
13.11.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.37 1 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

С О Д Р Ж И Н А 

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К за  објавување на О Д Л У К А ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

ДЕЛОВНИКОТ НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА БЕРОВО........................................................ 

 

О Д Л У К А ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДЕЛОВНИКОТ НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА 

БЕРОВО........................................................................................................................................... 

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К за  објавување на З  А  К  Л  У  Ч  О  К за одобрување на План на 

програми за развој на Општина Берово........................................................................................ 

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К за одобрување на План на програми за развој на Општина Берово...... 

 

Образец B2 Развојна Програма за „Заштита на жителите од една планина долж две реки“.. 

 

 Образец В2 Развојна Програма за „Волонтери преку граница................................................. 

 

 

З  А К  Л  У  Ч  О  К за  објавување на О Д Л У К А за изменување и дополнување на 

Буџетот на Општина Берово за 2020 година................................................................................ 

 

О Д Л У К А за изменување и дополнување на Буџетот на Општина Берово за 2020 година 

 

Р Е Ш Е Н И Е  за разрешување  на Вршител на должност директор на Дом на културата 

„Димитар Беровски“ – Берово....................................................................................................... 

 

Р Е Ш Е Н И Е ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТ ДИРЕКТОР НА ДОМ 

НА КУЛТУРА “ДИМИТАР БЕРОВСКИ” БЕРОВО................................................................... 

 

РЕШЕНИЕ за исплата на средства од Буџетот на Општина Берово за 2020 година на 

Аница Тасевска............................................................................................................................... 

 

РЕШЕНИЕ за исплата на средства од Буџетот на Општина Берово за 2020 година на 

Драгана Здравковска....................................................................................................................... 

 

ИЗЛЕГУВА ПО 

ПОТРЕБА 

13.11.2020 

БРОЈ   37 

ПРИМЕРОКОТ 

ЕБЕСПЛАТЕН 

СЛУЖБЕН   ГЛАСНИК 

НА ОПШТИНА  БЕРОВО 



13.11.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.37 2 

РЕШЕНИЕ за исплата на средства од Буџетот на Општина Берово за 2020 година на 

Емилија Георгиевска Аџиска......................................................................................................... 

 

РЕШЕНИЕ за исплата на средства од Буџетот на Општина Берово за 2020 година на 

Зорица Ризинска Шахпаска........................................................................................................... 

 

РЕШЕНИЕ за исплата на средства од Буџетот на Општина Берово за 2020 година на 

Јасмина Механџиски...................................................................................................................... 

 

РЕШЕНИЕ за исплата на средства од Буџетот на Општина Берово за 2020 година на 

Ленче Зашаровска........................................................................................................................... 

 

РЕШЕНИЕ за исплата на средства од Буџетот на Општина Берово за 2020 година на 

Лилјана Бојчовски........................................................................................................................... 

 

РЕШЕНИЕ за исплата на средства од Буџетот на Општина Берово за 2020 година на 

Марија Василевска.......................................................................................................................... 

 

РЕШЕНИЕ за исплата на средства од Буџетот на Општина Берово за 2020 година на 

Наташа Брашнарски....................................................................................................................... 

 

РЕШЕНИЕ за исплата на средства од Буџетот на Општина Берово за 2020 година на 

Ринета Сулимановска..................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13.11.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.37 3 

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 ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДЕЛОВНИКОТ НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА БЕРОВО 

 

Се објавува О Д Л У К А за дополнување на Деловникот на Советот на Општина Берово 

Бр.09-3680/1 што Советот на Општина Берово ја донесе на 41-та седница што се одржа на 

13.11.2020 година. 

 

Бр.08-3683/1                                                                               ОПШТИНА  БЕРОВО 

13.11.2020 год.                                                                                Градоначалник 

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

 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална сампуправа („Службен весник на 

РМ“ број 05/02) и член 19 став 2 точка 2 од Статутот на Општина Берово („Сл.гласник на 

Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08, 20/10 и 20/19), Советот Општина Берово на 41-та 

седница одржана на 13.11. 2020 година, донесе: 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДЕЛОВНИКОТ НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА БЕРОВО 

 

Член 1 

Во Деловникот за работа на Советот на Општина Берово Бр.07-702/1 од 22.06.2007 година, во 

глава V. РАБОТА НА СОВЕТОТ, по точката 1 се додава нова точка 1.1 која гласи: „1.1. 

Одржување на седница со употреба на комуникациски средства“ . 

Во точката „11. Одржување на седница со употреба на комуникациски средства“ се додават 

следните членови: член 61-а, член 61-б, член 61-в, член 61-г и член 61-д кои гласат: 

 

„Член 61-а 

Во случај на прогласена воена или вонредна состобја или во случај на прогласена епидемија, 

пандемија или елементарна непогода, Претседателот на советот може да свика и да раководи 

со седницата на совет и со употреба на комуникациски средства (телефон или конференциска 

врска со употреба на интернет комуникација и софтверски алатки).” 

 

„Член 61-б 

Во случај на одржување на седницата со употреба на комуникациски средства, поканата со 

дневниот ред и материјалите за седницата се доставуваат на службена електронска адреса на 

членовите на советот или на алтернативна функционална електронска адреса која членовите 

на советот се должни да ја достават до претседателот на советот.” 

 

„Член 61-в 

Во случај на спреченост или отуство на претседателот на советот, седниците ги свикува и со 

нив раководи член на Советот овластен од претседателот на Советот или најстариот член на 

Советот доколку претседателот не овластил друг член. 
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„Член 61-г 

Во случај на одржување на седница со употреба на комуникациски средства, гласањето по 

правило се одвива по пат на поименично произнесување на секој од членовите на советот кои 

се најавени на седницата, освен ако мнозинството од присутните членови на советот не 

одлучат поинаку. 

„Член 61-д 

За текот на седницата на советот со употреба на комуникациски средства, задолжително се 

води записник, кој се објавува на веб страната на општината.” 

 

Член 2 

Oваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањто во „Службен гласник на 

Општина Берово“. 

 

Бр.09-3680/1                                                               СОВЕТ НА ОПШТИНА БЕРОВО 

13.11.2020 година                                                                    Овластен член  

Берово                                                                                  Славица Фурнаџиска 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 одобрување на План на програми за развој на Општина Берово  

 

 

 

Се објавува З  А  К  Л  У  Ч  О  К за одобрување на План на програми за развој на Општина 

Берово Бр.09-3681/1 што Советот на Општина Берово го донесе на 41-та седница што се 

одржа на 13.11.2020 година. 

 

 

 

Бр.08-3683/2                                                                               ОПШТИНА  БЕРОВО 

13.11.2020 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), 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), Советот на Општина Берово на 41-тата седница одржана на 

13.11.2020 година донесе: 

 

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

за одобрување на План на програми за развој на Општина Берово  

 

 

 

 

1.Советот на Општина Берово го одобрува Планот на програми за развој на 

Општина Берово. 

 

2.  Составен дел на овој Заклучок се: 

 

 

 Образец B2 Развојна Програма за „Заштита на жителите од една планина долж две 

реки“; 

 Образец В2 Развојна Програма за „Волонтери преку граница“, 

 

доставени до Советот на Општина Берово со допис Бр.09-3150/1 од 13.10.2020 

година. 

 

3. Одобрениот  план на Програмите за развој е составен дел на Предлог-Буџетот на 

Општина Берово. 

 

4. Овој Заклучок влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во 

„Службен гласник на Општина Берово“. 

 

 

 

 

 

Бр.09-3681/1                                                                Совет на Општина Берово 

13.11.2020 година                                                               Овластен член 

Б е р о в о                                                                       Славица Фурнаџиска с.р. 
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13.11.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.37 9 

 
 

 

 

 



13.11.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.37 10 

 
 

 

 



13.11.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.37 11 

 
 



13.11.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.37 12 

 
 



13.11.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.37 13 
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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 изменување и дополнување на 

Буџетот на Општина Берово за 2020 година 

 

Се објавува О Д Л У К А за изменување и дополнување на Буџетот на Општина Берово за 

2020 година бр.09-3682/1 што Советот на Општина Берово ја донесе на 41-та седница што се 

одржа на 13.11.2020 година. 

 

Бр.08-3683/3                                                                               ОПШТИНА  БЕРОВО 

13.11.2020 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) и член 29 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 

“Сл.весник на РСМ” бр.244/2019), Советот на општина Берово на 41-та седница одржана на 

13.11.2020 година донесе: 

 

О Д Л У К А 

за изменување и дополнување на 

Буџетот на Општина Берово за 2020 година 

 

Член 1 

 Се донесува Oдлука за изменување и дополнување на Буџетот на Општина Берово за 

2020 година.  

 

 

Член 2 

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

Општина Берово“. 

 

 

 

 

Бр.09-3682/1                                                                 СОВЕТ НА  ОПШТИНА БЕРОВО 

13.11.2020 година                                                                      Овластен член 

Берово                                                                                   Славица Фурнаџиска с.р. 
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13.11.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.37 17 

 

 

 



13.11.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.37 18 

 



13.11.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.37 19 

 



13.11.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.37 20 

 



13.11.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.37 21 

 



13.11.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.37 22 

 



13.11.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.37 23 

 



13.11.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.37 24 

 



13.11.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.37 25 

 



13.11.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.37 26 

 



13.11.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.37 27 

 



13.11.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.37 28 

 



13.11.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.37 29 

 



13.11.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.37 30 

 



13.11.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.37 31 

 



13.11.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.37 32 

 



13.11.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.37 33 

 



13.11.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.37 34 

 



13.11.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.37 35 

 



13.11.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.37 36 

 



13.11.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.37 37 

 



13.11.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.37 38 

 



13.11.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.37 39 

 



13.11.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.37 40 

 



13.11.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.37 41 

 



13.11.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.37 42 

 



13.11.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.37 43 

 



13.11.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.37 44 

 



13.11.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.37 45 

 



13.11.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.37 46 

 



13.11.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.37 47 

 



13.11.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.37 48 

 



13.11.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.37 49 

 



13.11.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.37 50 

 



13.11.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.37 51 

 



13.11.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.37 52 

 



13.11.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.37 53 

 



13.11.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.37 54 

 



13.11.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.37 55 

 



13.11.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.37 56 

 



13.11.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.37 57 

 



13.11.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.37 58 

 



13.11.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.37 59 

 



13.11.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.37 60 

 



13.11.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.37 61 

 



13.11.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.37 62 

 



13.11.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.37 63 

 



13.11.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.37 64 

 



13.11.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.37 65 

 



13.11.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.37 66 

 



13.11.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.37 67 

 



13.11.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.37 68 

 



13.11.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.37 69 

 



13.11.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.37 70 

 



13.11.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.37 71 

 



13.11.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.37 72 

 



13.11.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.37 73 

 



13.11.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.37 74 

 



13.11.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.37 75 

 



13.11.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.37 76 



13.11.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.37 77 

 

Врз основа на член 50 став 1 точка 16 од Законот за локалната самоуправа (Службен весник на РМ 

бр.5/02), член 61 став 1 алинеја 12 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 34 став 3 од Законот за културата 

(“Службен Весник на Република Македонија” Бр.31/1998………11/2018), Градоначалникот на 

Општина Берово донесе:  

 

Р Е Ш Е Н И Е  

за разрешување  на Вршител на должност  

директор на Дом на културата „Димитар Беровски“ – Берово 

 

1. Од функцијата Вршител на должност директор на Дом на културата „Димитар 

Беровски“ – Берово се разрешува Тања Шенковска од Берово, со ЕМБГ 

хххххххххххххххххх со лична карта бр.хххххххххх издадена од МВР Берово со место 

на живеење на ул. “Моша Пијаде” бр.хххххх Берово. 

 

2. Разрешувањето на Директорот се врши поради истекот на периодот за кој е именувана, 

односно 6 (шест) месеци, сметано од денот на именувањето. 

 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен 

Гласник на Општина Берово”. 

 

Бр.08-3159/1                                                                      ОПШТИНА БЕРОВО 

29.09.2020 година                                                                Градоначалник 

Берово                                                                                 Звонко Пекевски с.р. 

 

 

Врз основа на член 50 став 1 точка 16 од Законот за локалната самоуправа(“Службен весник на РМ” 

бр.5/02), член 61 став 1 точка 12 од Статутот на Општина Берово (“Сл. Гласник на Општина Берово” 

бр.13/02, 18/07, 30/08, 20/10 и 20/19) и член 34 став 1 од Законот за културата (Службен весник на РМ 

бр. 31/1998………11/2018), а во врска со Јавниот оглас за избор на директор на Дом на културата 

“Димитар Беровски” Берово бр.08-2953/2 од 15.09.2020 година и Записникот на Комисијата за 

разгледување на документи Бр.04-2953/6 од 29.09.2020 година, Градоначалникот на Општина Берово 

донесе :  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТ 

ДИРЕКТОР НА ДОМ НА КУЛТУРА “ДИМИТАР БЕРОВСКИ” БЕРОВО 
 

1. За Вршител на должност директор на Дом на култура “Димитар Беровски” Берово се именува 

Звонко Скендерски од Берово,  со ЕМБГ хххххххххх со лична карта бр.хххххххххх издадена од 

МВР Берово со место на живеење на ул. “11 Октомври” бр.хх Берово. 

 

2. Именуваниот од член 1 на ова Решение, должноста ВД Директор на Домот на културата 

“Димитар Беровски” Берово ќе ја врши до избор на директор на установата, но не подолго од 6 

(шест ) месеци.  

 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во  

“Службен гласник на Општина Берово”. 

 

 

 

  Бр.08-3160/1                                                                                  Општина Берово 

29.09.2020 година                                                                           Градоначалник 

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



13.11.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.37 78 

 
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. xx во 
с.Смојмирово, Берово со ЕМБГ xxxxxxxxxxxxxx, 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 xxxxxxxxxx  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 



13.11.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.37 79 

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. xx во 
Берово со ЕМБГ xxxxxxxxxxxxx, 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 xxxxxxxxxxx  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 

 



13.11.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.37 80 

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. x 
во с.Смојмирово, Берово со ЕМБГ xxxxxxxxxxxxx, 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 xxxxxxxxxxxxxx  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 



13.11.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.37 81 

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. 
xx во с.Смојмирово, Берово со ЕМБГ xxxxxxxxxxxx, 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 xxxxxxxxxxx  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 



13.11.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.37 82 

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.xx во 
Берово со ЕМБГ xxxxxxxxxxxxx, 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 xxxxxxxxxxx  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 



13.11.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.37 83 

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. xx во 
Берово со ЕМБГ xxxxxxxxxxx, 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 xxxxxxxxxxx  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 



13.11.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.37 84 

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. xx во 
с.Ратево, Берово со ЕМБГ xxxxxxxxxxxx, 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 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 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 



13.11.2020 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.37 85 

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. xx во Берово 
со ЕМБГ xxxxxxxxxxxxxx, 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 xxxxxxxxxxxxxx  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 
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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 – 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.xx во 
с.Владимирово, Берово со ЕМБГ xxxxxxxxxxxxxx, 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 xxxxxxxxxxxxxx  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 
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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 - 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.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 Ринета Сулимановска на трансакциска сметка xxxxxxxxxxxxx  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. 
 
   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 

 


