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

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

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

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К 

за  објавување на 

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на Извештајот за реализација на 

Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на 

локални патишта и улици  во Општина Берово во 2020 година 

 

Се објавува З А К Л У Ч О К за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за 

изградба, реконструкција, одржување и заштита на локални патишта и улици  во Општина Берово 

во 2020 година, Бр.09-4310/1 од 29.12.2020 година, што Советот на Општина Берово го донесе на 

43-та седница што се одржа на 29.12.2020 година. 

 

Бр.08-4326/1                                                                               ОПШТИНА  БЕРОВО 

29.12.2020 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 („Сл.весник на 

РМ“бр.5/02) и член 76 став 1 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 43-та седница одржанa на 

29.12.2020 година донесе: 

 

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на Извештајот за реализација на 

Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на 

локални патишта и улици  во Општина Берово во 2020 година 

 

1. Советот на Општина Берово го усвои Извештајот за реализација на Програмата за 

уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Берово во 2020 година, Бр.22-4176/2 

од 29.12.2020 година; 

 

2. Составен дел на овој Заклучок е Извештајот за реализација на Програмата за изградба, 

реконструкција, одржување и заштита на локални патишта и улици  во Општина Берово во 2020 

година; 

 

3. Овој Заклучок влегува во сила со донесувањето, а ќе се објави  во „Службен гласник на 

Општина Берово“. 

 

 

Бр.09-4310/1                                                                         Совет на Општина Берово 

29.12.2020 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 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

за измена и дополнување на Заклучок 

за одобрување на План на програми за развој на Општина Берово 

 

Се објавува З  А  К  Л  У  Ч  О  К за измена и дополнување на Заклучок за одобрување на План на 

програми за развој на Општина Берово Бр.09-4311/1 од 29.12.2020 година, што Советот на 

Општина Берово го донесе на 43-та седница што се одржа на 29.12.2020 година. 

 

Бр.08-4326/2                                                                               ОПШТИНА  БЕРОВО 

29.12.2020 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) и член 19 став 2 точка 44 („Службен гласник на Општина 

Берово” бр.13/02, 18/07, 30/08, 20/10 и 20/19), а во врска со член 21-б од Законот за Буџетите 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/05, 4/08, 103/08, 156/09, 95/10, 180/11, 171/12, 

192/15 и 167/16) и дописот од Одделение за финансиски прашања Бр.05-4147/1 од 21.12.2020 

година, Советот на Општина Берово на 43-тата седница одржана на 29.12.2020 година донесе: 

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

за измена и дополнување на  

Заклучок за одобрување на План на програми за развој на Општина Берово  

 

1. Се врши измена и дополнување на Заклучок за одобрување на План на програми 

за развој на Општина Берово Бр.09-3681/1 од 13.11.2020 година, што Советот на 

Општина Берово го донесе на 41-та Седница на Совет. 

 

2. Во член 2 од Заклучокот за одобрување на План на програми за развој на Општина 

Берово Бр.09-3681/1 од 13.11.2020 година, во Образец B2 Развојна Програма за 

„Заштита на жителите од една планина долж две реки“ , ознаката РАА се менува 

со ознака МБА, а во Образец В2 Развојна Програма за „Волонтери преку граница“ 

ознаката ЈКА се менува со ознака МББ. 

 

3. Заклучокот за измена и дополнување на Заклучок за одобрување на План на 

програми за развој на Општина Берово е составен дел на Заклучокот за одобрување 

на План на програми за развој на Општина Берово Бр.09-3681/1 од 13.11.2020 

година и на Предлог-Буџетот на Општина Берово. 

 

4. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во 

„Службен гласник на Општина Берово“. 

 

 

Бр.09-4311/1                                                                Совет на Општина Берово 

29.12.2020 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 донесување на Буџетот на  

Општина Берово за 2021 година 

 

Се објавува З  А  К  Л  У  Ч  О  К за објавување на О Д Л У К А за донесување на Буџетот на 

Општина Берово за 2021 година Бр.09-4312 од 29.12.2020 година, што Советот на Општина Берово 

ја донесе на 43-та седница што се одржа на 29.12.2020 година. 

 

Бр.08-4326/3                                                                               ОПШТИНА  БЕРОВО 

29.12.2020 год.                                                                                Градоначалник 

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

 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа(Сл.весник на РМ 

бр.5/2002),член 28 став 1 од Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа ( 

Сл.весник на РМ бр.61/2004, 96/2004, 67/2007, 156/2009, 47/2011, 192/2015, 209/2018 и С.весник на 

Р.С.М. бр.244/2019) и член 19 став 2 точка 4 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 43 –тата 

седница одржана на 29.12.2020 година донесе: 

 

О Д Л У К А 

донесување на Буџетот на Општина Берово за 2021 година 

 

Член 1 

 Советот на Општина Берово го донесува Буџетот на Општина Берово за 2021 година. 

 

Член 2 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина 

Берово“, а ќе се применува од 01.01.2021 година. 

 

 

 

 

 

 

 

Бр.09-4312/1                                                           Совет на Општина Берово 

            29.12.2020 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 извршување на Буџетот на Општина Берово за 2021 година 

 

Се објавува З  А  К  Л  У  Ч  О  К за објавување на О Д Л У К А за извршување на Буџетот 

на Општина Берово за 2021 година Бр.09-4313/1од 29.12.2020 година, што Советот на 

Општина Берово ја донесе на 43-та седница што се одржа на 29.12.2020 година. 

 

Бр.08-4326/4                                                                               ОПШТИНА  БЕРОВО 

29.12.2020 год.                                                                                Градоначалник 

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

 
Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа(Сл.весник на РМ 

бр.5/2002) , член 23 став 8 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа 

(Сл.весник на РМ бр.61/04, 96/04, 67/07, 156/09,47/11, 192/15, 209/18 и Сл.весник на РСМ бр. 

244/2019), член 31 од Законот за буџетите ( Службен весник на РМ бр.64/05, 4/08, 103/08, 156/09, 

95/10, 180/11, 171/12, 192/15 и 167/16), член 93 став 2 од Законот за административни службеници 

( Службен весник на Република Македонија број 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 05/16, 142/16 и 

11/18) и член 90 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 43 –та седница одржана на 29 .12.2020 

година донесе: 

 

О Д Л У К А 

за извршување на Буџетот на Општина Берово за 2021 година 

 

Член 1 

 Буџетот на Општина Берово за 2021 година (во натамошниот текст Буџетот), се извршува 

според одредбите на оваа Одлука. 

 

Член 2 

Буџетот на Општината се состои од: 

- Основен буџет; 

- Буџет на самофинансирачки активности; 

- Буџет на донации; 

- Буџет на дотации и  

- Буџет на заеми. 

 

Член 3 

Корисниците на средствата на Буџетот се должни  утврдените средства во Буџетот да ги 

користат наменски, рационално и економично. 

 

Член 4 

Расходите утврдени со Буџетот се максимални износи над кои буџетските корисници не 

можат да превземаат обврски. 

За да се преземат нови обврски до Советот на Општината мора да се предложи  нов извор 

на средства или да се предложи намалување на другите расходи во сразмерен износ. 

 

Член 5 

 Градоначалникот на Општината ја следи реализацијата на планот на приходите и другите 

приливи на основниот Буџет на општината. 

Доколку во текот на годината Градоначалникот оцени дека се неопходни позначајни 

прераспределби на одобрените средства со Буџетот или дека реализацијата на приходите и 
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другите приливи значително отстапуваат од планот, му предлага на Советот на Општината 

изменување и дополнување на Буџетот на Општината. 

 Советот на Општината на предлог на Градоначалникот ги донесува измените и 

дополнувањата на Буџетот најдоцна до 15-ти ноември во тековната година. 

 

Член 6 

 Пренамената во рамките на одобрените Буџети на буџетските корисници ја одобрува 

Советот на Општината. 

Во рамките на расходите утврдени во Буџетот на буџетскиот корисник, корисникот може 

да врши прераспределба меѓу расходните ставки, програми и потпрограми по претходно 

одобрување  од Советот на Општината. 

Одобрените средства во Буџетот на ниво на ставки во рамките на потпрограма и Буџет не 

можат да бидат намалени повеќе од 20% со прераспределба во тековната фискална година. 

Одобрените средства за плати, наемнини и надоместоци на ниво на ставки во рамките на 

Буџетот на можат да се зголемат со прераспределби за повеќе од 10%. 

 

Член 7 

Буџетските корисници, во услови кога во Буџетот на самофинансирачки активности, 

Буџетот на заеми, Буџетот на донации или Буџетот на дотации, планираните приходи и други 

приливи не се реализираат односно се реализираат над планираниот износ доставуваат барање за 

намалување/зголемување на планот на приходите и другите приливи и планот на одобрените 

средства во овие Буџети кои Градоначалникот ги доставува до Советот на општината на 

одобрување. 

Член 8 

Буџетските корисници по усвојувањето на Буџетот изготвуваат годишен финансиски план 

по квартали за користење на одобрените средства. Користењето на средства во даден квартал 

буџетскиот корисник го извршува врз основа на финансискиот план по месеци. 

Член 9 

Исплатата на платите на вработените ќе се извршува во рамките на обезбедените средства 

во Буџетот односно бруто платите се утврдуваат: 

- на избраните и именуваните лица бруто платата ќе се исплатува согласно утврдениот 

коефициент по закон, применет на основица која изнесува 26.755,00 денари; 

 - вредноста на бодот на административните/државните службеници се утврдува со 

посебна Одлука донесена од Советот на општината; 

- на вработените во ТППЕ како и на вработените по Закон за работни односи ќе им се 

исплаќа бруто плата согласно „ Правилникот за плати, надоместоци на плати и други примања на 

вработените во Општина Берово “ и сите измени и дополнувања на истиот. 

 

Член 10 

Бруто платите на вработените во локалните јавни установи за 2021 година ќе се 

исплатуваат согласно утврдените коефициенти и утврдената вредност на бодот утврден со 

потпишаните колективни договори со ресорните министерства. 

 

Член 11 

Исплатата на платите и надоместоците на вработените во локалните јавни установи кои се 

финансираат со блок дотации ќе се спроведува на следниот начин: 

- Средствата ќе се планираат на сметка – дотации ( 930 ), а ќе се извршуваат преку 

сметката дотации на локалните јавни установи (903); 

- Локалните јавни установи финансирани со блок дотациите  се должни во рок од два 

дена пред исплатата на платите на вработените до општината да достават барање за 

одобрување на средства за плати кон кое ќе ги приложат обрасците ( копија од 

рекапитулација за пресметани нето и бруто плати, образец Ф-1  за бројот на 

вработените по име и презиме, бруто и нето плата) за месецот за кој се однесува 

платата; 

- Во случај на нови вработувања во локалните јавни установи кои  се финансираат со 

блок дотации се должни да достават известување за обезбедени финансиски средства 

и да приложат образец М-1. 
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Исплатата на платите и надоместоците на вработените во локалните јавни установи кои 

се финансираат со блок дотации ја контролира и одобрува Министерството за финансии. 

Градоначалникот на општината е должен одделните пресметки на локалните јавни 

установи да ги достави до ресорното Министерство од кое ќе се трансферира блок дотацијата. 

Ресорните Министерства, доставените пресметки за исплата на бруто плати и надоместоци 

ги доставуваат до Министерството за финансии за контрола и евиденција. 

 

Член 12 

Месечниот надоместок за присуство на седници на Советот се утврдува во висина од 50% 

од просечната месечна плата во Републиката исплатена во претходната година. 

На Претседателот на Советот,за раководење и организирање на работата на Советот му се 

определува надоместок зголемен за 30% од утврдениот надоместок во став 1 од овој член. 

Месечниот надоместок за присуство на седниците на Советот се исплатува за присуство на 

сите седници на Советот во тековниот месец. 

 Месечниот надоместок за присуство на седниците на Советот се намалува за 30 % за секое 

отсуство од седница на Советот на општината. 

Месечниот надоместок за присуство на седниците на Советот не се исплатува,доколку 

членот на Советот не присуствувал на ниту една седница на Советот во тековниот месец. 

Месечниот надоместок за присуство на седниците на Советот не се исплатува, доколку 

Советот на Општината во тековниот месец нема одржано седница., 

 

Член 13 

Вработените во општинската администрација имаат право на патни и дневни трошоци во 

случаите кога се упатени на пат врз основа на уредни и веродостојни документи. 

Висината на дневниците за службено патување во земјата се исплатуваат во висина од 

500,00 денари и тоа за секои поминати од 08 – 12 часа половина дневница, од 12,01 мин. – 24 часа 

цела дневница и 20% од утврдената дневница ако издатоците за сместувањето и исхраната не 

паѓаат на товар на органот на управата. 

За службените патувања дневницата се исплатува во висина утврдена како за вработените 

во органите од централната власт. 

Член 14 

Исплата на име надомест за годишен одмор ќе се врши од Програма Е0 – Општинска 

администрација, Програма Д0 – Градоначалник и Програма Њ0 – Противпожарна заштита,  

расходно конто 404150 – Други надоместоци на основа донесено решение од Градоначалникот. 

Висината на надоместокот за годишен одмор се утврдува во износ од 60% од просечната 

месечна нето плата во Република Македонија објавена до денот на исплатата. 

 

Член 15 

Во случај на непрекинато боледување подолго од шест месеци и во случај на потешки 

последици од елементарни непогоди во смисла на Законот за заштита и спасување и други случаи 

на работникот му се исплатува помош во висина од една последно исплатена просечна месечна 

нето плата во органот каде што е вработен. 

Член 16 

Користењето на средствата од Буџетот на Општината за вршење на функциите на 

буџетските корисници се набавуваат со фактури во кои посебно се искажуваат расходите по 

поодделни ставки, почитувајки ги одредбите од Законот за јавни набавки. 

 Набавките на стоки и вршењето на услуги може да се врши и со сметкопотврди во случај 

кога за расходите не може да се издаде фактура и само во ограничени поединечни износи од 6.000 

денари каде задолжително мора да биде приложена фискална сметка, при што расходите треба да 

бидат искажани по класификација на соодветниот расход. 

 

Член 17 

За средствата утврдени во Буџетот на Општината во рамките на резервите (постојана и 

тeковна буџетска резерва), одлучува Советот на Општината, а ги извршува Градоначалникот. 

За искористените средства Градоначалникот е должен да поднесе Годишен извештај за 

користење на средствата од резервите. 

За користење на средства од резервите до износ најмногу до 50.000,00 денари одлучува 

Градоначалникот. 

Член 18 
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Исплатата на надоместоците за отпремнини за пензионирање на вработените во 

општината и локалните јавни установи ќе се врши од Програма – Општинска администрација – Е0 

расходно конто 464940 – Трансфери при пензионирање во висина од две просечни исплатени 

месечни нето плати во Републиката објавени до денот на исплатата. 

Надоместокот на отпремнина за пензионирање на вработените во локалните јавни 

установи , ќе се исплатува од соодветната потпрограма и сметка на секој корисник посебно, 

расходно конто  464940 - трансфери при пензионирање. 

Исплатата на надоместокот за отпремнина за пензионирање ќе се врши врз основа на 

претходно оформена и комплетна документација и донесено решение од страна на 

Градоначалникот. 

Член 19 

Во случај на смрт на вработен во општината и локалните јавни установи на неговото 

семејство му припаѓа парична помош во износ од 30.000,00 денари. 

 На вработениот, во случај на смрт на член на потесното семејство (родител, брачен 

другар, деца родени во брак или вон брак, посиноци, посвоени деца и деца земени на 

издржување), му припаѓа парична помош во висина од 15.000,00 денари.          

Надоместоците од став 1 и 2 на овој член се исплатуваат по претходно доставено барање 

со комплетирана документација во годината на настапување на смртта,односно во годината која 

следи по годината на настапување на смртта. 

 Средствата за овие намени се планираат во Буџетот на општината во Програма Д0 – 

Градоначалник, расходно конто 413110 – Тековни резерви ( разновидни расходи ). 

Средствата за овие намени за локалните јавни установи  се планираат во соодветната 

програма и сметка на секој корисник посебно, расходно конто 464990 – Други трансвери. 

 На работниците ангажирани со договор за отстапување на работник за привремено 

вработување, средствата за исплата на солидарна помош на вработените ги обезбедува 

работодавачот, а исплатата ја врши Агенцијата за привремени вработувања. 

   

Член 20 

Исплата на име јубилејни награди ќе се врши од Програма  Е0 - Општинска 

администрација,  ставка 464- Разни трансвери, потставка 464990 – Други трансфери на основа на 

донесено решение од Градоначалникот, согласно Правилникот за доделување на Јубилејни 

награди. 

Член 21 

Средствата утврдени во Програмата Г1 - Поддршка на локалниот економски развој, 

потставката 463110  - Трансфери до здруженија на граѓани и фондации ќе се користат за 

финансирање на програмските активности на здруженијата на граѓани и фондации врз основа на 

поднесени барања и проекти кои овозможуваат развој на локалната заедница. 

 За средства потребни за одредени проектни активности на здруженијата на граѓани и 

фондации до износ од 10.000,00 денари, одлучува Градоначалникот, додека за поголеми износи 

одлучува Советот на Општината. 

Градоначалникот во писмена форма доставува до Советот информација по истекот на 

секој  квартал за висината на средствата кои се дадени и називот на субјектот. 

 

Член 22 

За првото дете кое ќе се роди на територијата на општина Берово ќе се врши исплата на 

10.000,00 ден. од потставка – 464990 – Други трансвери, Програма А0 согласно програмата за 

социјална заштита. 

За секое новородено дете, чии родители се со место на живеење во општина Берово, ќе се 

врши исплата на 5.000,00 ден. од потставка – 464990 – Други трансвери, Програма А0 согласно 

програмата за социјална заштита. 

За најдобрите ученици во средното образование ќе се врши исплата на стипендии од 

потставка – 464990 – Други трансвери, Програма А0 согласно програмата за социјална заштита. 

За учениците од прво одделение, основно образование и прва година, средно образование 

ќе се врши исплата на субвенции од потставка – 464990 – Други трансвери, Програма А0 согласно 

програмата за социјална заштита.  

Член 23 

Средствата утврдени во Буџетот и распоредени во пооделни програми и потпрограми ги 

извршува Градоначалникот на Општината. 
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Член 24 

Вработувањата во општинската администрација се вршат согласно актите за организација 

и систематизација на општината за кои се обезбедени средства во буџетот на општината. 

Градоначалникот дава писмено известување за обезбедените средства. 

Локалните јавни установи од областа на културата,образованието и социјалната заштита 

кои се финансираат со блок дотации можат да вработуваат нови работници доколку се обезбедени 

средства во Буџетот на Република Македонија за што писмено известување дава Министерството 

за финансии,врз основа на барање од Градоначалникот на општината до надлежното 

Министерство за потреба од вработување во локалните јавни установи,со соодветна пропратна 

документација. 

Член 25 

Се овластува одделението за финансиски прашања да ги примени одредбите од новите 

законски прописи кои ја регулираат исплатата на бруто платата. 

 

Член 26 

Кога приходите што му припаѓаат на Буџетот се погрешно уплатени или се наплатени во 

износ поголем од утврдениот, погрешно или повеќе наплатениот износ се враќа првенствено на 

товар на видот на приходите кои се уплатени, а до колку такви приходи нема, тогаш на товар на 

другите приходи на Буџетот. 

 Повратот на погрешно, на повеќе уплатени, односно наплатени приходи се врши со 

решение на Градоначалникот, освен во случаите каде надлежноста им припаѓа на други органи. 

Член 27 

Буџетот на Општина Берово за 2020 година  се извршува од  01.01.2021 до  31.12.2021 

година. 

Член 28 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина 

Берово“, а ќе се применува од 01.01.2021 година. 

 

Бр.09-4313/1                                 Совет на Општина Берово 

            29 .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 

 

Буџетски календар за 2021 година 

 

 

Се објавува З  А  К  Л  У  Ч  О  К за објавување на Буџетски календар за 2021 година 

Бр.09-4314/1 од 29.12.2020 година, што Советот на Општина Берово го донесе на 43-та 

седница што се одржа на 29.12.2020 година. 

 

 

 

Бр.08-4326/5                                                                               ОПШТИНА  БЕРОВО 

29.12.2020 год.                                                                                Градоначалник 

Б е р о в о                                                                                       Звонко Пекевски с.р. 
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Vrz osnova na ~len 27 stav 4 i 5 od Zakonot za finansirawe na edinicite na 

lokalna samouprava (Sl.vesnik na RM br. 61/04, 96/04 ,67/07,156/09, 47/11, 192/15 i 209/18 и 

Сл. Весник на РСМ бр.  244/19 ), Sovetot na Op{tina Berovo na 43-тата sednica odr`ana na 

den  29 .12. 2020 godina  donese: 

 

   BUXETSKI KALENDAR  

za 2021 godina 
 

DATUM AKTIVNOST 

Dekemvri 
Januari 

Sovetot na op{tinata go donesuva  buxetskiot kalendar 

April Ministerstvoto za finansii dostavuva do Vladata na Republika 
Северна Makedonija Fiskalna strategija na RСM za narednite tri 
godini 

April Sovetot na op{tinata ja razgleduva fiskalnata strategija na 
op{tinata za slednata godina. 

April- Maj Gradona~alnikot podgotvuva op{tinski buxetski cirkular so 
obrazlo`enie za potrebnite sredstva do op{tinskite buxetski 
korisnici 

Juni Op{tinskite buxetski korisnici gi dostavuvaat predlog 
presmetkite za narednata godina so obrazlo`enie za visinata na 
iznosite po pozicii 

Juli  Avgust Oddelot za buxet vr{i pregovarawe i analizirawe na dostavenite 
predlog-presmetki i gi odreduva prioritetite i odredbite za 
noviot Predlog-buxet 

Avgust Gradona~alnikot gi razgleduva novite barawa i predlozi i po niv 
odlu~uva i dava nasoki  

30 Septemvri Ministerot za finansii dostavuva buxetski cirkular so nasoki za 
izgotvuvawe na Predlog-buxetot za narednata godina 

Oktomvri 
 
20 oktomvri 

Gradona~alnikot go razgleduva i odobruva Predlog-buxetot 
podgotven od strana na finansiskiot oddel na op{tinata 
Gradona~lnikot dostavuva predlog-plan na programi za razvoj; 

Noemvri 
 
 
 
15 noemvri 

- Predlog-buxetot se dostavuva do Sovetot na op{tinata 
- Se objavuva sodr`inata na Predlog-buxetot i se dava dostapnost 
na javnosta 
- Se odr`uvaat javni raspravi i forumi: 
- Odobruvawe na predlog-planot na programite za razvoj 

Dekemvri Gradona~alnikot go dostavuva kone~niot Predlog-buxet do  
Sovetot 

Dekemvri Telata na Sovetot na op{tinata vodat rasprava po dostaveniot 
Predlog-buxet 

Kraj na 
Dekemvri 

Sednica na Sovetot na op{tinata za donesuvawe na buxetot za 
narednata buxetska godina 

Januari  Po~etok na novata buxetska godina 

 
        

09-4314/1                                Sovet na Оp{tina Berovo 

29 .12. 2020  год.             Pretsedatel                                    

   Berovo                                                                                       Jovan Mateni~arski 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 утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите 

на административните службеници во Општина Берово 2021 година 

 

Се објавува О Д Л У К А за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите 

на административните службеници во Општина Берово 2021 година Бр.09-4315/1 од 

29.12.2020 година, што Советот на Општина Берово ја донесе на 43-та седница што се 

одржа на 29.12.2020 година. 

 

Бр.08-4326/6                                                                               ОПШТИНА  БЕРОВО 

29.12.2020 год.                                                                                Градоначалник 

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

 

Врз основа на член 88 став 2 од Законот за административни службеници („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18 и 

„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19 и 14/20), член 36 став 1 

точка 2 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на РМ бр. 5/2002), член 23 

став 8 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа (Службен 

Весник на РМ бр. 61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11, 192/15, 209/18 и Сл.весник на РСМ 

бр.244/2019 ) и член 90 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 43-тата 

седница одржана на   29.12.2020 година донесе: 

 

О Д Л У К А 

за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите  

на административните службеници во Општина Берово 2021 година 

 

Член 1 

Со оваа Одлука се утврдува вредноста на бодот за пресметување на платите на 

административните службеници во Општина Берово.  

 

Член 2 

Исплатата на платите на вработените ќе се извршува во рамките на обезбедените 

средства во Буџетот.  

Вредноста на бодот на платите на административните службеници за 2021 година 

изнесува 81,60 денари. 

 

 

Член 3 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на стапување во сила на Одлуката за 

извршување на буџетот на Општина Берово за 2021 година и ќе биде објавена во 

„Службен гласник на Општина Берово“. 

 

 

Бр.09-4315/1                  Совет на Општина Берово 

 29.12.2020  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 утврдување на коефициентот и вредноста на коефициентот 

за пресметување на плата на директорот 

на Дом на култура “Димитар Беровски” Берово 

 

Се објавува О Д Л У К А за утврдување на коефициентот и вредноста на коефициентот 

за пресметување на плата на директорот на Дом на култура “Димитар Беровски” Берово 

Бр.09-4316/1 од 29.12.2020 година, што Советот на Општина Берово ја донесе на 43-та 

седница што се одржа на 29.12.2020 година. 

 

Бр.08-4326/7                                                                               ОПШТИНА  БЕРОВО 

29.12.2020 год.                                                                                Градоначалник 

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

 

 

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

Весник на Република Македонија” бр.5/2002) и Заклучокот бр.2 од точка 92 од Извадокот 

од Нацрт – записникот од осумнаесеттата седница на Влада на РСМ одржана на 9.11.2020 

година, Советот на Општина Берово на 43-тата Седница одржана на 29.12.2020 година 

донесе: 

О Д Л У К А 

за утврдување на коефициентот и вредноста на коефициентот 

за пресметување на плата на директорот 

на Дом на култура “Димитар Беровски” Берово 

 

Член 1 

Со оваа Одлука се утврдува коефициентот и вредноста на коефициентот за 

пресметување на плата на директорот на Дом на култура “Димитар Беровски” Берово. 

 

Член 2 

Коефициентот за пресметување на плата на директорот на Дом на култура 

“Димитар Беровски” Берово изнесува 2,9569. 

Член 3 

Вредноста на коефициентот за пресметување на основната бруто плата на 

директорот на Дом на култура “Димитар Беровски” Берово изнесува 19.050,00 денари. 

 

Член 4 

Оваа одлука ќе отпочне да се применува од исплатата на платата за месец 

октомври 2020 година. 

Член 5 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен Гласник на 

Општина Берово”. 

 

Бр.09-4316/1                  Совет на Општина Берово 

 29 .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 донесување на  Студија за валоризација на природните вредности  

на Малешевските Планини и Влаина  со предлог за формирање 

 на Заштитен предел „Малешево“ 

 

Се објавува О Д Л У К А за донесување на  Студија за валоризација на природните 

вредности на Малешевските Планини и Влаина  со предлог за формирање на Заштитен 

предел „Малешево“ Бр.09-4317/1 од 29.12.2020 година, што Советот на Општина Берово 

ја донесе на 43-та седница што се одржа на 29.12.2020 година. 

 

Бр.08-4326/8                                                                               ОПШТИНА  БЕРОВО 

29.12.2020 год.                                                                                Градоначалник 

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

 

 

 

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

РМ„ бр. 05/02) и член 19 став 2 точка 11 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 43-та седница одржана на 29.12.2020 година донесе: 

 

 

О Д Л У К А 

за усвојување на  Студија за валоризација на природните вредности  

на Малешевските Планини и Влаина  со предлог за формирање 

 на Заштитен предел „Малешево“ 

 

 

Член 1 

 Советот на Општина Берово ја усвојува Студијата за валоризација на природните 

вредности на Малешевските Планини и Влаина  со предлог за формирање на Заштитен 

предел „Малешево“; 

Член 2 

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

гласник на Општина Берово“. 

 

 

 

Бр.09-4317/1                                                                                 Совет на Општина Берово 

29.12.2020 година                                                                                 Претседател 

Б е р о в о              Јован Матеничарски с.р. 

 

 

 

 

 



29.12.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.40 80 

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 давање согласност за отпочнување на процедура  

за прогласување на заштитено подрачје Малешево 

 

Се објавува О Д Л У К А за давање согласност за отпочнување на процедура за 

прогласување на заштитено подрачје Малешево Бр.09-4318/1 од 29.12.2020 година, што 

Советот на Општина Берово ја донесе на 43-та седница што се одржа на 29.12.2020 

година. 

 

Бр.08-4326/9                                                                               ОПШТИНА  БЕРОВО 

29.12.2020 год.                                                                                Градоначалник 

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

 

Врз основа на член 22 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ 

бр.5/2002..), член 94 став 1 од Закон за заштита на природата („Службен весник на 

Република Македонија“ бр.67/2004, 14/2006; 84/2007; 35/2010; 47/2011; 148/2011 ,59/2012 

и 13/2013) член 19 став 2 точка 44 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 

43-тата седница одржана на ден 29.12.2020 година, ја донесе следната:       

О Д Л У К А 

за давање согласност за отпочнување на процедура  

за прогласување на заштитено подрачје Малешево 

 

Член 1 

Со оваа Одлука Советот на Општина Берово дава согласност за отпочнување на 

процедура за прогласување на заштитено подрачје Малешево. 

Член 2 

Сите чинители во регионот во координација со Општина Берово и Општина 

Пехчево се обврзани на соработка и транспарентност во отпочнувањето на процедурата за 

прогласување на заштитени подрачја. 

 

Член 3 

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на нејзиното донесување, а ќе 

се објави во “Службен Гласник на Општина Берово”. 

 

 Бр.09-4318/1                                                                          СОВЕТ НА ОПШТИНА БЕРОВО 

29.12.2020 година                                                                                    Претседател 

Берово                                                                                               Јован Матеничарски с.р. 

 



29.12.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.40 81 

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 давање согласност на Одлуката за утврдување на тарифа  

за снабдување со вода за пиење или водоснабдување  

 на ЈПКР ,,Услуга’’- Берово за регулиран период 2021 – 2023 година 

 

Се објавува З А К Л У Ч О К за давање согласност на Одлуката за утврдување на тарифа 

за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈПКР ,,Услуга’’- Берово за 

регулиран период 2021 – 2023 година Бр.09-4319/1 од 29.12.2020 година, што Советот на 

Општина Берово го донесе на 43-та седница што се одржа на 29.12.2020 година. 

 

 

Бр.08-4326/10                                                                               ОПШТИНА  БЕРОВО 

29.12.2020 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 („Сл.весник на 

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

на Општина Берово“бр. 13/02, 18/07, 30/08, 20/10 и 20/19) , а во врска со член 13 став 11, 

став 12 и став 13 од Законот за утврдување на цените на водните услуги (“Сл.весник на 

РМ” бр.63/2017) , Советот на Општина Берово на 43-тата седницата одржана на 

29.12.2020 година донесе: 

 

З А К Л У Ч О К 

за давање согласност на Одлуката за утврдување на тарифа  

за снабдување со вода за пиење или водоснабдување  

 на ЈПКР ,,Услуга’’- Берово за регулиран период 2021 – 2023 година 

 

 

 

1. Советот на Општина Берово дава согласност на Одлуката за утврдување на тарифа 

за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈПКР ,,Услуга’’- Берово за 

регулиран период 2021 – 2023 година, Бр.02-363/6 од 09.12.2020 година. 

 

 

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во  

„Службен гласник на Општина Берово“. 

 

 

 

Бр.09-4319/1                                                                            Совет на Општина Берово 

29.12.2020 година                                                                              Претседател 

Б е р о в о                                                                                     Jован Матеничарски с.р. 

 



29.12.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.40 82 

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 давање согласност на Одлуката за утврдување на тарифа  

За утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води   

на ЈПКР ,,Услуга’’- Берово за регулиран период 2021 – 2023 година 

 

Се објавува З А К Л У Ч О К за давање согласност на Одлуката за утврдување на тарифа 

за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води  на ЈПКР 

,,Услуга’’- Берово за регулиран период 2021 – 2023 година Бр.09-4320/1 од 29.12.2020 

година, што Советот на Општина Берово го донесе на 43-та седница што се одржа на 

29.12.2020 година. 

 

Бр.08-4326/11                                                                               ОПШТИНА  БЕРОВО 

29.12.2020 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 („Сл.весник на 

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

на Општина Берово“бр. 13/02, 18/07, 30/08, 20/10 и 20/19) , а во врска со член 13 став 11, 

став 12 и став 13 од Законот за утврдување на цените на водните услуги (“Сл.весник на 

РМ” бр.63/2017) , Советот на Општина Берово на 43-тата седницата одржана на 

29.12.2020 година донесе: 

 

З А К Л У Ч О К 

За давање согласност на Одлуката за утврдување на тарифа  

За утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води   

на ЈПКР ,,Услуга’’- Берово за регулиран период 2021 – 2023 година 

 

 

 

1. Советот на Општина Берово дава согласност на Одлуката за утврдување на тарифа 

за собирање и одведување на урбани отпадни води  на ЈПКР ,,Услуга’’- Берово за 

регулиран период 2021 – 2023 година, Бр.02-363/5 од 09.12.2020 година. 

 

 

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во  

„Службен гласник на Општина Берово“. 

 

 

 

Бр.09-4320/1                                                                            Совет на Општина Берово 

29.12.2020 година                                                                              Претседател 

Б е р о в о                                                                                     Jован Матеничарски с.р. 

 



29.12.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.40 83 

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 давање согласност на Одлуката за утврдување на тарифа  

за прочистување на отпадни води   

на ЈПКР ,,Услуга’’- Берово за регулиран период 2021 – 2023 година 

 

 

Се објавува З А К Л У Ч О К за давање согласност на Одлуката за утврдување на тарифа 

за прочистување на отпадни води на ЈПКР ,,Услуга’’- Берово за регулиран период 2021 – 

2023 година Бр.09-4321/1 од 29.12.2020 година, што Советот на Општина Берово го 

донесе на 43-та седница што се одржа на 29.12.2020 година. 

 

Бр.08-4326/12                                                                               ОПШТИНА  БЕРОВО 

29.12.2020 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 („Сл.весник на 

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

на Општина Берово“бр. 13/02, 18/07, 30/08, 20/10 и 20/19) , а во врска со член 13 став 11, 

став 12 и став 13 од Законот за утврдување на цените на водните услуги (“Сл.весник на 

РМ” бр.63/2017) , Советот на Општина Берово на 43-тата седницата одржана на 

29.12.2020 година донесе: 

 

 

З А К Л У Ч О К 

За давање согласност на Одлуката за утврдување на тарифа  

за прочистување на отпадни води   

на ЈПКР ,,Услуга’’- Берово за регулиран период 2021 – 2023 година 

 

 

 

1. Советот на Општина Берово дава согласност на Одлуката за утврдување на тарифа 

за прочистување на отпадни води на ЈПКР ,,Услуга’’- Берово за регулиран период 

2021 – 2023 година, Бр.02-363/4 од 09.12.2020 година. 

 

 

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во  

„Службен гласник на Општина Берово“. 

 

 

 

Бр.09-4321/1                                                                            Совет на Општина Берово 

29.12.2020 година                                                                              Претседател 

Б е р о в о                                                                                     Jован Матеничарски с.р. 

 



29.12.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.40 84 

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 Деветмесечен финансиски извештај 

 на ЈПКР ,,Услуга’’- Берово за 2020 година 

 

 

Се објавува З А К Л У Ч О К за усвојување на Деветмесечен финансиски извештај на 

ЈПКР ,,Услуга’’- Берово за 2020 година Бр.09-4322/1 од 29.12.2020 година, што Советот на 

Општина Берово го донесе на 43-та седница што се одржа на 29.12.2020 година. 

 

 

Бр.08-4326/13                                                                               ОПШТИНА  БЕРОВО 

29.12.2020 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 („Сл.весник на 

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

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

43-тата седницата одржана на 29.12.2020 година донесе: 

 

 

 

З А К Л У Ч О К 

За усвојување на Деветмесечен финансиски извештај 

 на ЈПКР ,,Услуга’’- Берово за 2020 година 

 

 

 

1. Советот на Општина Берово го усвојува Деветмесечен финансиски извештај на 

ЈПКР ,,Услуга’’- Берово за 2020 година, Бр.10-363/3 од 09.12.2020 година. 

 

 

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во  

„Службен гласник на Општина Берово“. 

 

 

 

 

 

Бр.09-4322/1                                                                           Совет на Општина Берово 

29.12.2020 година                                                                              Претседател 

Б е р о в о                                                                                     Jован Матеничарски с.р. 

 

 



29.12.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.40 85 

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 давање на согласност на Програмата за работа на 

ЈПКР “Услуга” Берово за 2021 година 

 

 

Се објавува З А К Л У Ч О К за давање на согласност на Програмата за работа на ЈПКР 

“Услуга” Берово за 2021 година Бр.09-4323/1 од 29.12.2020 година, што Советот на 

Општина Берово го донесе на 43-та седница што се одржа на 29.12.2020 година. 

 

 

 

Бр.08-4326/14                                                                               ОПШТИНА  БЕРОВО 

29.12.2020 год.                                                                                Градоначалник 

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

 
 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на 

РМ“ бр.5/02), член 19 став 2 точка 29 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 

43-та седницата одржана на 29.12.2020 година донесе: 

 

 

З А К Л У Ч О К 

за давање на согласност на Програмата за работа на 

ЈПКР “Услуга” Берово за 2021 година 

 

1. Советот на Општина Берово дава согласност на Програмата за работа на ЈПКР 

“Услуга” Берово за 2021 година, усвоена од Управен одбор на ЈПКР “Услуга” 

Берово со Одлука бр.10-363/2 од 09.12.2020 година. 

 

 

 

 

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 

„Службен гласник на Општина Берово“. 

 

 

 

 

Бр.09-4323/1                                                                            Совет на Општина Берово 

29.12.2020 година                                                                              Претседател 

Б е р о в о                                                                                     Jован 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 

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 Измена и дополнување на П Р О Г Р А М А  (ЈД, Ј6 и ЈФ) за 

изградба,реконструкција и одржување на локални патишта и улици во Општина Берово 

во 2021 година, Бр.09-4324/1 од 29.12.2020 година, што Советот на Општина Берово ја 

донесе на 43-та седница што се одржа на 29.12.2020 година. 

 

Бр.08-4326/15                                                                               ОПШТИНА  БЕРОВО 

29.12.2020 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 (Сл. Весник на 

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

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

Берово („Сл.Гласник на Општина Берово бр.13/2, 18/07,30/08, 20/19),Советот на Општина 

Берово на 43-тата седница одржана на  29.12.2020 год. донесе: 

 

Измена и дополнување на 

П Р О Г Р А М А  (ЈД, Ј6 и ЈФ) 

за изградба,реконструкција и одржување 

на локални патишта и улици во Општина Берово 

во 2021 година 

 
Член 1 

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

изградба,реконструкција и одржување на локални патишта и улици во Општина Берово во 

2021 година, со бр. 09-4053/1 од 15.12.2020 година донесена од Советот на Општина 

Берово. 

Член 2 

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

Берово се вршат следните измени: 

  

Во подточка 1.1 Изградба и доизградба на улици вредноста „19.749.583,оо денари„ 

се менува и гласи „ 18.456.190,оо денари„. 

 Во истата подточка, алинеја 2  „*ул.„5“ со краци“ се менува и гласи „ул.„5“ со крак 

до спој со ул.„Ѓорѓи Димитров“ и вредноста на истата од „5.843.371,оо“ се менува и гласи 

3.843.371,оо   

            Во истата подточка , после алинеа 6 се додава нова алинеа 7 која гласи *Пешачка и 

вело патека , спој меѓу улиците „Гоце Делчев“ и „Димитар Влахов “ со вредност 

„706.606,оо“ 

Во подточка 1.2 Реконструкција и рехабилитација  на улици вредноста 

„51.660.283,оо денари„ се менува и гласи „ 52.962.807,оо денари„  
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Во подточка 1.2 Реконструкција и рехабилитација  на улици после алинеа 2 се 

додава нова алинеа која гласи „*дел од ул.„Ѓорѓи Димитров“ со крак“,  со вредност 

...1.302.524,оо ден. 

 

Во подточката Се вкупно 1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7+1.8+1.9 вредноста  

„76.547.866,оо денари„ се менува и гласи „76.556.996,оо денари„. 

       

Член 3 

  Во  делот „ПРИХОДИ„ се вршат следните измени: 

          

 

  Во точка 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 во Општина Берово се превидени од , во подточка -Сопствено 

учество вредноста „28.281.677,оо“ се менува и гласи „28.290.808,оо“ 

  Во последната подточка Вкупно вредноста „76.547.866,оо ден.“ се менува и гласи 

„76.556.996,оо ден.“ 

Член 4 

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

одржување на локални патишта и улици во Општина Берово во 2021 година, со бр.09-

4053/1 од 15.12.2020 година донесена од Советот на Општина Берово, остануваат исти. 

 

Член 5 

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

објават  во „Службен Гласник на Општина Берово„ . 

 

Бр.09-4324/1 

Во Берово, 29.12.2020 година 

                                                                                                      Совет на Општина Берово                                                               

                                                                                                                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 

 

О Д Л У К А 

за прифаќање на донација 

 

Се објавува О Д Л У К А за прифаќање на донација која се состои од Проектна 

документација – Електрична инсталација за осветлување на улица Борис Кидриќ-Берово 

од управата на А.Д „Огражден“ до вкрстувањето со улица 23 Август во должина од 560м 

во две фази, Бр.09-4325/1 од 29.12.2020 година, што Советот на Општина Берово ја донесе 

на 43-та седница што се одржа на 29.12.2020 година. 

 

Бр.08-4326/16                                                                               ОПШТИНА  БЕРОВО 

29.12.2020 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 43-тата седница 

одржана на 29.12.2020 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  ДТУ КОЛМА Гоце Дооел Скопје. 

 

Член 2 

 Донацијата која се дава на Општина Берово се состои во: 

 

 1 (еден) број Проектна документација – Електрична инсталација за осветлување на улица 

Борис Кидриќ-Берово од управата на А.Д „Огражден“ до вкрстувањето со улица 23 

Август во должина од 560м во две фази . 

 

Член 3 

Донацијата од член 1 на оваа Одлука ќе се прими и реализира согласно закон.  

 

Член 4 

За донацијата ќе биде склучен посебен договор, помеѓу Градоначалникот на Општина 

Берово, како примател на донацијата и ДТУ КОЛМА Гоце Дооел Скопје, како донатор. 

 

Член 5 

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

гласник на Општина Берово“. 

 

Бр.09-4325/1                                                                             Совет на Општина Берово 

29.12.2020 година                                                                                Претседател 

Б е р о в о                                                                                      Jован 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 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за доделување на средства од  

Буџетот на Општина Берово за 2020 година 

 

Се објавува Р Е Ш Е Н И Е за доделување на средства од Буџетот на Општина Берово за 

2020 година, Бр.09-1954/1 од 29.12.2020 година, што Советот на Општина Берово го 

донесе на 43-та седница што се одржа на 29.12.2020 година. 

 

Бр.08-4326/17                                                                               ОПШТИНА  БЕРОВО 

29.12.2020 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.5/2002), и член 19 став 2 точка 44 од Статутот 
на Општина Берово (“Службен гласник на Општина Берово” бр.13/2002, 18/2007, 
30/2008, 20/2010 и 20/19), член 6 од Правилникот за критериумите, постапката и 
реализацијата на трансфери по поднесени барања за еднократна парична помош на 
физички лица (“Службен гласник на Општина Берово” бр.16/2019) Советот на 
Општина Берово на 43-тата седница одржана на ден 29.12.2020 година донесе: 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за доделување на средства од  

Буџетот на Општина Берово за 2020 година 
 
 
 

1. На Зорица Митревска од с.Робово, општина Пехчево со ЕМБГ 
xxxxxxxxxxxxxxxx и се доделуваат 10.000,оо денари како 
еднократната парична помош за причинета штета предизвикана од 
пожар на објект. 
 

2. Средствата за таа намена ќе бидат исплатени од Буџетот на 
Општина Берово за 2020 година, програма А0, потставка 412110 – 
постојана  резерва (непредвидливи расходи). 
 

3. Се задолжува Одделението за финансиски прашања на Општина 
Берово да го спроведе ова Решение на трансакциска сметка 
бр.xxxxxxxxxxxxxxxxx од Стопанска Банка АД Скопје. 

 
 

4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се 
објави во “Службен гласник на Општина Берово”. 

 
 
 
 

Бр.09-1954/3                                             Совет на Општина Берово                             
29.12.2020 година                                                             Претседател 
Берово                                                                                    Јован Матеничарски с.р. 
 
 
Доставено до:  
- именуваниот; 
-одделение за финансиски прашања; 
 -архива 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 8 и член 63 од Законот за локална самоуправа 

(Службен Весник на Република Македонија бр. 05/2002), член 22 став 1 од Одлуката за 
извршување на Буџетот на Општина Берово за 2020 година со архивски број 09 – 4642/1 од 
26.12.2019 година, Записник со архивски број 05 – 4097/2 од 24.12.2020 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 Верица Манчовска со адреса на живеење ул.„Гоце Делчев“ бр. xx во 
с.Русиново, Берово со ЕМБГ xxxxxxxxxxxxxxxx, 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 Верица Манчовска на трансакциска сметка број xxxxxxxxxxxxx  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 Верица Манчовска достави Барање за исплата на парична помош за 
новородено дете до Градоначалник на Општина Берово со архивски број 05 – 4097/1 од 
17.12.2020 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 – 4097/2 од 
24.12.2020 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 – 4097/3                              Општина Берово 
24.12.2020 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 
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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 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 - 4153/1 од 21.12.2020 година и Записник од 
Комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите за добивање на 
еднократна парична помош со архивски број 05 – 4153/2 од 24.12.2020 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 Ѓохан 
Амедов со адреса на живеење ул. „Моша Пијаде“ бр.xxx во Берово со ЕМБГ 
xxxxxxxxxxxxxxxx, 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 Ѓохан Амедов на трансакциска сметка xxxxxxxxxxxx  на Уни Банка АД Скопје.  

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

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 
Од страна на лицето Ѓохан Амедов е поднесено Барање за добивање на еднократна 

парична помош со наш архивски број 05 – 4153/1 примено во архива на Општина Берово на 
ден 21.12.2020 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 – 4153/2 од 24.12.2020 
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 – 4153/3      Општина Берово 
24.12.2020 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 
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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 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 - 4301/1 од 29.12.2020 година и Записник од 
Комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите за добивање на 
еднократна парична помош со архивски број 05 – 4301/2 од 29.12.2020 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 Сердар 
Демировски со адреса на живеење ул. „23-ти Август“ бр.xxx во Берово со ЕМБГ 
xxxxxxxxxxx, 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 Сердар Демировски на трансакциска сметка xxxxxxxxxxxxxx  на Уни Банка АД 
Скопје.  

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

           ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 
Од страна на лицето Сердар Демировски е поднесено Барање за добивање на 

еднократна парична помош со наш архивски број 05 – 4301/1 примено во архива на 
Општина Берово на ден 29.12.2020 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 – 
4301/2 од 29.12.2020 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 – 4301/3      Општина Берово 
29.12.2020 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 
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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 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 - 4202/1 од 22.12.2020 година и Записник од 
Комисијата за утврдување кои физички лица ги исполнуваат критериумите за добивање на 
еднократна парична помош со архивски број 05 – 4202/2 од 24.12.2020 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 Тахир 
Едипов со адреса на живеење „Прохор Пчињски“ бр.xx во Берово со ЕМБГ xxxxxxxxxxxx, 
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 Тахир Едипов на трансакциска сметка xxxxxxxxxxxxx  на Уни Банка АД Скопје.  

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

           ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 
Од страна на лицето Тахир Едипов е поднесено Барање за добивање на еднократна 

парична помош со наш архивски број 05 – 4202/1 примено во архива на Општина Берово на 
ден 22.12.2020 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 – 4202/2 од 24.12.2020 
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 – 4202/3      Општина Берово 
24.12.2020 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 
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ИЗДАВА: 

ОПШТИНА БЕРОВО 


