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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 давање на согласност на Предлог план на ОСУ “Ацо Русковски” Берово 

за запишување на ученици во  

I (прва) година средно образование за учебната 2021/2022 година 

 

 

Се објавува  З А К Л У Ч О К за давање на согласност на Предлог план на ОСУ “Ацо Русковски” 

Берово за запишување на ученици во I (прва) година средно образование за учебната 2021/2022 

година Бр. 09-1116/1 што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 

10.03.2021 година. 

 

Бр.08-1117/1                                                                             ОПШТИНА  БЕРОВО 

10.03.2021 год.                                                                                Градоначалник 

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

 

 

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

Република Македонија” бр.5/02), 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 

Барањето на ОСУ “Ацо Русковски” Берово со Бр.03-79/2 од 11.03.2021 година и Табеларен преглед 

- Предлог план на ОСУ “Ацо Русковски” Берово за запишување на ученици во I (прва) година 

средно образование за учебната 2021/2022 година со Бр.03-90/1 од 15.03.2021 година, Советот на 

Општина Берово на 47-та седница одржана на ден 18.03.2021 година донесе: 

 

З А К Л У Ч О К 

за давање на согласност на  

Предлог план на ОСУ “Ацо Русковски” Берово 

за запишување на ученици во  

I (прва) година средно образование за учебната 2021/2022 година  

 

1. Советот на Општина Берово дава согласност на Предлог планот на ОСУ “Ацо Русковски” 

Берово за запишување на ученици во I (прва) година средно образование за учебната 

2021/2022 година со Бр.03-90/1 од 15.03.2021 година 

 

2. Составен дел на оваа согласност е табеларен преглед - Предлог план на ОСУ “Ацо 

Русковски” Берово за запишување на ученици во I (прва) година средно образование за 

учебната 2021/2022 година со Бр.03-90/1 од 15.03.2021 година 

  

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

Гласник на Општина Берово“. 

 

Бр.09-1116/1                Совет на Општина Берово 

18.03.2021 година                             Претседател 

Б е р о в о                        Јован Матеничарски с.р.      
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Врз основа на член 50 став 1 точка 16 од Законот за локалната самоуправа (“Службен 

Весник на Република Македонија” Бр.5/02), член 61 став 1 алинеа 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 20 став 2  од Законот за платен промет („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 113/07, 22/08, 159/08, 133/09, 145/10, 35/11, 11/12, 59/12, 166/12, 

170/13, 153/15, 199/15, 193/17 и 7/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ 

бр. 31/20), Градоначалникот на Општина Берово донесе: 

 

О Д Л У К А 

за  утврдување на благајнички максимум за 2021 година 

 

Член 1 

Со оваа одлука се утврдува благајнички максимум, во благајната на Општина 

Берово за 2021 година. 

Висината на благајничкиот максимум изнесува две просечно исплатени плати 

по работник во Република Северна Македонија. 

 

Член 2  

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 

“Службен Гласник на Општина Берово”. 

 

 

Бр.05-1063/1                                                                                Општина Берово 

15.03.2021 година                                                                         Градоначалник 

Берово                                                                                       Звонко Пекевски с.р. 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 8 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на 

Република Македонија бр. 05/2002), член 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 - 

571/1 од 09.02.2021 година и Записник од Комисијата за утврдување кои физички лица ги 

исполнуваат критериумите за добивање на еднократна парична помош со архивски број 05 – 571/2 

од 12.03.2021 година, Градоначалникот на Општина Берово донесе 

                                                                         

РЕШЕНИЕ 

 за исплата на парична помош  

од Буџетот на Општина Берово за 2021 година 

 

1. Од средствата на Буџетот на Општина Берово за 2021 година на лицето Натка 

Раденовска со адреса на живеење ул. „Моша Пијаде“ бр. 78/2-33 во Берово со ЕМБГ 

0105968465038, 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 2021 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 Натка Раденовска на трансакциска сметка 200002764794096 на Стопанска Банка АД Скопје.  

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

 

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

 

Од страна на лицето Натка Раденовска е поднесено Барање за добивање на еднократна 

парична помош со наш архивски број 05 – 571/1 примено во архива на Општина Берово на ден 

09.02.2021 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 – 571/2 од 12.03.2021 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: Благица Лапевска с.р. 

Контролирала: м-р Биљана Марковска с.р. 

 

 

 

Бр. 05 – 571/3                     Општина Берово 

12.03.2021 година                        Градоначалник 

Берово                     Звонко Пекевски с.р. 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 8 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на 

Република Македонија бр. 05/2002), член 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 - 

916/1 од 02.03.2021 година и Записник од Комисијата за утврдување кои физички лица ги 

исполнуваат критериумите за добивање на еднократна парична помош со архивски број 05 – 916/2 

од 12.03.2021 година, Градоначалникот на Општина Берово донесе 

 

РЕШЕНИЕ 

 за исплата на парична помош  

од Буџетот на Општина Берово за 2021 година 

 

1. Од средствата на Буџетот на Општина Берово за 2021 година на лицето Барије Бекирова 

со адреса на живеење ул. „Прохор Пчињски“ бр. 21 во Берово со ЕМБГ 1310977465004, 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 2021 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 Барије Бекирова на трансакциска сметка 240217108947028 на Уни Банка АД Скопје.  

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

 

 

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

 

Од страна на лицето Барије Бекирова е поднесено Барање за добивање на еднократна 

парична помош со наш архивски број 05 –916/1 примено во архива на Општина Берово на ден 

02.03.2021 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 – 916/2 од 12.02.2021 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: Благица Лапевска с.р. 

Контролирала: м-р Биљана Марковска с.р. 

 

 

 

Бр. 05 – 916/3                           Општина Берово 

12.03.2021 година                               Градоначалник 

Берово                           Звонко Пекевски с.р. 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 8 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на 

Република Македонија бр. 05/2002), член 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 - 

749/1 од 19.02.2021 година и Записник од Комисијата за утврдување кои физички лица ги 

исполнуваат критериумите за добивање на еднократна парична помош со архивски број 05 – 749/2 

од 12.03.2021 година, Градоначалникот на Општина Берово донесе 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 за исплата на парична помош  

од Буџетот на Општина Берово за 2021 година 

 

1. Од средствата на Буџетот на Општина Берово за 2021 година на лицето Бариша 

Дибранова со адреса на живеење ул. „Балканска“ бр. 2 во Берово со ЕМБГ  0503982495026, 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 2021 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 Бариша Дибранова на трансакциска сметка 240217101931309 на Уни Банка АД Скопје.  

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

 

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

 

Од страна на лицето Бариша Дибранова е поднесено Барање за добивање на еднократна 

парична помош со наш архивски број 05 –749/1 примено во архива на Општина Берово на ден 

19.02.2021 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 – 749/2 од 12.03.2021 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: Благица Лапевска с.р. 

Контролирала: м-р Биљана Марковска с.р. 

 

Бр. 05 – 749/3                       Општина Берово 

12.03.2021 година                          Градоначалник 

Берово                        Звонко Пекевски с.р. 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 8 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на 

Република Македонија бр. 05/2002), член 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 - 

566/1 од 09.02.2021 година и Записник од Комисијата за утврдување кои физички лица ги 

исполнуваат критериумите за добивање на еднократна парична помош со архивски број 05 – 566/2 

од 12.03.2021 година, Градоначалникот на Општина Берово донесе 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 за исплата на парична помош  

од Буџетот на Општина Берово за 2021 година 

 

1. Од средствата на Буџетот на Општина Берово за 2021 година на лицето Љубчо Радински 

со адреса на живеење ул. „Леонидова“ бр. 6 во Берово со ЕМБГ 2006958491501, 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 2021 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 Љубчо Радински на трансакциска сметка 200001942895636 на Стопанска Банка АД Скопје.  

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

 

 

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

 

 

Од страна на лицето Љубчо Радински е поднесено Барање за добивање на еднократна 

парична помош со наш архивски број 05 – 566/1 примено во архива на Општина Берово на ден 

09.02.2021 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 – 566/2 од 12.03.2021 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: Благица Лапевска с.р. 

Контролирала: м-р Биљана Марковска с.р. 

 

 

Бр. 05 – 566/3                               Општина Берово 

12.03.2021 година                       Градоначалник 

Берово                      Звонко Пекевски с.р. 
 

 



18.03.2021 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.44 8 

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 2 од Одлуката за извршување на 

Буџетот на Општина Берово за 2021 година со архивски број 09 – 4313/1 од 29.12.2020 година, 

Записник со архивски број 05 – 718/2 од 12.03.2021 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 2021 година 

 

1. На лицето Анита Гошевска Симоновска со адреса на живеење ул.„Паруца“ бр. 6/2-10 

во Берово со ЕМБГ 1603993497509, од Буџетот на Општина Берово за 2021 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 2021 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 Анита Гошевска на трансакциска сметка број 200002604084011  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 Анита Гошевска Симоновска  достави Барање за исплата на парична помош за 

новородено дете до Градоначалник на Општина Берово со архивски број 05 – 718/1 од 17.02.2021 

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 – 718/2 од 12.03.2021 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 2021 година. Согласно член 22 став 2 од Одлуката за 

извршување на Буџетот на Општина Берово за 2021 година со архивски број 09 – 4313/1 од 

29.12.2020 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: Благица Лапевска с.р. 

Контролирала: м-р Биљана Марковска с.р. 

 

      

 Бр. 05 – 718/3                                                                               Општина Берово   

      12.03.2021                                                                                                       Градоначалник 

       Берово                                                                                                         Звонко Пекевски с.р.                    



18.03.2021 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.44 9 

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 2 од Одлуката за извршување на Буџетот на 

Општина Берово за 2021 година со архивски број 09 – 4313/1 од 29.12.2020 година, Записник со 

архивски број 05 – 964/2 од 12.03.2021 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 2021 година 

 

1. На лицето Елена Буровска со адреса на живеење ул.„Димитар Влахов“ бр.9 

с.Русиново во Берово со ЕМБГ 1502992469004, од Буџетот на Општина Берово за 2021 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 2021 година програма 

А0 Совет на Општина, потставка 464 990 други трансфери.  

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

на Елена Буровска на трансакциска сметка број 200003441942172  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 Елена Буровска  достави Барање за исплата на парична помош за новородено дете 

до Градоначалник на Општина Берово со архивски број 05 – 964/1 од 05.03.2021 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 – 964/2 од 12.03.2021 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 2021 година. Согласно член 22 став 2 од Одлуката за 

извршување на Буџетот на Општина Берово за 2021 година со архивски број 09 – 4313/1 од 

29.12.2020 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: Благица Лапевска с.р. 

Контролирала: м-р Биљана Марковска с.р. 

 

Бр. 05 – 964/3                                                                      Општина Берово   

12.03.2021                                                                                                   Градоначалник 

Берово                                                                                                     Звонко Пекевски с.р.                      
 

 



18.03.2021 година    СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО бр.44 10 

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 2 од Одлуката за извршување на Буџетот на 

Општина Берово за 2021 година со архивски број 09 – 4313/1 од 29.12.2020 година, Записник со 

архивски број 05 – 753/2 од 12.03.2021 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 2021 година 

 

1. На лицето Зорица Делиовска Вранчовска со адреса на живеење ул.„Моша Пијаде“ 

бр.13 с.Ратево во Берово со ЕМБГ 1106986496870, од Буџетот на Општина Берово за 2021 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 2021 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 Делиовска Вранчовска на трансакциска сметка број 240217105522637  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 Зорица Делиовска Вранчовска  достави Барање за исплата на парична помош за 

новородено дете до Градоначалник на Општина Берово со архивски број 05 – 753/1 од 19.02.2021 

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 – 753/2 од 12.03.2021 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 2021 година. Согласно член 22 став 2 од Одлуката за 

извршување на Буџетот на Општина Берово за 2021 година со архивски број 09 – 4313/1 од 

29.12.2020 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: Благица Лапевска с.р. 

 Контролирала: м-р Биљана Марковска с.р. 

 

  Бр. 05 – 753/3                                                                     Општина Берово  

       12.03.2021                                                                                          Градоначалник 

        Берово                                                                                           Звонко Пекевски с.р.                    

ИЗДАВА: 

ОПШТИНА БЕРОВО 


