 
Поставување на топлинска изолација на надворешни ѕидови 
Поставување на топлинска изолација на таван 
Нови ПВЦ прозорци 
 
Противпожарен Дом 
 
Поставување на топлинска изолација на надворешни ѕидови 
Поставување на топлинска изолација на таван 
Нови ПВЦ прозорци 
 
Дом на кул. „Д. Беровски“ 
 
Поставување на топлинска изолација на надворешни ѕидови 
Поставување на топлинска изолација на таван 
Поставување на топлинска изолација на под 
Нови ПВЦ прозорци 
 
Со примената на Програмата за енергетска ефикасност, условите за работа и престој на 
жителите на Општина Берово ќе биде значително подобрена, со подобри услови за 
комфор на сите засегнати страни. Исто така, се намалува потрошувачката на енергија со 
што финансиските заштеди, можат да се искористат за подобрување на останатите 
услуги во Општина Берово. 
 

 
Слика 3: Организационен приказ на спроведување на Програмата за Енергетска 

Ефикасност на Општина Берово 

Дополнителни придобивки 
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Во дополнителните придобивки што општината ги има со спроведување на програмата за 

енергетска ефикасност се вбројуваат: 
- Подобрување на здравјето на децата во образовните објекти и условите за учење преку 
обезбедување на постојано и рамномерно греење, како и подобрување на 
проветрувањето во училишните простории; 
- Подобрување на квалитетот на живеење во општината. 

Преку реализација на програмата за енергетска ефикасност ќе се подобрат услугите 
што ги дава општината. Како прво, преку зголемување на свеста за енергетска 
ефикасност во општината ќе се намалат загубите на енергија кои се последица од 
недостиг на топлинска изоалција на елементите на обвивката на објектите кои се во 
надлежност на општината и недостиг на сопствени системи за централно греење во 
објектите. Со исполнувањето на овие недостатоци ќе се подобрат условите за 
работење во објектите, притоа требада се напомене дека е потребно да се зголеми 
свеста редовно за одржување на објектите и системите со што се продолжува нивниот 
работен век, а притоа навремено се воочуваат грешки, слабости и се иницира потреба 
за интервенција. Преку одржување и надградба на базата на податоци за објектите и 
јавното осветление ќе се има увид во потребите за интервенции и инвестирање во 
општината, а со тоа ќе се даде важност на мерките за енергетска ефикасност според 
утврдените критериуми на општината. 

 
Број 09-4043/1                                                               Совет на општина Берово 

           15.12.2020 год.                                                                       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 

 

П Р О Г Р А М А  

за работа во областа на располагањето со градежно земјиште 

 во сопственост на Република Северна Македонија  

на подрачјето на општина Берово за 2021 година 

 

 

Се објавува П Р О Г Р А М А за работа во областа на располагањето со градежно 

земјиште во сопственост на Република Северна Македонија на подрачјето на општина 

Берово за 2021 година, бр. 09-4044/1 што Советот на Општина Берово ја донесе на 42-

та седница што се одржа на 15.12.2020 година. 

 

 

 

Бр.08-4075/10                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

15.12.2020 год.                                                                                 Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                        Звонко Пекевски с.р. 
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Врз основа на член 99 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и 196/16, 
и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19), и чл. 73 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 42-та седница 
одржана на ден 15.12.2020 година, донесе: 

 

П Р О Г Р А М А  
ЗА РАБОТА ВО ОБЛАСТА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ                       

ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА                                                                    

НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА БЕРОВО ЗА 2021 ГОДИНА 
 

Вовед 
 

 Општ дел 
Со донесување на Законот за градежно земјиште (Сл.весник на РМ 

бр.15/2015), градежното земјиште може да биде во сопственост на Република 
Северна Македонија, општините, домашни и странски правни и физички лица. 

Сопстевноста на градежното земјиште создава права и обврски. Сопстевноста 
на градежното земјиште вклучува: право на градење на земјиштето, право на  
користење, пренесување на правото на градење на други лица и отуѓување на 
градежното земјиште. Одлука за стекнување на сопственост на градежното 
земјиште во атарот на Општина Берово, донесува Советот на Општина Берово. 

Со градежното земјиште сопственост на Република Северна Македонија 
управува Владата на Република Македонија.  

Градежното земјиште наменето за општа употреба можат да го користат сите 
правни и физички лица, општините, општините во градот Скопје и градот Скопје. 
Правото на користење Владата на Република Северна Македонија може да го 
пренесе на општините.  

Сопственоста на градежното земјиште ја опфаќа неговата површина и се она 
што е со него трајно поврзано, а се наоѓа над или под површината.  

Градежното земјиште е добро од општ интерес за Република Северна 
Македонија, а уредувањето на градежното земјиште е од јавен интерес и го врши 
општината. 

Градежното земјиште може да биде изградено и неизградено, уредено и 
неуредено. Изградено градежно земјиште е земјиште на кое е изграден објект од 
траен карактер и земјиштето што служи за редовна употреба на објектот во 
граници на градежната парцела.  

Уредено градежно земјиште е земјиште опремено со комунална 
инфраструктура, додека неуредено е земјиште на кое нема изграедно комунална 
инфраструктура.  

Градежно земјиште е земјште кое е планирано со урбанистички план или 
урбанистичка планска документација. 

На територијата на Општина Берово, се стационирани осум населени места, 
Митрашинци, Будинарци, Мачево, Смојмирово, Владимирово, Русиново, Ратево и 
Двориште, и седиштето на општината, градот Берово.  

Населените места Митрашинци, Будинарци, Мачево и Смојмирово, се 
покриени со Урбанистичка документација за село, на претходно изработена 
УДНМ, а за селата Владимирово, Русиново, Ратево и Двориште, се покриени со 
Урбанистички план за село, по кои се издава документација за градба.  

За градот Берово на сила е Генералниот урбанистички план, од 2001 година, и 
Детален урбанистички план на Берово, донесен во 1992 година со продолжување 
во 1997 година и во 2002 година, како и Детален урбанистички план за населбата 
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Ширината од 1996 година, и за Градска зона за Мало стопанство за Ширината 
истотака од 1996 година.  

Во досегашнот период направени се неколку измени и дополнувања на 
основниот ДУП на Берово, како и поединечни измени со Архитектонско-
Урбанистички проекти, во согласност со законските можности за измена на 
планот.  

За туристичката населба „Суви Лаки“, во атарот на село Русиново, на 
регионалниот пат Р1302 Берово-Струмица, изработен и донесен  „Урбанистички 
план вон населено место“ за тур.населба Суви Лаки, во 2008 година, како измена 
на основата на стариот план за Суви Лаки од 1979 година.  

За туристичката населба „Беровско езеро“,  околу вештачката акомулација на 
Ратевска река, покрај на регионалниот пат Р1310 Берово-гран.прем.Клепало во 
атарот на Берово, изработен и донесен „Урбанистички план вон населено место“ 
за туристичка населба „Беровско езеро“. Со донесувањето на  „Урбанистичкиот 
план вон населено место“ за туристичка  населба „Беровско езеро“, околу 
вештачката акомулација на Ратевска река во атарот на Берово, со Одлука бр. 07-
1291/1 од 06.07.2012год, и со измената на УПВНМ за Комплекс спортски терени 
со Одлука бр: 09-1113/1 од  27.04.2015 год,  донесени од Советот на Општина 
Берово, се створени условите за отуѓување на градежното земјиште во 
сопственост на Република Македонија, кое се наоѓа во опфатот на оваа 
туристичка наслеба, а во функција на развојот на туризмот во Малешевијата.   

Градежна парцела е дел од градежното земјиште, чии граници се утврдени со 
урбанистички план или урбанистичка планска документација и може да се состои 
од една, од дел или од повеќе катастарски парцели.  

Објект од траен карактер е објект изграден со дoкументација (одобрение) и 
заведен во јавните книги за недвижности, а објект од времен карактер е објект 
поставен со одобрение за поставување до реализација на урбанистички план или 
урбанистичка документација.  Времените објекти не се дел од градежното 
земјиште и врз основа на нив не може да се стекне сопственост на градежното 
земјиште.  

Инфраструктурен објект е подземна или надземна градба за инсталации од 
комуналната инфраструктура.  

Прометот со градежното земјиште е слободен.  
Градежното земјиште сопственост на Република Северна Македонија може да 

се отуѓи, даде на користење (концесија или јавно приватно партнерство), даде 
под долготраен и краткотраен закуп, разменува или да се востановат други 
стварни права. 

 

 Просторен опфат и предмет на Програмата  
Предмет на Програмата е менаџирање со градежното земјиште во 

сопственост на Република Македонија што се наоѓа на територијата на Општина 
Берово, дефинирана според  територијалната организација на Република Северна 
Македонија, за време на календарска 2020 година. 

За да може да се врши отуѓување, давање под закуп, на градежното земјиште 
изработена е мапа на општината со локации на државното градежно земјиште. 

Важен фактор во оваа постапка е и категоријата урбанистички план, односно 
урбанистичките планови врз основа на кои се издава одобрение за градење. 

Во текот на годишната Програма се предвидува предмет на менаџирање со 
градежното земјиште во сопственост на Република Северна Македонија да бидат 
градежните парцели што се наоѓаат на териториите на следните населени места 
и локалитети: 

 
     1.  Берово,         2.  Смојмирово, 

3.  Мачево,    4.  Будинарци, 
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5.  Митрашинци,   6.  Владимирово, 
7.  Русиново,    8.  Ратево, 
9.  Двориште,      10.  Локалитет „Беровско 

Езеро“, 
11. Локалитет „Суви  Лаки“,  12.  ЛУПД на повеќе 

локалитети,  
                      за туристички и стопански  

комплекси; 
 

 Населените места -Митрашинци, Будинарци, Мачево и Смојмирово, со 
Урбанистичка документација за село;  

 Населените места -Владимирово, Русиново, Ратево и Двориште, со Урбанистички 
план за село; 

 За градот Берово на сила е Генералниот урбанистички план, од 2001 година, и 
Детален урбанистички план, донесен во 1992 година со продолжување во 1997 
година и во 2002 година, и Детален урбанистички план за населбата Ширината од 
1996 година;  

 ДУП Берово -Мало стопанство Градска зона - урбан блок 1 - Влезна партија 
донесен со Одлука од 2014 год; 

 Урбанистички план вон населено место за туристичка населба Суви Лаки, усфоен 
во 2008 година; 

 Урбанистички план вон населено место за туристичка  населба „Беровско езеро“, 
усфоен во 2015 година; 

 Локална Урбанистичка Планска Документација - ЛУПД, на повеќе места во 
опфатот на Општината, каде со овој начин на урбанизација, се влезени и делови 
од околно држано земјиште, изработени за повеќе туристичко стопански 
комплекси, како и комплекси за производствени дејности. 
 

 Основи за изработка на Програмата 
 

- Законски основ 
Законски основ на програмата за управување со градежното земјиште се:  

Закон за локалната самоуправа (Сл. Весник на РМ 5/2002), Закон за градежно 
земјиште (Сл.весник на РМ бр. 15/2015, ....., 190/2016, и Сл.Весник на РСМ бр. 
275/2019). и чл. 73 од Статутот на Општина Берово  (Сл. Гласник бр. 13/02 и 
18/07) 

- Основни плански документи 
Други документи потребни за  изработка на Програмата се следните 

стратешки, развојни и плански документи донесени на локално ниво: 
 

o Стратегија за одржлив развој на Општина Берово за плански период од 2006 год, 
која на прво место го става развојот на туризмот во општината, со Визија: 
Општина Берово - посакувано место за жителите, инвеститорите и туристите, со 
погодни услови за брз социо-економски и културен развој, развиена урбана и 
рурална инфраструктура и чиста и здрава животна средина 
 

o Стратегија за локален економски развој на Општина Берово за плански период од 
2006 год. (продолжена до 2015 год) во склоп на Стратегијата за  одржлив развој 
на Општина Берово.  

o Локален еколошки акционен план за Општина Берово за плански период од 2004 
до 2010 год.  Celi na LEAP-от: 
 

1. Одредување, проценка и рангирање на Еко проблемите во општината врз основа 
на релативен ризик по човечкото здравје, животната средина и квалитетот на 
живеењето.  
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2. Создавање на ЛЕАП кој ке ги одреди спечифичните стратегии и активности за 
намалување на најсериозните ризици во средината.  

3. Подобрување на севкупните еколошки услови во општината и штедење на пари 
на на жителите преку нискобуџетски стратегии и добри резултати со најмали 
трошоци.  

4. Промовирање на јавна свест, разбирање и одговорност за заштита на животна 
средина и зголемена јавна подршка за еколошки инвестиции. 

5. Зајакнување на можностите, како на локалната самоуправа за управување со 
еколошките програми и имплементирање на еколошките програми, вклучувајки 
ја нивната способност за привлекување на странски финансиски средства. 
 

o Стратегија за рурален развој на Општина Берово за плански период од 2008 до 
2013 год, со Визија:  Општина Берово – посакуванo место за жителите,  
инвеститорите и туристите, со погодни услови за брз социо-економски и 
културен развој, развиена инфраструктура и чиста и здрава животна средина, и 
цел: Постигнување одржлив развој на руралните подрачја.  

o Регионален Туристички акциски план за Општините Берово, Пехчево и 
Делчево, односно за регионот Малеш-Пијанец, за плански период од 2008 до 2013 
год. со главна цел: развој на регионален планински туризам заснован од Визијата за 
туризмот : ″Регионот Малеш-Пијанец -претпознатлива еколошка чиста средина, со 
природни реткости, развиена туристичка инфраструктура со разновидна туристичка 
понуда и традиционална храна.“ 

o Локален акциски план за вработување на Општина Берово за плански период 
од 2009 до 2010 год, со акцент на Локалната стратегија за вработување, за развивање на 
локалниот економски развој преку локалните политики за вработување, со план на имплементација. 

o Генерален урбанистички план на Берово, за плански период од 2001 до 2011 
год, со дефинирана градска зона за Мало стопанство, усфоен од Советот на 
општина Берово, со бр. 0701-25 од 28.02.2001 год, со Согласност од МТВ со бр. 13-
3171 од 23.03.2001 год,  

o Детален урбанистички план на Берово, донесен со Одлука бр. 08-496/1 од 
02.04.1992 год, и продолжуван двапати во 1997 година и во 2002 година, со 
Одлука бр. 08-285 од 17.10.1997 год;  Детален урбанистички план за населба 
Ширината, со Одлука бр. 08-297 од 24.10.1996 год; Детален урбанистички план 
за градска зона за Мало стопанство, со Одлука бр. 08-292 од 21.12.1995 год, со 
Согласност од МТВ бр. 16-3750/95 од 04.07.1996 год; како и: 

o Измена и дополна на ДУП за Стара чаршија во Берово, усфоена со Одлука бр. 
07-2076/1 од 14.10.2010 год; Измена и дополна на ДУП  Берово-Кеј Брегалница 
Лева страна, усфоена со Одлука бр. 07-2511/1 од 15.11.2011 год; Измена и 
дополна на ДУП Берово -Кеј Брегалница Десна страна - дел од урбан блок 7, 
усфоена со Одлука бр. 07-268/1 од 29.01.2014 год; Измена и дополна на ДУП 
Берово -Мало стопанство и Сервиси - дел од урбан блок 5, усфоена со Одлука 
бр. 07-2161/1 од 10.10.2014 год; Изработка на ДУП Берово -Мало стопанство 
Градска зона - урбан блок 1, усфоена со Одлука бр. 07-2160/1 од 10.10.2014 год; 
Измена и дополна на ДУП Берово - локалитет Стара Гимназија, урбан блок 4, 
усфоена со Одлука бр.    09-1114/1 од 27.04.2015 год; Изработка на ДУП Берово - 
за зона Мало стпоанство -Алкалоид, Усфоен со одлука бр. 09-2639/1 од 
30.10.2015 год,; 

o Урбанистички планови за населените места и тоа: Урбанистичка 
документација за селата Митрашинци, Будинарци, Мачево и Смојмирово, 
донесени со Одлука  бр. 07-230/1, 2, 3, и 07-231/1 од 27.02.2006 год, и 
Урбанистички план за селo Владимирово, усфоен со Одлука бр. 09-4213/1 од 
25.11.2019 год, Урбанистички план за селo Русиново, усфоен со Одлука бр. 09-
4214/1 од 25.11.2019 год, Урбанистички план за селo Ратево, усфоен со Одлука 
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бр. 09-4215/1 од 25.11.2019 год, Урбанистички план за селo Двориште, 
усфоен со Одлука бр. 09-4216/1 од 25.11.2019 год; 

o „Урбанистички план вон населено место“ за туристичка населба „Беровско 
езеро“ донесен со Одлука  бр. 07-1291/1 од 06.07.2012 год; и Урбанистички план 
вон населено место за комплекс скпортски  терени на Беровско езеро, 
донесен со Одлука бр:  09-1113/1 од  27.04.2015 год, 

o „Урбанистички план вон населено место“ за туристичка населба „Суви Лаки“,     
донесен со Одлука  бр. 07-974/1 од 15.08.2007 год; 

o Програма за изработка на урбанистички планови во 2020 година, усфоена од 
Совет на Општина Берово со бр. 09-4542/1 од 19.12.2019 год; 

o Плански програми за изработка на урбанистичка документација за 
индустриски зони во Општина Берово:   Измена и дополна на Генерален 
урбанистички план на Берово, за плански период од 2017 до 2027 год (план во 
изработка), со дефинирање на нова површина со намена Г2 и Г3, за Мало 
стопанство и лесна индустрија. 

o Други стратешки документи:  Отпочнати Измени и дополни  на ДУП на 
Берово, по урбани блокови за зони предвидени за становање со јавни и станбено-
деловни објекти, на четири локалитети во Берово:  Етно парк, Туристички 
локалитет Јуовец, Централното градско подрачје во Берово, и Изработена 
урбаниизација со изработна на ЛУПД за Стопански и Туристички комплекси со 
зафатени површини од парцели во државна сопственост. 
 

 Лица вклучени во изработка на Програмата 
 Мишо Догазански, дипломиран градежен инжинер, Раководител на одделението 

за урбанизам, Раководител на проектниот тим за изработка на Програмата; 
 

 Лилјана Двојаковска, архитект инжинер, помлад соработник во одделението за 
урбанизам; 
 
            ГЛАВИ НА ПРОГРАМАТА: 
 

1. Цели на Програмата 
 Општи цели на Програмата 
o Обезбедување на услови за социо-економски развој на општината, преку правење 

просторни услови за развој на населените места. 
 Конкретни цели на Програмата по населени места, урбани блокови и локалитети 
o Заинтерсираните граѓани за изградба на сопствени простори за обавување на 

предвидената дејност можат да ја реализираат својата потреба, согласно 
усфоената урбанистичка докуметација за населените места, а со тоа да 
придонесат за развој на своето населено место, преку користење на локалните 
ресурси, вработување на лица, обезбедување на подобри услови за живеење. 
 

2. Обем и преглед на градежно земјиште што е предмет на Програмата 
(групирани по урбанистички план) 

 Листа на градежни парцели што ќе бидат предмет на менаџирање во тоа 
населено место или локалитет, 
 

 Графички прилог со одбележани градежни парцели што ќе бидат предмет 
на менаџирање во тоа населено место или локалитет, идентификувани со број на 
градежните парцели, 
 

 Детален преглед на градежни парцели (групирани по предвидена активност), 
 
 

А.        Градежни парцели што ќе бидат предмет на отуѓување по пат на јавно 
надавање 
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  Табела со следните информации: 
- Број на градежна парцела 
- Вкупна површина на градежната парцела 
- Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела 
- Површина за градба 
- Бруто развиена површина 
- Процент на изграденост 
- Коефициент на искористеност на земјиштето 
- Максимална дозволена висина 
- Катност 
- Почетна/Утврдена цена по метар квадратен, и 
- Вкупна почетна/утврдена цена. 

 

2.  Tabelaren pregled so numeri~ki pokazateli na nivo na grade`nи parcelи i 

planski opfat za turisti~ka naselba  „Suvi Laki“ - Berovo: 

„Урбанистички план вон населено место“ - Тур.нас. „СУВИ ЛАКИ“ 

 
2. Обем и преглед на градежното земјиште кое е предмет на програмата 

   

 

Листа на парцели  - предмет на јавно наддавање 
 

  
NUMERI^KI POKAZATELI NA NIVO NA GRADE@NA PARCELA I PLANSKI OPFAT 

ZA  TURISTI^KA NASELBA  SUVI LAKI - BEROVO 
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BLOK 1  
1.8 A1 1354 100 300 P+1+Pk 7,50 7 0,22 4 

1.9 A1 2130 100 300 P+1+Pk 7,50 5 0,14 4 

1.12 A1 640 100 300 P+1+Pk 7,50 16 0,47 4 

1.13 A1 618 100 300 P+1+Pk 7,50 16 0,49 4 

1.14 A1 870 100 300 P+1+Pk 7,50 11 0,34 4 

1.15 A1 854 100 300 P+1+Pk 7,50 12 0,35 4 

1.20 A1 630 100 300 P+1+Pk 7,50 16 0,48 4 

1.33 A1 1275 100 300 P+1+Pk 7,50 8 0,24 4 

1.36 A1 950 100 300 P+1+Pk 7,50 11 0,32 4 

1.38 A1 1068 100 300 P+1+Pk 7,50 9 0.28 4 

1.45 A1 557 100 300 P+1+Pk 7,50 18 0,54 4 

1.46 A1 875 100 300 P+1+Pk 7,50 11 0,34 4 

1.47 A1 683 100 300 P+1+Pk 7,50 15 0,44 4 

1.50 A1 517 100 300 P+1+Pk 7,50 19 0,58 4 

1.51 A1 506 100 300 P+1+Pk 7,50 20 0,59 4 

1.52 A1 865 100 300 P+1+Pk 7,50 12 0,35 4 

1.53 A1 786 100 300 P+1+Pk 7,50 13 0,38 4 

1.54 A1 710 100 300 P+1+Pk 7,50 14 0,42 4 

1.55 A1 528 100 300 P+1+Pk 7,50 19 0,57 4 

1.56 A1 443 100 300 P+1+Pk 7,50 23 0,68 4 

1.57 A1 390 100 300 P+1+Pk 7,50 26 0,77 4 

1.67 A1 702 100 300 P+1+Pk 7,50 14 0,43 4 

1.73 A1 713 100 300 P+1+Pk 7,50 14 0,42 4 
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1.74 A1 708 100 300 P+1+Pk 7,50 14 0,42 4 

1.75 A1 802 100 300 P+1+Pk 7,50 12 0,37 4 

1.76 A1 757 100 300 P+1+Pk 7,50 13 0,40 4 

1.77 A1 826 100 300 P+1+Pk 7,50 12 0,36 4 

1.79 A1 1964 100 300 P+1+Pk 7,50 5 0,15 4 

1.8 A1 1354 100 300 P+1+Pk 7,50 7 0,22 4 

1.9 A1 2128 100 300 P+1+Pk 7,50 5 0,14 4 

1.82 A1 654 100 300 P+1+Pk 7,50 15 0,46 4 

1.83 A1 634 100 300 P+1+Pk 7,50 16 0,47 4 

1.84 A1 620 100 300 P+1+Pk 7,50 16 0,48 4 

1.85 A1 670 100 300 P+1+Pk 7,50 15 0.45 4 

1.91 A1 625 100 300 P+1+Pk 7,50 16 0,48 4 

1.92 A1 625 100 300 P+1+Pk 7,50 16 0,48 4 

1.93 A1 625 100 300 P+1+Pk 7,50 16 0,48 4 

1.94 A1 625 100 300 P+1+Pk 7,50 16 0,48 4 

1.95 A1 625 100 300 P+1+Pk 7,50 16 0,48 4 

1.96 A1 625 100 300 P+1+Pk 7,50 16 0,48 4 

1.99 A1 1307 100 300 P+1+Pk 7,50 8 0,23 4 

1.100 A1 1314 100 300 P+1+Pk 7,50 8 0,23 4 

1.103 A1 954 100 300 P+1+Pk 7,50 11 0,32 4 

1.104 A1 835 100 300 P+1+Pk 7,50 12 0,36 4 

1.107 A1 863 100 300 P+1+Pk 7,50 12 0,35 4 

1.108 A1 840 100 300 P+1+Pk 7,50 12 0,36 4 

1.111 A1 639 100 300 P+1+Pk 7,50 16 0,47 4 

1.112 A1 785 100 300 P+1+Pk 7,50 13 0,38 4 

          
BLOK 2 

2.16 A1 492 100 300 P+1+Pk 7,50 20 0,61 4 

2.24 A1 510 100 300 P+1+Pk 7,50 20 0,59 4 

2.29 A1 577 100 300 P+1+Pk 7,50 17 0,52 4 

2.30 A1 530 100 300 P+1+Pk 7,50 19 0,57 4 

2.31 A1 473 100 300 P+1+Pk 7,50 21 0,63 4 

2.39 A1 750 100 300 P+1+Pk 7,50 13 0,40 4 

2.40 A1 596 100 300 P+1+Pk 7,50 17 0,50 4 

2.41 A1 660 100 300 P+1+Pk 7,50 15 0,45 4 

2.42 A1 736 100 300 P+1+Pk 7,50 14 0,41 4 

2.43 A1 751 100 300 P+1+Pk 7,50 14 0,41 4 

2.46 A1 622 100 300 P+1+Pk 7,50 16 0,48 4 

2.47 А1 527 100 300 P+1+Pk 7,50 19 0,58 4 

2.48 A1 670 100 300 P+1+Pk 7,50 15 0,45 4 

2.50 A1 470 100 300 P+1+Pk 7,50 21 0,64 4 

2.51 A1 610 100 300 P+1+Pk 7,50 16 0,49 4 

2.54 A1 1014 100 300 P+1+Pk 7,50 10 0,30 4 

2.55 A1 790 100 300 P+1+Pk 7,50 13 0,38 4 

2.56 A1 650 100 300 P+1+Pk 7,50 15 0,46 4 

2.57 A1 640 100 300 P+1+Pk 7,50 16 0,47 4 
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2.58 A1 645 100 300 P+1+Pk 7,50 16 0,47 4 

2.59 A1 875 100 300 P+1+Pk 7,50 11 0,34 4 

2.60 A1 826 100 300 P+1+Pk 7,50 12 0,36 4 

2.62 A1 808 100 300 P+1+Pk 7,50 12 0,37 4 

2.63 A1 730 100 300 P+1+Pk 7,50 14 0,41 4 

2.64 A1 732 100 300 P+1+Pk 7,50 14 0,41 4 

2.65 A1 732 100 300 P+1+Pk 7,50 14 0,41 4 

2.66 A1 730 100 300 P+1+Pk 7,50 14 0,41 4 

2.67 A1 1190 100 300 P+1+Pk 7,50 8 0,25 4 

2.68 A1 793 100 300 P+1+Pk 7,50 13 0,38 4 

2.69 A1 880 100 300 P+1+Pk 7,50 11 0,34 4 

2.70 A1 842 100 300 P+1+Pk 7,50 12 0,36 4 

2.73 A1 846 100 300 P+1+Pk 7,50 12 0,35 4 

2.76 A1 734 100 300 P+1+Pk 7,50 14 0,41 4 

2.77 A1 724 100 300 P+1+Pk 7,50 14 0,41 4 

2.78 A1 723 100 300 P+1+Pk 7,50 14 0,41 4 

2.80 A1 784 100 300 P+1+Pk 7,50 13 0,38 4 

2.81 A1 805 100 300 P+1+Pk 7,50 12 0,37 4 

2.82 A1 912 100 300 P+1+Pk 7,50 11 0,33 4 

2.84 A1 950 100 300 P+1+Pk 7,50 11 0,32 4 

2.85 A1 800 100 300 P+1+Pk 7,50 13 0,38 4 

2.89 A1 657 100 300 P+1+Pk 7,50 15 0,46 4 

2.90 A1 954 100 300 P+1+Pk 7,50 10 0,31 4 

2.91 A1 1300 100 300 P+1+Pk 7,50 8 0,23 4 

2.92 A1 925 100 300 P+1+Pk 7,50 11 0,32 4 

2.93 A1 604 100 300 P+1+Pk 7,50 17 0,50 4 

2.94 A1 918 100 300 P+1+Pk 7,50 11 0,33 4 

2.95 A1 816 100 300 P+1+Pk 7,50 12 0,37 4 

2.96 A1 776 100 300 P+1+Pk 7,50 13 0,39 4 

2.99 A1 830 100 300 P+1+Pk 7,50 12 0,36 4 

2.100 A1 804 100 300 P+1+Pk 7,50 12 0,37 4 

2.101 A1 948 100 300 P+1+Pk 7,50 11 0,32 4 

2.106 A1 904 100 300 P+1+Pk 7,50 11 0,33 4 

2.112 A1 568 100 300 P+1+Pk 7,50 18 0,53 4 

2.113 A1 605 100 300 P+1+Pk 7,50 17 0,50 4 

2.118 A1 728 100 300 P+1+Pk 7,50 14 0,41 4 

2.124 A1 900 100 300 P+1+Pk 7,50 11 0,33 4 

2.125 A1 840 100 300 P+1+Pk 7,50 12 0,36 4 

2.126 A1 844 100 300 P+1+Pk 7,50 12 0,36 4 

2.127 A1 843 100 300 P+1+Pk 7,50 12 0,36 4 

2.128 A1 540 100 300 P+1+Pk 7,50 19 0,56 4 

2.130 A1 906 100 300 P+1+Pk 7,50 11 0,33 4 

2.131 A1 953 100 300 P+1+Pk 7,50 10 0,31 4 

2.132 A1 1027 100 300 P+1+Pk 7,50 10 0,29 4 

2.133 A1 1083 100 300 P+1+Pk 7,50 9 0,28 4 

2.135 A4 175 85 170 P+Pk 5,20 49 0,97 1 
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2.136 A4 186 85 170 P+Pk 5,20 46 0,91 1 

2.137 A4 388 85 170 P+Pk 5,20 22 0,44 1 

2.141 A1 588 100 300 P+1+Pk 7,50 17 0,51 4 

2.142 A1 428 100 300 P+1+Pk 7,50 23 0,70 4 

2.145 D3 3825 446 1338 P+2 10,20 12 0,35 13 

2.146 B1 1260 303 909 P+2 10,20 24 0,72 23 

2.148 B2 4968 2117 6351 P+2 10,20 43 1,28 212 

2.150 A1 892 100 300 P+1+Pk 7,50 11 0,34 4 

2.154 A1 974 100 300 P+1+Pk 7,50 10 0,31 4 

2.156 D3 5916 2610 7830 P+2 10,20 44 1,32 78 

          
BLOK 3  

3.7 A1 942 100 300 P+1+Pk 7,50 11 0,32 4 

3.8 A1 895 100 300 P+1+Pk 7,50 11 0,34 4 

3.10 A1 752 100 300 P+1+Pk 7,50 13 0,40 4 

3.11 A1 884 100 300 P+1+Pk 7,50 11 0,34 4 

3.12 A1 948 100 300 P+1+Pk 7,50 11 0,32 4 

3.13 A1 1104 100 300 P+1+Pk 7,50 9 0,27 4 

3.18 A1 1604 100 300 P+1+Pk 7,50 6 0,19 4 

3.22 A1 1453 100 300 P+1+Pk 7,50 7 0,21 4 

3.23 A1 1350 100 300 P+1+Pk 7,50 7 0,22 4 

3.26 A1 1130 100 300 P+1+Pk 7,50 9 0,27 4 

3.32 A1 725 100 300 P+1+Pk 7,50 14 0,41 4 

3.34 A1 812 100 300 P+1+Pk 7,50 12 0,37 4 

3.35 A1 707 100 300 P+1+Pk 7,50 14 0,42 4 

3.38 A1 962 100 300 P+1+Pk 7,50 10 0,31 4 

3.39 A1 1124 100 300 P+1+Pk 7,50 9 0,27 4 

3.40 A1 962 100 300 P+1+Pk 7,50 10 0,31 4 

3.41 A1 912 100 300 P+1+Pk 7,50 11 0,33 4 

3.42 A1 890 100 300 P+1+Pk 7,50 11 0,34 4 

3.43 A1 1014 100 300 P+1+Pk 7,50 10 0,30 4 

3.44 A1 1183 100 300 P+1+Pk 7,50 8 0,25 4 

3.45 A1 1126 100 300 P+1+Pk 7,50 9 0,27 4 

3.49 A1 1124 100 300 P+1+Pk 7,50 9 0,27 4 

3.51 A1 754 100 300 P+1+Pk 7,50 13 0,40 4 

3.53 A1 685 100 300 P+1+Pk 7,50 15 0,44 4 

3.60 A1 802 100 300 P+1+Pk 7,50 12 0,37 4 

3.61 A4 7440 2320 6960 P+2 10,20 31 0,94 25 

3.70 A1 868 100 300 P+1+Pk 7,50 12 0,35 4 

3.75 A1 748 100 300 P+1+Pk 7,50 13 0,40 4 

3.76 A1 605 100 300 P+1+Pk 7,50 17 0,50 4 

3.81 A1 1112 100 300 P+1+Pk 7,50 9 0,27 4 

3.82 A1 897 100 300 P+1+Pk 7,50 11 0,33 4 

3.83 D3 8240 1260 3780 P+2 10,20 15 0,46 38 

3.85 A1 600 100 300 P+1+Pk 7,50 17 0,50 4 

3.87 A1 393 100 300 P+1+Pk 7,50 25 0,76 4 
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3.89 B2 2560 767 2301 P+2 10,20 30 0,90 77 

3.92 A1 734 100 300 P+1+Pk 7,50 14 0,41 4 

3.93 A1 755 100 300 P+1+Pk 7,50 13 0,40 4 

          
BLOK 4 

4.2 A1 1098 100 300 P+1+Pk 7,50 6 0,17 4 

4.12 A1 1160 100 300 P+1+Pk 7,50 9 0,26 4 

4.13 A1 907 100 300 P+1+Pk 7,50 11 0,33 4 

4.14 A1 1280 100 300 P+1+Pk 7,50 8 0,23 4 

4.15 A1 647 100 300 P+1+Pk 7,50 15 0,46 4 

5.16 A1 705 100 300 P+1+Pk 7,50 14 0,43 4 

4.17 A1 710 100 300 P+1+Pk 7,50 14 0,42 4 

4.22 A1 1204 100 300 P+1+Pk 7,50 8 0,25 4 

4.26 A1 908 100 300 P+1+Pk 7,50 11 0,33 4 

4.38 A1 591 100 300 P+1+Pk 7,50 17 0,50 4 

4.46 A1 1750 100 300 P+1+Pk 7,50 6 0,17 4 

        
BLOK 5 

5.1 A1 1536 100 300 P+1+Pk 7,50 7 0,20 4 

5.3 A1 500 100 300 P+1+Pk 7,50 20 0,60 4 

5.4 A1 740 100 300 P+1+Pk 7,50 14 0,41 4 

5.6 A1 1240 100 300 P+1+Pk 7,50 8 0,24 4 

5.11 A1 750 100 300 P+1+Pk 7,50 13 0,40 4 

5.14 A1 675 100 300 P+1+Pk 7,50 15 0,44 4 

5.21 A1 690 100 300 P+1+Pk 7,50 14 0,43 4 

5.24 A1 750 100 300 P+1+Pk 7,50 13 0,40 4 

5.28 A1 510 100 300 P+1+Pk 7,50 20 0,59 4 

5.29 A1 580 100 300 P+1+Pk 7,50 17 0,52 4 

5.42 A1 630 100 300 P+1+Pk 7,50 16 0,48 4 

5.43 A1 770 100 300 P+1+Pk 7,50 13 0,39 4 

5.48 A1 530 100 300 P+1+Pk 7,50 19 0,57 4 

5.49 A1 555 100 300 P+1+Pk 7,50 18 0,54 4 

5.54 A1 830 100 300 P+1+Pk 7,50 12 0,36 4 

5.56 A1 780 100 300 P+1+Pk 7,50 13 0,38 4 

5.57 A1 850 100 300 P+1+Pk 7,50 12 0,35 4 

5.58 A1 942 100 300 P+1+Pk 7,50 11 0,32 4 

5.60 A1 1015 100 300 P+1+Pk 7,50 10 0,30 4 

5.61 A1 1020 100 300 P+1+Pk 7,50 10 0,29 4 

5.63 A1 1250 100 300 P+1+Pk 7,50 8 0,24 4 

5.69 A1 800 100 300 P+1+Pk 7,50 13 0,38 4 

5.71 A1 785 100 300 P+1+Pk 7,50 13 0,38 4 

5.75 A1 820 100 300 P+1+Pk 7,50 12 0,37 4 

5.79 A1 760 100 300 P+1+Pk 7,50 13 0,39 4 

5.80 A1 780 100 300 P+1+Pk 7,50 13 0,38 4 

5.83 A1 780 100 300 P+1+Pk 7,50 13 0,38 4 

5.90 A1 480 100 300 P+1+Pk 7,50 21 0,63 4 

5.91 A1 790 100 300 P+1+Pk 7,50 13 0,38 4 
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5.104 A1 585 100 300 P+1+Pk 7,50 17 0,51 4 

5.114 A1 580 100 300 P+1+Pk 7,50 17 0,52 4 

5.124 A1 960 100 300 P+1+Pk 7,50 10 0,31 4 

5.130 A1 1150 100 300 P+1+Pk 7,50 9 0,26 4 

5.134 A1 1705 100 300 П+1+Пк 7,50 6 0,17 4 

          BLOK 6 

6.2 A1 702 100 300 P+1+Pk 7,50 14 0,43 4 

6.3 A1 595 100 300 P+1+Pk 7,50 17 0,50 4 

6.7 A1 1030 100 300 P+1+Pk 7,50 10 0,29 4 

6.8 A1 1175 100 300 P+1+Pk 7,50 9 0,26 4 

6.10 A1 875 100 300 P+1+Pk 7,50 11 0,34 4 

6.12 A1 1143 100 300 P+1+Pk 7,50 9 0,26 4 

6.14 A1 860 100 300 P+1+Pk 7,50 12 0,35 4 

6.15 A1 752 100 300 P+1+Pk 7,50 13 0,39 4 

6.17 A1 689 100 300 P+1+Pk 7,50 14 0,43 4 

6.27 A1 694 100 300 P+1+Pk 7,50 14 0,43 4 

6.29 A1 572 100 300 P+1+Pk 7,50 17 0,49 4 

6.30 A1 2250 100 300 P+1+Pk 7,50 4 0,13 4 

6.31 A1 1530 100 300 P+1+Pk 7,50 7 0,20 4 

6.32 A1 484 100 300 P+1+Pk 7,50 21 0,62 4 

6.33 A1 493 100 300 P+1+Pk 7,50 20 0,61 4 

6.34 A1 483 100 300 P+1+Pk 7,50 21 0,62 4 

6.35 A1 490 100 300 P+1+Pk 7,50 20 0,61 4 

6.37 A1 486 100 300 P+1+Pk 7,50 21 0,62 4 

6.38 A1 1678 100 300 P+1+Pk 7,50 6 0,18 4 

6.42 A1 483 100 300 P+1+Pk 7,50 21 0,62 4 

6.43 A1 487 100 300 P+1+Pk 7,50 21 0,62 4 

6.44 A1 493 100 300 P+1+Pk 7,50 20 0,61 4 

6.45 A1 508 100 300 P+1+Pk 7,50 20 0,59 4 

6.46 A1 1390 100 300 P+1+Pk 7,50 7 0,22 4 

6.47 A1 780 100 300 P+1+Pk 7,50 13 0,38 4 

6.48 A1 814 100 300 P+1+Pk 7,50 12 0,37 4 

6.49 A1 928 100 300 P+1+Pk 7,50 11 0,32 4 

6.65 A1 503 100 300 P+1+Pk 7,50 20 0,60 4 

6.66 A1 510 100 300 P+1+Pk 7,50 20 0,59 4 

6.67 A1 1055 100 300 P+1+Pk 7,50 9 0,28 4 

6.74 A1 896 100 300 P+1+Pk 7,50 11 0,33 4 

6.81 A1 828 100 300 P+1+Pk 7,50 12 0,36 4 

6.82 A1 720 100 300 P+1+Pk 7,50 14 0,42 4 

6.83 A1 634 100 300 P+1+Pk 7,50 16 0,47 4 

6.84 A1 600 100 300 P+1+Pk 7,50 17 0,50 4 

6.85 A1 616 100 300 P+1+Pk 7,50 16 0,49 4 

6.86 A1 620 100 300 P+1+Pk 7,50 16 0,48 4 

6.87 A1 644 100 300 P+1+Pk 7,50 16 0.44 4 

6.96 A1 672 100 300 P+1+Pk 7,50 15 0,45 4 
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Изводите од УПВНМ за тур.нас. Суви Лаки, за посочените градежни парцели се 
составен дел од оваа табела. 

 

4. Tabelaren pregled so numeri~ki pokazateli na nivo na grade`nи parcelи i 

planski opfat: „ ДУП Берово - Мало стопанство Градска зона - урбан блок 1 

“ 

                        2. Обем и преглед на градежното земјиште кое е предмет на програмата  

                                               Листа на парцели  - предмет на јавно наддавање 

 

Изводите од  ДУП Берово - Мало стопанство Градска зона - урбан блок 1 за 
посочените градежни парцели се составен дел од оваа табела. 

 

Б.       Градежни парцели што ќе бидат предмет на издавање под долготраен 
закуп по пат на јавно надавање 
  Табела со следните информации: 

- Број на градежна парцела 
- Вкупна површина на градежната парцела 

NUMERI^KI POKAZATELI NA NIVO NA GRADE@NA PARCELA I PLANSKI OPFAT ZA    

ДУП Берово - Мало стопанство Градска зона - урбан блок 1, 
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1.1.16 G2 
(B1,B2,G3,G4

) -49% 
12.00 m P+2 1773m2 1037m2 2489 m2 58.49% 

1.1.17 G2 
(B1,B2,G3,G4

) -49% 
12.00 m P+2 1360m2 828m2 1987 m2 60.88% 

1.1.18 G2 
(B1,B2,G3,G4

) -49% 
12.00 m P+2 1517m2 846m2 2030 m2 55.77% 

1.1.20 G2 
(B1,B2,G3,G4

) -49% 
12.00 m P+2 332m2 196m2 470 m2 59.04% 

1.1.22 G2 
(B1,B2,G3,G4

) -30% 
12.00 m P+2 2066m2 761m2 1826 m2 36.83% 

1.1.23 E2 
TERMINA

L 
12.00 m P+2 5533m2 3693m2 8863 m2 66.74% 

1.1.24 G3 
(B1,B2,G3,G4

) -49% 
12.00 m P+2 2800m2 1522m2 3653 m2 54.36% 

1.1.25 G3 
(B1,B2,G3,G4

) -49% 
12.00 m P+2 2176m2 1028m2 2467 m2 47.24% 

1.1.26 G3 
(B1,B2,G3,G4

) -49% 
12.00 m P+2 2373m2 1227m2 2945 m2 51.71% 

1.1.27 G3 
(B1,B2,G3,G4

) -49% 
12.00 m P+2 2162m2 1095m2 2628 m2 50.65% 

1.1.28 G3 
(B1,B2,G3,G4

) -49% 
12.00 m P+2 2123m2 1182m2 2837 m2 55.68% 

1.1.29 G3 
(B1,B2,G3,G

4) -49% 
12.00 m P+2 1885m2 1149m2 2758 m2 60.95% 

1.1.30 G3 
(B1,B2,G3,G4

) -49% 
12.00 m P+2 2210m2 1135m2 2724 m2 51.36% 

1.1.31 G3 
(B1,B2,G3,G4

) -49% 
12.00 m P+2 2557m2 1263m2 3031 m2 49.39% 

1.1.32 G3 
(B1,B2,G3,G4

) -49% 
12.00 m P+2 2050m2 1110m2 2664 m2 54.15% 

1.1.40 G2 
(B1,B2,G3,G4

) -49% 
12.00 m P+2 415m2 260m2 624 m2 62.65% 

1.1.41 G2 
(B1,B2,G3,G4

) -49% 
12.00 m P+2 1143m2 633m2 1519 m2 55.38% 
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- Намена на земјиштето (основна класа) 
- Намена на земјиштето (опис) 
- Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела 
- Површина за градба 
- Бруто развиена површина 
- Процент на изграденост 
- Коефициент на искористеност на земјиштето 
- Максимална дозволена висина 
- Катност 
- Почетна/Утврдена цена по метар квадратен за годишна закупнина 
- Вкупна почетна/утврдена цена за годишна закупнина, и 
- Времетраење на закупот. 
В.       Градежни парцели што ќе бидат предмет на издавање под краткотраен 

закуп по пат на јавно надавање 
  Табела со следните информации: 

- Број на градежна парцела 
- Вкупна површина на градежната парцела 
- Намена на земјиштето (основна класа) 
- Намена на земјиштето (опис) 
- Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела 
- Површина за градба 
- Бруто развиена површина 
- Процент на изграденост 
- Коефициент на искористеност на земјиштето 
- Максимална дозволена висина 
- Катност 
- Почетна/Утврдена цена по метар квадратен за годишна закупнина 
- Вкупна почетна/утврдена цена за годишна закупнина, и 
- Времетраење на закупот. 
Г.       Градежни парцели што ќе бидат предмет на давање на користење заради 

давање на концесија или јавно приватно партнерство 
  Табела со следните информации: 

- Број на градежна парцела 
- Вкупна површина на градежната парцела 
- Намена на земјиштето (основна класа) 
- Намена на земјиштето (опис) 
- Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела 
- Површина за градба 
- Бруто развиена површина 
- Процент на изграденост 
- Коефициент на искористеност на земјиштето 
- Максимална дозволена висина  и Катност, 
- Основ за давање на земјиштето на користење (концесија или ЈПП), 
- Заинтересирано правно лице (компанија), 
- Предвидени услови за договорот. 

 

3. Маркетинг стратегија за промоција на градежното земјиште што е предмет 
на оваа Програма 

 Дефинирање на целна група за оделни групи на градежни парцели 
- Определувањето на маркетинг стратегијата започнува со дефинирање на целната 

група на инвеститори т.е. претпоставување на заинтересираните страни за 
купување или изнајмување на одредени делови од градежното земјиште.  

- Со оглед на различната намена и местоположба на градежното земјиште што ќе 
биде понудено, логично е целните групи за одделни локации да бидат различни, а 
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согласно урбанистичките планирања на општината за секој плански простор 
опфатен со урбанистичките планови.  

- Заинтересираните страни се всушност потенцијалните купувачи или изнајмувачи 
на државното градежно земјиште и идни инвеститори на објекти, односно 
претставуваат целна групата на активностите од маркетинг стратегијата. 

 Дефинирање на најефикасните маркетинг пристапи, алатки и канали  
- Идентификувањето на најефикасните маркетинг пристапи, алатки и канали за 

комуницирање, за промовирање на понудата до заинтересираните страни, е 
преку разни медиуми, реклами, постери, јавни повици и сл, во зависност од 
расположивите ресурси на општината, во одонос на постоењето на претходно 
наведените можности за маркетинг промовирања. 

 Дефинирање на опфатот и трошоците поврзани со имплементација на 
маркетинг стратегијата  

- Со цел минимизирање на финасиските трошоци поврзани со објавата на огласи за 
отуѓување, односно давање под закуп на градежното земјиште се предвидува 
градежните парцели што се предмет на годишната Програма да се објават во 
турнуси, према заинтересираноста на граѓаните.  

- Секој турнус би опфатил објава на огласи за градежните парцели што се наоѓаат 
во состав на одредни населени места, урбани блокови или локалитети. 
Динамиката на реализација мора јасно да посочи кои градежни парцели ќе се 
објавуваат во кој турнус и кога би се реализирала објавата за тој турнус 

 Дефинирање на временската рамка за имплементација на маркетинг 
стратегијата 

- Маркетинг пристапот, алатките и каналите за комуницирање т.е. промовирање се 
лимитирани од повеќе аспекти, но главно од финансиската моќ на општината, а 
притоа запазувајки го законскиот минимум на јавно огласување 

- Како и да е, маркетинг стратегијата мора да обезбеди испраќање на вистинска, 
навремена и прецизна информација на вистинска адреса. 

 Лица задолжени за имплементација на маркетинг стратегијата 
- Од страна на општината е формирана комисија за продажба на градежното 

земјиште во државна сопственост која ќе ја спроведува целата постапка за 
отуѓување на земјиштето. 
 

4. Динамика на реализација на Програмата 
 Број на турнуси за објавување на оглас, временски период за објавување на 

огласите и распределба на градежните парцели по турнуси 
- Со цел минимизирање на финасиските трошоци поврзани со објавата на огласи за 

отуѓување, се предвидува градежните парцели предвидени со оваа годишна 
Програма за отуѓување т.е. давање под закуп, да бидат во два турнуси, за повеќе 
локалитети во општината (Берово, Суви Лаки, Беровско езеро). 

- Првиот турнус ги опфатил објава на огласи за градежните парцели што се наоѓаат 
во состав на туристичката населба „Суви Лаки“, КО Русиново, и би бил објавен во 
третиот квартал на 2011 година, додека пак градежните парцели што се наоѓаат 
во состав на градот Берово, и во состав на туристичката населба „Беровско езеро“, 
би биле објавени  во четвртиот квартал на 2011 година.  

 Пропишување на условите за надавање 
- Определувањето на висината на депозитот за учество од мин. 10%, определување 

на интернет страницата на која ќе се врши надавањето, одредување на условите 
за учество, и пропишување на други обврски или наведување на останати 
релевантни информации во врска со надавањето, ќе го врши комисијата за 
спроведување на отуѓувањето на градежното земјиште во согласност со 
законските прописи од таа област. 

 Лица надлежни за реализација на Програмата 



15.12.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.39 86 

- Формираната комисија за продажба на градежното земјиште од страна на 
општината, која ќе ја спроведува целата постапка за отуѓување на земјиштето, ќе 
биде надлежна за реализација на програмата. 
 

5. Проценка на финансиските приливи по основ на реализација на Програмата 
(приходна страна на Програмата) 

- Проценката на финансиските приходи се прави кумулативно за секое населено 
место одделно, според просечната пазарна цена за метар квадратен градежно 
земјиште по зони во тоа населено место или локалитет, и во согласност со 
правилникот со определени цени на градежното земјиште по зони, излезен во 
Службен весник а издаден од Министерството за транспорт и врски. 
 

6. Проценка на финансиските средства потребни за реализација на Програмата 
(расходна страна на Програмата) 

- Финансиските средства потребни за реализација на програмате се состојат од 
збир на проценетите финансиски средства потребни за реализирање на селдните 
активности: 

1. Трошоци по основ на администрирање на постапките за отуѓување, односно 
давање под закуп на градежното земјиште; 

2. Трошоци по основ на експропријација; 
3. Трошоците по основ на купување на градежно земјиште од физички и правни 

лица, и 
4. Трошоци за промовирање, односно рекламирање на градежните локации што ќе 

бидат предмет на отуѓување, односно давање под закуп на градежното земјиште. 
 

7. Преодни и завршни одредби 
 

- Програмата ја усвојува Советот на општината. 
- Програмата може да се изменува и дополнува на начин и постапка иста по која и 

се донесува. 
- За спроведувањето на оваа Програма надлежен е Градоначалникот на општината. 
- Програмата влегува во сила со денот на објавувањето во Службениот гласник на 

Општина Берово. 
 

Бр. 09-4044/1                                  
15.12.2020 год.          Совет на Општина Берово 

Берово                      Преседател  
                            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 

П  Р  О  Г  Р  А  М  А 

за изработка на урбанистички планови 

за 2021 год. на подрачјето на Општина Берово 

 

Се објавува П  Р  О  Г  Р  А  М  А за изработка на урбанистички планови за 2021 год. на 

подрачјето на Општина Берово, бр. 09-4045/1 што Советот на Општина Берово ја 

донесе на 42-та седница што се одржа на 15.12.2020 година. 

 

Бр.08-4075/11                                                                               ОПШТИНА  БЕРОВО 

15.12.2020 год.                                                                                Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                       Звонко Пекевски с.р. 
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Vrz osnova na ~l. 20 od Zakonot za prostorno i urbanisti~ko  planirawe 

(*Sl. vesnik na RM* br. 199/14, .... , 168/18), ~l. 22, stav 1, to~ka 1 od Zakonot za 

lokalna samouprava, (*Sl. vesnik na RM* br. 5/02) i ~l. 73 od Statutot na 

Op{tina Berovo, („Sl. glasnik na Op{tina Berovo“ br. 13/02 i 18/07), Sovetot 

na Op{tina Berovo na 42-уа sednica odr`ana na den 15.12.2020  godina,  

donesuva: 
 

П  Р  О  Г  Р  А  М  А 
ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ 

ЗА 2021 ГОД. НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА БЕРОВО  
 

I.  GENERALNI  URBANISTI^KI  PLANOVI 

1. Izrabotka  na  GNERALENIOT  URBANISTI^KI  PLAN  NA  

BEROVO,  

Granici na planskiot opfat:  

Postojniot GUP so pro{iruvawe so Zona za Malo stopanstvo i lesna 

industrija so granici na pro{iruvawe: 

 Od jug i jugoistok - Regionalniot pat R523, Berovo - Strumica; 

 od sever - Granici na katastarski parceli vo {iro~ina do 100 metri, 

paralelno so regionalniot pat R1310, Berovo-Radovi{, od raskrsnicata 

prema selo Vladimirovo; 

 od zapad - katastarska granica na parcela vo Dr`avna sopstvenost i 

del od parcelata vo {iro~ina od 150 metri vo odnos na regionalniot pat 

R1302, Berovo - Strumica; 
      

 Faza:  PREDLOG  PLAN         Golemina na planski opfat:  

285.0 Ha 

 (Plan vo postapka za izrabotka);  

 

II.  DETALNI  URBANISTI^KI  PLANOVI 

 Revizija na Detalniot Urbanisti~ki plan na Berovo po zoni od 3 Ha. do 10 

Ha, vo zavisnost od potrebite na gra|anite; 

 

1. IZMENA I DOPOLNA NA DUP Berovo, za centralnoto gradsko 

podra~je, Lokalitet „Plo{tad“ vo  Berovo;  

Granici na planskiot opfat: 
 

 sever - ulica Ilindenska; 

 jug - ulica Cvetan Dimov; 

 istok - ulica Stra{o Pinxur; 

 Zapad - ulica Mar{al Tito; 

 

Faza:  NACRT  PLAN;     Golemina na planski opfat: 3,50 ha 
 

 

 

 

2. IZMENA I DOPOLNA NA DUP Berovo, za Lokalitet “Policiska 

stanica“,  del od urban blok 5;   

Granici na planskiot opfat: 
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 Istok ulica “Mar{al Tito”; 

 Zapad reka Bregalnica; 

 Sever novopredvidena ulica, i; 

 Jug ulica “23-ti Avgust”; 
 

Golemina na planski opfat:   5,10 ha 
               

3. IZMENA I DOPOLNA NA DUP Berovo,- za Lokalitet  “Stara 

Avtobuska“ desna strana od stanben urban blok 12, 

Granici na planskiot opfat: 
 

 Istok ulica “Mar{al Tito”; 

 Zapad reka Bregalnica i ulica “Mo{a Pijade” ; 

 Sever ulica “23-ti Avgust”, i; 

 Jug granica plan za “Etno park - Etno selo”. 
 

Golemina na planski opfat:   7,30 ha 
 

4. Delovi od Detalen urbanisti~ki plan na Berovo, soglasno so GUP na 

Berovo - PO BARAWE NA STRANKI za opredeleni opfati - Blokovi;  

Granici na planskiot opfat:  Vo soglasnost so potrebite vo 

barawata, 

Golemina na planski opfat:   od 3,0 - 10,0  ha 

 

III.   URBANISTI^KA  DOKUMENTACIJA  ZA  SELO  
 

1. Donesuvawe  na  Urbanisti~ka  dokumentacija  za selo - Smojmirovo; 

  Golemina na planski opfat:  55,0 ha 
 

2. Donesuvawe  na  Urbanisti~ka  dokumentacija  za selo - Ma~evo; 
  

  Golemina na planski opfat:  25,0 ha 
 

3. Donesuvawe  na  Urbanisti~ka  dokumentacija  za selo - Budinarci; 

 Golemina na planski opfat:  40,0 ha 
 

4. Donesuvawe  na  Urbanisti~ka  dokumentacija  za selo - Mitra{inci; 

 Golemina na planski opfat:  30,0 ha 
 

 

 IV. URBANISTI^KA DOKUMENTACIJA VON NASELENO  

MESTO 
 

1. Donesuvawe  na  Urbanisti~ka  dokumentacija  von  naseleno  mesto - za 

turisti~ka naselba „Ablanica“; 

2. Donesuvawe  na  Urbanisti~ka  dokumentacija  von  naseleno  mesto - 

Grani~en premin „Klepalo“, so R.Bugarija; 

3. Izmena i dopolna na UPVNM za tur.nas. Suvi Laki, za vklopuvawe na 

legalizirani objekti, PO BARAWE NA STRANKI za opredeleni 

opfati - Blokovi,  od 3,0 do 10, 0 Ha; 

4. Izmena i dopolna na UPVNM za tur.nas. Berovsko ezero, za potrebni 

promeni i vklopuvawe na legalizirani objekti, PO BARAWE NA 

STRANKI za opredeleni opfati - Blokovi,  od 3,0 do 10, 0 Ha; 
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5. Donesuvawe  na  Urbanisti~ka  dokumentacija  za turisti~ki 

razvojni zoni,  avto kampovi i urbanisti~ki planovi od posebno zna~ewe; 

6. Donesuvawe na Urbanisti~ka dokumentacija nadvor od naseleno mesto - 

za stopanski i turisti~ki kompleksi na dr`avno ili privatno zemji{te, 

od interes na op{tinata ili javen interes, i za vklopuvawe na 

legaliziranite objekti koi se nadvor od urbanisti~kite opfati na gradot 

ili naselenite mesta vo Op{tina Berovo (Plan von naseleno mesto ili 

Lokalna Urbanisti~ka Planska Dokumentacija); 

Finansiraweto  na  urbanisti~kite  planovi  go  vr{i  Op{tinata  

Berovo, od sredstva predvideni so Buxetot na Op{tinata, a koi sredstva se 

predvideni vo Programata za izrabotka na Urbanisti~ki planovi na 

podra~jeto na Op{tina Berovo, a predvideno e i samofinansirawe vo delovi 

od izmenite na DUP na Berovo ili izrabotka na PLANSKA 

DOKUMENTACIJA za vklopuvawe na legalizirani objekti soglasno zakonot 

za postapuvawe so bespravno izgradeni objekti, ili za prediduvawe na 

odredeni turisti~ki i stopanski kompleksi, od zainteresiranite fizi~ki i 

pravni lica, soglasno ~l. 20 od zakonot za Prostorno i urbanisti~ko 

planirawe. 
 

Primerok  od  godi{nata  programa  za  izrabotka  na  urbanisti~ki  

planovi {to ja donesuva Op{tinata Berovo, se dostavuva do  Ministerstvoto  

za  transport  i  vrski,  Sektor  za  uredvawe  na  prostorot  po  nejzinoto  

donesuvawe i izleguvawe vo slu`ben glasnik na Op{tina Berovo, soglasno  

~lenot  9  od  Pravilnikot za pobliska  sodr`ina  i  na~inot  za  grafi~kata  

obrabotka  na  planovite  i  za  na~inot  i  postapkata  za  donesuvawe  na  

prostornita  i  urbanisti~ki  planovi. 
 

Godi{nata programa e podgotvena od Rakovoditelot na Oddelenieto za 

urbanizam pri Op{tina Berovo, Мишо Догазански,  дги. 
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Br.09-4045/1                Совет на Општина Берово 

15.12.2020 godina              Претседател 

Berovo                                            Јован Матеничарски с.р. 

 

 

 
FINANSISKI PLAN ZA URBANISTI^KOTO PLANIRAWE za  2021 god. 

      

 

Naziv na urbanisti~ki plan Povr. Cena Suma Vkupno 

             GENERALEN  URBANISTI^KI  
PLAN  

   
        

Izmena i dopolna na 
GENERALNIOT URBANISTI^KI 
PLAN na Berovo               - 285 Ha   

 
  

 

 
Malo stopanstvo i Lesna industrija 89.5 10,620.00 950,490.00 60% 

  
89.5   950,490.00 570,294.00 

     
 

       DETALEN  URBANISTI^KI  PLAN  
   

        
Izmena i dopolna na DETALNIOT 
URBANISTI^KI PLAN na Berovo 
- parcijalni izmeni        

 

 

DUP za centralno podra~je - 
Plo{tad 

3.5 24,000.00 84,000.00 
 

 

DUP za Lokalitet - Policiska 
Stanica 

5.1 24,000.00 122,400.00 
 

 
DUP za Lokalitet - Stara Avtobuska  7.3 24,000.00 175,200.00 60% 

  
15.9   381,600.00 228,960.00 

      

       URBANISTI^KI  PLAN ZA SELO 
   

      

 

Urbanisti~ki plan za selo - 
Smojmirovo 

53.5 6,900.00 369,150.00 
 

 
Urbanisti~ki plan za selo - Ma~evo 24.5 6,900.00 169,050.00 

 

 

Urbanisti~ki plan za selo - 
Budinarci 

37.3 6,900.00 257,370.00 
 

 

Urbanisti~ki plan za selo - 
Mitra{inci 

25.9 6,900.00 178,710.00 40% 

  
141.2   974,280.00 389,712.00 

     
 

URBANISTI^KI PLAN VON  
NASELENO  MESTO  

   
      

 

Urbanisti~ki plan von naseleno 
mesto - Ablanica 

40 16,400.00 656,000.00 40% 

  
40   656,000.00 262,400.00 

      

    

VKUPNO 1,451,366.00 
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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 

 

ПРОГРАМА  -  J3 

За изградба, реконструкција и одржување на јавното осветлување на 

подрачјето на Општина Берово за 2021 година 

 

Се објавува ПРОГРАМА-J3 за изградба, реконструкција и одржување на јавното 

осветлување на подрачјето на Општина Берово за 2021 година, бр. 09-4046/1 што 

Советот на Општина Берово ја донесе на 42-та седница што се одржа на 15.12.2020 

година. 

 

Бр.08-4075/12                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

15.12.2020 год.                                                                                Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                       Звонко Пекевски с.р. 

 

                                                                                

 Врз основа на член 62 став 1 од законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ бр. 

5/02“), член 15 од Законот за комуналните такси („Сл.весник на 

РМ“бр.61/04,64/05,92/07,123/12,154/15,192/15 и 23/16) и член 19 став 2 точка 13 од 

Статутот на Општина Берово („Сл.Гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08, 

20/10 и 20/19) , Советот на Општина Берово на 42-та седница одржана на 15.12.2020 

година донесе: 

   

                                                                   ПРОГРАМА  -  J3 

                            За изградба, реконструкција и одржување на јавното осветлување на 

                                                   подрачјето на Општина Берово за 2021 година 

                                                                    

 

             Согласно Одлуката за комунален ред и мерките за нејзино спроведување на 

Општина Берово, Советот на општината го уредува и организира вршењето на 

работите сврзани со јавното осветлување во општината . 

                Со Програма се утврдуваат активностите за одржување на јавното осветлување 

за 2021 год. Односно се утврдува обемот и динамиката на одржувањето, финансирањето 

на истите, како и финансирањето на потрошената енергија од јавното осветлување во 

Општината . 

                Финансирањето,односно покривањето на трошоците за јавното осветлување е 

регулирано со Законот за комуналните такси („Сл.весник на 

РМ“бр.61/04,64/05,92/07,123/12,154/15,192/15 и 23/16),според кој за користење и 

одржавање на јавното осветлување се плаќа комунална такса во висина на 

противвредност од 25 киловат час за домачинства и 50 киловат час за трговски друштва 

и занаетчи по цена за јавно осветлување за секое броило за мерење на електричната 

енергија .   

                 Наплатата на таксата за користење и одржување на јавното осветлување од 

имателите на броило ја врши „ЕVN Македонија “  и ја уплатува на сметка на Буџетот на 

Општина Берово .  

                Бројот на имателите на броила во текот на годината е променлив од причини 

што има пријавено потрошачи и потрошачи кои се одјавуваат и не користат електрична 

енергија . 
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                Мрежата за јавно осветлување се напојува од 39 трафостаници во кои се 

наоѓаат блокови за јавно осветлување . 

 

                Со редовното одржување на јавното осветлување е опфатено : 

   - Набавка и вградување на нови светлосни тела   

      - Замена на прегорени и скршени сијалици . 

      - Замена на оштетени светлосни арматури . 

      - Замена на заштитни стакла . 

      - Замена на сите останати елементи на сијаличното место ( пригушници , фасонки и 

др.) .                

- Набавка и уградување на надземен и подземен кабел за проширување на мрежата 

 

              Во текот на 2021 година се предвидува: да се постави кабел и арматури во 

туристичка населба „Абланица“ и во туристичка населба „Беровско езеро“.   

                          

                                   Јавно осветлување: 

  За тековната потрошувачка на електрична енергија  ------------                    4.000.000,00 

денари           

                                  Изградба и санирање на јавно осветлување : 

   За одржување на јавното осветлување ---------------------------------------      1.550.000,00 

денари 

Набавка и вградување на надземен кабел -----------------------------------          750.000,00 

денари 

   Набавка и вградување на подземен кабел -----------------------------------          950.000,00 

денари 

   Доизградба на улично осветлување туристичка населба„Абланица“....        

750.000,00денари 

Изградба на улично осветлување туристичка населба„Беровско езеро“ 

   Прва фаза.......................................................................................................... 

3.244.027,00денари   

   Набавка и поставување на нови столбови на улици -----------------------         750.000,00 

денари 

   Барање согласност за приклучување на потрошачи  -----------------------        250.000,00 

денари 

Реконструкција на улично осветлување ул.„Борис Кидрич“ – Берово        

2.000.000,00денари 

                                              

                                                                                                      ВКУПНО : 14.244.027,00 

денари 

 

                Во текот на 2021 година во Берово и по другите населени места во 

Општината се планира да се продолжи со  набавка и вградување на нови светлосни 

тела за заштита на електрична енергија   ( натриумски сијалици ). 

               Редовното одржување на јавното осветлување се изведува со вршење на 

редовни контроли преку теренски увиди за согледување на состојбите , отсранување 

на утврдените дефекти и доведување на јавното осветлување во исправна состојба . 

              Во рамките на одржувањето на јавното осветлување ќе се врши и месечно 

читање на потрошената електрична енергија од јавното осветлување во сите напојни 

трафостаници . Извршител на сите овие активности ќе биде „ЕVN Македонија “ –

подружница Делчево . Додека редовното одржување преку замена на елементи ќе го 

врши стручно лице ангажирано во Општина Берово . 

               Надзор во редовното одржување на инсталациите , проверка на 

пристигнатите фактури за наплата на извршените работи , како и динамика на 
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наменското користење на средствата ќе врши Оделението за  комунални работи и 

заштита на животна средина . 

 

П Р И Х О Д И 

          1. Средства за:Тековната потрошувачка на електрична енергија ,Набавка и 

вградување на надземен кабел, Набавка и вградување на подземен кабел, Доизградба 

на улично осветлување туристичка населба„Абланица“,Набавка и поставување на нови 

столбови на улици, Реконструкција на улично осветлување ул.„Борис Кидрич“ – 

Берово,Барање согласност за приклучување на потрошачи  се предвидени од: 

     - Сопствено учество                                              ……………..                        

11.000.000,00 денари.  

                                Вкупно:                                      

11.000.000,00денари. 

 

         2. Средства за , Изградба на улично осветлување туристичка населба„Беровско 

езеро“  Прва  

             фаза  се предвидени од: 

          - Донација               ..................                                                                         

3.244.027,00денари                                                                        

                                                                  Вкупно:                                       3.244.027,00 

денари. 

  

                                            Се Вкупно 1 + 2               ..............                 14.244.027,00 ден.   
 

 

Бр.09-4046/1                                                                          Совет на Општина Берово 

   15.12.2020 година                                                                                Председател 

  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 

 

ПРОГРАМА 

За други комунални услуги ,третман на кучиња скитници  

и други нерегистрирани кучиња за 2021 година 

 

Се објавува ПРОГРАМА за други комунални услуги ,третман на кучиња 

скитници и други нерегистрирани кучиња за 2021 година, бр. 09-4047/1 што 

Советот на Општина Берово ја донесе на 42-та седница што се одржа на 

15.12.2020 година. 

 

 

 

Бр.08-4075/13                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

15.12.2020 год.                                                                                Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                       Звонко Пекевски с.р. 
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                                                      ПРОГРАМА  

За други комунални услуги ,третман на кучиња скитници и други нерегистрирани 
кучиња за 2021 година 

 
 

Со оваа програма за други комунални услуги, третман на кучиња скитници и други 
нерегистрирани кучиња се предвидуваат работи и работни задачи, предвидени средства 
за работа и динамика и реализација на предвидената програма. 
 

Воведен дел 
 

Програмата за третман на кучиња скитници и други нерегистрирани и регистрирани 
кучиња за 2021 година е во согласност со член 28 од Законот за заштита и благосостојба на 
животните (Сл.Весник на Република Македонија бр. 149/2014) и обврските на општината 
кои произлегуваат од истиот. 
 
Општина Берово се соочува со се поизразениот проблем со кучињата скитници кои 
претставуваат опасност за населението и даваат лоша слика за градот и населените места. 
 
Со Цел за разрешување на проблемот со кучињата скитници во општина Берово 
превземени се одредени активности од страна на Локалната самоуправа. Изработен е 
повеќегодишен План за контрола на популацијата на бездомни кучиња на територијата на 
Општина Берово (2019-2021 година).  
 

Активности 
 

Ангажирање на стручна ветринарна фирма за заловување, превоз, третирање и враќање 
во реон на заловување на кучиња скитници и други нерегистрирани кучиња на 
територијата на општина Берово.  
 

Законски предвиден третман на заловените кучиња се состои од  
  

1. Лабараториско испитување за заразна болест Лајшманиоза  
2. Овариохистеректомија (стерилизација) на кучиња - женки 
3. Орхиектомија (кастрација) на кучиња - машки 
4. Идентификација и регистрација - обележување со микрочип и ушни 

маркички со изработка на досие  
5. Вакцинација против  Беснило и дехелментизација со средство кое делува 

против ехинококоза (антипаразитски третман)  
6. Еутаназија со транспорт до  определено место на депонија 

 

 Заловување и чување на регистрираните и нерегистрираните кучиња 
 Лабараториско испитување за заразна болест Лајшманиоза  
 Овариохистеректомија (стерилизација) на кучиња - женки 
 Орхиектомија (кастрација) на кучиња - машки 
 Идентификација и регистрација - обележување со микрочип и ушни маркички 

со изработка на досие  
 Идентификација и регистрација - обележување со микрочип и ушни маркички 

со изработка на досие (микрочип обезбеден од општина Берово преку 
донација од АХВ) 

 Вакцинација против  Беснило и дехелментизација со средство кое делува 
против ехинококоза (антипаразитски третман)  

 Еутаназија со транспорт до  определено место на депонија 
 Транспорт (превоз) од прифатилиште до место на заловување и обратно. 

(Едно доаѓање во Берово заради заловување, превоз до прифатилиште и 
враќање по третирање) 

Зa тековно и нормално функционирање на програмата за третирање на кучињата 
скитници во 2021 година и нивен медицински третман потребно е  да се одредат 
активности и финансиски средства за реализација на истите како што следи: 
 

Финансиски план за реализација на програмата 
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Потребни средства за реализација на предвидените активности за третирање на 50 
кучиња: 

 
1. Заловување и чување на регистрираните и нерегистрираните кучиња  

50 кучиња х 10 дена чување во стационар = 500 денови х 250 денари = 125.000,00 ден.   
2. Лабараториско испитување за заразна болест Лајшманиоза  

50 кучиња х 700 денари = 35.000,00  ден. 
3. Овариохистеректомија (стерилизација) на кучиња – женки 

30 кучиња х 2 700 денари = 81.000,00 ден. 
4. Орхиектомија (кастрација) на кучиња – машки 

20 кучиња х 2 200 денари = 44.000,00 ден. 
5. Идентификација и регистрација - обележување со микрочип и ушни маркички со 

изработка на досие  
50 кучиња х 900 денари = 45.000,00 ден. 

6. Вакцинација против  Беснило и дехелментизација со средство кое делува против 
ехинококоза (антипаразитски третман)  
50 кучиња х 500 денари = 25.000,00 ден. 

7. Еутаназија со транспорт до  определено место на депонија 
15 кучиња х 1800 денари = 27.000,00 ден. 

8. Транспорт (превоз) од прифатилиште до место на заловување и обратно. 
(Едно доаѓање во Берово заради заловување, превоз до прифатилиште и враќање по 
третирање) 
10 х 2054 денари = 20.540,00 ден. 

 
Предвидените финансиски средства за секоја активност пооделно се средна вредност од 
досегашните понудени и спроведени јавни набавки од последните 5 години. 
 

Согласно Планот за јавни набавки на Општина Берово за 2021 со бр. Оваа програма ќе 
започне да се спроведува од месец Март 2021 година. 

 

Средствата се предвидуваат во програмата за комунални дејности, ставка    Ј8 
 

Вкупно потребни средства за реализација на програмата: 
 

1. Заловување и чување на кучиња   = 125.000,00 ден.   
2. Испитување на Лајшманиоза   =   35.000,00  ден. 
3. Стерилизација на кучиња – женки   =   81.000,00 ден. 
4. Кастрација на кучиња – машки   =   44.000,00 ден. 
5. Идентификација и регистрација    =   45.000,00 ден. 
6. Вакцинација и дехелментизација   =   25.000,00 ден. 
7. Еутаназија      =   27.000,00 ден. 
8. Транспорт      =   20.540,00 ден. 

 

Вкупно:                                                        = 402.540,00 ден. 
ДДВ      =    72.460,00 ден. 
 

Ставка  Ј8    -     ВКУПНО    ................. = 475.000,00 денари 
 

 
Фактичката вредност на извршената услуга ќе се утврдува периодично во присуство на 
претставник од Локалната самоуправа и избраната фирма согласно единичните цени кои 
се дадени во Програмата и бројот на кучињата кои се третирани. 
 
Оваа Програма влегува во сила на денот на донесувањето, и истата ќе биде објавена во 
„Службен Гласник„ на Општина Берово.   

 

 
Бр.09-4047/1 
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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 

 

ПРОГРАМА 

за спроведување на општите мерки за заштита на населението од заразни болести во 

Општина Берово за 2021 година 

 

 

Се објавува ПРОГРАМА за спроведување на општите мерки за заштита на населението од 

заразни болести во Општина Берово за 2021 година, бр. 09-4048/1 што Советот на 

Општина Берово ја донесе на 42-та седница што се одржа на 15.12.2020 година. 

 

 

 

Бр.08-4075/14                                                                               ОПШТИНА  БЕРОВО 

15.12.2020 год.                                                                                          Градоначалник 

Б е р о в о                                                Звонко Пекевски с.р. 
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ПРОГРАМА  
за спроведување на општите мерки за заштита на населението од заразни болести во 

Општина Берово за 2021 година  
 

 Програмата за спроведување на општи мерки за заштита на населението од 

заразни болести се донесува согласно член 11 и член 14  став 2 од Законот за заштита на 

населението од заразни болести (Сл. Весник на Р М. 66/04; 139/08 , 99/09,149/14,150/15 и 

37/16) и член 22 точка 9 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на Р.М. 5/02). 

Целта на оваа програма е организирано спроведување на општи превентивни мерки за 

да се спречи појавата или да се намали, отстрани или искорени ширењето на заразните 

болести  кај населението од подрачјето на Општина Берово. 
 

Воведен дел 
 

За заштита на населението од заразни болести, во 2021 година ќе се спроведат 

вообичаените општи мерки:  

 Обезбедување на безбедна вода за пиење; 

 Отстранување на цврстиот отпад и отпадните води на начин кој ќе овозможи 

заштита на човековата околина од загадување; 

 Вршење на превентивна дезинфекција, дезинсекција и дератизација во населени 

места и други јавни површини и 

 Превентивно-промотивни активмости за унапредување на здравјето на 

населението. 

 
Организираното водоснабдување, како дејност од јавен интерес, е слика на 

општествениот стандард и значаен предуслов за заштита од заразни заболувања и добро 

здравје. Од тука и во 2021 година примарната грижа на Општина Берово ќе биде 

насочена кон обезбедување на населението со доволни количини на здравствено 

исправна вода за пиење, намалување на загубите на вода на минимум и услови за 

непрекинато и удобно користење на водата за пиење. 

Согласно Одлуката за Комунален ред, организираното водоснабдување на 

населението во Општина Берово го врши ЈКПР „Услуга" - Берово, преку општинскиот 

водовод - Берово, а водоснабдувањето на селата Ратево и Двориште го спроведуваат 

месните самоуправи. 

 Општина Берово, во соработка со ЈЗУ ЦЈЗ Кочани, двапати годишно (по потреба и 

повеќе) го организира и го следи квалитетот на водата од селските водоводи на селата 

Ратево и Двориште. 

 ЈЗУ Центар за Јавно Здравје – Кочани ќе зема мостри за испитување на вода за пиење 

и од локални чешми, бунари, кладенци и сл. кои се користат од населението.  

Во секој резултат ќе стои и мислење за исправноста и квалитетот на водата. По 

потреба ќе се врши хиперхлорирање на објекгите за вода, формирање на заштитни зони и 

превземање на други заштитни мерки или предупредување за користење на водата со 

претходно провривање. На крајот од годината ќе се изготви годишна информација за 

состојбата со водоснабдувањето и процена на ризик. 

Правилно и навремено отстранување на цврст отпад и отпадни води 
 

Согласно член 38 став 2 од Законот за снабдување со вода за пиење и одведување 

на урбани отпадни води(„Сл.Весник на РМ„ бр. 68/04........ 31/16), загадувачите се 

должни да ја испитуваат безбедноста на отпадните води. Затоа, сезонски ќе се следи 

квапитетот на водата од река Брегалница 1 км пред испуштањето на пречистени отпадни 

води од пречистителната станица за отпадни води, и еден километар од испуштањето на 
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отпадни води од пречистителната станица и ќе се процени еколошкиот ризик и 

ризикот за здравјето од користење на рибите, жабите и градинарските култури 

наводнувани со вода од реката. За ова цел ќе се испитаат вкупно 12 примероци вода. 

Превентивна дезинфекција, дезинсекција и дератизација  
 

Согласно член 42 од Законот за заштита на населението од заразни болести (Сл. 

Весник на Р М. 66/04; 139/08 , 99/09,149/14,150/15 и 37/16) овластени да вршат 

дезинфекција, дезинсекција и дератизација  на јавни установи и на други јавни 

површини се центрите за јавно здравје и други правни лица што ги исполнуваат 

бараните критериуми за вршење на ваква дејност. 

 Се предлага да се спроведат најмалку 3 теристички прскања со водно 

растворливиот преперат аквакотрин. Теристичките прскања ќе се спроведат во  крајот на 

мецец Мај, во месец Јули и Август, со опфат од по 50 хектари, во населените места на 

општината. Доколку постои потреба може да се реализира и едно авионското прскање 

во втората половина на јуни, со опфат од најмалку 500 хектари. 

Во врска со член 42 од истиот закон, Општина БЕРОВО ќе спроведе општа 

дератизација, во Октомври 2021 година, со 100 кг. кумарински препарат. За ова 

дератизација ќе се третираат вкупно 300 шахти (150 во Берово, 20 шахти во село Ратево, 

45 шахти во село Русиново, по 20 шахти во Будинарци и Владимирово, 35 шахти во село 

Смојмирово и 10 шахти во населбата „Беровско езеро". Во секоја од третираните 300 

канализациони шахти ќе се постават по 300 грама отпорни на надворешни влијанија 

кумарински препарати, или вкупно 90 килограми. За превентивна дератизација на 

депонијата за комунален отпад ќе се постават 5 килограми кумарински блокови и 5 

килограми ќе бидат поставени во кругот на пречистителната станица за отпадни води . 

Превентивно-промотивни активности за унапредување на здравјето на населението 
 

За заштита и унапредување на здравјето на населението секојдневно ќе се врши 

советување на лица заболени од заразна болест, за која е доставена Пријава за заразно 

заболување.  

 Редовно ќе се едуцира младото население за унапредување на сексуалното здравје. 

 Во зависност од случувањата ќе се спроведуват и тестирања на малигни 

заболувања во цревниот тракт и заразеност од заразна жолтица, бруцелоза, СИДА и 

други заразни заболувања. 

 
Финансиски план за реализација на програмата 

1. Следење на безбедноста на водите за пиење од селски водоводи = 12.000,оо денари 
 

• Хемиски и бактериолошки анализи ........................4 * 2.000,оо = 8. 000,оо денари 

• Трошоци за пат ............................................................................... 4. 000,оо денари 
 

2. Доведување на водата за пиење од двата селски водоводи во Двориште 

 и Ратево во изправна состојба, ако се појави потреба од истото = 36 000,оо денари 
 

• Вонредни хиперхлорирања на двата селски водоводи во  

Двориште и Ратево со течен хлор.................... 100 л. * 36  = 36 000,оо денари 
 

3. Испитување на загаденоста на водата во река Брегалница  и процена на ризик = 

28.000,оо денари 
 

• Хемиски и бактериолошки анализи...........14* 2.000,оо денари = 28.000,оо денари 
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4. Дезинфекција, Дезинсекција и Дератизација 
 

4.1.Третирање на комарци во општина Берово = 110.000,оо денари 
 

Три теристички третирања на комарци во населените места = 110.000,оо денари 

Едно авионско третирање на комарци во Општина Берово  = 165.000,оо ден. (алтернативно)  
 

4.2.  Општа дератизација на канализациониот системе и градската депонија = 106. 000,оо 

денари 

 90 кг. отров во градската и селските канализации (90* 900 = 81 000) = ........ 81. 000,оо ден.  

 5 кг. во депонија (5кг. *900 ден.= 4 500) =........................................................... 4.500,оо ден.  

 5 кг. во пречистителна станица за отпадни води (5кг. *900 ден.= 4 500) =..... 4.500,оо ден. 

Трошоци за пат = ................................................................................................... 10.000,оо ден. 

Отварачи на шахти (2 работници) ........................................................................ 6. 000,оо ден. 

 

Програма 
Вид на активности Цена по активност во 

денари 

Р1 Води за пиење   12. 000,оо ден. 

 Хиперхлорирање на селски водоводи 36. 000,оо ден. 

Р1 Анализа на р. Брегалница  28. 000,оо ден. 

Т1 
Уништување на комарци (3 теристички  

третирања) 
110. 000,оо ден. 

Т1 Дератизација на канализација и депонија 106. 000,оо ден. 

 ВКУПНО 292. 000,оо ден. 
 

 
 
Изработил: 
Васко Буровски 
Сораб. за заштита на животна 
средина 
 

Одобрил:   
Ванчо Димовски 

Равководител на одделение за јавни 
дејности и заштита на животна 
средина 
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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  О  Г  Р  А  М  А 

за зимско одржување на локални улици и патишта во општина Берово со Оперативен 

план за сезона 2020/2021година 

 

Се објавува ПРОГРАМА за зимско одржување на локални улици и патишта во 

општина Берово со Оперативен план за сезона 2020/2021година, бр. 09-4049/1 што 

Советот на Општина Берово ја донесе на 42-та седница што се одржа на 15.12.2020 

година. 

 

Бр.08-4075/15                                                                               ОПШТИНА  БЕРОВО 

15.12.2020 год.                                                                                  Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                         Звонко Пекевски с.р. 

 

Врз основа на член 36 и член 62 од Законот за локална самоуправа („Сл. 
Весник на РМʻʻ бр. 5/02), член 19 од Статутот на Општина Берово („Сл.Гласник на 

Општина Берово“ бр.13/02 и 18/07,30/08,20/10,20/19), Советот на Општина Берово на 
42-та Седница одржана на ден 15.12.2020 година, донесе:  
 

П  Р  О  Г  Р  А  М  А 
 

за зимско одржување на локални улици и патишта во општина Берово со 
Оперативен план за сезона 2020/2021година 

 
 Согласно член 34 од Законот за јавните патишта („Сл. Весник на РМʻʻ бр. 
84/08, 52/09, 114/09, 124/10, 23/11, 53/11, 44/12, 168/12, 163/13, 187/13, 39/14, 
42/14, 166/14, 44/15, 116/15 и 150/15), а врз основа на член 13 од Законот за 
безбедност во сообраќајот на патиштата („Сл. Весник на РМʻʻ бр. 169/15), член 2 
од Законот за јавна чистота („Сл. Весник на РМʻʻ бр. 111/08, 64/09, 86/10, 23/11, 
53/11, 80/12, 163/13, 44/15 и 147/15), член 9 од Законот за заштита и спасување 
(„Сл. Весник на РМʻʻ бр. 36/04, 49/04, 86/08 и 114/09), и член 5 од Законот за 
управување со кризи („Сл. Весник на РМʻʻ бр. 29/05, 36/11, 41/11 и 104/15), 
Советот на општината, на предлог на Градоначалникот донесува Програма за 
зимско одржување на локални улици и патишта во општина Берово со 
Оперативен план за сезоната 2020/2021 година. 
 Со оваа Програма за зимско одржување на локални улици и патишта во 
општина Берово со Оперативен план за сезоната 2020/2021 година се утврдуваат 
активностите за зимско одржување на локалните улици и патишта, односно 
работите за одржување на објектите на комуналната инфраструктура и 
тротоарите на подрачјето на општина Берово за сезоната 2020/2021 година. 
 

 
ОПШТ ДЕЛ: 
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Програма за зимско одржување на локални улици и патишта во општина 
Берово со Оперативен план за сезоната 2020/2021 година  го предвидува обемот, 
динамиката и начинот на одржувањето на локалните улици и патишта во Берово 
и селските населби. 

Програма за зимско одржување на локални улици и патишта во општина 
Берово со Оперативен план за сезоната 2019/2021 година ќе биде прилагодена на 
климатските и рељефните услови на територијата на општина Берово. 
 

Програмата има  цел да обезбеди активности за ефикасно планирање, 
организирање и функционирање на сите засегнати субјекти преку: 

 Дефинирање на делокругот на работите и обврските на сите засегнати 
субјекти во зимското одржување на локалните улици и патишта; 

 Определување на обемот на работите и нивото на чистењето на снегот и 
мразот од коловозните површини; 

 Планирање на потребните финансиски средства. 
 

Јавни патишта на територијата на општина Берово се локалните улици и 
патишта. 

Работи на зимско одржување на локалните улици и патишта претставува: 
 

 Чистење на снег и мраз од коловозот на локалните улици и патишта, 
објектите на комуналната инфраструктура и тротоарите во општината; 

 
 Посипување на коловозот со индустриска сол или др. абразивни средства 

на осојничавите места, делниците од локалните улици и патишта со 
поголем наклон како и на др. места каде има веројатност од појава на мраз 
на коловозот; 

 
 Посипување на коловозот со ризла на локалните улици и патишта за 

поголема безбедност на возилата и пешаците. 
 

Работите на зимското одржување  на локалните улици и патишта се 
изведува на начин кој има за цел да обезбеди постојана проодност на улиците и 
патиштата во зависност од утврдениот приоритет кој произлегува од  
категоризацијата и значењето на локалниот пат или улица за локалното 
население. По исклучок кога согласно на условите на терен, работите на зимското 
одржување на локалните улици и патишта, односно нивен дел, неможат да го 
обезбедат редовното одвивање на сообраќајот,  општина Берово, привремено, 
делумно или целосно ќе го запре сообраќајот и ќе определи по кој алтернативен 
пат и под кои услови (ако е применливо) ќе се одвива сообраќајот. Воедно преку 
средствата за јавно информирање (веб страна на општина Берово, и др. облици на 
информирање Одделението за комунални работи и заштита на животната 
средина при општина Берово во рок од 48 часа ќе го информира населението за 
најавените промени на сообраќајот. 

Ако заради снег, голомразица или други причини, сообраќајот на одредена 
локална улица или пат е отежнат или пак безбедноста во сообраќајот е 
значително загрозена,  општина Берово во координација со институциите на 
локално ниво ќе превземе итни мерки за отстранување на пречките. Во случај ако 
тоа не е возможно да се направи и пречките по одвивањето на сообраќајот не 
можат целосно или во најголема мерка да се отстранат, општина Берово по 
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претходна согласност од Министерството за транспорт и врски  и координација 
со МВР-Сообраќајна полиција и Регионалниот центар за управување со кризи ќе 
го запре целиот сообраќај или само за одделни видови на возила. 

Во случај кога прекинот на собраќајот на одредена локална улица или пат 
трае подолго од 2 часа, општина Берово ќе го информира населението преку 
средствата за јавно информирање. 

Општина Берово во услови кога постојат  околности кои можат да го 
загрозат безбедното одвивање на сообраќајот, со сообраќајни знаци и/или на 
друг начин ќе ги означи условите и режимот на сообраќајот на локалниот пат или 
улица. 

Во случај на прекин на локална улица или пат поради елементарна 
непогода (снежна лавина, одрони од поголем обем, лизгање на земјиштето или 
др. причини), општина Берово ќе постапи според соодветен план за отстранување 
на последиците од елементарни непогоди. 
 

 

ОРГАНИЗАЦИСКА ПОСТАВЕНОСТ И ОБВРСКИ НА УЧЕСНИЦИТЕ: 
 

Преку организационата поставеност се дефинираат работите и обврските  
на директните учесници во реализацијата на оваа Програма, односно на зимското 
одржување на локалните улици и патишта на територијата на општина Берово. 
Имено во зимското одржување на локалните улици и патишта на територијата на 
општина Берово учествуваат надлежните органи на локалната самоуправа со 
следните обврски: 
 
 Општина Берово; 

- Изготвува Програма за зимско одржување на локални улици и патишта со 
Оперативен план; 

- Изготвува посебен план за отстранување на последиците од елементарни 
непогоди; 

- Го организира зимското одржување на локалните улици и патишта; 
- Склучува Договори за спроведување на активностите предвидени со 

програмата; 
- Преку средствата за јавно информирање ја информира јавноста за 

обврските на субјектите задолжени за зимското одржување; 
- Го финансира зимско одржување на локални улици и патишта. 

 
 Совет на општина Берово; 

- Донесува Програма за зимско одржување на локални улици и патишта со 
Оперативен план за општина Берово; 

- Донесува посебен план за отстранување на последиците од елементарни 
непогоди. 

 
 Одделението за комунални работи и заштита на животната средина при 

општина Берово; 
- Врши стручен надзор над чистењето на снег и мраз од коловозот на 

локалните улици и патишта, објектите на комуналната инфраструктура, 
тротоарите и др. и нивното посипување со индустрсика сол и/или песок; 

- Привремено, делумно или во целост го запира сообраќајот и утврдува по 
кој пат и под кои услови ќе се одвива сообраќајот во случаите кога целосно 
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или во најголема мерка неможат да се отклонат последиците кои можат да 
имаат загрозувачко дејство по безбедноста во сообраќајот; 

- Го информира населението/корисници на локалниот пат или улица на која 
има промена во однос на сообраќајот за превземените мерки преку 
средствата за јавно информирање. 

- Превзема итни мерки за отстранување на пречките при отежнато 
одвивање на сообраќајот или при значителна загрозеност на безбедноста 
во сообраќајот или го запира сообраќајот на одредени делници од 
локалниот пат или улица или на нивен дел по претходно добиена 
согласност од надлежен орган. 

- Ја известува јавноста преку средствата за јавно информирање за прекин на 
одвивањето на сообраќајот подолг од 2 часа. 

- Постапува по планираните активности предвидени со посебниот план за 
отстранување на последиците од елементарни непогоди. 

 
 Комунален инспектор; 

- Врши надзор и контрола на чистењето на јавните површини и објектите на 
комуналната инфраструктура. 

 Комунално претпријатие; 
- Обезбедуваaт непречено извршување на редовните активности  

 
 Оператор со кој општината има склучено Договор за реализација на 

Програмата за зимско одржување на локални улици и патишта; 
- Ја реализира Програмата за за зимско одржување на локални улици и 

патишта; 
- Врши набавка и складирање на абразивни средства (индустриска сол) 

и/или песок и се грижи за негова навремена употреба/расфрлање; 
- Организира тимови за приправност со потребен алат и опрема и се грижи 

за исправност на механизацијата наменета за зимско одржување; 
- Го расчистува снегот од коловозните површини; 
- Депонира одредени количини на песок на критичните места и врши 

посипување со абразивни срества или песок на коловозните површини; 
- Др. работи поврзани со непреченото извршување на зимското одржување 

на локалните улици и патишта (на пр. сечење и отстранување на паднати 
дрвја од коловозите и сл.). 

  
Во зимското одржување на локалните улици и патишта учествуваат и други 

органи, институции, претпријатија и др. 
 

 Општински Совет за безбедност во сообраќајот на патиштата; 
- Организира и спроведува едукација за мерките и активностите за 

унапредување на сообраќајната култура, превентивни активности и 
безбедноста во патниот сообраќај. 

 

 Општински штаб за заштита и спасување; 
- Учествува во изработката на Програмата, учествува во следењето на 

нејзината имплементација и воопшто на севкупните состојби во зимскиот 
период заради навремено превземање на превентивни мерки за заштита и 
спасување, односно организација и спроведување на конкретни 
активности за обука, опремување и подготвеност на екипите од населените 
места кои ќе вршат чистење на снегот и посолување на коловозите. 



15.12.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.39 104 

 

 Државен Инспекторат за патишта; 
- Врши надзор и контрола на мерките и активностите за безбедноста на 

сообраќајот на патиштата. 
 Регионален Центар за управување со кризи; 

- Врши координација со органите на локалната самоуправа, врши нивно 
информирање за временската состојба (соработка со хидро – 
метеоролошка служба) и по потреба координира активности на 
регионално ниво и при поголеми загрозувања на безбедноста во 
сообраќајот и воопшто на безбедноста. 

 
 МВР – Сектор за сообраќајни работи; 

- Ги извршува работите од своја надлежност, информира, координира и 
содејствува во активностите на локално ниво. 

 
 Јавно претпријатие за државни патишта ,,Македонија пат,, подружница 

Берово 
- Јавното претпријатие нема обврска за чистење на локалните улици и 

патишта на територијата на општина Берово но сепак заради нивното 
одржување на регионалните патни правци и востановената долгогодишна 
соработка со локалната самоуправа на општина Берово во поглед на 
зимското одржување, при поголеми снежни врнежи делницата на локален 
пат Студенец  -  село Двориште, Регионален пат Берово – Виница до село 
Митрашинци и др. во одредени ситуации може да биде предмет на 
координација во поглед на нивното зимско одржување. 

 
 Градежна оператива 

- За видот и обемот на вклучувањето на механизација од претпријатија кои 
располагаат со соодветни возила кои можат да бидат вклучени во 
расчистувањето на снегот во исклучителни случаи одлучува општината по 
претходна консултација и барање од поседувачите на таква опрема во 
општина Берово 

 
 Институции на локално ниво, претпријатија, граѓани сопственици или 

корисници на делови од згради или згради/простории (продавници, 
ресторанти, кафе барови и сл.); 
- Го расчистуваат снегот и мразот од тротоарите и приодните места пред 

своите објекти. 
 

 Граѓаните, сопственици на индивидуални стамбени објекти; 
- Го расчистуваат снегот и мразот од тротоарите и приодните места пред 

своите објекти. 
ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА ЗИМСКО ОДРЖУВАЊЕ НА ЛОКАЛНИ УЛИЦИ И 

ПАТИШТА ВО ОПШТИНА БЕРОВО ЗА СЕЗОНА 2020/2021 ГОД. 
 
ОБЕМ НА ОДРЖУВАЊЕ: 
 
Обемот на одржувањето на локалните улици и патишта зависи од: 
 

- Густината на населението; 
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- Фрекфенцијата на луѓе и моторни возила; 
- Вид и број на инфраструктурни објекти; 
- Коловозните површини на локалните улици во Берово предвидени за 

оспособување се со должина од 19.5 Км и нивното расчистување ќе се 
одвива по следниот приоритет: 

1. Сообраќајници по кои се одвива јавен превоз; 
2. Сообраќајници од посебно значење за функционирањето на градот 

Берово и општината, пристап до здравствени, образовни, управни, 
јавни и др. објекти и институции од важност за нормалното 
функционирање; 

3. Пристапни локални улици. 
- Коловозните ленти како локални патишта во 8 селски населби, 

вклучувајќи ја и туристичката населба Абланица се 28 Км. 
- Посипувањето со абразивни средства/песок при голомразица и во услови 

кога нема врнежи од снег ќе се врши по приоритет, на критични точки и по 
сообраќајниците по кои се врши јавен превоз. 

- Обемот на коловозните површини предвидени за расчистување ќе се 
одвива според приоритетна листа; 

 
ПРИОРИТЕТНА ЛИСТА ЗА ЗИМСКО ОДРЖУВАЊЕ НА ЛОКАЛНИ УЛИЦИ И 
ПАТИШТА ВО ОПШТИНА БЕРОВО: 
 

Зимското одржување на локалните улици и патишта ќе се врши со 
машинско расчистување на снегот од коловозните површини, посипување на 
абразивни средства/песок во случај на голомразица и во исклучителни случаи со 
рачно чистење на одредени делници/локации. 

Според важноста на локалните улици и патишта, интензитетот на 
сообраќајот, местоположбата, поврзаноста и др. истите можат да се групираат во 
2 (два) приоритетни групи за зимско одржување: 

 ПРВ ПРИОРИТЕТ: 
 
Во прв приоритет на локални улици и патишта спаѓаат сите улици во 
населените места кои овозможуваат влез, односно излез и редовна 
комуникација со виталните објекти и  сообраќајници. 
 

1. Улица „Маршал Тито“ од полициска станица до центарот и од центарот 
до излезот, спој со „Моша Пијаде“ 

2. Улица „Партизанска“ од полициска станица до спој со „Борис Кидрич“ 
3. Улица „Задарска“ од спој со „23 Август“ до спој ул.„Партизанска“ 
4. Улица „Борис Кидрич“ од влезот до спој со „23 Август“ 
5. Улица „23 Август“ од центарот до раскрсница со „Гоце Делчев“ 
6. Улица „11 Октомври“ од раскрсница со „23 Август“ до спој со „Моша 

Пијаде“ 
7. Влез во село Русиново од Џердови воденици до центарот,од центарот до 

излезот према Владимирово и од центарот до основното училиште, 
8. Влез на село Ратево од регионалниот пат Берово – Струмица до центарот 

на селото, 
9. Влезот на село Двориште од Студенец до центарот на селото, 
10. Влезот на село Митрашинци од регионалниот пат Берово – Виница до 

центарот на селото, 
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11. Влезот на село Будинарци од регионалниот пат Берово – Виница до 
центарот и од центарот до регионалниот пат Берово – Виница, 

12. Влезот на село Мачево од регионалниот пат Берово – Виница до 
центарот на селото,  

13. Локален пат Мачево – Владимирово, 
14. Од центарот на Владимирово до излезот према Русиново, и од центарот 

на селото до излезот спрема месноста Премка, 
15. Влезот на селото Смојмирово од регионалниот пат Берово – Виница до 

основното училиште и патот од училиштето до регионалниот пат 
Берово – Делчево. 

 
 ВТОР ПРИОРИТЕТ: 

 
Во втор приоритет на локални улици и патишта спаѓаат сите останати 
улици во населените места кои овозможуваат редовна комуникација 
со виталните објекти и  сообраќајници. 
 

На деловите со подложен пад над 7% (критични места во зимски услови) во: 
 

 Берово:  Улици 
- „Даме Груев“ 
- „Страшо Пинџур“ 
- „Туристичка“ 
- „Илинденска“ 
- „Димитар Влахов“ 
- „Вењко Влаховиќ“ 
- „Карпош“ 
- „Индустриска“ 
- „Бел Камен“ 
- „Јури Гагарин“ 
- „Балканска“ 
- „23 Август“ – висока зона 
- „Ѓуро Ѓаковиќ“ 
- „Неретва“ 
- „Енгелсова“ 
- „Марксова“ 
- „5 та Улица“ 
- „Крушевска република“ 
- „Ѓорѓи Димитров“ 
- „Питу Гули“ 
- „Малешка“ 
- „Пионерска“ 
- „Првомајска“ 
- Локален пат „Абланица“ – од пат Берово – граница до црква 

св.Недела 
 

По потреба и на други места во зависност од временските услови и 
моменталната состојба на коловозните површини, односно проценката на 
одговорните лица се депонира одредена количина на песок (1 -2 м3) која се 
разнесува со трактор со сеалка или рачно. 
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ДИНАМИКА И НИВО НА ОДРЖУВАЊЕ 
 

Одржувањето на локалните улици и патишта, односно на коловозните 
површини се врши со ангажирање на: 

- Механизација, 
- Специјални машини и опрема, 
- Работна сила и  
- Средства (абразивни средства, песок и др.) 

 
Оспособувањето на коловозните површини се врши во зависност од 

временските услови, односно се утврдуваат: 
 

 ПРВА СОСТОЈБА НА ГОТОВНОСТ: - присуство на голомразица и снежен 
нанос до 10 см. 
 

 ВТОРА СОСТОЈБА НА ГОТОВНОСТ: - присуство на голомразица и снежен 
нанос над 10 см. 
 
Зимското одржување на коловозните површини го врши ЈПКР „Услуга“ 

Берово со кој општина Берово има потпишано Договор за зимско одржување. 
Начинот на зимското одржување го определува операторот со кој општина 

Берово има потпишано Договор за зимско одржување почитувајќи ги 
приоритетите определени со оваа Програма како и во координација со општина 
Берово. 
МЕХАНИЗАЦИЈА, ОПРЕМА, МАТЕРИЈАЛИ И РАБОТНА СИЛА 
 

Операторот со кој општина Берово има потпишано Договор за зимско 
одржување на локални улици и патишта во договорот ќе ги определи 
механизацијата, опремата, материјалите и работната сила која ќе биде на 
располагање во Прва, односно Втора состојба на готовност. 

Ако состојбата на теренот има потреба, субјектот со кој општината има 
потпишано договор за зимско одржување во соработка и координација со 
општината ќе обезбеди и ангажира дополнителни ресурси (градежни машини и 
луѓе) заради давање на соодветен одговор во услови на подолготрајни врнење на 
снег и др. односно заради нормализирање на состојбите со безбедноста на 
сообраќајот во зимски услови. 
 
ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА И НАДЗОР  
 

Извршувањето на Програмата за зимско одржување на локални улици и 
патишта во општина Берово за сезона 2020/2021 ќе го врши општина Берово 
преку склучување договор за зимско одржување со Оператор. 

Надзорот врз извршувањето на Програмата за зимско одржување на 
локални улици и патишта во општина Берово за сезона 2020/2021 ќе го врши 
Одделението за комунални дејности и заштита на животната средина  и  
комуналниот инспектор при општина Берово. 
 
ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА 
 



15.12.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.39 108 

Финансирањето на активностите предвидени со Програмата за зимско 
одржување на локални улици и патишта во општина Берово за сезона 2020/2021 
ќе се врши со средства од Буџетот на општина Берово за 2020/2021 година. 

 

Ред. 
Бр. 

ПЛАНИРАНА АКТИВНОСТ ПЕРИОД НА РЕАЛИЗАЦИЈА 

 

ВКУПНО 
ПЛАНИРАНИ СРЕДСТВА 

1. 
Набавка на песок и 
абразивни материјали Сезона 2020/2021 200.000,00 200.000,00 

2. 
Ангажирање на трактор и 
сеалка Сезона 2020/2021 150.000,00 150.000,00 

3. 
Ангажирање на градешни 
машини Сезона 2020/2021 300.000,00 300.000,00 

4. 
Ангажирање на камион со 
специјален нож Сезона 2020/2021 300.000,00 300.000,00 

5. Непредвидени трошоци Сезона 2020/2021 50.000,00 50.000,00 

 
 
ВКУПНО: 
 

/ 

 
 

1.000.000,00 
МКД 

 

 
 

1.000.000,00 
МКД 

 

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ: 
 

За спроведување на оваа Програма се грижи Советот на општина Берово и 
Градоначалникот на Општина Берово, односно Одделението за комунални  
дејности и  заштита на  животната средина при општина Берово. 

 
 
 
 Бр.09-4049/1                                                                              Совет на Општина Берово 
  15.12.2020 год.                                                                                        Претседател 
       Б е р о в о                                                                                   ЈованМатеничарски 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 

ПРОГРАМА 

за заштита од штетно дејство на водите 

 

Се објавува ПРОГРАМА за заштита од штетно дејство на водите, бр. 09-4050/1 што 

Советот на Општина Берово ја донесе на 42-та седница што се одржа на 15.12.2020 

година. 

 

Бр.08-4075/16                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

15.12.2020 год.                                                                                Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                       Звонко Пекевски с.р. 

 

 
Врз основа на член 122, 123 и 124 од Закон за водите (Службен Весник на Р.М.  бр. 
87/08….52/16),  член 19 став 2 точка 11 од Статутот на Општина Берово 
(„Сл.Гласник на Општина Берово“ бр.13/02 и 18/07,30/08,20/10,20/19), Советот на 
општина Берово на 42-та седница одржана на 15.12.2020  година донесе: 
 

ПРОГРАМА ЗА ЗАШТИТА ОД ШТЕТНО ДЕЈСТВО НА ВОДИТЕ 
 

Општински Акционен план за чистење на  природни водотеци и речни 
корита во сливот на река Брегалница за 2021 година 

                                                                               
Член 1 

      
          Заштитата од штетното дејство на водите опфаќа активности и мерки за 
заштита и одбрана од поплави, заштита од ерозија и порои , одбрана од 
замрзнување на површинските водни тела , како и отстранување на последиците 
од таквите штетни дејствија на водите. 
            

Член 2 
          
         Како можни жаришта за поплавување на населени места како и земјоделско 
земјиште во Општина Берово од природни водотеци на кои е потребна 
интервенција за заштита од поплавување се наведуваат следните водотеци и 
реки кои преку овој акциски план се предвидуваат за чистење: 
 

 "Колачински поток" во должина од 1650 м. Ќе се работи на 
продлабочување на коритото и оформување на косините во должина 
од 1500 м односно од спојот на патот за Колачина до вливот во р. 
Брегалница. 
 

 Природниот водотек "Маначиски поток" кој се протега покрај 
улиците „Вељко Влаховиќ“ и улицата „Балканска" предизвикува 
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поплави за врема на порои и е потребно чистење на наносот и 
транспортирање на истиот во депонија. Предвидено е да се чисти 
потегот низводно од улицата „Борис Кидрич“ и узводно покрај 
улицата „Балканска" L = 1000 м. 

 
 Природниот водотек „Ормански поток" кој се протега покрај 

улицата „Индустриска“ и преку ул „Маршал Титo" оди до р. 
Брегалница и е потребно чистење на наносот во должина од 1800 м 
со копање и исфрлање на вишокот материјал во депонија на 
растојание до 3,0 км. 

 
  Чистење на нанос во нерегулирано „Корито на река Брегалница“ 

узводно од мостот на ул. „11 Октомври“ до граница на опфат на 
урбанистички план,  и низводно од пешачкиот мост на ул. „Вељко 
Влахович“ до Мост на регионалниот патен правец Берово-Струмица 
во должина од 1000 м. 

 
 „Ратевска река“ низводно од најкритичната делница „Ѓердови 

воденици“ до вливот на река Брегалница во должина од 5 000 м од 
кои за чистење се 1500 м. Главно интервенцијата ќе се состои од 
чистење на наносот и продлабочување на коритото а материјалот ќе 
се користи за насипување на бреговите и оформување на косините. 

 
  „Русинска река“ - предвидени активности за чистење се наоѓа во 

село Русиново од завршетокот на улица „Димитар Влахов“ до под 
мостот на улица „11 Октомври“ во должина од 500 метри, а се 
состои од чистење на наноси, вегетација и проширување на речното 
корито.      
 

 „Дворишка река“ покрај локалниот пат Студенец – Двориште во 
должина од  950 м. Ќе се работи на чистење на нанос, 
продлабочување на коритото со формирање на косини на брегот 
спроти локалниот пат. 

 
Член 3 

        Средствата за финансирање на предвидените активности во рамки на оваа 
Програма во вредност од 970.000,00 денари ќе бидат обезбедени од Буџетот на 
Општина Берово од програма Ј2- одведување и пречистување на отпадни води. 
 

Член 4 
       Оваа Програма влегува во сила со денот на објавување во „ Службен гласник 
на Општина Берово„.  
 
 
 
Бр.09-4050/1                                                                                Совет на општина Берово                                     
15.12.2020   година                                                                                     Претседател 
Берово                                                                                                      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 

 

ПРОГРАМА   -   J7 

За одржување на јавно зеленило 

на подрачјето на општина Берово за 2021 година 

 

Се објавува ПРОГРАМА - J7 за одржување на јавно зеленило на подрачјето на 

општина Берово за 2021 година, бр. 09-4051/1 што Советот на Општина Берово ја 

донесе на 42-та седница што се одржа на 15.12.2020 година. 

 

Бр.08-4075/17                                                                               ОПШТИНА  БЕРОВО 

15.12.2020 год.                                                                                Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                       Звонко Пекевски с.р. 

 

    

Врз основа на чл.12 од Законот за јавна чистота („Сл.весник на РМ“ бр.111/08 

64/09,88/10 114/10 23/11 53/11 80/12 163/13 44/15 174/15 31/16), и член 19 став 2 точка 

16 („Сл.Гласник на Општина Берово“ бр.13/02 и 18/07,30/08,20/10,20/19)од Статутот 

на општина Берово, Советот на општина Берово на 42-та седница одржана на 

15.12.2020 година, донесе: 

                                         ПРОГРАМА    -    J7 

За одржување на јавно зеленило 

на подрачјето на општина Берово за 2021 година 

Вовед 
        Програмата за одржување и уредување на јавното зеленило на подрачјето на 

општина Берово за 2021 година, има за цел да го прикаже видот и обемот на работите за 

одржување на зеленилото на подрачјето на градот, заштитните подрачја и спортско 

рекреативните центри и уредување на нови зелени површини, како и начинот на нивно 

финансирање. 

        Редовното одржување на зеленилото се реализира со примена на соодветна 

динамика и интензитет на работните операции, прикажани во табеларни прегледи, 

опфатени со Годишната програма за работа на извршителот на програмата. 

         Подигањето на нови зелени површини и реконструкција на деградирани зелени 

површини се врши според утврдените потреби. 

         Организација на одржување на јавното зеленило 
         Одржувањето на јавното зеленило е планирано во согласност со стандардите и 

биотехничките нормативи. 

        Реализацијата на Програмата се спроведува преку: 

       - Одржување на јавното зеленило на подрачјето на градот Берово и одржување иа 

јавно зеленило во вонградски појас. 

       1 .Одржувањето на јавните зелени површини на подрачјето на општина Берово дел се 

врши интензивно, а дел екстензивно.Под интензивно одржување подлежат следните 

зелени површини: 

       1.1. Парковски зелени површини 
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       1,2.3елени површини кои по урбанистичкиот план се од јавен интерес   

       1.3. Влез на Берово-Ул.„Маршал Тито"до раскрсница со ул.„Моша Пијаде"  

       1.4. Плоштад „Димитар Беровски"-прва,втора и трета фаза 

       1.5. Зеленило по ул.„Партизанска"  

       1.б.Зеленило по ул.„Борис Кидрич"  

       1.7.3еленило по ул.,,23 Август"  

       1.8.Зеленило по ул.„Моша Пијаде" 

        Под интензивно одржување подлежат дрворедите, зелените површини околу 

детските игралишта во градот. 

        Динамиката и интензитетот на одржување на јавното градско и вонградско 

зеленило ќе се уреди согласно со Оперативната програма, истото се врши согласно со 

прегледите кои се составни делови на Програмата, со кои ќе се вградат сите елементи иа 

одржување на градското и вонградското зеленило со сите негови пропратни делови како 

и мерки за негово збогатување и реконструкција. 

 

1.1   Во парковски површннн спаѓаат следните површини: 

- Парк пред општинско Собрание      870 м
2
 

- Парк кај градски стадион                      7.820 м
2
 

- Парк кај стара гимназија                        8.000 м
2
 

- Парк позади Автобуска станица-стамбен комплекс....      200 м
2
 

- Парк на Кеј на Младина-стамбен објект            4.200 м
2
 

- Амерички парк      ............              11.500 м
2
 

- Парк кај СИЗ(социјално)                2.850 м
2
 

- Парк пред Детска градинка       100 м
2
 

- Мал парк на ул.11 Октомври         30 м
2
 

- Парк наспроти сточен пазар-стамбени блокови            4.450 м
2
 

- Парк кај Основен суд      .                    200 м
2
 

Мал парк кај Музеј (стар суд)          30 м
2
 

Мал парк на Ул.„М.Тито"кај Мустраќинци        20 м
2
 

 

ВКУПНО    .....................              30.270 м
2
 

 

1.2.Други зелени површини 
 Во други зелени површини кои се од јавен карактер и кои се под интензивно 

одржување: 

- Ул.„Маршал Тито"- од раскрсница со ул.„Мирче Ацев"до влезот на 

АД,,Алкалоид" и од плоштад „Д.Беровски " до раскрсница со ул.„Моша Пијаде" 

 2.500 м
2 
     - -Ул.„Партизанска"          

             1.030 м
2
 

- Ул.Ѓорѓи Димитров"     .                                   540 м
2
 

- Ул.„Партизанска"од ПС до раскрс.Ѓ.Димитов со канал                       750 м
2
 

- Ул.„Дамјан Груев" .......                     1.500 м
2
 

- Ул.„Моша Лијаде" .........                      2.500 м
2
 

-Ул.„Неретва"со мал парк Детско игралиште                                        2.200 м
2
 

- Ул.„Малешка" .................                         225 м
2
 

- Кеј на река Брегалница од двете страни                   1.600 м
2
 

- Ул.„3адарска" ..................                         300 м
2
 

- Ул.„Димитар Влахов" .....                          650 м
2
 

- Ул.„Крушевска република"                          600 м
2
 

- Ул.„Ѓуро Гакович"                                                       1.200 м
2
 

- Ул.„Вељко Влахович"со канал                          2.500 м
2
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- Ул.„Борис Кидрич"                                            1.500 м
2
 

- Ул.,,11 Октомври"                                             1.200 м
2
 

- Зеленило на „23 Август "со канал                       500 м
2
 

    - Ул.„Туристичка"                                                   200 м
2
 

- Ул„Сграшо Пинџур"                                             300 м
2
 

- Зелен појас од Ловен дом до спојка со ул.„Страшо Пинџур“                                  200 м
2
 

 

ВКУПНО .......................                                 21.996 м
2
 

 

ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД НА ТЕКОВНОТО ОДРЖУВАЊЕ НА ГРАДСКОТО 

ЗЕЛЕНИЛО И ДИНАМИКА НА ИЗВРШУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ ОПЕРАЦИИ 

 

Ред. 

број 

Вид операција Единцз 

мера 

количина Број на 

операции 

1 Машинско косење на трева м
2
 55.165 11 

2 Собирање на искосена трева и греблање м
2
 55.165 11 

3 Припрема на цветни површини м
2
 300 

3
 

4 Садење на сезонски цвеќиња бр- 5.000 4 

5 Прскање со инсектициди на сезонско цвеќе бр. 5.000 
3
 

6 Окопување на грмушки бр 50 2 

7 Кроење на дрвореди.оформување на 

крошни и украсни грмушкии нивно 

негување 

6р 150 2 

8 Окопување на цвеќиња(ружи) 6р 20 
4
 

9 Кроење на цвеќиња(ружи) 6р 20 2 

10 Чистење на зел. површини од листови и др. м
2
 30.000 5 

11 Залевање на зелени површини м
2
 30.270 34 

12 Сечење на ивици по стази м 26.295 2 

13 Собирање на отпад со износ м
2
 15.550 36 

14 Прихрана со вештачки ѓубрива кг. 500 2 

15 Расад за сезонско цвеќе бр.. 5.000 3 

16 Вода потрошена за залевање М
3
 2 300 34 

17 Одржување на дрвореди бр 150 2 

18 Отстранување и сечење на дотраени стебла По 

готреба 

По 

потреба 

По 

потреба 

ДИНАМИКА НА ИЗВРШУВАЊЕ НА РАБОТНИ ОПЕРАЦИИ-КАЛЕНДАРСКИ 

 

ред-

бр. 

Работни операции 

по месеци 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 вкупно

Олер. 

1 
Машинско косење на 

трева 

   

1 2 2 2 

 

2 

 

1 

 

1 

  

11 

2 Собирање на искосена 

трева 

   1 2 2 2 2 
1
 

1
   11 

3 Припрема нз 

цветни површини 

   
1
 

1
     

1
   3 

4 Садење иа 

сезонски цвеќиња 

   
1
 

1
 1      

1
 

4
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5 Прскање на 

сезонско цвеќе со 

инсектицид 

    
1
 1  1     3 

6 Окопуаање на 

грмушки 

   1 1        2 

7 Кроење на 

дрворедиоформув

ање на крошнн со 

украсни грмушки 

и нивно негување 

   1       1  2 

8 Окопувае на 

цвеќиња (ружи) 

   
1
 

1
  

1
   1   4 

9 Кроење на 

цвеќиња (ружи) 

   1      1   2 

10 Чистење на 

зелени површини 

од листови идр. 

   1      2 2  5 

11 Залевање на 

зелени површини 

    5 8 8 8 5    34 

12 Сечење на ивици 

по стази 

    1    1    2 

13 Собирање на 

отпад со износ 

   4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

 

                                      ИЗВРШИТЕЛ НА ПРОГРАМАТА 

         Задолжен субјект за извршување на активностите предложени со оваа Програма е 

ЈПКР„Услуга"Берово. 

   ЈПКР„Услуга" Берово изготвува Годишна програма за работа, која ги содржи 

површините, основните операции и динамиката на нивно извршување, поделбата на 

територијата на реони и катастерски преглед на секоја од површините, како и 

потребните средства. 

   За подигањето на ново јавно зеленило и реконструкција на деградирано јавно 

зеленило, Општина Берово , покрај ЈПКР„Услугa" може да вклучи и други правни лица, 

одбрани преку јавен повик. 

                       

НАДЗОР НАД ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 

 

        Надзор над извршувањето на Програмата, согласно Одлуката за комунален ред на 

општина Берово врши Одделението за комуналии работи при Општина Берово. 

   Инспекциски надзор, согласно Одлуката за комунален ред , врши општинскиот 

комунален инспектор. 

 

             ФИНАНСИРАЊЕ НА АКТИВНОСТИТЕ ПРЕДВИДЕНИ СО 

ПРОГРАМАТА    
 

   Финансирањето    на    активностите    за    одржување    на   јавното    зеленило, 

предвидени со оваа програма, се ерши од Буџетот иа општина Берово Програма Ј7 каде 

што се предвидени средава во висина од 850.000,00 денари, 
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  - Одржување јавно зеленило на (паркови,улици,плоштади, кеј,шеталишта и други 

јавни површини)                              _______________________           700.000,00денари 

  - Подигање и реконстуирање на јавни зелени површини (парк кај ламели на ул. 

Партизанска ____________________________________________       150.000,00денари  

          ВКУПНО :              ______________________________        850.000,00денари  

 

            Средствата за одржување на јавно зеленило предвидени во програмата се 

обезбедуваат од надоместок за јавно зеленило во Општина Берово. 

      Делот за подигање и реконстуирање на јавни зелени површини се финансира преку 

Програмата за уредување на градежно земјиште за 2021 година. 

      Цените за работите околу одржувањето,подигањето и реконструкцијата на 

зеленилото,кои ги врши ЈПКР„Услуга"Берово се дефинирани согласно важечките 

ценовници за ваков вид на услуги. 

 

ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ 

 

Програма  влегува во сила осмиот ден од денот нa објавувањето во „Службен 

гласник на Општина Берово 

 

Бр.09-4051/1                                                                        Совет на Општина Берово 

   15.12.2020 година                                                                                Председател 

  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 

 

ПРОГРАМА  

за комунални дејности за 2021 година 

 

Се објавува ПРОГРАМА за комунални дејности за 2021 година, бр. 09-4052/1 што 

Советот на Општина Берово ја донесе на 42-та седница што се одржа на 15.12.2020 

година. 

 

 

 

Бр.08-4075/18                                                                               ОПШТИНА  БЕРОВО 

15.12.2020 год.                                                                                Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                       Звонко Пекевски с.р. 
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ПРПГРАМА ЗА КПМУНАЛНИ ДЕЈНПСТИ ЗА 2021 гпд 

 

 Со оваа Програма се планираат активностите на Општина Берово за 

изградба,реконструкција и одржување на објекти од комуналната дејност во Општина 

Берово во 2021 година. 

             Во програмата во зависност од средствата со кои располага Општина Берово и 

приливот на финансиски средства од Буџетот и Фондовите на Република Македонија 

се планирани следните активности. 

 

 

 

 

                                                                                         Вкупно…………………..      

28.967.602,00 
 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

 

 Р .Б                    Назив на програмата     Износ во 

денари 

  1  Одржување на урбана опрема 150.000,00 

  2  Урбана опрема (капитални расходи) 300.000,00 

  3  Изградба и реконструкција на системи за водоснабдување 21.919.799,00 

  4 Одведување на отпадни води 5.297.803,00 

  6 Други комунални услуги 200.000,00 

  8 Изработка на проектна документација за инфраструктура 600.000,00 

  7 Геодетски услуги и експропријација на земјиште 500.000,00 

Ј00   Одржување на урбана опрема 150.000,00 

ЈН0  Урбана опрема ( капитални расходи) 300.000,00 

 1.  Набавка на урбана опрема 300.000,00 

   

ЈГ0 Изградба и реконструкција на системи за 

водоснабдување 
21.919.799,00 

 Дел од секундарна водоводна мрежа во туристичка 

населба Беровско Езеро  
4.500.000,00  

 Изградба на зафат и цевковод за снабдување со вода 

за пиење на с.Двориште 
17.419.799,00 

   

ЈИ0 Одведување на отпадни води 5.297.803,00 

1. Изградба на колектор за фекална канализација за 

с.Русиново крак 3 

 

1.797.803,00 

2. Реконструкција на отворен канал на ул.„23 Август“ 

Берово 
3.500.000,00 

   

Ј80 Други комунални услуги 200.000,00 

   1 Рушење на стари објекти склони на паѓање 200.000,00 

   

ФАО Изработка на проектна документација за 

инфраструктура 
600.000,00 

   

Ф20 Геодетски услуги и експропријација на земјиште 500.000,00 
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                           Се вкупно 28.967.602,00 

 

 

 

ИЗВОРНИ  ПРИХОДИ 

 

Сретствата за ставките од програмата   Ј. Комунални објекти ке се обезбедaт  од:  

 

I. Сопствено учество --------------------------------------------11.547.803,00  ден.          

                 

   I.1.  Надоместок за уредување на град. земјиште. ----- 3.500.000,00 ден. 

   I.2.  Средства од закуп на деловни  простории     ------ 1.000.000,00 ден. 

   I.3.  Продажба на градежно земјиште                   ------- 5.500.000,00 ден. 

   I.4   Користење на јавни површини             ---------------1.547.803,00 ден. 

 

    II.    Средства од повисоко ниво на власт:------------------------   17.419.799,00 ден. 

 

    II.1.Европска банка за обнова и развој за :  Изградба на зафат и цевковод за 

снабдување со вода за пиење на 

с.Двориште............................................................................................ 17.419.799,00ден. 

        

        

.       

 Вкупно:                                                                                        28.967.602 ,00 ден.

         . 
Бр.09-4052/1                                                                     СОВЕТ НА ОПШТИНА БЕРОВО 

15.12.2020 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 

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 2021 година 

 

Се објавува 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 2021 година, бр. 09-4053/1 што 

Советот на Општина Берово ја донесе на 42-та седница што се одржа на 15.12.2020 

година. 

 

Бр.08-4075/19                                                                               ОПШТИНА  БЕРОВО 

15.12.2020 год.                                                                                Градоначалник 

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

РМ БР.5/2002),а во врска со член 14 став 8 и член 15 став 2 од Законот за јавни патишта 

(Сл. Весник на РМ бр.84/08,52/09,114/09,124/10,23/11,44/12,168/12 и 163/13) и член 19 

став 2 точка 12 од Статутот на Општина Берово(„Сл.Гласник на Општина Берово“ 

бр.13/02 и 18/07,30/08,20/10,20/19),Советот на Општина Берово на 42-та седница 

одржана на 15.12.2020 год. донесе: 

 

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 2021 година 
 

 Со оваа Програма се планираат активностите на Општина Берово за 

изградба,реконструкција и одржување на локалните патишта и улици во Општина 

Берово во 2021 година. 

             Во програмата во зависност од средствата со кои располага Општина Берово и 

приливот на финансиски средства од Буџетот и Фондовите на Република Македонија 

се планирани следните активности: 

            

1.Изградба, доизградба,реконструкција и санирање на улици во Општина Берово 

 

         1.1.Изградба и доизградба на улици:         …………..                 

19.749.583,00 ден.   

            

          *  ул.„20“ Ширината втора фаза - 

Берово........................................7.235.394,00ден. 

          * ул.„5“ со краци – Берово                               

..................................5.843.371,00ден. 

          *  ул.„7“ со крак од ул.„Велко Влаховиќ– Берово  

.........................3.861.671,00ден.  

          *  Паркинг простор на улица „Партизанска“-

Берово......................1.547.486,00 ден. 

          *Улица „2“ с.Русиново          

................................................................661.661,00 ден.   

          *Улица „Брашнарска“ 

с.Владимирово.................................................600.000,00 ден.                        

                    

          1.2.Реконструкција и рехабилитација на улици     ………….  

51.660.283,00 ден. 

                  *  ул.„Малешка“прва фаза Берово       

......................................1.013.056,00  ден.                                                                                                                                                                                                                                                      

                  *  ул.„ Борис Кидриќ“ Берово   ................................................ 

3.853.306,00  ден.  

                  * Постоечка улица „3“ во ТН „Беровско Езеро“..................... 

5.525.935,00 ден. 

                  *  ул.„4“(Тренчовско маало) с.Двориште................................ 

2.027.732,00 ден. 

                  *  Улици  с.Двориште    .......................................................... 

33.065.677,00 ден. 

                  *ул. „Маршал Тито“ с.Смојмирово .........................................4.674. 

577,00 ден. 
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                  *Дел од ул.„Гоце Делчев“ 

с.Ратево.............................................800.000,00 ден. 

                   *Дел од ул.„Илинденска“ 

с.Ратево.............................................700.000,00 ден   

          

         1.3. Набавка и изградба на сообраќајна сигнализација ..................        

150.000,00ден. 

         1.4. Хоризонтално обележување на улици .........................................        

400.000,00 ден.                                                       
         1.5.  Експропријација на градежно земјиште ....................................        

450.000,00 ден. 

         1.6.  Изработка на проекти ....................................................................        

600.000,00 ден 

         1.7. Отплата на кредит за изградба на улици  ...................................     

2.338.000,00ден 

         1.8.  Одржување и заштита на локални патишта и улици .............         

600.000,00ден. 

         1.9. Надзор над изградба на локални патишта и улици ................           
600.000,00 ден                                                   

       

     Се Вкупно 1.1 + 1.2. + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7 + 1.8  +  1.9               

76.547.866,00 ден.   

 

П Р И Х О Д И 

           

1. Средства за изградба,доизградба,реконструкција и санирање на улици,регулирање на 

режимот на сообраќај,одржување и заштита на локални патишта  и улици,зимско 

одржување се предвидени од: 

      

- Сопствено учество                                              …………….. 28.281.677 ,00 ден.   

    

  - Приходи од повисоко ниво на власт (Јавно претпријатие за државни патишта и други 

)   

                                                                                       ……….........   9.674.577.000 ,00 ден 

           

* Средства за ,реконструкција на улици  с.Двориште    се предвидени од: 

          - Светска банка               .................................................       33.065.677,00 ден.   

          

 *Средства за Реконстукција на постоечка улица „3“ во ТН Беровско Езеро  

           - Биро за регионален развој............................................         5.525.935,00 ден.                                                                            

                                    

              

                                                                                          Вкупно:    76.547.866,00  ден. 

  

                                                        

 

 

         Бр.09-4053/1                                                Совет на Општина Берово                                                                                                                                                                                               

15.12.2020 година                                                               Претседател                                                                                                                            

           Берово                                      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 О Г Р А М А 

за  уредување  на  градежно  земјиште  на подрачјето 

на општина Берово за 2021 година 

 

Се објавува П Р О Г Р А М А за  уредување  на  градежно  земјиште  на подрачјето на 

општина Берово за 2021 година, бр. 09-4054/1 што Советот на Општина Берово ја 

донесе на 42-та седница што се одржа на 15.12.2020 година. 

 

Бр.08-4075/20                                                                               ОПШТИНА  БЕРОВО 

15.12.2020 год.                                                                                Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                       Звонко Пекевски с.р. 

 

Врз пснпва на шлен 62 су,1 пд закпнпу за лпкална сампуправа (Службен весник на РМ 
бр,5/2002), а вп врска сп шлен 84 суав 1 пд Закпнпу за уредуваое на градежнп земјищуе 
(Службен весник на РМ бр,17/2011 гпд.и 53/2011гпд.) и шлен 19 суав 2 упшка 8 пд 
Суаууупу на Опщуина Берпвп („Сл.Гласник на Опщуина Берпвп“ бр.13/02 и 
18/07,30/08,20/10,20/19), Спвеупу на Опщуина Берпвп на 42-уа Седница пдржана на 
ден 15.12.2020 гпдина дпнесе: 
                                                                              П Р П Г Р А М А 
                                ЗА  УРЕДУВАОЕ  НА  ГРАДЕЖНП  ЗЕМЈИШТЕ  НА ППДРАЧЈЕТП 
                                                   НА ППШТИНА БЕРПВП ЗА 2021 ГПДИНА 
 

Прпграмауа за уредуваое на градежнп земјищуе на ппдрашјеуп на Опщуина 
Берпвп за 2020гпдина е пснпва пп кпја ќе се врщи уредуваое на градежнпуп земјищуе 
и ппфаќа: 
       1.Прпсупрпу кпј е предмеу на уредуваое и пбем на уредуваое 
       2.Обемпу и суепенпу на ппремуваое на градежнп земјищуе сп пбјекуи на пснпвнауа 
и секундарнауа инфрасурукуура 
       3.Висина на надпмесупкпу за уредуваое на градежнпуп земјищуе и негпва 
распределба и пресмеууваое на урпщпциуе за уредуваое на градежнпуп земјищуе 
       4.Определуваое на ценауа на градежнпуп земјищуе при рещаваое на импунп 
правни пднпси за ппуребиуе за уредуваое градежнп земјищуе 
       5.Динамика на изврщуваое на Прпграмауа 
       6.Препдни и заврщни пдредби 
       7.Трпщпци за уредуваое на градежнп,пднпснп намена на средсува пп пбјекуи и 
пбласуи 
       8.Извпрни прихпди 
 
              1.Прпстпрпт кпј е предмет на уредуваое и пбем на уредуваое  
             1,1 Уредуваое на градежнп земјищуе вп 2021 гпдина ќе се врщи вп градпу 
Берпвп,на ппдрашјеуп ппфауенп сп деуален урбанисуишки план на градпу, сиуе 
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населени месуа вп Опщуина Берпвп и уурисуишкиуе населби „Суви лаки“и„Берпвскп 
езерп“. 
            - На сиуе ппединешни лпкации на ппранещни сппсувеници сп уутрденп 
прединсувенп правп на кприсуеое на упа земјищуе и на сиуе сппсувеници кпи правпуп 
на кприсуеое гп урансфпрмирале вп правп на сппсувенпсу спгласнп нпвипу Закпн за 
градежнп земјищуе,вп спгласнпсу сп намениуе ууврдени вп Генералнипу и Деуалнипу 
урбанисуишки план на градпу пп пбезбедена урбанисуишка градежна дпкуменуација и 
склушен дпгпвпр за уредуваое на градежнп земјищуе сп Одделениеуп за кпмунални 
дејнпсуи и защуиуа на живпунауа средина на Опщуина Берпвп.  
            - На сиуе лпкации дадени ппд кпнцесија, дплгпураен или краукпураен закуп пд 
сурана на Република Македпнија врз пснпва на спрпведена ппсуапка спгласнп Закпнпу 
за градежнп земјищуе , за намениуе ууврдени сп Деуалнипу урбанисуишки план на 
градпу. 
             1.2 Уредуваое на градежнп земјищуе за изградба на пбјекуи надвпр пд 
урбанипу ппфау и вп слушаи кпга уредуваоеуп не е предвиденп сп Прпграмауа, гп врщи 
инвесуиупрпу на сппсувен урпщпк. 
              2.Пбемпт и степенпт на ппремуваое на градежнп земјищте сп пбјекти на 
пснпвната и секундарната инфраструктура 
            2.1Грдежнпуп земјищуе за лпкацииуе пд упшка 1.1 на пваа прпграма ќе се уреди 
сп кпмплеуна кпмунална инфрасурукуура(пснпвна уреденпсу ),на следнипу нашин: 
- Изградба на непрешен присуап дп градежнауа парцела пд јавен пау 
- Изградба на впдпвпдна мрежа 
- Изградба на фекална канализација 
- Изградба на елекуришна мрежа 
     
            2.2 За ппвиспк суепен на уреденпсу пд пснпвнипу, ппуребнп е изградба на 
следнауа инфрасурукуура: 
- Изградба на ПТТ мрежа 
- Изградба на упплификаципна мрежа 
- Изградба на улици,урпупари и паркинзи 
- Изградба на аумпсферска канализација 
- Изградба на улишнп псвеулуваое 
- Изградба на гаспвпдна мрежа 
- Изградба на прешисуиуелна суаница за пупадни впди 
            2.3 Дпкплку земјищуеуп е ппременп сп ппмалку пбјекуи пд пснпвнипу суепен на 
уреденпсу ппределен вп упшка 2.1 пд прпграмауа се ууврдува какп ппнизпк суепен на 
уреденпсу. 
 
                 3.Пресметуваое на трпщпците за уредуваое на градежнптп земјищте 
           Надпмесупкпу за уредуваое на градежнп земјищуе се ппределува дп висина на 
реалниуе урпщпци за уредуваое – целпсен надпмесупк вп следнипу изнпс: 
            3.1 За лпкации сп пснпвен суепен на уреденпсу: 
- Гепдеуски рабпуи  ---------------------------------------------------     20ден/м2  
- Прпекуираое           --------------------------------------------------     30ден/м2 
- Улица(прпбиена)    ---------------------------------------------------  300ден/м2 
- Впдпвпд                   ---------------------------------------------------   150ден/м2 
- Канализација           ---------------------------------------------------  150ден/м2 
- Елекуришна мрежа   -------------------------------------------------    400ден/м2 
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                                                            ____________________________________ 
                                                                   ВКУПНО 1.050,00ден/м2       

            3.2 За лпкации сп ппвиспк суепен на уреденпсу: 
- Гепдеуски рабпуи  ---------------------------------------------------     20ден/м2  
- Прпекуираое           --------------------------------------------------     30ден/м2 
- Улица(асфалу)        ---------------------------------------------------   470ден/м2 
- Впдпвпд                   ---------------------------------------------------   150ден/м2 
- Канализација           ---------------------------------------------------   150ден/м2 
- Елекуришна мрежа   ---------------------------------------------------  400ден/м2 
                                                            ____________________________________ 
                                                                   ВКУПНО 1.220,00ден/м2       

 
          3.3 За лпкации сп ппвиспк суепен на уреденпсу пд суепенпу ууврден сп упшкиуе 3.1 
и 3.2 се плаќа надпмесупк пд упшка 3.2 (вкупнипу изнпс) згплемен за 1% за секпј 
ппвиспк суепен на уреденпсу пд упшка 2.2 на пваа прпграма.   
           3.4 Надпмесупкпу за уредуваое на градежнп земјищуе за делпвни и јавни 
пбјекуи за пснпвнипу суепен на уреденпсу изнесува: 
- Прва зпна вп Берпвп   ----------------------------------  1.550,00 ден/м2          

- Вупра зпна вп Берпвп   ---------------------------------- 1.400,00 ден/м2          

           3.5 Надпмесупкпу за уредуваое на градежнп земјищуе за делпвен прпсупр 
ппределен вп упшка 3.4 пд пваа прпграма за ппвиспк суепен на уреденпсу на 
градежнпуп земјищуе се згплемува за 1% пд ууврденауа цена за секпј нареден суепен 
на уреденпсу. 
          3.6   Надпместпкпт за уредуваое на градежнп земјищте За пбјекти пд група на 
класи на намени Г – прпизвпдствп,дистрибуција  и сервиси изнесува 22.000,00 
ден./м2 нпва кприсна ппврщина щтп ќе се гради, кпја е збир на нетп ппврщините на 
ппдпвите на сите прпстприи вп пбјектпт, спгласнп заверена прпектна дпкументација, 
ппмнпжени сп сппдветните кпефициенти утврдени сп “ Правилникпт за степенпт на 
уреденпст на градежнптп земјищте и нашинпт на пресметуваое на трпщпците за 
уредуваое на градежнптп земјищте сппред степенпт на уреденпст “ и пваа 
Прпграма. 
          3.7  За пбјекти пд група на класи на намени Б5 – угпстителски и туристишки 
кпмплекси,хптелски кпмплекси и пдмаралищта, и за пбјекти пд група на класи на 
намени А4 – хптел,мптел,временп сместуваое вп викенд куќи,планинарски дпм и 
лпвен дпм: изнесува 32.000,00 ден./м2 нпва кприсна ппврщина щтп ќе се гради, кпја 
е збир на нетп ппврщините на ппдпвите на сите прпстприи вп пбјектпт, спгласнп 
заверена прпектна дпкументација, ппмнпжени сп сппдветните кпефициенти 
утврдени сп “ Правилникпт за степенпт на уреденпст на градежнптп земјищте и 
нашинпт на пресметуваое на трпщпците за уредуваое на градежнптп земјищте 
сппред степенпт на уреденпст “ и пваа Прпграма. 
           3.8  За туристишка населба „Суви Лаки“ и туристишка населба „Берпвскп Езерп“   
ќе се наплатува за следните видпви пбјекти : .    За индивидуални станбени згради и 
викенд куќи-24.000,00 ден./м2 , За јавните пбјекти какп щтп се: ушилищта , 
здравствени пбјекти (здравствени станици, амбуланти и другп.), пбјекти пд пбласта 
на културата, уметнпста, пбјекти на ппщтественп пплитишки прганизации, пбјекти на 
правпсудствптп, пбвинителствптп, надпместпкпт за уредуваое на градежнптп 
земјищте изнесува 28.000,00 ден/ м2 и За делпвни и прпизвпдни пбјекти, 
надпместпкпт за уредуваое на градежнптп земјищте изнесува 32.000,00 ден/м2нпва 
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кприсна ппврщина щтп ќе се гради, кпја е збир на нетп ппврщините на ппдпвите на 
сите прпстприи вп пбјектпт, спгласнп заверена прпектна дпкументација, ппмнпжени 
сп сппдветните кпефициенти утврдени сп “ Правилникпт за степенпт на уреденпст на 
градежнптп земјищте и нашинпт на пресметуваое на трпщпците за уредуваое на 
градежнптп земјищте сппред степенпт на уреденпст “ и пваа Прпграма. 

.         За други пбјекти:    
 катни гаражи  ...............................................   8.000,00 ден/м2 
 сппртски ппкриени  пбјекти ...........................   20.000,00 ден/м2 
 птвпрени пазарищта 20% пд ппврщината пп   30.000,00 ден/м2 

          3.9  Надпместпкпт за уредуваое на градежнп земјищте ппределен вп тпшка 3.6 3.7 
и 3.8 пд пваа прпграма за ппвиспк степен на уреденпст на градежнптп земјищте се 
згплемува за  1% пд уредената цена за секпј нареден степен на уреденпст.  
          3.10Нашин на пресмеууваое на ппврщинуе за пдредуваое надпмесупк за 
уредуваое на градежнп земјищуе 
         (1) Висинауа на урпщпциуе за уредуваое на градежнпуп земјищуе, вп зависнпсу пд 
суепенпу на уреденпсу на градежнпуп земјищуе спгласнп упшка 2  на пва прпграма, се 
пресмеуува пп меуар квадрауен на нпвауа  кприсна ппврщина щуп ќе се гради, щуп 
преусуавува збир на неуп ппврщиниуе на ппдпвиуе на сиуе прпсупри вп пбјекупу, 
спгласнп заверенипу пснпвен прпеку, ппмнпжен сп следниуе кпефициенуи: 
          1. Стамбени пбјекти           

-суамбени прпсуприи                          ----------------------------                                 1,0                                                       
-суамбени прпсуприи сп висина дп 2,50 m ппдппкривен прпсупр -------      0,2 
- лпдија заувпрена пд ури сурани           -------------------------                                0,4 
-ппдлпдија заувпрена пд две сурани      -------------------------                               0,3 
-балкпни,уераси                                       ------------------------                                    0,2 
-заеднишки прппдни уераси,пасажи      -------------------------                               0,2 
-ппмпщни прпсуприи,псуава за гпривп,кпулара,визба    ------------------         0,3 
-урафпсуаници дп 35кв вп пбјекуи и надвпр пд пбјекуи   ----------------           0,3 
-скалищен прпсупр и заеднишки кпмуникации          ---------------------              0,3 
-суражарници,управиуел,прпсуприи за дпмар            ---------------------             0,5 
-паркиралищуа и гаражи                                          -----------------------                    0,1 
2. Делпвни и јавни  пбјекти 
-прпсуприи      ------------------------------------                                                      1,0 
-магацини       ------------------------------------                                                       0,5 
-ппмпщни прпсуприи,псуава за гпривп,кпулара       --------------------        0,3 
-урафпсуаници пд 35кв вп пбјеку и надвпр пд пбјеку     -----------------     0,4 
-скалищен прпсупр и заеднишки кпмуникации      ----------------------         0,5 
-паркиралищуа и гаражи                          -----------------------                            0,1 
- лпдија заувпрена пд ури сурани           -------------------------                          0,5 
-ппдлпдија заувпрена пд две сурани      -------------------------                         0,4 
-балкпни,уераси                                       ------------------------                              0,3 
-пувпрен наукриен прпсупр                    -------------------------                           0,3 
 
3. Други пбјекти 
-кауни гаражи                 -----------------------------------------                                0,05 
-сппруски ппкриени пбјекуи         -----------------------------                               0,5 
-сппруски пукриени пбјекуи        ------------------------------                               0,3 
-гасни суаници и базни суаници за 50% пд ппврщина на лпкација          1,0        
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-пувпрени пазарищуа за 30% пд ппврщина на лпкацијауа   ------------      1,0 
-базени                             ----------------------------------------                                   0,2 
-урафпсуаници над 35 кв       ----------------------------------                                 1,0  
 
4.За пбјекти пд група на класи на намени Г – прпизвпдствп,дистрибуција  и 

сервиси 
 -Г1 уещка и загадпшна индусурија               ---------------------                       0,05 
 -Г2 лесна индусурија                                    ----------------------                         0,05 
 -Г3 сервиси                                                     ---------------------                           0,05 
 -Г4 супварищуа                                               ---------------------                          0,05 
 
5.За бензиска пумпна станица и нејзини придружни спдржини 

(прпдавници,кафетерии и рестпрани,автп сервиси,автп салпни,ппмпщни прпстприи): 
 -прпдажни прпсуприи на бензинскиуе пумпни суаници  -----------           1,0 
 -услужни прпсуприи на бензинскиуе пумпни суаници     -----------            1,0 
6. За пбјекти пд група на класи на намениБ5 – угпстителски и туристишки 

кпмплекси,хптелски кпмплекси и пдмаралищта, и за пбјекти пд група на класи на 
намениА4 – хптел,мптел,временп сместуваое вп викенд куќи,планинарски дпм и 
лпвен дпм: 

 -сиуе прпсуприи                                         ---------------------------                        0,05 
7. За детски градинки,пензипнерски дпмпви и дпмпви за стари лица: 
 -сиуе прпсуприи                                         ---------------------------                         0,05 
8.За пбјекти за виспкп пбразпвание:  
-сиуе прпсуприи                                         ---------------------------                          0,05 
9. За пбјекти за културата: 
-сиуе прпсуприи                                         ---------------------------                          0,01 

            (2) Вп нпвата кприсна ппврщина щтп ќе се гради спгласнп заверената прпектна 
дпкументација не се пресметуваат ппврщините на : 

-инсуалаципни канали 
-пкна за лифупви 
-пкна за врауи  
-пувпрени паркиралищуа и 
-ппдземни резервпари 

 
             ( 3) За пбјектите пд став 1 сп висина над 32 ката, висината на трпщпците за 
уредуваое на градежнптп земјищте, вп зависнпст пд степенпт на уреденпст на 
градежнптп земјищте, се пресметува на 27 % пд вкупнп пресметаната ппврщина 
спгласнп став (1) и (2)  тпшка 3.10 
                Висината на трпщпците за уредуваое на градежнп земјищте вп зависнпст пд 
степенпт на уреденпст на градежнптп земјищте се пресметува на 27%пд вкупнп 
пресметаната ппврщина спгласнп став(1) и(2)пд ппттпшка 3,6 и за други пбјекти пд 
став(1)пд ппттпшката3,6 без пглед на нивната виспшина,кпи се напдаат на истата 
градежна парцела вп кпја е предвидена изградба на пбјекти сп виспшина над 32 ката. 

( 4) За агрп берзи, пткупнп дистрибутивни центри или пазари, висината на 
трпщпците за уредуваое на градежнптп земјищте вп зависнпст пд степенпт на 
уреденпст на градежнптп земјищте, се пресметува на 50% пд вкупнп пресметаната 
ппврщина, спгласнп став(1) и (2)  тпшка 3.10 
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(5) За пбјектите пд група на класи на намена Г – прпизвпдствп,дистрибуција и 
сервиси,висината на трпщпците за уредуваое на градежнптп земјищте немпже да 
биде ппвиспка пд 30% пд висината на прпсешната нетп плата вп Република 
Македпнија за ппследната гпдина,ппмнпжена сп кпефициентите ппищани вп став (1) 
тпшка 4 пд пвпј правилник.  

(6) За линиски инфрастуктурни пбјект – државни патищта, лпкални патищта и 
улици, магистрални улици, спбирни улици, впдпвпди, канализации, железнишки 
пруги, гаспвпди, 
тпплпвпди, далнпвпди сп наппнскп нивп пд и над 35КВ какп, и за брани сп 
акпмулации, термпцентрали, езерски и решни пристанищта, и за дпградби и 
надградби на пбјекти за кпи е дпнесена пдлука пд страна на спветпт на ппщтината, 
спгласнп шлен 67-а став(1) пд закпнпт за градеое, а инвеститпр е ппщтината не се 
утврдуваат трпщпци за уредуваое на градежнп земјищте 

 
           3.11.„Надпместпк за уредуваое на градежнп земјищте за населени места вп 
Ппщтина Берпвп” 
   
     3.11.1. За населениуе месуа Смпјмирпвп, Машевп, Будинарци и Миуращинци кпи 
имаау УДС   ќе се наплауува за следниуе видпви пбјекуи : 
 
2. За индивидуални суанбени згради -190,00 ден./м2 нпва кприсна ппврщина щуп ќе 

се гради, кпја е збир на неуп ппврщиниуе на ппдпвиуе на сиуе прпсуприи вп 
пбјекупу, спгласнп заверена прпекуна дпкуменуација, ппмнпжени сп сппдвеуниуе 
кпефициенуи ууврдени сп “ Правилникпу за суепенпу на уреденпсу на градежнпуп 
земјищуе и нашинпу на пресмеууваое на урпщпциуе за уредуваое на градежнпуп 
земјищуе сппред суепенпу на уреденпсу “ и пваа Прпграма. 

3.       За јавниуе пбјекуи какп щуп се: ушилищуа , здравсувени пбјекуи (здравсувени 
суаници, амбулануи и другп.), пбјекуи пд пбласуа на кулуурауа, умеунпсуа, пбјекуи 
на ппщуесувенп пплиуишки прганизации, пбјекуи на правпсудсувпуп, 
пбвиниуелсувпуп, надпмесупкпу за уредуваое на градежнпуп земјищуе изнесува 
455,00 ден/м2 нпва кприсна ппврщина щуп ќе се гради, кпја е збир на неуп 
ппврщиниуе, на ппдпвиуе на сиуе прпсуприи вп пбјекупу, спгласнп заверена 
прпекуна дпкуменуација , ппмнпжени сп сппдвеуниуе кпефициенуи ууврдени сп “ 
Правилникпу за суепенпу на уреденпсу на градежнпуп земјищуе и нашинпу на 
пресмеууваое на урпщпциуе за уредуваое на градежнпуп земјищуе сппред 
суепенпу на уреденпсу” и пваа Прпграма. 

4.      За делпвни и прпизвпдни пбјекуи, надпмесупкпу за уредуваое на градежнпуп 
земјищуе изнесува 560,00 ден/м2 нпва кприсна ппврщина щуп ќе се гради, кпја е 
збир на неуп ппврщиниуе на ппдпвиуе на сиуе прпсуприи вп пбјекупу, спгласнп 
заверена прпекуна дпкуменуација, ппмнпжени сп сппдвеуниуе кпефициенуи 
ууврдени сп “ Правилникпу за суепенпу на уреденпсу на градежнпуп земјищуе и 
нашинпу на пресмеууваое за урпщпциуе за уредуваое на градежнпуп земјищуе 
сппред суепенпу на уреденпсу “ и пваа Прпграма. 

        За пренамена на суанбен прпсупр вп делпвен прпсупр, се наплаќа за 1м2 
разликауа дп делпвен прпсупр, у.е. 370,00 ден/м2. неуп развиена ппврщина. 
          Вп надпмесупкпу за уредуваое на градежнп земјищуе не е земенп какп прихпд 
пбезбедуваое на елекуришна енергија пд дисурибууувнауа мрежа и урафпсуаница, 
изведба на ПТТ мрежа, какп и приклушпци на целауа инфрасурукуура ( елекурп, ПТТ, 
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впдпвпд и канализација), щуп знаши дека уие урпщпци падаау на упвар на 
инвесуиуприуе кпи ги градау инвесуиципниуе пбјекуи. 

5. За други пбјекуи:    
 кауни гаражи  ...............   110,00 ден/м2 
 сппруски ппкриени  пбјекуи ...........................   280,00 ден/м2 
 пувпрени пазарищуа 20% пд ппврщинауа пп   560,00 ден/м2 

 
 

Населенп 
месуп 

Улица  ---
јавен пау 

     
Впдпвпд 

Канализација Ел.мрежа Вкупен 
изнпс за 
наплауа 

 

 
Прва група: 190/560 ден. 

    50%    15%     15%     20%   

Смпјмирпвп     +     +        +       + 190/560  

Машевп     +     +        -       + 160/470  

Будинарци     +     +        +       + 190/560  

Миуращинци     +     +        -       + 160/470     

 
Вупра група: 190/280 

       

Рауевп     +      +          +         +    190/280  

Русинпвп     +      +            +         +    190/280  

Владимирпвп     +      +          +           +    190/280  

Двприщуе     +      +          --            +    160/240  

 
3.11.2 .    За населениуе месуа: Рауевп, Русинпвп, Владимирпвп и Двприщуе кпи имаау 
Опщу аку ќе се наплауува за следниуе видпви пбјекуи. 
 

1. За индивидуални суанбени згради -190,00 ден/м2 нпва кприсна ппврщина щуп ќе 
се гради, кпја е збир на неуп ппврщиниуе на ппдпвиуе на сиуе прпсуприи вп 
пбјекупу, спгласнп заверена прпекуна дпкуменуација ппмнпжени сп сппдвеуниуе 
кпефициенуи ууврдени сп “ Правилникпу за суепенпу на уреденпсу на градежнпуп 
земјищуе и нашинпу на пресмеууваое на урпщпциуе за уредуваое на градежнпуп 
земјищуе сппред суепенпу на уреденпсу” и пваа Прпграма. 

2. За пбјекуи пд јавен каракуер какп щуп се: ушилищуа, здравсувени пбјекуи ( 
бплници, клиники , здравсувени суаници, амбулануи, и другп), пбјекуи пд пбласуа 
на кулуурауа, умеунпсуа, пбјекуи на ппщуесувенп пплиуишки прганизации, пбјекуи 
на правпсудсувпуп, пбвиниуелсувпуп. Надпмесупкпу за уредуваое на градежнпуп 
земјищуе изнесува.220,00ден/м2 нпва кприсна ппврщина щуп ќе се гради, кпја е 
збир на неуп ппврщиниуе на ппдпвиуе на сиуе прпсуприи вп пбјекупу, спгласнп 
пверена прпекуна дпкуменуација ппмнпжени сп сппдвеуниуе кпефициенуи 
ууврдени сп “ Правилникпу за суепенпу на уреденпсу на градежнпуп земјищуе и 
нашинпу на пресмеууваое на урпщпциуе за уредуваое на градежнпуп земјищуе 
сппред суепенпу на уреденпсу” и пваа прпграма. 

3. За делпвни и прпизвпдни пбјекуи, надпмесупкпу за уредуваое  на градежнпуп 
земјищуе изнесува 280,00 ден м2 нпва кприсна ппврщина щуп ќе се гради, кпја е 
збир на неуп ппврщиниуе на ппдпвиуе на сиуе прпсуприи вп пбјекупу, спгласнп 



15.12.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.39 127 

заверена прпекуна дпкуменуација, ппмнпжени сп сппдвеуниуе кпефициенуи 
ууврдени сп “Правилникпу за суепенпу на уреденпсу на градежнпуп земјищуе и 
нашинпу на пресмеууваое на урпщпциуе  за уредуваое на градежнпуп земјищуе 
сппред суепенпу на уреденпсу” и пваа Прпграма. 

           За пренамена на суанбен прпсупр вп делпвен прпсупр, се наплаша за 1 м2 
разлика дп делпвен прпсупр, у.е. 90,00 ден/м2 неуп развиена ппврщина. 
           Вп надпмесупкпу за уредуваое на градежнп земјищуе не е земенп какп прихпд 
пбезбедуваое на елекуришна енергија пд дисурибууивнауа  мрежа и урафпсуаница, 
изведба на ПТТ мрежа, какп и приклушпци на целауа инфрасурукуура ( елекурп. ПТТ, 
впдпвпд и канализација), щуп знаши дека уие урпщпци падаау на упвар на 
инвесуиуприуе кпи ги градау инвесуиципниуе пбјекуи. 
 
4. За други пбјекуи : 

 кауни гаражи .............       55,00 ден/м2 
 сппруски ппкриени  пбјекуи     ....................     140,00 ден/м2 
 пувпрени пазарищуа 20% пд ппврщинауа пп  280,00 ден/м2 

   
     3.11.3. За уурисуишка населба „Суви Лаки“ и уурисуишка населба „Берпвскп Езерп“   
ќе се наплауува за следниуе видпви пбјекуи : 
 

1.    За индивидуални суанбени згради и викенд куќи-24.000,00 ден./м2 нпва кприсна 
ппврщина щуп ќе се гради, кпја е збир на неуп ппврщиниуе на ппдпвиуе на сиуе 
прпсуприи вп пбјекупу, спгласнп заверена прпекуна дпкуменуација, ппмнпжени сп 
сппдвеуниуе кпефициенуи ууврдени сп “ Правилникпу за суепенпу на уреденпсу на 
градежнпуп земјищуе и нашинпу на пресмеууваое на урпщпциуе за уредуваое на 
градежнпуп земјищуе сппред суепенпу на уреденпсу “ и пваа Прпграма. 
 
2.      За јавниуе пбјекуи какп щуп се: ушилищуа , здравсувени пбјекуи (здравсувени 
суаници, амбулануи и другп.), пбјекуи пд пбласуа на кулуурауа, умеунпсуа, пбјекуи на 
ппщуесувенп пплиуишки прганизации, пбјекуи на правпсудсувпуп, пбвиниуелсувпуп, 
надпмесупкпу за уредуваое на градежнпуп земјищуе изнесува 28.000,00 ден/ м2 
нпва кприсна ппврщина щуп ќе се гради, кпја е збир на неуп ппврщиниуе, на 
ппдпвиуе на сиуе прпсуприи вп пбјекупу, спгласнп заверена прпекуна дпкуменуација 
, ппмнпжени сп сппдвеуниуе кпефициенуи ууврдени сп “ Правилникпу за суепенпу на 
уреденпсу на градежнпуп земјищуе и нашинпу на пресмеууваое на урпщпциуе за 
уредуваое на градежнпуп земјищуе сппред суепенпу на уреденпсу” и пваа 
Прпграма. 
 
3.     За делпвни и прпизвпдни пбјекуи, надпмесупкпу за уредуваое на градежнпуп 
земјищуе изнесува 32.000,00 ден/м2 нпва кприсна ппврщина щуп ќе се гради, кпја е 
збир на неуп ппврщиниуе на ппдпвиуе на сиуе прпсуприи вп пбјекупу, спгласнп 
заверена прпекуна дпкуменуација, ппмнпжени сп сппдвеуниуе кпефициенуи 
ууврдени сп “ Правилникпу за суепенпу на уреденпсу на градежнпуп земјищуе и 
нашинпу на пресмеууваое за урпщпциуе за уредуваое на градежнпуп земјищуе 
сппред суепенпу на уреденпсу “ и пваа Прпграма. 
         За пренамена на суанбен прпсупр вп делпвен прпсупр, се наплаќа за 1м2 
разликауа дп делпвен прпсупр, у.е. 8.000,00 ден/м2. неуп развиена ппврщина. 
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            Вп надпмесупкпу за уредуваое на градежнп земјищуе не е земенп какп 
прихпд пбезбедуваое на елекуришна енергија пд дисурибууувнауа мрежа и 
урафпсуаница, изведба на ПТТ мрежа, какп и приклушпци на целауа инфрасурукуура ( 
елекурп, ПТТ, впдпвпд и канализација), щуп знаши дека уие урпщпци падаау на упвар 
на инвесуиуприуе кпи ги градау инвесуиципниуе пбјекуи. 
 
4.         За други пбјекуи:    

 кауни гаражи  ...............................................   8.000,00 ден/м2 
 сппруски ппкриени  пбјекуи ...........................   20.000,00 ден/м2 
 пувпрени пазарищуа 20% пд ппврщинауа пп   30.000,00 ден/м2 

 

Населенп 
месуп 

Улица  
---јавен 
пау 

     
Впдпвпд 

Канализација Ел.мрежа Гепдеуски 
рабпуи и 
прпекуираое 

Вкупен изнпс 
за наплауа 

       40%    15%        15%         20%        10%  

„Суви 
Лаки“ 

       +        +          -        +            +    
20.400/27.200 

„Берпвскп 
Езерп“ 

        +        +          +        +             +     
24.000/32.000 

 
       4.Ппределуваое на цена на градежнп земјищте при рещаваое на имптнп правни 
пднпси за пптребите за уредуваое на градежнп земјищте: 
       4.1 Експрппријација на градежнп земјищуе при рещаваое на импунп правни 
пднпси за реализација на ДУП, надпмесупкпу пднпснп вреднпсуа пп м2 се ууврдува пд 
сурана на пвласуен прпцениуел вп зависнпсу пд зпнауа вп кпја се напда земјищуеуп. 
       4.2 Надпмесупк за урпщпци за изврщени прекппи и надзпр на јавни прпмеуни 
ппврщини (кплпвпзи, урпупари, плпщуади и зелени ппврщини) се ууврдува цена пд -----
1.500,00 ден/м2  

           4.3 Надпмесупк за ппсуавуваое на нпви бандери на јавна ппврщина---- 6.000,00 
ден/парше  

          4.4 Надпмесупк за ппсуавуваое на прмари на јавни ппврщини ---- 10.000,00 
ден/парше 

          4.5 Надпмесупк за рекпнсурукција-ппсуавуваое на нпви бандери на месупуп на 
суари,дпураени бандери на јавна ппврщина---- 3.000,00 ден/парше 
 

             Прва зпна вп Берпвп гп ппфаќа прпстпрпт меду улиците „Марщал Титп“пд 
двете страни пд зградата на МВР дп Манастирпт Свети Архангел Михаил,улица“ 
улица „Партизанска“пд двете страни дп раскрсницата сп улица 
„Задарска“,улица„Задарска“ пд двете страни дп раскрсницата сп улица „23тиАвгуст“, 
улица „23тиАвгуст“ дп раскрсницата сп улица „Мпща Пијаде“, улица „Мпща Пијаде“ 
пд пваа раскрсница дп Манастирпт Свети Архангел Михаил“, улица„Илинденска“ пд 
раскрсницата сп улица„Марщал Титп“ дпраскрсницата сп улица„Стращп Пинчур“ и 
улица„ Стращп Пинчур“ пд раскрсницата сп улица „Илинденска“ дп раскрсницата сп 
улица„Дедп Илп Малещевски“. 

 
5.Динамика на изврщуваое на Прпграмата. 
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Динамикауа на изврщуваое на рабпуиуе на уредуваое на градежнпуп земјищуе 
предвидени вп прпграмауа ќе се пдвива вп зависнпсу пд наменскиуе средсува кпи же 
се спберау вп Бучеупу на Опщуина Берпвп. 

 
            6.Препдни и заврщни пдредби 
           6.1 Надпмесупкпу за уредуваое на градежнп земјищуе за дпградби и надградби 
вп Опщуина Берпвп изнесува 50% пд надпмесупкпу ууврден вп упшка 3 пд Прпграмауа. 
          6.2 Дпкплку сп изградбауа на пбјекуи предвиденп е пусурануваое на ппсупешки 
пбјекуи запищани вп импуен лису кпи се напдаау на исуауа градежна парцела,при 
пресмеууваоеуп на висинауа на урпщпциуе за уредуваое на градежнп земјищуе пд 
нпвауа кприсна ппврщина се пдбива ппврщинауа ууврдена вп импунипу лису на 
ппсупешкиуе пбјекуи кпи ќе се пусуранау сп изградбауа на нпвиуе пбјекуи нп не ппмплку 
пд 20% пд висинауа на надпмесупкпу за нпвипу пбјеку . 
               Вп слушаиуе пд предхпднипу суав на пваа ппдупшка,ппврщиниуе на 
ппдппкривен прпсупр, лпчија, ппдлпчија, балкпни, уераси, заеднишки препдни уераси, 
пасажи, ппмпщни прпсуприи, визба, скалищен прпсупр, заеднишки кпмуникации, 
паркиралищуа и гаражи на ппсупешкиуе пбјекуи се пдбиваау самп пд нпвауа кприсна 
ппврщина на пбјекупу кпја е сп исуа намена сп наменауа на ппврщиниуе на наведениуе 
прпсуприи и делпви пд пбјекупу. 
          6.3Надпмесупкпу за уредуваое на градежнп земјищуе на инвесуиупрпу 
инвесуиуприуе кпи дп влегуваое вп сила на пваа Прпграма инвесуирале вп 
инфрасурукуурна мрежа за сппсувени пбјекуи ќе се намали за изнпспу на средсувауа сп 
кпи ушесувувал инвесуиупрпу за пднпснауа мрежа,врз пснпва на дпсуавен финансиски 
дпкумену пд изведувашпу на рабпуиуе,пднпснп прпценеуауа вреднпсу на изврщениуе 
рабпуи. 
 Вп слушај кпга градежнпуп земјищуе не е уреденп,пднпснп делумнп е уреденп, 
инвесуиупрпу на пбјекупу плаќа надпмесупк дп висинауа на реалниуе урпщпци за 
делумнп уредуваое на земјищуеуп-делумен надпмесупк или впппщуп не плаќа 
надпмесупк. 
 6.4 Надпмесупкпу за уредуваое на градежнп земјищуе се плаќа за ппврщина 
предвидена сп заверен главен прпеку. 
 Надпмесупкпу за уредуваое на градежнп земјищуе се пресмеуува врз пснпва на 
прпеку дпсуавен пд Одделениеуп за урбанизам  дп Одделениеуп за кпмунални рабпуи 
и защуиуа на живпуна средина кпј сп инвесуиупрпу на пбјекупу склушува дпгпвпр за 
нашинпу на плаќаое и уредуваое на медусебниуе права и пбврски. 
 6.5 За пренамена на суанбен вп делпвен прпсупр се плаќа надпмесупк за 
уредуваое на градежнп земјищуе вп изнпс на разликауа меду плауенипу надпмесупк за 
уредуваое на градежнп земјищуе за суанбен прпсупр и надпмесупкпу за делпвен 
прпсупр. 
 6.6 Вп уредуваоеуп на градежнпуп земјищуе ушесувува ппщуинауа,какп и 
субјекуиуе кпи суппанисуваау сп пбјекуиуе на инфрасурукуурауа. 
 Вп слушај кпга неуреденп,пднпснп делумнп уреденп градежнп земјищуе ќе се 
дпуредува,надпмесупкпу гп плаќаау кприснициуе на пбјекуиуе на инфрасурукуурауа и 
субјекуиуе кпи суппанисуваау сп нив. 
 Трпщпциуе за приклушпк на инфрасурукуурниуе мрежи ,какп и уаксиуе за 
приклушпци ги снпси инвесуиупрпу на пбјекупу вп дпгпвпр сп сппдвеунипу нпсиуел на 
инфрасурукуурнауа мрежа. 
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 6.7 Вп пваа прпграма надпмесупкпу е пресмеууван сп вреднпсу на еврпуп пд 61 
денар за 1 еврп.При секпја прпмена на курспу на денарпу вп пднпс на еврпуп ќе се 
применуваау изнпсиуе на надпмесупциуе и ценауа на градежнпуп земјищуе вп 
денарска прпуиввреднпсу на еврпуп сппред среднипу курс на Нарпднауа банка на 
Република Македпнија. 
 6.8 Надпмесупкпу за уредуваое на градежнп земјищуе се плаќа вп уекпу на 
ппсуапкауа на издаваоеуп на пдпбрениеуп за градеое. 
                  Без плауен надпмесупк за уредуваое на градежнпуп земјищуе не мпже да се 
издаде пдпбрение за градеое . 
 6.9 Трпщпциуе за дислпкација на инфрасурукуурниуе мрежи и за изградба на 
присуапи,ппуппрни зидпви и сл.падаау на упвар на инвесуиупрпу на пбјекупу. 
 6.10 Прпграмауа влегува вп сила нареднипу ден пд денпу на пбјавуваоеуп вп 
“Службен гласник”на ппщуина Берпвп. 
 
        Бр.09-4054/1                                                                                  Спвеу на Опщуина Берпвп 
        15.12.2020 гпд.                                                                                                  Преуседауел 
        Б е р п в п                                                                                              ЈпванМауенишарски 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 

 

П Р О Г Р А М А   -  J4 

 За одржување на јавна чистота на подрачјето на  

Општина Берово за 2021 година 

 

 

Се објавува  П Р О Г Р А М А - J4 За одржување на јавна чистота на подрачјето на 

Општина Берово за 2021 година, бр. 09-4055/1 што Советот на Општина Берово ја 

донесе на 42-та седница што се одржа на 15.12.2020 година. 

 

 

 

Бр.08-4075/21                                                                               ОПШТИНА  БЕРОВО 

15.12.2020 год.                                                                                Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                       Звонко Пекевски с.р. 
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Врз основа на член 62 став 1 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ 

бр.5/02), член 12 став 1 од Законот за jавна чистота („Сл.весник на РМ“ бр.111/08, 

64/09, 88/10, 23/11, 53/11, 80/12, 163/13,44/15 и 147/15) и член 19 став 2 точка 15 од 

Статутот на Општина Берово („Сл.Гласник на Општина Берово“ бр.13/02 и 

18/07,30/08,20/10,20/19), Советот на Општина Берово, на 42-та седница одржана на ден 

15.12.2020 година донесе 

 
                                                               П Р О Г Р А М А   -  J4 

 

 За одржување на јавна чистота на подрачјето на Општина Берово за 2021 

година 

                
               1.Општи одредби 

              Со оваа програма се утврдуваат работите за одржување на јавната чистота во 

Општина Берово за 2021 година и тоа: 

                 Вид и обем и обем на работите што треба да се вршат,финансиските 

средства,временските рокови за извршување,динамика,начин на извршување на 

работите,одржување на постоечките и обезбедување на јавните санитарни јазли и 

поставување на соодветни за фрлање на отпадоци на јавни површини и на отворените 

простори пред јавните објекти. 

                 Согласно одредбите на Законот за јавна чистота,одржување на јавната 

чистота,собирањето на сметот и чистењето на снегот и ледот во зимски услови се 

дејност од јавен интерес од локално значење и претставува обврска на единиците на 

локалната самоуправа. 

                  Одржување на јавната чистота е континуиран процес кој обезбедува трајно и 

квалитетно чистење на јавните површини,на отворените простори на јавните објекти и 

на дворните површини на колективните и индивидуалните објекти за 

домување.Сопствениците односно корисниците на отворени простори на јавни објекти 

за домување се должни истите уредно да ги одржуваат и редовно да го острануваат 

сметот од истите. 

                  Одржувањето на јавната чистота на јавните површини на Општина Берово го 

врши ЈПКР„Услуга“- Берово. 

                      2.Вид,обем,динамика и начин на извршување на работите 

                   2.1 Одржување на јавната чистота со метење на јавните површини ќе се се 

врши на следниот начин:  

           Улици кои се метат секој ден 

Ул.„Маршал Тито“ од Пошта – ул.„Илинденска“ и од ул.„Цветан Димов“ – Комунално  

2205 м
2
 . 

Плоштад со паркинг                                                                                                                    

6700 м
2 

Ул.
„
23

ти
 Август“  од ул.„Маршал тито“ – ул„Моша Пијаде“                                                    

320 м
2
 

Ул.„Цветан Димов“                                                                                                                        

200 м
2 

                                                                                      Вкупно:                                    

9425 м
2
 

            Улици кои се метат секој работен ден 

Ул.
„
23

ти
 Август“                                                                                                                           

2000.м
2 

Ул.„Мирче Ацев“                                                                                                                           

610 м
2 
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Ул.„Моша Пијаде“ од стопански влез на осмолетка до ул.„ 23
ти

 Август“                             

1480 м
2 

Ул.„Димитар Влахов“од собрание до ул.„ 23
ти

 Август“                                                            

715 м
2     

                                                                                      Вкупно:                                    

4805 м
2
 

                         

              Улици кои се метат еднаш неделно 

Ул.„Страшо Пинџур“ од ул.„Илинденска“ до ул.„Цветан Димов“                                          

920 м
2
 . 

Ул.„Илинденска“ од ул.„Страшо Пинџур“ до ул.„М.Тито“                                                      

350 м
2
 . 

Ул.„Партизанска“ од ул. .„М.Тито“ до ул.„Задарска“                                                              

2700 м
2
 . 

Ул.„Задарска“                                                                                                                               

2400 м
2
 . 

Ул.„Борис Кидрич“ од ул.„ 23
ти

 Август“ до канал на пешачка патека ул. „Борис 

Кидрич- Димитар Влахов„                                                                                                                                            

320 м
2
 . 

                                                                                       Вкупно:                                     

6690 м
2
              

               Улици кои се метат еднаш месечно 

Ул.„Маршал Тито“ од Пошта – раскрсница Алкалоид                                                                

3400 м
2
 . 

Ул.„Партизанска“од ул„Задарска“доУл„Борис Кидрич“и од ул.„М.Тито“до ул„Даме Груев“            
2400 м

2 

Ул.„Моша Пијаде“ од ул.„ 23
ти

 Август“ до Манастир и од ул.„Партизанска до 

стопански  

влез на осмолетка                                                                                                                             

4600 м
2 

Ул.„Борис Кидрич“ од раскрсница со регионален  пат  до канал на пешачка патека ул. 

„Борис Кидрич- Димитар Влахов„                                                                                                             

4500 м
2
 . 

Кеј на река Брегалница                                                                                                                   

7300м
2
                                             

Плоштад сВладимирово                                                                                                                  

1769 м
2
 

Плоштад сРусиново                                                                                                                         

2662 м
2
 

Плоштад сРатево                                                                                                                              

1894 м
2
 

Плоштад сСмојмирово                                                                                                                       

791 м
2 

Плоштад с.Будинарци                                                                                                                      

1740 м
2
 . 

                                                                                     Вкупно:                                                      

31056 м
2 

 

           2.2 Одржување на јавна чистота на сите паркови,зеленила и улични тревници 

во Берово – понеделник,среда и петок и по налог на одговорно лице. 
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             2.3 Одржување на јавна чистота на сите паркинзи,скалила што ги поврзуваат 

површините на јавниот сообраќај и такси стојалишта – сабота. 

              2.4 Одржување на јавната чистота на кејот на река Брегалница во градското 

подрачје од мостот на ул.„Партизанска“ до дрвениот мост на река Брегалница над 

градскиот пазар се врши: 

                    - коритото еднаш неделно – сабота 

                    - кејските зидови – секој први од месецот 

          2.5 Одржување на јавна чистота на спортски терени во градот (градски стадион)и 

сите други спортски терени во градот – пред и после натпревар и по налог на 

одговорно лице. 

          2.6 Одржување на јавна чистота на градски гробишта – секој ден 

           2.7 Одржување на јавна чистота на градското пазариште – среда и четврток 

попладне 

  ЈПКР„Услуга“ Берово е должно да врши чистење на снегот и мразот во зимски услови 

од улиците во Берово и главните улици во селските населби. 

        Чистењето на јавните и сообраќајните површини се извршува во утринските 

часови. 

         Одржувањето на јавната чистота со миење ќе се врши во летниот период,двапати 

во неделата на јавните површини во центарот на градот и тоа:понеделник и петок во 

раните утрински часови. 

          Градскиот пазар ќе се мие еднаш неделно – четврток попладне,а во зимскиот 

период по потреба. 

          Во останатите делови на градот,јавните површини ќе се мијат по потреба. 

          Миењето на јавни и сообраќајни површини ќе се извршува во раните утрински 

часови или во часовите кога фрекфренцијата на возилата и луѓето кои се движат на 

површините кои се мијат е минимална. 

                  3. Поставување на садови за отпад и јавни санитарни јазли 

           За одржување на јавната чистота на јавните површини се поставени корпи за 

фрлање на отпадоци кои треба редовно да се празнат.Истите постепено да се 

менуваат,одржуваат и надополнуваат. 

           Одржувањето на јавните санитарни јазли на градското пазариште и градските 

гробишта е во надлежност на ЈПКР„Услуга“ Берово.Треба редовно да се чистат,мијат и 

одржуваат во исправна состојба. 

            Во централното градско подрачје бројот на контејнери е сведен на минимум 

(само на локации каде има колективни згради,јавни установи и фреквентни 

локации).Сите домаќинства кои немаат набавено индивидуални садови за комунален 

отпад да се задолжат од страна на службите во Општината да ги обезбедат 

стандардните канти за отпадоци. 

           Распоредот за празнење на садовите за комунален отпад во Берово ќе го достави 

до Општина Берово ЈПКР„Услуга“ Берово по денови,реони и улици. 

           Во селските 

населби(Русиново,Владимирово,Смојмирово,Мачево,Будинарци,Митрашинци и 

Ратево) веќе се поставени контењери.Да се постават и додатни канти за отпадоци и 

ситен отпад и задолжат граѓаните кои немаат обезбедено, да си набават садови за 

комунален отпад,. 

            Распоредот за празнење на садовите за комунален отпад во селските и 

туристичките населби: 

               Смојмирово,Мачево,Будинарци,Митрашинци – секој вторник во неделата 

               Владимирово – секоја среда во неделата 

               Русиново и Ратево – секој четврток во неделат 

               Туристичка населба Абланица – секој петок во неделата 
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               Туристичка населба Брана – секој петок во неделата 

               Туристичка населба Суви Лаки – секој 15 ти  во месецот 

         Чистењето на контењерите за ПЕТ отпад е доверена од страна на општината на 

правно лице кое има лиценца за собирање на овој вид на отпад за кое нешто ќе се врши 

контрола од страна на комуналната испекција.Чистењето ќе се врши задолжително 

еднаш неделно и тоа во среда и по потреба. 

            4.Финансиски средства          

    Финансиските средства потребни за реализација на Програмата за одржување на 

јавна чистота во Општина Берово изнесува 2.890.000,00денари и тоа: 

  - Одржување на улици,тротоари,плоштади, кеј,паркиралишта,шеталишта и други 

јавни површини со метење и миење            _____________________________            

2.640.000,00денари 

  - Набавка и поставување на садови за отпадоци и друга опрема  _____          

50.000,00денари  
          ВКУПНО :              _______________________________________      

2.690.000,00денари  

            Средствата за одржување на јавната чистота предвидени во програмата се 

обезбедуваат од надоместок за јавна чистота во Општина Берово. 

             5. Надзор над извршување на програмата                          
 

           Надзор над извршување на програмата согласно Законот за јавна чистота врши 

надлежние орган на општината – Оделение за комунални работи и заштита на животна 

средина. 

           Инспекциски надзор согласно Законот за јавна чистота го врши овластениот 

комунален испектор и комуналниот редар од Општина Берово. 

               6.Завршни одредби 

            Програмата за одржување на јавна чистота во Општина Берово за 2021 година 

влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен гласник“ наОпштина 

Берово.                                                    

 

Бр.09-4055/1                                                                                  Совет на Општина Берово 

15.12.2020 год.                                                                                       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 

ПРОГРАМА  

 за  работењето  на   

Територијалната противпожарна единица за  2021  година 

 

Се објавува ПРОГРАМА за  работењето  на Територијалната противпожарна единица 

за  2021 година, бр. 09-4056/1 што Советот на Општина Берово ја донесе на 42-та 

седница што се одржа на 15.12.2020 година. 

 

Бр.08-4075/22                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

15.12.2020 год.                                                                                Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                       Звонко Пекевски с.р. 
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ПРОГРАМА  ЗА  РАБОТЕЊЕТО  НА   
Територијалната противпожарна 

единица ЗА  2021  ГОДИНА  
 

 Со Законот за пожарникарството се уредува формирањето, 
организирањето и дејствувањето на противпожарните единици, доброволните 
противпожарни здруженија, гаснењето на пожарите, како и условите за 
производство, ставање во употреба и одржување на уредите, опремата и 
средствата за гаснење на пожари. 
 
 Пожарникарството е работа од стручен и хуманитарен карактер од јавен 
интерес. Пожарникарството е дел од единствениот систем за заштита и 
спасување во Републиката. 
 
  Со цел поттикнување на превентивните мерки за заштита од пожари, како 
редовна, традиционална манифестација се воведува ,,Месец за заштита од 
пожари“, која се одржува секоја година, во текот на месец мај. Заради негување на 
традициите на пожарникарството и одбележување на денот на формирањето на 
првата противпожарна единица во нашата земја, ”20 Мај” се прогласува за Ден на 
пожарникарството во Република Македонија и истиот традиционално се 
одбележува. 
 
 Заради гаснење на пожари, спасување на животот на граѓаните и заштита 
на имотот загрозени од пожари и експлозии, укажување на техничка помош при 
незгоди и опасни ситуации, како и извршување на други работи при несреќи и 
непогоди, се формираат противпожарни единици. Согласно член 5 став 3 од 
Законот за пожрникарството, Општина Берово формира Територијална 
противпожарна единица, која ја покрива и територијата на Општина Пехчево. 
Единицата покрива 974 км/2 опфатени околу 20 000 жители во две градски и 14 
селски населби. 
 
 Единицата брои 15 пожарникари, од кои: 

 5 пожарникари спасители 
 4 пожарникари - возачи на специјално возило 
 2 пожарникари - водачи на група 
 4 пожарникари - командир на одделение 

  
 Противпожарната единица е организирана и опремена со соодветна, 
меѓутоа дотраена техничка опрема и дотраени средства за гаснење на пожари, 
како и за извршување на другите задачи во рамките на надлежноста. Во иднина, 
Општината треба да има во предвид дека се работи за потрошен материјал и да 
обезбеди нова колективна и лична опрема, како и нови технички средства за 
гаснење на пожари, со цел ефикасно и ефективно извршување на работните цели 
и задачи на единицата.  
 Противпожарната единица е должна да презема мерки за гаснење на 
пожарот, односно отстранување на непосредната опасност за настанување на 
пожар, веднаш по дознавањето за настанатиот пожар или опасност за 
настанување на пожар.  
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 Покрај гаснењето на пожарите ТППЕ учествува и во вршењето на технички 
интервенции во рамките на  своите можности за која цел се спроведува и 
соодветна обука на вработените. Единицата учествува во давање помош при 
елементарни непогоди и други ситуации. За сите поголеми и покарактеристични 
интервенции се доставува посебна информација до градоначаникот на Општина 
Берово.  
 Заради поуспешно обавување на поставените работни задачи во текот на 
2021 предвидени се повеќе  вежбовни активности на ТППЕ Берово. Во текот на 
2021 ќе бидат организирани 6 поголеми вежби со учество на целата единица и 12 
помали вежби кои ќе бидат спроведувани во кругот на ТППЕ Берово.  
 За 2021 година од страна на вработените во ТППЕ предвидени се и посети 
на дрвната индустрија во Општина Берово и Општина Пехчево.   
 Заради подобрување на моторните способности редовно се обавуваат 
тренинг возења и користење на опремата која ја поседува единицата. За 
исправноста на опремата која ја поседува ТППЕ Берово се врши редовна 
контрола од страна на овластени лица од Дирекција за заштита и спасување, за 
што се изготвува записник.  
 Согласно важечките стандарди (ISO 9001:2015) за тековното работење на 
ТППЕ се води пропишана евиденција и се изготвува  годишната програма на 
единицата.  
 Техничкото опремување на единицата го врши Општина Берово согласно 
законските прописи и Правилниците а во рамките на своите можности. Исто така 
средствата за одржувањето на возилата и опремата паѓа на товар на Општина 
Берово.  
 Средствата за финансирање на противпожарната единица и 
организацијата за гаснењето на пожари се обезбедуваат од републичкиот буџет, 
буџетот на општината, и процентуален дел од: наплатени премии за осигурување 
на имот од пожар, наплатени премии за осигурување на моторните возила и 
осигурување од одговорност од употреба на моторните возила, средствата од 
наплатени парични казни за сторени прекршоци од областа на заштитата од 
пожари и експлозии, приходо од сопствени извори , доброволни прилози и 
слично.  
 Административно – техничките работи и книговодствените евиденции на 
противпожарната единица се преземаат и извршуваат од страна  на општинската 
администрација, согласно со закон.  
 Со оглед на тоа дека Територијалната противпожарна единица на Општина 
Берово ја покрива и територијата на Општина Пехчево, од страна на Општина 
Берово е предвидено да се склучи Договор за меѓуопштинска соработка со 
Општина Пехчево, за што досега се направени неколку обиди од страна на 
Општина Берово, нажалост неуспешни поради неприфаќањето на финансиските 
обврски од страна на Општина Пехчево за финансирање на дел од активностите 
на ТППЕ Берово.  
 ТППЕ Берово има интензивна соработка со ЈП Македонски Шуми Берово, 
ЈКПР „УСЛУГА“ Берово, Водостопанство Берово, ЕВН Македонија, Дирекција за 
заштита и спасување Подрачно Одделение Берово, Центар за управување со кризи 
Берово, Полициска Станица од Општа надлежност Берово и Граничната и 
Шумската полиција, со цел спречување на настанување на поголеми штетни 
последици по  граѓаните и материјалните добра во Општината.  
 Со вршењето на редовни контроли командирот има постојан увид во 
однесувањето, изгледот и работната дисциплина  на вработените при 
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извршувањето на работните задачи. Проверката на возилата задолжително ја 
прави секоја смена. Ажурирањето на планот за мобилизација и на картотеката на 
улици и објекти како и хидрантската мрежа се врши постојано од страна на 
командирот на ТППЕ.   
 Работното време во ТППЕ Берово е организирано во 24 часовно дежурство 
на смени од по 12 часа. Единицата располага со 2 авто – цистерни ФАП 14/14 со 
носивост од 7.000 l вода и 1 теренско возило Бремач со носивост од 2.000 l вода и 
1 теренско возило Опел Фронтера.Редовно се одржуваат контакти со 
противпожарните единици од соседните општини за поголема соработка на сите 
нивоа од противпожарната заштита. Заради зголемување на ефикасноста во 
дејствувањето и одржување на работната дисциплина командирот врши редовни 
контролни неделни активности. За непречено функционирање и спроведување на 
програмата командирот изготвува преглед  на потребни средства за ТППЕ 
Берово континуирано за секоја година, кој е во прилог на оваа програма изразен 
преку финансиска спецификација. 
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* Надлежности, работни 
цели и работни задачи 

Рокови за 
реализација 

Детален опис на работни цели 
и работни задачи 

1 Раководење со ТППЕ – командир 
на ТППЕ и командир на 
одделение во ТППЕ 

Континуирано, во текот на 
целата календарска година 

- Организирање на работата на 
територијалната противпожарна 
единица 

- Спасување на животот на граѓаните  
- Заштита на имотот на лица 

загрозени од пожари и експлозии 
2 Укажување на техничка помош 

при незгоди и опасни ситуации – 
сите вработени во ТППЕ 

Континуирано, во текот на 
целата календарска година 

- Пружање на помош во рамки на 
можностите на единицата 

3 Грижа за постоење на мобилност 
на единицата – командир на 
ТППЕ 

Континуирано, во текот на 
целата календарска година 

- Постојана комуникација со 
вработените  

- 12 часовно сменско работење 

4 Раководење, организирање и 
следење на работата на ТППЕ –  
командир на ТППЕ и командир на 
одделение во ТППЕ 

Континуирано, во текот на 
целата календарска година 

- Раководење на работата на ТППЕ 
- Организирање на сменско и месечно 

работење на ТППЕ 
- Следење на работата на ТППЕ преку 

постојана контрола на одделенијата 
во ТППЕ 

5 Изготвување на годишен план за 
работа на единицата – командир 
на ТППЕ 

На крајот  на годината за 
следната календарска година 
(декември) 

- Планирање на работата на ТППЕ по 
месеци и квартали за општи 
активности и надлежности 

6 Изготвување на годишна 
програма за работа на ТППЕ – 
командир на ТППЕ 

Континуирано, во текот на 
целата календарска година 

- Во програмата се предвидува опис 
на работата на ТППЕ за целата 
календарска година 

- Во расходи се евидентираат 
средствата кои се потребни за 
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тековно функционирање на ТППЕ 

7 Изготвување на извештај за 
работата на ТППЕ – командир на 
ТППЕ 

Континуирано, во текот на 
целата календарска година 

- Изготвување на месечен извештај – 
евидентирање на интервенции  

- изготвување на полугодишен 
извештај – евидентирање на 
интервенции и опис на 
интервенции 

- изготвување на годишен извештај  - 
детална евиденција и детален опис 
на интервенциите од страна на 
ТППЕ 

- собирање на информации и 
податоци за за настанати пожари 

- водење на евиденција за 
настанатите пожари , интервенции, 
експлозии и слично 

8 Постапување по важечките 
законски и подзаконски акти од 
областа на -заштитата и 
спасување – командир на ТППЕ и 
командир на одделение во ТППЕ 

Континуирано, во текот на 
целата календарска година 

- изготвување на службена 
информација кога е во прашање 
голема интервенција (голем пожар) 

9 Распоредување на работни 
задачи на вработените во ТППЕ – 
командир на ТППЕ и командир на 
одделение во ТППЕ  

Континуирано, во текот на 
целата календарска година 

- запознавање на вработените со 
нивните работни цели и задачи од 
систематизацијата на работни места 
на Општина Берово 

- постапување во ситуација на пожар 

10 Раководење на акцијата за 
гаснење на пожар – командир на 
ТППЕ и командир на одделение 
во ТППЕ 

Континуирано, во текот на 
целата календарска година 

- постапување во ситуација на пожар 
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11 Стручно усовршување – сите 
вработени 

Континуирано, во текот на 
целата календарска година 

- настава со вежбовни активности: - 6 
поголеми вежби со учество на 
целата единица (еднаш во два 
месеци) и 12 помали вежби (еднаш 
месечно) кои ќе бидат спроведувани 
во кругот на ТППЕ Берово 

- спроведување на неделна обука на 
вработените  

- реализација на тренинг возење  
- во соработка со ПП Сојуз на Берово 

организирање на квиз натпревар од 
областа на ПП заштитата (последен 
квартал од годината) 

12 Работна дисциплина – сите 
вработени 

Континуирано, во текот на 
целата календарска година 

- контрола на распоредот и 
користењето на работното време на 
вработените во ТППЕ од страна на 
непосредно претпоставените 

- покренување на дисциплинска 
постапка за утврдување на 
дисциплинска неуредност или 
дисциплински престап (доколку се 
јави потреба) од непосредно 
претпоставен 

- покренување на постапка за 
утврдување на материјална 
одговорност на вработените 
(доколку се направи материјална 
штета) од непосредно претпоставен 

- грижа за униформата и личната 
уредност на вработените согласно 
одредбите од важечките прописи од 
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страна на сите вработени 

13 Одржување на возилата и 
возниот парк – сите вработени 

Континуирано, во текот на 
целата календарска година 

- навремено распишување на тендери 
за потребите на ТППЕ 

- изготвување на анализи за 
потребите за ТППЕ за реализација 
на јавната набавка 

- евиденција на потрошено гориво за 
возилата 

- евидентирање на користење на 
моторните возила  

- одржување на хигиената во 
гаражите  

14 Одржување на опрема и 
средствата за гаснење на пожари 
– сите вработени 

Континуирано, во текот на 
целата календарска година 

- навремено набавување на средства 
за гаснење на пожари и нивно 
одржување 

- грижа за постоечката опрема и 
постојана проверка на истата 

15 Информирање и обука на 
населението за опасноста од 
пожари и елементарни непогоди 

Континуирано, во текот на 
целата календарска година 

- одржување на показни вежби на 
вработените во приватниот сектор 

- одржување на показни вежби на 
вработените во јавниот сектор 

- одржување на показни вежби на 
учениците во основните училишта 

- одржување на показни вежби на 
учениците во средното училиште 
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ФИНАНСИСКА СПЕЦИФИКАЦИЈА НА АКТИВНОСТИТЕ ОД ПРОГРАМАТА ЗА 
ТЕРИТОРИЈАЛНАТА ПРОТИВПОЖАРНА ЕДИНИЦА 

Реден Број Опис на активност Поединечно средства Вкупно средства 

К
о

м
у

н
а

л
н

и
 

у
сл

у
ги

 Електрична енергија 50.000,00 

285.000,000 
Греење 100.000,00 

Телефон 35.000,00 

Гориво и масла за моторни возила 100.000,00 

* Поправки и тековно одржување 200.000,00 200.000,00 

* Регистрација на возила 50.000,00 50.000,00 

* Осигурување за возилата 20.000 20.000 

* Обувки( Интервенциски чизми и летни чевли ) 260.000 260.000 

* Интервенциски ракавици 98.000 98.000 

ВКУПНО: 913.000,00 

 
 
Изготвил:     
Сашко Руменовски           

 Територјална противпожарна единица        
  

 Арх.бр.09-4056/1                                                                                                      СОВЕТ НА  ОПШТИНА БЕРОВО                                                                                           
15.12.2020 година                                                                                                              ПРЕТСЕДАТЕЛ 

 Берово                                                                                                                                                  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 О Г Р А М А 

                       за работа на Советот на Општина Берово за 2021 година 

 

Се објавува П Р О Г Р А М А за работа на Советот на Општина Берово за 2021 година, 

бр. 09-4057/1 што Советот на Општина Берово ја донесе на 42-та седница што се одржа 

на 15.12.2020 година. 

 

Бр.08-4075/23                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

15.12.2020 год.                                                                                Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                       Звонко Пекевски с.р. 

 

 

Врз основа на член 62 став 1 одЗаконот за локална самоуправа( Слузбен весник на РМ 

бр 5/02), а во врска со член 19 став 2 точка 3 од Статутот на Општина Берово (Сл. 

Весник на Општина Берово бр. 13/02, 18/07, 30/08,  20/10 и 20/19) и согласно член 128 

од Деловникот за работа на Советот на Општина Берово (Сл. Весник на Општина 

Берово бр. 18/07), Советот на Општина Берово на 42-та седница одржана  на 15.12.2020 

година донесе: 

                                                          П Р О Г Р А М А 

                       за работа на Советот на Општина Берово за 2021 година 

 

I.ОПШТ ДЕЛ 

 

Програмата за работа на Советот на Општина Берово за 2021 година се базира 

на надлежностите на Советот пропишани со Уставот на Република Северна 

Македонија, Законот за локална самоуправа, Законот за вработените во јавен сектор и 

другите закони кои се однесуваат на функционирањето на локалната самоуправа како и 

Статутот на Општина Берово и Деловникот за работа на Советот на Општина Берово. 

 

Програмата ги овозможува основните насоки по кои ќе се раководи Советот, 

обезбедува транспарентност, но и простор за нејзино проширување и дополнување од 

овластени предлагачи и други заинтересирани субјекти и поедници. 

 

II.ПОСЕБЕН ДЕЛ 

 

1.КВАРТАЛ  ЈАНУАРИ-МАРТ 

 

1.1 Квартален извештај (четврт  квартал) за извршување на Буџетот на Општина 

Берово за 2020 година 

Изработува :Одделение за финансиски прашања 

Разгледува :Комисија за финасирање, буџет и ЛЕР 

Усвојува :Совет на Општина Берово 
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1.2 Завршна сметка на буџетот на Општина Берово за 2020 година 

Изработува :Одделение за финансиски прашања 

Разгледува :Комисија за финасирање, буџет и ЛЕР 

Усвојува :Совет на Општина Берово 

 

1.3 Извештај за работата на ЈПКР „Услуга“- Берово за 2020 година 

Изработува:  ЈКПР „Услуга“- Берово 

Разгледува :Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната 

средина 

Усвојува :Совет на Општина Берово 

 

1.4 Финасиски извештај за работата на ЈПКР „Услуга“- Беовоза 2020 година 

Изработува:  ЈПКР „Услуга“- Берово 

Разгледува :Комисија за финасирање, буџет и ЛЕР 

Усвојува: Совет на Општина Берово 

 

1.5 Финасиски извештај од завршната сметка на ОСУ „АцоРусковски“- Берово за 

2020 година 

Изработува: ОСУ „АцоРусковски“- Берово 

Разгледува:  Комисија за финасии, буџет и ЛЕР 

Усвојува:  Совет на Општина Берово 

 

1.6  Финасиски извештај од завршна сметка на општинските основни училишта 

за 2020 година 

Изработува:  ООУ „ДедоИљоМалешевски“ -Берово 

                        ООУ„ НиколаПетровРусински“-с.Русиново 

Разгледува: Комисија за финасии, буџет и ЛЕР 

Усвојува: Совет на Општина Берово 

 

1.7  Финасиски извештај одзавршна сметка на Општинската Јавна Установа за 

деца, Детска градинка „23 –ти Август“ – Берово за 2020 година 

Изработува :ОЈУДГ „ 23-ти Август“- Берово 

Разгледува:  Комисија за финасии, буџет и ЛЕР 

Усвојува:Совет на Општина Берово 

 

1.8 Финасиски извштеј од завршна сметка на Домот на културата „ Димитар 

Беровски“- Берово за 2020 година 

Изработува :Дом на Култура „Димитар Беровски“ -  Берово 

Разгледува :Комисија за финасии, буџет и ЛЕР 

Усвојува :Совет на Општина Берово 

 

1.9 Извештај за реализација на Програмата за работа на Домот на културата „ 

Димитар Беровски“- Берово за 2020 година 

Изработува :Дом на Култура „ Димитар Беровски“-  Берово 

Разгледува:Комисија за јавни дејности 

Усвојува: Совет на Општина Берово 

 

1.10 Извештај за работата на ПС-  Берово за  2020 година 

Изработува: ПС- Берово 

Разгледува: Комисија за општествени дејности 
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Усвојува: Совет на Општина Берово 

 

 

1.11Извештај за реализација на Програмата за работа на ОЈУСЗСЛ ‚‚ Д-р Иван 

Влашки‘‘ –Берово за 2020 година 

Изработува :ОЈУСЗСЛ‚‚ Д-р Иван Влашки„„ -Берово 

Разгледува:Комисија за јавни дејности 

Усвојува: Совет на Општина Берово 

 

1.12 Финансиски извештај за ОЈУСЗСЛ ‚‚ Д-р Иван Влашки‘‘ –Берово за  2020 

годинаИзработува : ОЈУСЗСЛ ‚‚ Д-р Иван Влашки„„ -Берово 

Разгледува: Комисија за финасирање ,буџет и ЛЕР 

Усвојува: Совет на Општина Берово 

 

1.13 Извештај на ТППЕ -  Берово за  2020 година 

Изработува: ТППЕ- Берово 

Разгледува: Комисија за општествени дејности 

Усвојува: Совет на Општина Берово 

 

2. КВАРТАЛ АПРИЛ-ЈУНИ 

 

2.1 Квартален извештај (прв квартал) за извршување на Буџетот на Општина 

Берово во 2021 година 

Изработува:  Одделение за финансиски прашања 

Разгледува :Комисија за финасирање, буџет и ЛЕР 

Усвојува:  Совет на Општина Берово 

 

2.2 Извештај за административни приходи (локални даноци и комунални такси) 

за 2020 година 

Изработува :Одделение за финансиски прашања 

Разгледува:Комисија за финасирање, буџет и ЛЕР 

Усвојува :Совет на Општи на Берово 

 

2.3 Финасиски извештај за работата на ЈПКР „Услуга“- Берово за прво 

тромесечие за 2021 година 

Изработува:  ЈПКР „Услуга“- Берово 

Разгледува: Комисија за финасирање, буџет и ЛЕР 

Усвојува: Совет на Општина Берово 

 

2.4 Извештај за реализација на програмата за изградба, реконструкција и 

одржување на локални патишта и улици на Општина Берово за 2020 година 

Изработува: Одделение за комунални дејности и заштита на животната средина 

Разгледува: Комисија за урбанизам , комунални дејности и заштита на животната 

средина 

Усвојува: Совет на Општина Берово 

 

2.5  Извештај за реализација на Програмата за уредување на градежно земјиште 

на Општина Берово за 2020 година 

Изработува : Секторот за комунални работи,  заштита на животна средина, урбанизам 

и ЛЕР 



15.12.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.39 146 

Разгледува : Комисија за урбанизам , комунални дејности и заштита на животна 

средина 

Усвојува : Совет на Општина Берово 

 

2.6  Извештај за реализација на Програмата за одржување на јавно осветлување 

на Општина Берово за 2020 година 

Изработува: Одделение за комунални дејности и заштита на животна средина 

Разгледува: Комисија за урбанизам , комунални дејности и заштита на животна 

средина 

Усвојува: Совет на Општина Берово 

 

2.7 Извештај за реализација на Програмата за урбанистичките плановина 

Општина Берово за 2020 година 

Изработува: Одделение за урбанизам 

Разгледува: Комисија за урбанизам , комунални дејности и заштита на животна 

средина 

Усвојува: Совет на Општина Берово 

 

2.8 Извештај за реализација на Програмата за работа во областа на располагање 

со градежно земјиште во сопственост на Република Северна Македонија на 

подрачјето на Општина Берово за 2020 година 

Изработува: Одделение за урбанизам 

Разгледува: Комисија за урбанизам и  комунални дејности и заштита на животната 

средина 

Усвојува: Совет на Општина Берово 

 

2.9 Извештај за реализација на програмата за активностите на општина Берово за 

2020 година во областа на локалниот развој, меѓународната соработка и јавни 

дејности во областа на комуникациите, односите со јавноста и меѓународната 

соработка. 

Изработува: Одделение за јавни дејности 

Разгледува:  Комисија за јавни дејности 

Усвојува: Совет на Општина Берово 

 

2.10 Извештај за реализација на програмата за одржување на јавна чистота на 

Општина Берово за 2020 година 

Изработува: Одделение за комунални дејности и заштита на животната средина 

Разгледува: Комисија за урбанизам , комунални дејности и заштита на животната 

средина 

Усвојува: Совет на Општина Берово 

 

 

 

2.11 Извештај за реализација на Програмата за одржување на јавно зеленило на 

Општина Берово за 2020 година 

Изработува: Одделение за комунални дејности и заштита на животната средина 

Разгледува: Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната 

средина 

Усвојува:Совет на Општина Берово 
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2.12 Извештај за реализација на Програмата за активностите на Општина Берово 

во областа на социјалната заштита за 2020 година 

Изработува: Одделение за јавни дејности 

Разгледува: Комисија за јавни дејности 

Усвојува: Совет на Општина Берово 

 

2.13 Извештај за реализација на програмата за развој на спортот и рекреативните 

активности на граѓаните на Општина Берово за 2020 година 

Изработува: Одделение за јавни дејности 

Разгледува: Комисија за јавни дејности 

Усвојува: Совет на Општина Берово 

 

2.14 Извештај за реализација на програмата за активностите на Општина Берово 

во областа на културата за 2020 година 

Изработува: Одделение за јавни дејности 

Разгледува: Комисија за јавни дејности 

Усвојува: Совет на Општина Берово 

 

2.15 Извештај за реализација на програмата за активностите на Општина Берово 

во областа на туризмот за 2020 година 

Изработува: Одделение за локален економски развој 

Разгледува: Комисија за јавни дејности 

Усвојува: Совет на Општина Берово 

 

2.16 Извештај за реализација на Г2 Програмата за активностите на Општина 

Берово во областа на енергетската ефикасност за 2020 година 

Изработува: Одделение за локален економски развој 

Разгледува: Комисија за јавни дејности 

Усвојува: Совет на Општина Берово 

 

2.17 Извештај за реализација на програмата за други комунални дејности третман 

на кучиња скитници и други нерегистрирани кучиња за 2020 година 

Изработува: Оделение за комунални дејности и заштита на животна средина 

Разгледува: Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животна средина 

Усвојува: Совет на Општина Берово 

 

2.18. Предлог програма за вклучување на Ромите согласно Локалниот акционен 

план на Општина Берово за 2021 година 

 

Изработува: Одделение за локален економски развој 

Разгледува: Комисија за јавни дејности 

Усвојува: Совет на Општина Берово 

 

2.19 Извештај за реализација на Програмата за спроведување на општите мерки 

за заштита на населението од заразни болести во 2020 година 

Изработува: Оделение за комунални дејности и заштита на животна средина 

Разгледува: Комисија за урбанизам,  комунални дејности и заштита на животна 

средина 

Усвојува: Советна Општина Берово 
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2.20 Извештај за реализација на Програмата за зимско одржување на локални 

улици и патишта во Општина Берово со оперативен план за сезона 2020/2021 

 

Изработува: Оделение за комунални дејности и заштита на животна средина 

Разгледува: Комисија за урбанизам,  комунални дејности и заштита н аживотна 

средина 

Усвојува: Совет на Општина Берово 

 

2.21 Извештај за реализација на Програмата за заштита од штетно дејство на 

водите –Општински Акционен план за чистење на природни водотеци и речни 

корита во сливот на река Брегалница за 2020 година 

 

Изработува: Оделение за комунални дејности и заштита на животна средина 

Разгледува: Комисија за урбанизам,  комунални дејности и заштита наживотна средина 

Усвојува: Совет на Општина Берово  

 

 

2.22  Извештај за реализација на Г1 Програмата за подршка на локалниот 

економски развој на Општина Берово за 2020 година  

 

Изработува: Одделение за локален економски развој 

Разгледува: : Комисија за финасирање, буџет и ЛЕР 

Усвојува: Совет на Општина Берово 

 

2.23 Информација за состојбите со дивите депонии воОпштина Берово 

Изработува: Одделението за комунални дејности и заштита на животната средина во 

соработка со ЈКПР Услуга Берово 

Разгледува: Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната 

средина 

Усвојува: Совет на Општина Берово 

 

 

2.24 Информација за имотот на Општина Берово со осврт на имотот на Mесните 

заедници 

Изработува : Комисија за утврдување на вредноста на имотот на Општина Берово 

Разгледува: Комисија за финасирање, буџет и ЛЕР 

Усвојува: Советна Општина Берово 

 

 

3. КВАРТАЛ ЈУЛИ-СЕПТЕМВРИ 

 

3.1 Квартален извештај (втор квартал) за извршување на Буџетот на Општина 

Берово во 2021 година 

Изработува: Одделение за финансиски прашања 

Разгледува: Комисија за финасирање, буџет и ЛЕР 

Усвојува: Совет на Општина Берово 

 

 

3.2 Извештај за работата на ОСУ „АцоРусковски“- Берово за учебната 2020/2021 

година 

Изработува: ОСУ „АцоРусковски“-Берово 
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Разгледува: Комисија за јавни дејности 

Усвојува: Совет на Општина Берово 

 

3.3 Извештај за работата на општинските основни училишта за учебната 

2020/2021 година 

Изработува: ООУ „Дедо Иљо Малешевски“ -Берово 

                       ООУ  „Никола Петров Русински“ -с.Русиново 

Разгледува: Комисија за јавни дејности 

Усвојува: Совет на Општина Берово 

 

3.4 Извештај за работата на Општинската Јавна Установа за деца, Детска 

градинка „23-ти Август“- Берово за учебната 2020/2021 година 

Изработува:  ОЈУДГ „23-ти Август“- Берово 

Разгледува :Комисија за јавни дејности 

Усвојува: Совет на Општина Берово 

 

3.5  Предлог  Годишна програма за работата на „ОСУ АцоРусковски“- Берово за 

учебната 2021/2022година 

Изработува: ОСУ „Ацо Русковски“-Берово 

Разгледува: Комисија за јавни дејности 

Усвојува: Совет на Општина Берово 

 

3.6  Предлог  Годишна програма за работа на општинските основни училишта во 

Општина Берово во учебната 2021/2022 година 

Изработува: ООУ„ Дедо Иљо Малешевски“ -Берово и 

                       ООУ„ Никола Петров Русински“-с. Русиново 

Разгледува: Комисија за јавни дејности 

Усвојува: Совет на Општина Берово 

 

 

3.7  Предлог  Годишна програма за работата на ОЈУДГ  Детска градинка „23-ти  

Август“- Берово за учебната 2021/2022 година 

Изработува:   ОЈУДГ „23-ти Август“- Берово 

Разгледува: Комисија за јавни дејности 

Усвојува: Совет на Општина Берово 

 

3.8 Извештај од ПС -  Берово за период јануари/јуни од 2021 година 

Изработува: ПС- Берово 

Рагледува :Комисија за општествени дејности 

Усвојува: Совет на Општина Берово 

 

3.9 Извештај за работата на ТППЕ -  Берово за период јануари/јуни од  2021 

година 

Изработува: ТППЕ - Берово 

Рагледува: Комисија за општествени дејности 

Усвојува: Совет на Општина Берово 

 

 

3.10 Финасиски извештај за ЈПКР„ Услуга“- Берово по сектори за период јануари-

јуни 2021 година 

Изработува:  ЈПКР„ Услуга “- Берово 
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Разгледува: Комисија за финасирање ,буџет и ЛЕР 

Усвојува: Совет на Општина Берово 

 

3.11 Финасиски извештај за ОЈУСЗСЛ „ Д-р ИванВлашки“ –Берово за период 

јануари-јуни 2021 година 

Изработува: ОЈУСЗСЛ „ Д-р ИванВлашки“ 

Разгледува: Комисија за финасирање ,буџет и ЛЕР 

Усвојува: Совет на Општина Берово 

 

3.12.Предлог  Годишен план за вработување на Општина Берово за 2022 година 
 

Изработува: Одделение за управување со човечки ресурси 

Разгледува: Комисија за јавни дејности 

Усвојува: Совет на Општина Берово 

 

3.13.Предлог  Годишен план за вработување на ОСУ „Ацо Русковски“ за 2022 

година 
 

Изработува: ОСУ „АцоРусковски“-Берово 

Разгледува: Комисија за јавни дејности 

Усвојува: Совет на Општина Берово 

 

3.14.Предлог  Годишен план за вработување на ООУ„ Дедо Иљо Малешевски“ за 

2022 година 

Изработува: ООУ„ Дедо Иљо Малешевски“ -Берово 

Разгледува: Комисија за јавниде јности 

Усвојува: Совет на Општина Берово 

 

3.15.Предлог  Годишен план за вработување на ООУ„ Никола Петров Русински“ 

за 2022 година 
Изработува: ООУ„ Никола Петров Русински“-с. Русиново 

Разгледува: Комисија за јавни дејности 

Усвојува: Совет на Општина Берово 

 

3.16.Предлог Годишен план за вработување на ОЈУДГ „ 23 –ти Август“ за 2022 

година 
 

Изработува:   ОЈУДГ „23-ти Август“- Берово 

Разгледува: Комисија за јавни дејности 

Усвојува: Совет на Општина Берово 

 

3.17.Предлог  Годишен план за вработување на Дом на Култура „Димитар 

Беровски“ за 2022 година 
Изработува: Дом на Култура „ Димитар Беровски“- Берово 

Разгледува: Комисија за јавни дејности 

Усвојува: Совет на Општина Берово 

 

3.18.Предлог  Годишен план за вработување на ОЈУСЗСЛ Д-р. „Иван Влашки“ за 

2022 година 
 

Изработува : ОЈУСЗСЛ „ Д-р. Иван Влашки“-Берово 
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Разгледува: Комисија за јавни дејности 

Усвојува: Совет на Општина Берово 

 

3.19.Предлог  Годишен план за вработување на ЈПКР „Услуга“ – Берово за 2022 

година 
 

Изработува:  ЈПКР „Услуга“- Берово 

Разгледува: Комисија за јавни дејности 

Усвојува : Совет на Општина Берово 

 

3.20.Предлог  Годишен план за вработување на ТППЕ- Берово за 2022 година 
 

Изработува: Одделение зауправување сочовечки ресурси 

Разгледува :Комисија за јавни дејности 

Усвојува: Совет на Општина Берово 

 

4.КВАРТАЛ ОКТОМВРИ- ДЕКЕМВРИ 

 

4.1 Квартален извештај (трет квартал) за извршување на Буџетот на Општина 

Берово во 2021 година 

Изработува:  Одделение за финансиски прашања 

Разгледува: Комисија за финасирање, буџет и ЛЕР 

Усвојува: Совет на Општина Берово 

 

4.2 Предлог Одлука за измени и дополнувања на Буџетотна Општина Берово 

(Ребаланс за 20201 година) 

Изработува: Одделение за финансиски прашања 

Разгледува: Комисија за финасирање, буџет и ЛЕР 

Усвојува: Совет на Општина Берово 

 

4.3 Предлог  Програми за развој 

Предлагач: Градоначалник на Општина Берово 

Изработува: Одделение за финансиски прашања 

Разгледува: Комисија за финасирање, буџет и ЛЕР 

Усвојува: Совет на Општина Берово 

4.4 Предлог  Програма за изградба, реконструкција и одржување на локални 

патишта и улици на територијата на Општина Берово за 2022 година 
Изработува: Сектор за комунални дејности и заштита на животната средина, 

урбанизам и локален економски развој 

Разгледува: Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита наживотната 

средина 

Усвојува: Совет на Општина Берово 

 

4.5 Предлог  Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на 

Општина Берово за 2022 година 
Изработува: Сектор за комунални дејности, заштита на животната средина, урбанизам 

и локален економски развој 

Разгледува: Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната 

средина 

Усвојува: Совет на Општина Берово 
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4.6  Предлог  Програма за изградба, реконструкција и одржување на јавно 

осветлување на Општина Берово за 2022година 

Изработува: Одделение за комунални дејности и заштита на животната средина 

Разгледува: Комисија за урбанизам,  комунални дејности и заштита на животната 

средина 

Усвојува:  Совет на Општина Берово 

 

4.7 Предлог  Програма за Урбанистички планови на Општина Берово за 2022 

година 

Изработува: Одделение за урбанизам 

Разгледува: Комисија за урбанизам , комунални дејности и заштита на животната 

средина 

Усвојува: Совет на Општина Берово 

 

4.8 Предлог  Програма за работа во областа на располагање со градежното 

земјиште во сопственост на Република Северна Македонија на подрачјето на 

Општина Берово за 2022 година 

Изработува: Одделение за урбанизам 

Разгледува: Комисија за урбанизам и  комунални дејности и заштита на животната 

средина 

Усвојува: Совет на Општина Берово 

 

4.9 Предлог  Програма за активностите на општина Берово за 2022 година во 

областа на комуникациите, односите со јавноста и меѓународната соработка 

Изработува: Одделение за јавни дејности 

Разгледува: Комисија за јавни дејности 

Усвојува: Совет на Општина Берово 

 

4.10 Предлог  Програма за одржување на јавна чистота на Општина Берово за 

2022 година 

Изработува: Одделение за комунални дејности и заштита на животната средина 

Разгледува :Комисија за урбанизам и  комунални дејности и заштита на животната 

средина 

Усвојува: Совет на Општина Берово 

 

4.11  Предлог  Програма за одржување на јавно зеленило на Општина Берово за 

2022 година 

Изработува: Одделение за комунални дејности и заштита на животната средина 

Разгледува: Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната 

средина 

Усвојува: Совет на Општина Берово 

 

4.12  Предлог Програма за активностите на Општина Берово во областа на 

социјалната заштита за 2022 година 

Изработува: Одделение за јавни дејности 

Разгледува: Комисија за јавн идејности 

Усвојува: Совет на Општина Берово 

 

4.13  Предлог Програма за развој на спортот и рекреативните активности на 

граѓаните на Општина Берово за 2022 година 

Изработува: Одделение за јавни дејности 
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Разгледува: Комисија за јавни дејности 

Усвојува: Совет на Општина Берово 

 

4.14  Предлог Програма за активностите на Општина Берово во областа на 

културата за 2022 година 

Изработува: Одделение за јавни дејности 

Разгледува: Комисија за јавни дејности 

Усвојува: Совет на Општина Берово 

 

4.15  Предлог Програма за активностите на Општина Берово во областа на 

туризмот за 2022 година 

Изработува: Одделение за локален економски развој 

Разгледува: Комисија за јавни дејности 

Усвојува: Совет на Општина Берово 

 

4.16  Предлог  Програма за активностите на Општина Берово во областа на 

енергетската ефикасност за 2022 година 

Изработува: Одделение за локален економски развој 

Разгледува: Комисија за јавни дејности 

Усвојува: Совет на Општина Берово 

 

 4.17  Предлог Г1 Програма за подршка на локалниот економски развој на 

Општина Берово за 2020 година  

 

Изработува: Одделение за локален економски развој 

Разгледува: Комисија за финасирање, буџет и ЛЕР 

Усвојува: Совет на Општина Берово 

 

4.18  Предлог Програма за други комунални дејности и третман на кучиња 

скитници и други нерегистрирани кучиња за 2022 година 

Изработува: Оделение за комунални дејности и заштита на животна средина 

Разгледува: Комисија за урбанизам,  комунални дејности и заштита на животна 

средина 

Усвојува: Совет на Општина Берово 

 

4.19  Предлог Програма за работа на Домот на културата „ Димитар Беровски“- 

Берово за 2022 година 

Изработува: Дом на Култура „ Димитар Беровски“- Берово 

Разгледува: Комисија за јавни дејности 

Усвојува: Совет на Општина Берово 

 

4.20  Предлог Програма за работа на ЈПКР „Услуга“- Берово за  2022 година 

Изработува:  ЈПКР „Услуга“- Берово 

Разгледува: Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животна средина 

Усвојува: Совет на Општина Берово 

 

4.21 Програма за работата на ТППЕ на Општина Берово за  2022 година 

Изработува: ТППЕ- Берово 

Рагледува: Комисија за општествени дејности 

Усвојува: Совет на Општина Берово 
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4.22 Предлог  Буџет на Општина Берово за 2022 година 
Предлагач :Градоначалник на Општина Берово 

Изработува: Одделение за финансиски прашања 

Разгледува: Комисија за финасирање, буџет и ЛЕР 

Усвојува: Совет на Општина Берово 

 

4.23 Предлог  Буџетски календар на Општина Берово за 2022 година 
Изработува: Одделение за финансиски прашања 

Разгледува: Комисија за финасирање, буџет и ЛЕР 

Усвојува: Совет на Општина Берово 

 

4.24 Предлог  Одлука за извршување на Буџетот на Општина Берово за 2022 

година 
Предлагач: Градоначалник на Општина Берово 

Изработува: Одделение за правни и општи работи и Одделение за финансиски 

прашања 

Разгледува: Комисија за финасирање, буџет и ЛЕР 

Усвојува: Совет на Општина Берово 

 

4.25 Информација на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот и 

патиштата на Општина Берово за 2021 година 
Изработува: Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот и патиштата на 

Општина Берово 

Разгледува: Комисија за општествени дејности 

Усвојува: Совет на Општина Берово 

 

4.26 Предлог  Календар за одбележување на празници и манифестации за 2022 

година 
Изработува: Комисија за одбележување напразници и доделување на награди и 

признанија со Одделениетона ЛЕР 

Разгледува и Усвојува: Совет на Општина Берово 

 

4.27 Предлог  Програма за работа на Советот на Општина Берово за 2022 година 

Изработува: Комисија за изработка на Програма за работа на Советот на Општина 

Берово  со Одделение за правни и општи  работи 

Разгледува и Усвојува: Совет на Општина Берово 

 

4.28 Предлог  Програма за работа на ОЈУСЗСЛ „ Д-р Иван Влашки“ – Берово за  

2022 година 

Изработува: ОЈУСЗСЛ „ Д-р Иван Влашки“ 

Разгледува: Комисија за јавни дејности 

Усвојува: Совет на Општина Берово 

 

4.29 Предлог  Програма за вклучување на Ромите согласно Локалниот акционен 

план на Општина Берово за 2022 година 

 

Изработува: Одделение за локален економски развој 

Разгледува: Комисија за јавни дејности 

Усвојува: Совет на Општина Берово 
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4.30 Предлог  Програма за спроведување на општите мерки за заштита на 

населението од заразни болести во 2022 година 

Изработува: Оделение за комунални дејности и заштита на животна средина 

Разгледува: Комисија за урбанизам,  комуналнидејности и заштита на животна средина 

Усвојува: СоветнаОпштинаБерово 

 

4.31 Предлог  Програма за зимско одржување на локални улици и патишта во 

Општина Берово со оперативен план за сезона 2021/2022 година 

 

Изработува: Оделение за комунални дејности и заштита на животна средина 

Разгледува: Комисија за урбанизам,  комунални дејности и заштита на животна 

средина 

Усвојува: Совет на Општина Берово 

 

4.32 Предлог  Програма за заштита од штетно дејство на водите , Општински 

Акционен план за чистење на природни водотеци и речни корита во сливот на 

река Брегалница за 2022 година 

 

Изработува: Оделение за комунални дејности и заштита на животна средина 

Разгледува: Комисија за урбанизам,  комунални дејности и заштита на животна 

средина 

Усвојува: Совет на Општина Берово 

 

III.НОРМАТИВЕН ДЕЛ 

 

Овој дел од Програмата за работа на Советот на Општина Берово за 2021 година ја 

регулира нормативната дејност на Советот односно донесување на програми, одлуки 

,решенија и заклучоци на надлежност на Советот, како и акти за усогласување на 

постојните прописи и прописите што ќе бидат донесени во текотна 2021 година од 

страна на државните органи. 

Матерјалите утврдени со Програмата и другите акти по кои Советот ќе се произнесува 

во текот на 2021 година, претходно ќе ги разгледаат Комисиите при Советот на 

Општина Берово, согласно надлежностите утврдени со Статутот на Општина Берово и 

Деловникот за работа на Советот на Општина Берово. 

 

IV.ЗАВРШЕН ДЕЛ 

 

За извршување на Програмата се задолжуваат предлагачите, изготвувачите и сите 

останати учесници кои треба да се придржуват на роковите утврдени во Програмата. 

Во текот на  2021 година, Советот на Општина Берово ке ги разгледува и сите 

дополнителни содржини што ќе произлезат од тековното работење. 

Кварталните извештаи ќе се донесуаат во секој квартал, а ќе се разглрдуваат на првата 

наредна седница на секој квартал. 

 

Оваа Програма влегува на сила наредниот ден од денот на објавувањето во Службен 

гласник на Општина Берово. 

 

Бр.09-4057/1                                                                                

15.12.2020 година,Берово                                                       Совет на Општина Берово 

Берово                                                                                                   Претседател 

                                                                                                         Јован  Матеничарски с.р. 
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Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на 

РМ“бр.5/02) и член 19 став 2 точка 29 од Статутот на Општина Берово („Сл.гласник на 

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

42-та седница одржанa на 15.12.2020 година донесе: 

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на Годишната Програма за работа на 

ОЈУСЗСЛ “д-р Иван Влашки” Берово за 2021 година 

 

1. Советот на Општина Берово ја усвои ОЈУСЗСЛ “д-р Иван Влашки” Берово за 

2021 година, Бр.0102-150/1 од 27.11.2020 година. 

 

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на донесувањето, а ќе се 

објави  во „Службен гласник на Општина Берово“. 

 

Бр.09-4058/1                                                                         Совет на Општина Берово 

15.12.2020 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 Годишната Програма за работа на 

Дом на култура “Димитар Беровски” Берово за 2021 година 

 

 

Се објавува З А К Л У Ч О К за усвојување на Годишната Програма за работа на Дом 

на култура “Димитар Беровски” Берово за 2021 година, бр. 09-4059/1 што Советот на 

Општина Берово го донесе на 42-та седница што се одржа на 15.12.2020 година. 

 

 

 

Бр.08-4075/25                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

15.12.2020 год.                                                                                Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                       Звонко Пекевски с.р. 
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Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на 

РМ“бр.5/02) и член 19 став 2 точка 29 од Статутот на Општина Берово („Сл.гласник на 

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

42-та седница одржанa на 15.12.2020 година донесе: 

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на Годишната Програма за работа на 

Дом на култура “Димитар Беровски” Берово за 2021 година 

 

 

 

1. Советот на Општина Берово ја усвои Годишната Програма за работа на Дом на 

култура “Димитар Беровски” Берово за 2021 година, Бр.01-139/1 од 07.12.2020 

година. 

 

 

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на донесувањето, а ќе се 

објави  во „Службен гласник на Општина Берово“. 

 

Бр.09-4059/1                                                                         Совет на Општина Берово 

15.12.2020 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 подигање спомен обележје  

на четворицата загинати бранители од Општина Берово 

 во воениот конфликт во 2001 година 

 

Се објавува О Д Л У К А за подигање спомен обележје на четворицата загинати 

бранители од Општина Берово во воениот конфликт во 2001 година, бр. 09-4060/1 што 

Советот на Општина Берово ја донесе на 42-та седница што се одржа на 15.12.2020 

година. 

 

 

 

Бр.08-4075/26                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

15.12.2020 год.                                                                                Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                       Звонко Пекевски с.р. 
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Врз основа на член 5 и член 18 од Законот за меморијални споменици и спомен 

обележја („Службен весник на Република Македонија” бр. 66/04, 89/08 и 152/15), член 

62 од Законот за локалната самоуправа (“Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и Програмата за 

одбележување на значајни настани и истакнати личности со спомен-обележја во 

Општина Берово Бр.09-4039/1 од 15.12.2020 година, а во врска со Иницијативата на 

Министерството за одбрана, Генералштаб на Армијата, Команда за опреации, Воена 

Пошта 4420 Бр.29-596/1 од 22.07.2020 година, примена во Општина Берово со Бр.09-

2289/1 од 23.07.2020 година и Заклучокот на Советот на Општина Берово за прифаќање 

на иницијативата Бр.09-2289/2 од 29.07.2020 година, Советот на општина Берово на 42-

та седница одржана на ден 15.12.2020 година, ја донесе следната: 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПОДИГАЊЕ СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈЕ  

НА ЧЕТВОРИЦАТА ЗАГИНАТИ БРАНИТЕЛИ ОД ОПШТИНА БЕРОВО 

 ВО ВОЕНИОТ КОНФЛИКТ ВО 2001 ГОДИНА 

 

Член 1 

Се донесува Одлука за подигање спомен-обележје на четворицата бранители (Зоран 

Бубевски, Николчо Пехчевски, Љупчо Мирчовски и Димитар Двојаковски) од општина 

Берово кои загинаа во воениот конфликт во 2001 година. 

Член 2 

Потребните средства за подигање на спомен-обележјето, уредување на локацијата и 

слично ќе ги обезбеди Општина Берово, Министерството за одбрана Генералштаб на 

Армијата Команда за опреации Воена Пошта 4420, како и по пат на донација од 

физички и правни лица. 

Член 3 

Средствата потребни за чување, одржување и заштита на спомен-обележјето ќе се 

обезбедат од Буџетот на Општина Берово. 

Член 4 

Спомен-обележјето на четворицата загинати бранители:Зоран Бубевски, Николчо 

Пехчевски, Љупчо Мирчовски и Димитар Двојаковски ќе биде поставено на КП 2144 

КО Берово. 

Член 5 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавена во 

„Сл.гласник на Општина Берово“.  

 

Бр.09-4060/1                                                                 СОВЕТ НА ОПШТИНА БЕРОВО 

15.12.2020 година                                                                           Претседател 

Берово                                                                                      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 

О Д Л У К А 

за формирање одбор за подигање на спомен – обележje  

на четворицата загинати бранители од Општина Берово 

 во воениот конфликт во 2001 година 

 

Се објавува О Д Л У К А за формирање одбор за подигање на спомен – обележje на 

четворицата загинати бранители од Општина Берово во воениот конфликт во 2001 година, бр. 

09-4061/1 што Советот на Општина Берово ја донесе на 42-та седница што се одржа на 

15.12.2020 година. 

 

Бр.08-4075/27                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

15.12.2020 год.                                                                                Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                       Звонко Пекевски с.р. 

 

Врз основа на член 18 став 2 од Законот за меморијални споменици и спомен обележја 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 66/04, 89/08 и 152/15), член 62 од Законот за 

локалната самоуправа (“Сл.весник на РМ“ бр.5/02), а во врска со Одлуката на Советот на 

Општина Берово за подигање спомен обележије на четворицата загинати бранители од 

општина Берово во воениот конфликт во 2001 година Бр.09-4060/1 од 15.12.2020 година, 

Советот на општина Берово на 42-та седница одржана на ден 15.12.2020 година, ја донесе 

следната: 

О Д Л У К А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ ОДБОР ЗА ПОДИГАЊЕ НА СПОМЕН – ОБЕЛЕЖJE  

НА ЧЕТВОРИЦАТА ЗАГИНАТИ БРАНИТЕЛИ ОД ОПШТИНА БЕРОВО 

 ВО ВОЕНИОТ КОНФЛИКТ ВО 2001 ГОДИНА 

 

Член 1 

Со оваа Одлука се формира Одбор за подигање на спомен обележје на четворицата бранители 

(Зоран Бубевски, Николчо Пехчевски, Љупчо Мирчовски и Димитар Двојаковски) од општина 

Берово кои загинаа во воениот конфликт во 2001 година. 

Член 2 

Одборот за подигање на спомен обележје ќе го сочинуваат : 

1. Биљана Марковска - претседател 

2. Драги Трнковски - член 

3. Васил Пиличовски - член 

4. Војо Муцунски – член 

5. Киро Механџиски - член 

6. Герасим Гриовски - член 

7. Предраг Монев -член 

8. Фахрудин Мустафов-член 

9. Славица Фурнаџиска-член 

со мандат до завршување на спомен обележјето. 

Член 3 

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на Општина 

Берово“.  

 

Бр.09-4061/1                                                                 СОВЕТ НА ОПШТИНА БЕРОВО 

15.12.2020 година                                                                           Претседател 

Берово                                                                                      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 

О Д Л У К А 

за oтпочнување на постапка за 

 „Измена и дополна на УПВНМ за тур.нас. Беровско езеро“  

на дел од Урбан Блок 2, Општина Берово 

 

Се објавува О Д Л У К А за oтпочнување на постапка за „Измена и дополна на УПВНМ 

за тур.нас. Беровско езеро“ на дел од Урбан Блок 2, Општина Берово, бр. 09-4062/1 што 

Советот на Општина Берово ја донесе на 42-та седница што се одржа на 15.12.2020 

година. 

 

Бр.08-4075/28                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

15.12.2020 год.                                                                                Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                       Звонко Пекевски с.р. 

 
Врз основа на член 20 и 51 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Сл.весник на РМ“ бр. 
199/2014, ....., 168/2016), член 13 од Правилникот за поблиската содржина, размер и начин на 
графичка обработка на урбанистичките планови („Сл.весник на РМ“ бр.78/06), член 22 став 1 точка 1 
од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 19 став 2 точка 7 од Статутот 
на Општина Берово („Сл.гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Советот на 
Општина Берово, донесува:  
 

О Д Л У К А 
за oтпочнување на постапка за 

 „Измена и дополна на УПВНМ за тур.нас. Беровско езеро“  
на дел од Урбан Блок 2, Општина Берово  

 
Член 1 

 Се отпочнува постапка за изработка на „Измена и дополна на УПВНМ за тур.нас. Беровско 
езеро“ - дел од урбан блок 2 во Туристичката Населба „Беровско езеро“ во Берово, Општина Берово, 
со површина за локалитетот ограничен со:  

- од Југо-Исток улица „Новопланирана 10“; 
- од Запад улица „Новопланирана 11“; 
- од Север улица „Новопланирана 12“;. 

 

 
Член 2 

 „Изменување и дополнување на УПВНМ за тур.нас. Беровско езеро“ - дел од урбан блок 2 во 
Берово, Општина Берово, од член 1 на оваа Олука, да бидат изработени согласно Правилникот за 
поблиската содржина, размер и начин на графичка обработка на урбанистичките планови. 

 
Член 3 

 Советот на Општина Берово по донесување на одлуката го задолжува одделението за 
урбанизам да изготви проектна задача и да отпочне со постапка за изработка на предлог план за 
„Измена и дополна на УПВНМ за тур.нас. Беровско езеро“ - дел од урбан блок 2 во Берово, Општина 
Берово. 

Член 4 
 Финансирањето на „Измена и дополна на УПВНМ за тур.нас. Беровско езеро“ - дел од урбан 
блок 2, Општина Берово, ќе се врши со самофинансирање од барателот на иницијативата за измена 
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на планот, Тони Кацарски од Берово, како заинтересирано физичко лице, согласно член 20 од 
Законот за просторно и урбанистичко планирање, или општината од средства предвидени во 
Буџетот на Општина Берово по Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на 
Општина Берово. 

 
Член 5 

 Со влегување на сила на оваа Одлука, престанува да важи Одлуката донесена од Советот на 
Општина Берово, со бр. 09-3740/1 од 16.11.2020 година. 
 

 
Член 6 

 Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на 
Општина Берово“. 
 
Бр.09-4062/1                                              Совет на Општина Берово 
15.12.2020 год.                    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 

 

О Д Л У К А 

За одобрување на финансиски средства  

за учество на Општина Берово во реализација на проектот - 

“ПОДОБРУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА 

ЗА РАЗВОЈ НА ТУРИЗМОТ – ЛОКАЛЕН ПАТ ВО БЕРОВО” 

за имплементација на проекти од регионално значење 

 

Се објавува О Д Л У К А За одобрување на финансиски средства за учество на 

Општина Берово во реализација на проектот -“подобрување на инфраструктурата за 

развој на туризмот – локален пат во Берово” за имплементација на проекти од 

регионално значење, бр. 09-4063/1 што Советот на Општина Берово ја донесе на 42-та 

седница што се одржа на 15.12.2020 година. 

 

Бр.08-4075/29                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

15.12.2020 год.                                                                                Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                       Звонко Пекевски с.р. 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 и член 62 став 1 од Законот за локална 

самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 73 од Статутот на Општина 

Берово, Советот 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 42-та Седница одржана на 

ден 15.12.2020 година  ја донесе следната: 

 

О Д Л У К А 

За одобрување на финансиски средства  

за учество на Општина Берово во реализација на проектот - 

“ПОДОБРУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА 

ЗА РАЗВОЈ НА ТУРИЗМОТ – ЛОКАЛЕН ПАТ ВО БЕРОВО” 

за имплементација на проекти од регионално значење 

 

Член 1 

 

 Советот на општина Берово дава согласност за одобрување на финансиски 

средства за учество на Општина Берово во реализација на проектот „Подобрување на 

инфраструктурата за развој на туризмот – локален пат во Берово“.  

  

Член 2 

 

           За реализација на проектот „Подобрување на инфраструктурата за развој на 

туризмот – локален пат во Берово“ (локален пат во Туристичката населба 

Беровско езеро) вкупниот буџет на инвестицијата е 5.525.935,00 денари со вклучен 

ДДВ. 
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 Од вкупната сума за реализација на прокетот 2.411.600,00 денари ќе се 

обезбедат од Министерството за локална самоуправа - Биро за регионален развој, 

преку Програмата за рамномерен регионален развој за 2021 година.  

 

Општина Берово како партнер во проектот ќе обезбеди 3.114.335,00 денари од 

Буџетот на општина Берово за 2021 година. 

 

Член 3 

 

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во 

„Службен Гласник на општина Берово“. 

 

Бр.09-4063/1 СОВЕТ НА ОПШТИНА БЕРОВО 

15.12.2020 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 

 

О Д Л У К А 

за прифаќање на донација  од давателот 

 „Гео Астро“ ДООЕЛ Берово 

 

Се објавува О Д Л У К А за прифаќање на донација од давателот „Гео Астро“ ДООЕЛ 

Берово, бр. 09-4064/1 што Советот на Општина Берово ја донесе на 42-та седница што 

се одржа на 15.12.2020 година. 

 

 

 

Бр.08-4075/30                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

15.12.2020 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 (“Службен весник на 

Република Македонија‟‟ бр.5/02) и член 19 став 2 точка 43 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 6 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа (“Службен Весник 

на Република Македонија” Бр.61/04……192/2015), Советот на Општина Берово на 42-тата 

седница одржана на 15.12.2020 година донесе: 

 

О Д Л У К А 

за прифаќање на донација 

 

Член 1 

 Со оваа одлука, Општина Берово ја прифаќа донацијата дадена во добра и услуги, 

дадена од давателот „Гео Астро“ ДООЕЛ Берово;. 

 

Член 2 

 Донацијата која се дава на Општина Берово, се состои во 1 (еден) број во хартиена 

форма и 1 (број) во електронска форма на Геодетски елаборати за посебни намени за 

реализација на урбанистички планови, и тоа: 

 

1. За ГП 5.124 во Тур. нас. Суви Лаки, со дел. број 0807-94/3; 

2. За ГП 1.15 во Тур. нас. Суви Лаки, со дел. број 0807-154/3; 

3. За ГП 1.67 во Тур. нас. Суви Лаки, со дел. број 0807-160/3; 

4. За ГП 1.94 во Тур. нас. Суви Лаки, со дел. број 0807-155/3; 

5. За ГП 1.95 во Тур. нас. Суви Лаки, со дел. број 0807-156/3; 

6. За ГП 1.96 во Тур. нас. Суви Лаки, со дел. број 0807-157/3; 

 

Член 3 

Донацијата од член 1 на оваа Одлука ќе се прими и реализира согласно закон.  

 

Член 4 

За донацијата по потреба ќе биде склучен посебен договор, помеѓу Градоначалникот на 

Општина Берово, како примател на донацијата и „Гео Астро“ ДОО Берово, како донатор. 

Член 5 

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

гласник на Општина Берово“. 

 

Бр.09-4064/1                                                                       Совет на Општина Берово 

15.12.2020 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 

О Д Л У К А 

за прифаќање на донација од давателот  

„Гео Мато“ ДОО Берово 

 

Се објавува О Д Л У К А за прифаќање на донација од давателот „Гео Мато“ ДОО Берово, бр. 

09-4065/1 што Советот на Општина Берово ја донесе на 42-та седница што се одржа на 

15.12.2020 година. 

 

Бр.08-4075/31                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

15.12.2020 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 

Република Македонија‟‟ бр.5/02) и член 19 став 2 точка 43 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 6 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа (“Службен Весник 

на Република Македонија” Бр.61/04……192/2015), Советот на Општина Берово на 42-тата 

седница одржана на 15.12.2020 година донесе: 

 

О Д Л У К А 

за прифаќање на донација 

 

Член 1 

 Со оваа одлука, Општина Берово ја прифаќа донацијата дадена во добра и услуги, 

дадена од давателот „Гео Мато“ ДОО Берово;. 

 

Член 2 

 Донацијата која се дава на Општина Берово, се состои во 1 (еден) број во хартиена 

форма и 1 (број) во електронска форма на Геодетски елаборати за посебни намени за 

реализација на урбанистички планови, и тоа: 

 

1. За ГП 1.50 во Тур. нас. Суви Лаки, со дел. број 0807/20-205/3; 

2. За ГП 1.51 во Тур. нас. Суви Лаки, со дел. број 0807/20-206/3; 

3. За ГП 2.51 во Тур. нас. Суви Лаки, со дел. број 0807/20-207/3; 

4. За ГП 2.24 во Тур. нас. Суви Лаки, со дел. број 0807/20-195/3; 

5. За ГП 6.10 во Тур. нас. Суви Лаки, со дел. број 0807/20-215/3; 

6. За ГП 5.48 во Тур. нас. Суви Лаки, со дел. број 0807/20-192/3; 

7. За ГП 3.92 во Тур. нас. Суви Лаки, со дел. број 0807/20-185/3; 

 

Член 3 

Донацијата од член 1 на оваа Одлука ќе се прими и реализира согласно закон.  

Член 4 

За донацијата по потреба ќе биде склучен посебен договор, помеѓу Градоначалникот на 

Општина Берово, како примател на донацијата и „Гео Мато“ ДОО Берово, како донатор. 

Член 5 

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

гласник на Општина Берово“. 

 

Бр.09-4065/1                                                                       Совет на Општина Берово 

15.12.2020 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 

О Д Л У К А 

за прифаќање на донација од давателот  

ДГУ „ГЕО ПРЕМ“ ДОО Струмица 

 

Се објавува О Д Л У К А за прифаќање на донација од давателот ДГУ „ГЕО ПРЕМ“ 

ДОО Струмица, бр. 09-4066/1 што Советот на Општина Берово ја донесе на 42-та 

седница што се одржа на 15.12.2020 година. 

 

Бр.08-4075/32                                                                              ОПШТИНА  БЕРОВО 

15.12.2020 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 

Република Македонија‟‟ бр.5/02) и член 19 став 2 точка 43 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 6 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа (“Службен Весник 

на Република Македонија” Бр.61/04……192/2015), Советот на Општина Берово на 42-тата 

седница одржана на 15.12.2020 година донесе: 

 

О Д Л У К А 

за прифаќање на донација 

 

Член 1 

 Со оваа одлука, Општина Берово ја прифаќа донацијата дадена во добра и услуги, 

дадена од давателот ДГУ „ГЕО ПРЕМ“ ДОО Струмица. 

Член 2 

 Донацијата која се дава на Општина Берово, се состои во 1 (еден) број во хартиена 

форма и 1 (број) во електронска форма на Геодетски елаборати за посебни намени за 

реализација на урбанистички планови, и тоа: 

 

1. За ГП 1.47 во Тур. нас. Суви Лаки, со дел. број 0803-72/5-2020; 

 

Член 3 

Донацијата од член 1 на оваа Одлука ќе се прими и реализира согласно закон.  

 

Член 4 

За донацијата по потреба ќе биде склучен посебен договор, помеѓу Градоначалникот на 

Општина Берово, како примател на донацијата и ДГУ „ГЕО ПРЕМ“ ДОО Струмица, како 

донатор 

 

Член 5 

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

гласник на Општина Берово“. 

 

 

Бр.09-4066/1                                                                      Совет на Општина Берово 

15.12.2020 година                                                                           Претседател 

Б е р о в о            Јован Матеничарски с.р. 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 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 – 3806/1 од 20.11.2020 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 Киро 
Марковски со адреса на живеење ул. „10“ бр. хх во с.Двориште, Берово со ЕМБГ хххххххххххххх, 
да се исплати парична помош во висина од 10.000,оо денари за делумно покривање на погребални 
трошоци за својата почината сопруга поради незавидна финансиска состојба.  

 
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 на Општина Берово да го реализира 

ова Решение на име на Киро Марковски, на трансакциска сметка хххххххххххххх на Стопанска 
Банка АД Скопје.  

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

 
 Изготвила: м-р Зорица Ризовска  
              Контролирала: Емилија Ваканска 

 
Бр. 05 – 3806/2                             Општина Берово 
14.12.2020 година       Градоначалник 
Берово        Звонко Пекевски с.р. 
 

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 – 3826/1 од 24.11.2020 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 Сашко 
Довичински со адреса на живеење ул. „/“ бр. / во с.Митрашинци, Берово со ЕМБГ хххххххххх, да 
се исплати парична помош во висина од 10.000,оо денари за делумно покривање на погребални 
трошоци за својата почината сопруга поради незавидна финансиска состојба.  

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 на Општина Берово да го реализира 
ова Решение на име на Сашко Довичински, на трансакциска сметка ххххххххххххх 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 – 3826/2                             Општина Берово 
15.12.2020 година       Градоначалник 
Берово        Звонко Пекевски с.р. 



15.12.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.39 168 

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 – 3088/2 од 26.10.2020 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 Аница Тасевска со адреса на живеење ул.„Моша Пијаде“ бр. хх во 
с.Смојмирово, Берово со ЕМБГ хххххххххххххх, 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 Аница Тасевска на трансакциска сметка број ххххххххххххххх  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 Аница Тасевска достави Барање за исплата на парична помош за 
новородено дете до Градоначалник на Општина Берово со архивски број 05 – 3088/1 од 
25.09.2020 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 – 3088/2 од 
26.10.2020 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 – 3088/3                              Општина Берово 
26.10.2020 година        Градоначалник 
Берово         Звонко Пекевски с.р. 
 
Доставено до: 
- именуваниот 
- архива на Општина Берово 
- Одделение за управување со човечки ресурси  
- Одделение за финансиски прашања 
-  Одделение за јавни дејности 



15.12.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.39 169 

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 – 3793/2 од 14.12.2020 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 Викторија Стоилковски со адреса на живеење ул.„/“ бр. / во 
с.Митрашинци, Берово со ЕМБГ хххххххххххх, 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 Викторија Митрова (моминско презиме) на трансакциска сметка 
број ххххххххххххххх  на НЛБ 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 Викторија Стоилковски достави Барање за исплата на парична помош за 
новородено дете до Градоначалник на Општина Берово со архивски број 05 – 3793/1 од 
19.11.2020 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 – 3793/2 од 
14.12.2020 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 – 3793/3                                 Општина Берово 
14.12.2020 година        Градоначалник 
Берово         Звонко Пекевски с.р. 
 
Доставено до: 
- именуваниот 
- архива на Општина Берово 
- Одделение за управување со човечки ресурси  
- Одделение за финансиски прашања 
-  Одделение за јавни дејности 



15.12.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.39 170 

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 – 3840/2 од 14.12.2020 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 Данијела Чаушка Џопковска со адреса на живеење ул.„Којова 
Ливада“ бр. хх во Берово со ЕМБГ ххххххххххххх, 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 Данијела Чаушка на трансакциска сметка број хххххххххххх  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 Данијела Чаушка Џопковска достави Барање за исплата на парична помош 
за новородено дете до Градоначалник на Општина Берово со архивски број 05 – 3840/1 
од 14.12.2020 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 – 3840/2 од 
25.11.2020 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 – 3840/3                              Општина Берово 
14.12.2020 година        Градоначалник 
Берово         Звонко Пекевски с.р. 
 
Доставено до: 
- именуваниот 
- архива на Општина Берово 
- Одделение за управување со човечки ресурси  
- Одделение за финансиски прашања 
-  Одделение за јавни дејности 



15.12.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.39 171 

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 – 3948/2 од 14.12.2020 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 Даринка Шоповска Ружински со адреса на живеење ул.„Моша 
Пијаде“ бр. хх во Берово со ЕМБГ ххххххххххх, 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 Даринка Шоповска Ружински на трансакциска сметка број 
хххххххххххххх  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 Даринка Шоповска Ружински достави Барање за исплата на парична 

помош за новородено дете до Градоначалник на Општина Берово со архивски број 05 – 
3948/1 од 04.12.2020 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 – 3948/2 од 14.12.2020 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 – 3948/3                              Општина Берово 
14.12.2020 година        Градоначалник 
Берово         Звонко Пекевски с.р. 
 
Доставено до: 
- именуваниот 
- архива на Општина Берово 
- Одделение за управување со човечки ресурси  
- Одделение за финансиски прашања 
-  Одделение за јавни дејности 



15.12.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.39 172 

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 – 3947/2 од 14.12.2020 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 Даринка Шоповска Ружински со адреса на живеење ул.„Моша 
Пијаде“ бр. хх во Берово со ЕМБГ хххххххххххх, 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 Даринка Шоповска Ружински на трансакциска сметка број 
хххххххххххх  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 Даринка Шоповска Ружински достави Барање за исплата на парична 

помош за новородено дете до Градоначалник на Општина Берово со архивски број 05 – 
3947/1 од 04.12.2020 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 – 3947/2 од 14.12.2020 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 – 3947/3                              Општина Берово 
14.12.2020 година        Градоначалник 
Берово         Звонко Пекевски с.р. 
 
Доставено до: 
- именуваниот 
- архива на Општина Берово 
- Одделение за управување со човечки ресурси  
- Одделение за финансиски прашања 
-  Одделение за јавни дејности 



15.12.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.39 173 

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 – 3000/2 од 26.10.2020 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 Драгана Здравковска со адреса на живеење ул.„Страшо Пинџур“ 
бр. хх во Берово со ЕМБГ ххххххххххххххх, 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 Драгана Здравковска на трансакциска сметка број 
240217111911542  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 Драгана Здравковска достави Барање за исплата на парична помош за 
новородено дете до Градоначалник на Општина Берово со архивски број 05 – 3000/1 од 
17.09.2020 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 – 3000/2 од 
26.10.2020 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 – 3000/3                              Општина Берово 
26.10.2020 година        Градоначалник 
Берово         Звонко Пекевски с.р. 
 
Доставено до: 
- именуваниот 
- архива на Општина Берово 
- Одделение за управување со човечки ресурси  
- Одделение за финансиски прашања 
-  Одделение за јавни дејности 



15.12.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.39 174 

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 – 3652/2 од 12.11.2020 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 Емилија Георгиевска Аџиска со адреса на живеење ул.„Моша 
Пијаде“ бр. хх во с.Смојмирово, Берово со ЕМБГ хххххххххххх, 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 Емилија Георгиевска Аџиска на трансакциска сметка број 
ххххххххххххх  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 Емилија Георгиевска Аџиска достави Барање за исплата на парична 

помош за новородено дете до Градоначалник на Општина Берово со архивски број 05 – 
3652/1 од 11.11.2020 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 – 3652/2 од 12.11.2020 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 – 3652/3                              Општина Берово 
12.11.2020 година        Градоначалник 
Берово         Звонко Пекевски с.р. 
Доставено до: 
- именуваниот 
- архива на Општина Берово 
- Одделение за управување со човечки ресурси  
- Одделение за финансиски прашања 
-  Одделение за јавни дејности 



15.12.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.39 175 

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 – 3384/2 од 26.10.2020 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 Зорица Ризинска Шахпаска со адреса на живеење ул.„Маршал 
Тито“ бр. хх во с.Смојмирово, Берово со ЕМБГ хххххххххх, 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 Зорица Ризинска Шахпаска на трансакциска сметка број хххххххххх  
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 Зорица Ризинска Шахпаска достави Барање за исплата на парична помош 

за новородено дете до Градоначалник на Општина Берово со архивски број 05 – 3384/1 
од 20.10.2020 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 – 3384/2 од 
26.10.2020 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 – 3384/3                              Општина Берово 
26.10.2020 година        Градоначалник 
Берово         Звонко Пекевски с.р. 
 
Доставено до: 
- именуваниот 
- архива на Општина Берово 
- Одделение за управување со човечки ресурси  
- Одделение за финансиски прашања 
-  Одделение за јавни дејности 



15.12.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.39 176 

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 – 3501/2 од 03.11.2020 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 Механџиски со адреса на живеење ул.„Туристичка“ бр. 
ххво Берово со ЕМБГ хххххххххх, 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 Механџиски на трансакциска сметка број хххххххххххх  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 Јасмина Механџиски достави Барање за исплата на парична помош за 
новородено дете до Градоначалник на Општина Берово со архивски број 05 – 3501/1 од 
29.10.2020 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 – 3501/2 од 
03.11.2020 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 – 3501/3                              Општина Берово 
04.11.2020 година        Градоначалник 
Берово         Звонко Пекевски с.р. 
 
Доставено до: 
- именуваниот 
- архива на Општина Берово 
- Одделение за управување со човечки ресурси  
- Одделение за финансиски прашања 
-  Одделение за јавни дејности 



15.12.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.39 177 

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 – 3472/2 од 03.11.2020 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 Ленче Зашаровска со адреса на живеење ул.„Маршал Тито“ бр. хх 
во Берово со ЕМБГ ххххххххххх, 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 Ленче Зашаровска на трансакциска сметка број ххххххххх  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 Ленче Зашаровска достави Барање за исплата на парична помош за 

новородено дете до Градоначалник на Општина Берово со архивски број 05 – 3472/1 од 
27.10.2020 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 – 3472/2 од 
03.11.2020 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 – 3472/3                              Општина Берово 
04.11.2020 година        Градоначалник 
Берово         Звонко Пекевски с.р. 
 
Доставено до: 
- именуваниот 
- архива на Општина Берово 
- Одделение за управување со човечки ресурси  
- Одделение за финансиски прашања 
-  Одделение за јавни дејности 



15.12.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.39 178 

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 – 3531/2 од 03.11.2020 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 Лилјана Бојчовски со адреса на живеење ул.„Маршал Тито“ бр. ххх 
во с.Ратево, Берово со ЕМБГ хххххххххххх, 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 Лилјана Аговска (моминско презиме) на трансакциска сметка број 
ххххххххххххххх  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 Лилјана Бојчовски достави Барање за исплата на парична помош за 
новородено дете до Градоначалник на Општина Берово со архивски број 05 – 3531/1 од 
30.10.2020 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 – 3531/2 од 
03.11.2020 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 – 3531/3                              Општина Берово 
04.11.2020 година        Градоначалник 
Берово         Звонко Пекевски с.р. 
 
Доставено до: 
- именуваниот 
- архива на Општина Берово 
- Одделение за управување со човечки ресурси  
- Одделение за финансиски прашања 
-  Одделение за јавни дејности 



15.12.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.39 179 

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 – 3628/2 од 12.11.2020 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 Василевска со адреса на живеење ул.„Ленинова“ бр. хх во 
Берово со ЕМБГ хххххххххххххх, 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 Василевска на трансакциска сметка број хххххххххххххх  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 Марија Василевска достави Барање за исплата на парична помош за 
новородено дете до Градоначалник на Општина Берово со архивски број 05 – 3628/1 од 
09.11.2020 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 – 3628/2 од 
12.11.2020 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 – 3628/3                              Општина Берово 
12.11.2020 година        Градоначалник 
Берово         Звонко Пекевски с.р. 
 
Доставено до: 
- именуваниот 
- архива на Општина Берово 
- Одделение за управување со човечки ресурси  
- Одделение за финансиски прашања 
-  Одделение за јавни дејности 



15.12.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.39 180 

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 – 3901/2 од 14.12.2020 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 Марковски со адреса на живеење ул.„Моша Пијаде“ бр. хх 
во Берово со ЕМБГ ххххххххххххххх, 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 Марковски на трансакциска сметка број ххххххххххххххх  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 Марија Марковски достави Барање за исплата на парична помош за 

новородено дете до Градоначалник на Општина Берово со архивски број 05 – 3901/1 од 
01.12.2020 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 – 3901/2 од 
14.12.2020 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 – 3901/3                              Општина Берово 
14.12.2020 година        Градоначалник 
Берово         Звонко Пекевски с.р. 
 
Доставено до: 
- именуваниот 
- архива на Општина Берово 
- Одделение за управување со човечки ресурси  
- Одделение за финансиски прашања 
-  Одделение за јавни дејности 



15.12.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.39 181 

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 – 3388/2 од 26.10.2020 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 Наташа Брашнарски со адреса на живеење ул.„Брашнарска“ бр. хх 
во с.Владимирово, Берово со ЕМБГ хххххххххххх, 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 Наташа Умленска (моминско презиме) на трансакциска сметка број 
ххххххххххххх  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 Наташа Брашнарски достави Барање за исплата на парична помош за 
новородено дете до Градоначалник на Општина Берово со архивски број 05 – 3388/1 од 
20.10.2020 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 – 3388/2 од 
26.10.2020 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 – 3388/3                              Општина Берово 
26.10.2020 година        Градоначалник 
Берово         Звонко Пекевски с.р. 
 
Доставено до: 
- именуваниот 
- архива на Општина Берово 
- Одделение за управување со човечки ресурси  
- Одделение за финансиски прашања 
-  Одделение за јавни дејности 



15.12.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.39 182 

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 – 3687/2 од 16.11.2020 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 Сања Карбинска со адреса на живеење ул.„Бел Камен“ бр. хх во 
Берово со ЕМБГ хххххххххххххх, 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 Сања Карбинска на трансакциска сметка број ххххххххххххх  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 Сања Карбинска достави Барање за исплата на парична помош за 
новородено дете до Градоначалник на Општина Берово со архивски број 05 – 3687/1 од 
13.11.2020 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 – 3687/2 од 
16.11.2020 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 – 3687/3                              Општина Берово 
16.11.2020 година        Градоначалник 
Берово         Звонко Пекевски с.р. 
 
Доставено до: 
- именуваниот 
- архива на Општина Берово 
- Одделение за управување со човечки ресурси  
- Одделение за финансиски прашања 
-  Одделение за јавни дејности 



15.12.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.39 183 

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 – 3990/2 од 14.12.2020 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 Стефанија Брндевска со адреса на живеење ул.„Илинденска“ бр. хх 
во с.Ратево, Берово со ЕМБГ ххххххххххххх, 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 Стефанија Брндевска на трансакциска сметка број 
ххххххххххххххххх  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 Стефанија Брндевска достави Барање за исплата на парична помош за 
новородено дете до Градоначалник на Општина Берово со архивски број 05 – 3990/1 од 
09.12.2020 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 – 3990/2 од 
14.12.2020 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 – 3990/3                              Општина Берово 
14.12.2020 година        Градоначалник 
Берово         Звонко Пекевски с.р. 
 
Доставено до: 
- именуваниот 
- архива на Општина Берово 
- Одделение за управување со човечки ресурси  
- Одделение за финансиски прашања 
-  Одделение за јавни дејности 



15.12.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.39 184 

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 – 4027/2 од 15.12.2020 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 Сачкарска Скендерски со адреса на живеење 
ул.„Пролетерски Бригади“ бр. хх во Берово со ЕМБГ хххххххххххххх, 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 Сачкарска на трансакциска сметка број хххххххххххххххххх 
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 Сачкарска Скендерска достави Барање за исплата на парична 

помош за новородено дете до Градоначалник на Општина Берово со архивски број 05 – 
4027/1 од 14.12.2020 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 – 4027/2 од 15 .12.2020 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 – 4027/3                              Општина Берово 
15.12.2020 година        Градоначалник 
Берово         Звонко Пекевски с.р. 
 
Доставено до: 
- именуваниот 
- архива на Општина Берово 
- Одделение за управување со човечки ресурси  
- Одделение за финансиски прашања 
-  Одделение за јавни дејности 



15.12.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.39 185 

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 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 - 4068/1 од 15.12.2020 година и 
Записник од Комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите 
за добивање на еднократна парична помош со архивски број 05 – 4068/2 од 17.12.2020 
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 
Габриела Топаловска со адреса на живеење ул. „Моша Пијаде“ бр.ххх во Берово со 
ЕМБГ ххххххххххххххх, 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 Топаловска на трансакциска сметка хххххххххх  на 
Стопанска Банка АД Скопје.  

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

           ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 
Од страна на лицето Габриела Пачемска е поднесено Барање за добивање на 

еднократна парична помош со наш архивски број 05 – 4068/1 примено во архива на 
Општина Берово на ден 15.12.2020 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 – 
4068/2 од 15.12.2020 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 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 – 4062/3      Општина Берово 
17.12.2020 година          Градоначалник 
Берово         Звонко Пекевски с.р. 
 
   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 

 



15.12.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.39 186 

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 

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.хх во Берово со ЕМБГ 
хххххххххххх, 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 ххххххххххххххх  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 
31.08.2020 година          Градоначалник 
Берово        Звонко Пекевски с.р. 
 
   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 

 



15.12.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.39 187 

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 - 3998/1 од 10.12.2020 година и 
Записник од Комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите 
за добивање на еднократна парична помош со архивски број 05 – 3998/2 од 15.12.2020 
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 
Гроздана Костадиновска со адреса на живеење „Моша Пијаде“ бр. ххх во Берово со 
ЕМБГ ххххххххххххх, 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 Гроздана Костадиновска на трансакциска сметка ххххххххххххх  на 
Стопанска Банка АД Скопје.  

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

           ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 
Од страна на лицето Гроздана Костадиновска е поднесено Барање за добивање на 

еднократна парична помош со наш архивски број 05 – 3998/1 примено во архива на 
Општина Берово на ден 10.12.2020 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 – 
3998/2 од 15.12.2020 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 – 3998/3      Општина Берово 
15.12.2020 година          Градоначалник 
Берово        Звонко Пекевски с.р. 
 
   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 

 



15.12.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.39 188 

Врз основа на член 50 став 1 точка 8 од Законот за локална самоуправа (Службен 
Весник на Република Македонија бр.05/2002), член 6 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, и врз основа на поднесеното барање со брoj 05 - 1799/1 од 29.05.2020 година и 
Записник од Комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите 
за добивање на еднократна парична помош со архивски број 05 – 1799/3 од 14.12.2020 
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 2019 година на лицето Зорица 
Митревска со адреса на живеење ул. „/“ бр. / во с.Робово со ЕМБГ ххххххххххххх, да се 
исплати парична помош во висина од 10.000,оо денари поради претрпена голема штета 
од пожар.  

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 Зорица Пармачка на трансакциска сметка хххххххххх  на Стопанска 
Банка АД Скопје.  

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

           ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 
 
Од страна на лицето Зорица Митревска е поднесено Барање за добивање на 

еднократна парична помош со наш архивски број 05 – 1799/1 примено во архива на 
Општина Берово на ден 29.05.2020 година. Комисијата за утврдување кои физички лица 
ги исполнуваат критериумите за добивање на еднократна парична помош го разгледа 
поднесеното барање и со Записник со архивски број 05 – 1799/3 од 14.12.2020 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 6 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 – 1799/4       Општина Берово 
15.12.2020 година          Градоначалник 
Берово        Звонко Пекевски с.р. 
 
   Доставено до: 
- именуваниот 
- архива на Општина Берово 
- Одделение за финансиски прашања 
- Комисија за утврдување за исполнување на доделување на еднократна парична помош 

 



15.12.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.39 189 

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 – 3530/1 од 30.10.2020 година и 
Записник од Комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите 
за добивање на еднократна парична помош со архивски број 05 – 3530/3 од 16.11.2020 
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 Ќазим 
Арифовски со адреса на живеење „Прохор Пчињски“ бр.хх во Берово со ЕМБГ 
ххххххххххх, да се исплати парична помош во висина од 2.000,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 Ќазим Арифовски  на трансакциска сметка хххххххххххх  на Уни 
Банка.  

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

           ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 
Од страна на лицето Ќазим Арифовски е поднесено Барање за добивање на 

еднократна парична помош со наш архивски број 05 – 3530/1 примено во архива на 
Општина Берово на ден 30.10.2020 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 – 
3530/3 од 16.11.2020 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 – 3530/4       Општина Берово 
16.11.2020 година          Градоначалник 
Берово        Звонко Пекевски с.р. 
 
   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 

 



15.12.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.39 190 

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 - 2964/1 од 15.09.2020 година и 
Записник од Комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите 
за добивање на еднократна парична помош со архивски број 05 – 2964/2 од 05.11.2020 
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 Ринета 
Сулимановска со адреса на живеење „Моша Пијаде“ бр.хх во Берово со ЕМБГ хххххххх, 
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 Ринета Сулимановска на трансакциска сметка ххххххххххх  на 
Стопанска Банка АД Скопје.  

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

           ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 
Од страна на лицето Ринета Сулимановска е поднесено Барање за добивање на 

еднократна парична помош со наш архивски број 05 – 2964/1 примено во архива на 
Општина Берово на ден 15.09.2020 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 – 
2964/2 од 05.11.2020 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 – 2964/3      Општина Берово 
06.11.2020 година          Градоначалник 
Берово        Звонко Пекевски с.р. 
 

ИЗДАВА: 

ОПШТИНА БЕРОВО 


