
До 

Општина Берово 

Градоначалник 

Звонко Пекевски 

 

ИЗВЕШТАЈ ОД СПРОВЕДЕНАТА ЕВАЛУАЦИЈА 

Со предлог за поддршка и финансирање на Проекти по јавен оглас бр.36-798/2 

за 2021 година 

 

Комисијата за финансирање и буџет која е задолжена за спроведување и евалуација на 

Одлука за критериумите и постапката за распределба на средства за финансирање на 

активностите на здруженија на граѓани и фондации од Советот на Општина Берово со 

број 09-258/1 од 15.11.2017година во состав: 

1. Гоце Ружински- претседател 

2. Славица Фурнаџиска - член 

3. Даниела Кржовска – член 

4. Предраг Монев – член 

5. Драган Мустачки- член 

и претставник од Одделението за локален економски развој задолжено за техничка 

подршка од Општина Берово за спроведување на одлуката 

1. Ѓорѓи Пеовски-раководител на одделение за локален економски развој 

2. Јасмина Кржовска- Помлад соработник за развој на информатички технологии, 

развој на туризам и занаетчиство, развој на мали и средни претпријатија и соработка со 

НВО ги разгледа достасаните предлог проекти по јавен оглас бр.36-798/2 за 2021 година 

и врз основа на извршената евалуација поединечно за секој предлог проект и според 

областите за кои се доставени проектите согласно извршеното рангирање редоследот на 

бодирање и исполнетост на критериумите е : 

 
Мерка 1: :  Локален економски развој, туризам, заштита на животната средина, социјална 
кохезија, енергетската ефикасност и обновливите извори на енергија, образование 
,култура и спорт: 
 
 



Р.
Бр 

Доставен предлог 
проект/апликант 

Побарани  
средства 

Сопствени 
средства 

Исполнетост 
на условите и 
критериумите 

Вкупен 
просек на 

поени 

1. Здружение за граѓани 
„Дуј Амала“ Берово 

248.100,00 30.000,00 да 95 

2. Здружение за заштита на 
животните ПРО АНИМА 
Берово 

100.000,00 10.000,00 да 90 

3. Планинарски спортски 
клуб „Малешевска 
Корија“ 

120.000,00 241.000,00 да 90 

4. Здружение Владимирски 
Илинденски Средби 

280.000,00 205.900,00 да 85,5 

5. Здружение на 
Пензионери на Општина 
Берово 

220.000,00 220.000,00 да 80,75 

6 Здружение на планински 
спортови, туризам и 
млади „Патфајндерс“ 

247.360,00 31.100,00 не / 

 

Ставот на комисијата за оваа година е да не се подржуваат и финансираат активности од 

предлог проекти кои предвидуваат активности за настани со групирање на луѓе и за таа 

цел  од предлог проектите кои ги исполнуваат критериумите за финансирање предложија 

да бидат финансирани само поединечни активноcти по точки од буџетот во апликацијата.  

1. Здружение ВЛАДИМИРСКИ ИЛИНДЕНСКИ СРЕДБИ (ЗВИС) - 85,5 бода 

предложени се 40.000,00 денари за Активност 1.9-Цртање на графити на зидот под 

спортското игралиште и Активност 1.10-Издавање на монографија по повод за фудбалски 

клуб „Готен” Активноста вклучува собирање на информации сврзани со клубот - играчи, 

некои карактеристични случаи во подготовки, утакмици и сл. Собирање на фотографии, 

средување, уредување и печатење.   

2. Здружение нa ПЕНЗИОНЕРИ на Општина Берово - 80,75 бода предложени се 

80.000,00 денари немаат приложено предмер пресметка и се задолжуваат да достават 

пресметка при потпишување на договор 

3. Здружение за граѓани „Дуј Амала“ Берово - 95 бода предложени се 90.000,00 

денари за активности од предмер пресметката за активност 2-поставување на ивичнаци 

од двете страни на патеката и активност 8-бекатон плочки 

4. Здружение за заштита на животните „ Проанима“ - 90 бода предложени се 

61.000,00 денари за активност 2-изработка на промотивен материјал-флаери и активност 

5 –стерилизација на 20 кучиња 



5. Планинарско спортски клуб „Малешевска Корија“ - 90 бода предложени се 

47.000,00 денари активност 4 – 100 мајци со лого на настан со предлог од комисијата 

покрај логото од настанот да стои и логото на Општина Берово 

Предлог на комисијата е да се повикаат претставниците на здруженијата и да се 

разговара со нив дали ги прифаќаат предложените средства за потпишување на 

договори.  

Врз основа на извршената евалуација поединечно за секој предлог проект и според 

областите за кои се доставени проектите, Комисијата предлага на Градоначалникот врз 

основа на расположливите средства од усвоениот Буџет и програмите за 2021 година да 

склучи договор согласно извршеното рангирање и редоследот на бодување. 

ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР 

 

Р.Б
р 

Доставен предлог 
проект/апликант 

Побарани  
Средства 

 

Предложени средства 

1. Здружение за граѓани „Дуј 

Амала“ Берово 

248.100,00 90.000,00 ден. 

2. Здружение за заштита на 

животните ПРО АНИМА 

Берово 

100.000,00  
61.000,00 ден. 

3. Планинарски спортски клуб 

„Малешевска Корија“ 

120.000,00  
47.000 ден. 

4. Здружение Владимирски 

Илинденски Средби 

280.000,00  
40.000,00 ден. 

5. Здружение на Пензионери на 

Општина Берово 

220.000,00  
80.000,00 ден. 

 

*Забелешка:На состанците не беше присутен членот од комисијата Предраг Монев. 

Бр.36-798/10 
08.04.2021 
 
 
Со почит,                                                                                  
Комисија за финансирање, 
буџет и локален економски развој 


