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10:00 ЧАСОТ
Седницата ја отвори и со неа раководеше Јован Матеничарски, претседател на Советот
на Општина Берово.
Од 15 советници, на седницата присутни беа сите 15 советници: Предраг Монев,
Антонио Двојаковски, Влатко Вакански, Дамјан Црвенковски, Виолета Димовска, Јасминка
Димовска, Митко Кржовски, Гоце Ружински, Благица Русковска, Златко Скендерски, Дејан
Пачемски, Биљана Марковска, Јован Матеничарски, Сунчица Цонкинска и Звонко Миовски.
Советникот Митко Кржовски ја напушти седницата после усвојувањето на третата точка
од дневниот ред.
На седницата исто така присуствуваше и Градоначалникот на Општина Берово Драги
Наџински, Раководителот на Одделението за градежништво и урбанизам Мишо Догазански, а
во врска со едно од барањата доставени од страна на група граѓани, имаше присутни и од
подносителите на барањето на седницата, за време на разгледувањето на точката Барања од
институции и граѓани.
За работата на Советот на оваа седница, претседателот на Советот Јован Матеничарски
го предложи следниот:
ПРЕДЛОГ-ДНЕВЕН РЕД:
1.Усвојување на Записник од 10-та седница на Советот на Општина Берово;
2.Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Берово за прв квартал од
2014 година;
3.Предлог-Одлука за проширување на Буџетот на Општина Берово за 2014 година;
4.Предлог-Одлука за измена на распоред на средства во Буџетот на Општина Берово за
2014 година;
5.Предлог-Одлука за отпис на основни средства и ситен инвентар сопственост на
Општина Берово;
6.Статут на ОЈУДГ „23-ти Август“-Берово;
7.Предлог-Решение за формирање на локален совет за превеција;
8.Предлог-Решение за разрешување и именување член на Комисија за процена на штети
од елементарни непогоди на Општина Берово;
9.Предлог-Решение за разрешување и именување на член на Комисија за унапредување
на правата на пациентите на Општина Берово;
10.Предлог-Одлука за давање согласност на донација на Општина Берово;
11.Предлог-Одлука за утврдување на нацрт-план за измена и дополна на ДУП Берово за
локалитет „Стара гимназија“-Берово, Општина Берово;
12.Предлог-Одлука за утврдување на нацрт-план за Изработка на ДУП Берово-Градска
зона за производство и лесна индустрија дел од урбан блок 2 во Берово, Општина Берово;
13.Предлог-Одлука за ставање во мирување градежна парцела број 7.153 од усвоениот
план за измени и дополнување на ДУП Берово за десна страна на „Кеј Брегалница“Берово;
14.Предлог-Одлуки за прифаќање на иницијатива за отпочнување на постапка за
изработка на ЛУПД за изградба на базна станица за мобилна телефонија со ознака СРМ
7097 од КП бр.15542 КО Владимирово;
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15.Предлог-Одлука за усогласување на намени на „Урбанистички план вон населено
место“ за туристичка населба „Суви лаки“ во однос на легализација на објекти надвор од
дефинираниот опфат на планот за локалитет „Суви Лаки“ во Берово;
16.Предлог-Одлука за усогласување на намените на Деталниот урбанистички план на
Берово во однос на легализација на објекти надвор од дефинираниот опфат на планот за
КП бр.7518, КО Берово-вон град во Берово;
17.Предлог-Одлука за усогласување на намени на „Урбанистички план вон населено
место“ за туристичка населба „Беровско езеро“ во однос на легализација надвор од
дефинираниот опфат на планот за КП 10405/1 и КП 10404 КО Берово вон град;
18.Предлог-Одлука за усогласување на намените на Деталниот урбанистички план на
Берово во однос на легализација на објекти надвор од дефинираниот опфат на планот за
КП бр.7585/1 и КП 7585/5, КО Берово-вон град во Берово;
19.Предлог-Одлука за усогласување на намените на Деталниот урбанистички план на
Берово во однос на легализација на објекти надвор од дефинираниот опфат на планот за
локалитет „Св.Богородица 1“во Берово;
20.Предлог-Одлука за усогласување на намените на Деталниот урбанистички план на
Берово во однос на легализација на објекти надвор од дефинираниот опфат на планот за
КП бр.321, КО Берово-вон град во Берово;
21.Предлог-Одлука за усогласување на намените на Деталниот урбанистички план на
Берово во однос на легализација на објекти надвор од дефинираниот опфат на планот за
КП бр.68, КО Берово-вон град во Берово;
22.Предлог-Одлука за усогласување на намените на Деталниот урбанистички план на
Берово во однос на легализација на објекти надвор од дефинираниот опфат на планот за
КП бр.5732, КО Ратево-лок.Бардачка река-Сливница;
23.Предлог-Одлука за усогласување на намените на Деталниот урбанистички план на
Берово во однос на легализација на објекти надвор од дефинираниот опфат на планот за
КП бр.2474, КО Владимирово;
24.Предлог-Програма за дополнување на Програмата за работа во областа на
располагање со градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на
подрачјето на Општина Берово за 2014 година;
25.Предлог-Годишна Програма за поставување на урбана опрема на подрачјето на
Општина Берово за 2014 година;
26.Предлог-Програма за изменување и дополнување на Програмата за одржување на
јавна чистота во Општина Берово за 2014 година;
27.Предлог-Програма за дополнување на Програмата за активностите на Општина
Берово за 2014 година во областа на туризмот;
28.Локален акционен план за 2014 година на Комисијата за еднакви можности на
мажите и жените на Општина Берово;
29.Правилник за критериумите и постапката за реализација на трансвери до здруженија
на граѓани и фондации;
30.Годишен извештај за работењето на Центарот за развој на Источниот плански регион
за 2013 година;
31.Годишен извештај за спроведување на програмата за развој на источен плански
регион 2009-2014 за 2013 година;
32.Предлог-Одлука за определување и исплата на надоместок за изборните трошоци на
организаторите на изборната кампања за локалните избори за 2013 година во Општина
Берово;
33.Барања од институции и граѓани;
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34.Советнички иницијативи и прашања.
Претседателот на Советот отвори расправа по предложениот дневен ред.
Бидејќи никој не се јави за дискусија, Претседателот на Советот ја затвори расправата и
го стави на усвојување следниот дневен ред за работа на 11.та седница:
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1.Усвојување на Записник од 10-та седница на Советот на Општина Берово;
2.Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Берово за прв квартал од
2014 година;
3.Предлог-Одлука за проширување на Буџетот на Општина Берово за 2014 година;
4.Предлог-Одлука за измена на распоред на средства во Буџетот на Општина Берово за
2014 година;
5.Предлог-Одлука за отпис на основни средства и ситен инвентар сопственост на
Општина Берово;
6.Статут на ОЈУДГ „23-ти Август“-Берово;
7.Предлог-Решение за формирање на локален совет за превеција;
8.Предлог-Решение за разрешување и именување член на Комисија за процена на штети
од елементарни непогоди на Општина Берово;
9.Предлог-Решение за разрешување и именување на член на Комисија за унапредување
на правата на пациентите на Општина Берово;
10.Предлог-Одлука за давање согласност на донација на Општина Берово;
11.Предлог-Одлука за утврдување на нацрт-план за измена и дополна на ДУП Берово за
локалитет „Стара гимназија“-Берово, Општина Берово;
12.Предлог-Одлука за утврдување на нацрт-план за Изработка на ДУП Берово-Градска
зона за производство и лесна индустрија дел од урбан блок 2 во Берово, Општина Берово;
13.Предлог-Одлука за ставање во мирување градежна парцела број 7.153 од усвоениот
план за измени и дополнување на ДУП Берово за десна страна на „Кеј Брегалница“Берово;
14.Предлог-Одлуки за прифаќање на иницијатива за отпочнување на постапка за
изработка на ЛУПД за изградба на базна станица за мобилна телефонија со ознака СРМ
7097 од КП бр.15542 КО Владимирово;
15.Предлог-Одлука за усогласување на намени на „Урбанистички план вон населено
место“ за туристичка населба „Суви лаки“ во однос на легализација на објекти надвор од
дефинираниот опфат на планот за локалитет „Суви Лаки“ во Берово;
16.Предлог-Одлука за усогласување на намените на Деталниот урбанистички план на
Берово во однос на легализација на објекти надвор од дефинираниот опфат на планот за
КП бр.7518, КО Берово-вон град во Берово;
17.Предлог-Одлука за усогласување на намени на „Урбанистички план вон населено
место“ за туристичка населба „Беровско езеро“ во однос на легализација надвор од
дефинираниот опфат на планот за КП 10405/1 и КП 10404 КО Берово вон град;
18.Предлог-Одлука за усогласување на намените на Деталниот урбанистички план на
Берово во однос на легализација на објекти надвор од дефинираниот опфат на планот за
КП бр.7585/1 и КП 7585/5, КО Берово-вон град во Берово;
19.Предлог-Одлука за усогласување на намените на Деталниот урбанистички план на
Берово во однос на легализација на објекти надвор од дефинираниот опфат на планот за
локалитет „Св.Богородица 1“во Берово;
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20.Предлог-Одлука за усогласување на намените на Деталниот урбанистички план на
Берово во однос на легализација на објекти надвор од дефинираниот опфат на планот за
КП бр.321, КО Берово-вон град во Берово;
21.Предлог-Одлука за усогласување на намените на Деталниот урбанистички план на
Берово во однос на легализација на објекти надвор од дефинираниот опфат на планот за
КП бр.68, КО Берово-вон град во Берово;
22.Предлог-Одлука за усогласување на намените на Деталниот урбанистички план на
Берово во однос на легализација на објекти надвор од дефинираниот опфат на планот за
КП бр.5732, КО Ратево-лок.Бардачка река-Сливница;
23.Предлог-Одлука за усогласување на намените на Деталниот урбанистички план на
Берово во однос на легализација на објекти надвор од дефинираниот опфат на планот за
КП бр.2474, КО Владимирово;
24.Предлог-Програма за дополнување на Програмата за работа во областа на
располагање со градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на
подрачјето на Општина Берово за 2014 година;
25.Предлог-Годишна Програма за поставување на урбана опрема на подрачјето на
Општина Берово за 2014 година;
26.Предлог-Програма за изменување и дополнување на Програмата за одржување на
јавна чистота во Општина Берово за 2014 година;
27.Предлог-Програма за дополнување на Програмата за активностите на Општина
Берово за 2014 година во областа на туризмот;
28.Локален акционен план за 2014 година на Комисијата за еднакви можности на
мажите и жените на Општина Берово;
29.Правилник за критериумите и постапката за реализација на трансвери до здруженија
на граѓани и фондации;
30.Годишен извештај за работењето на Центарот за развој на Источниот плански регион
за 2013 година;
31.Годишен извештај за спроведување на програмата за развој на источен плански
регион 2009-2014 за 2013 година;
32.Предлог-Одлука за определување и исплата на надоместок за изборните трошоци на
организаторите на изборната кампања за локалните избори за 2013 година во Општина
Берово;
33.Барања од институции и граѓани;
34.Советнички иницијативи и прашања.
Од присутните 15 советници, со 15 гласа ЗА, нема советници кои се ВОЗДРЖАНИ, нема
советници кои гласале ПРОТИВ, нема присутни советници кои не гласале, Советот го усвои
предложениот ДНЕВЕН РЕД за работа на 11.та редовна седница.
1.Усвојување на Записник од 10-та седница на Советот на Општина Берово
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 1 од дневниот ред.
Советничката Биљана Марковска посочи на техничка грешка при впишувањето на
гласовите за една од точките, и на забелешка во изјава каде наместо месни заедници треба да
стои форуми во заедницата.
Советничката Јасминка Димовска даде забелешка, општа, не на записникот за
усвојување, дека пожелно е да се вметнуваат и ставовите на координаторите по предложените
точки.
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Бидејќи никој друг не се јави за збор, Записникот од 10.та седница на Советот на
Општина Берово беше ставен на усвојување.
Од присутните 15 советници, со 15 гласа ЗА, нема советници кои се ВОЗДРЖАНИ, нема
советници кои гласале ПРОТИВ, нема присутни советници кои не гласале, Советот го усвои
Записникот со забелешката од 10.та седница на Советот на Општина Берово.
2.Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Берово за прв
квартал од 2014 година
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 2 од дневниот ред.
Советникот Звонко Миовски, како претседател на Комисијата за финансирање објасни
дека комисијата одржала состанок и дека на истиот присуствувал и Раководителот на
Одделението за финансиски прашања Звонко Пекевски и изјави дека Комисијата зазела став
дека извештајот треба да биде усвоен.
Советникот Антонио Двојаковски додаде дека извештајот бил добро направен и со тоа
искажа пофалба за изготвувачот на истиот.
Претседателот Јован Матеничарски праша за еден амандман кој претходно бил
поднесуван од нивната советничка група, во однос на програмата за ТППЕ, амандманот бил
поднесен, а средствата пак се реализираат.
Градоначалникот Драги Наџински појасни дека откако биле распишани изборите, не
можело да се поднесе барање за добивање на согласност за добивање на средства по основ на
лице кое отишло во пензија од негова страна, а сега, додека да се формира Владата на РМ, на
техничка Влада нема основ да се поднесува, така да барањето за обезбедувањето на средствата
ќе биде поднесено до МВР, откако ќе се формира истата.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, Кварталниот извештај за извршување на Буџетот
на Општина Берово за прв квартал од 2014 година беше ставен на усвојување.
Од присутните 15 советници, со 10 гласа ЗА, 5 ВОЗДРЖАНИ, нема советници кои гласале
ПРОТИВ, нема присутни советници кои не гласале, Советот го усвои Кварталниот извештај за
извршување на Буџетот на Општина Берово за прв квартал од 2014 година.
3.Предлог-Одлука за проширување на Буџетот на Општина Берово за 2014 година
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 3 од дневниот ред.
Советникот Звонко Миовски, како претседател на Комисијата за финансирање изјави
дека добиле објаснување од страна на Раководителот Пекевски во однос на проширувањето на
одржаниот состанок на комисијата.
Градоначалникот Драги Наџински додаде подетално објаснување во врска со
пристигнувањето на завршната ситуација од страна на изведувачот, за 5% за квалитетот, како
и за точниот износ на префрлените средства од страна на Светска Банка, кои биле повеќе од
предвиденото,кои средства ги има на сметката, а нема ставка за истите. Не се работи за нови
средства.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, Предлог-Одлуката за проширување на Буџетот на
Општина Берово за 2014 година беше ставена на усвојување.
Од присутните 15 советници, со 10 гласа ЗА, 5 ВОЗДРЖАНИ, нема советници кои гласале
ПРОТИВ, нема присутни советници кои не гласале, Советот ја усвои Предлог-Одлуката за
проширување на Буџетот на Општина Берово за 2014 година.
4.Предлог-Одлука за измена на распоред на средства во Буџетот на Општина
Берово за 2014 година
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 4 од дневниот ред.
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Советникот Звонко Миовски, како претседател на Комисијата за финансирање зеде збор
за да појасни дека и за ова им било објаснето на состанокот на комисијата и дека се работи за
префрлување на средства кое добиено објаснување малку било контрадикторно. Со оваа
одлука се бараат средства строго наменски да бидат за спорт и рекреација, истите пак да бидат
трансферирани на ставка за здруженија, за која немаат никаква документација за која намена
ќе се користат.
Градоначалникот Драги Наџински појасни дека се работи за иста програма, за граѓански
здруженија, кои можат да бидат и здруженија, и фондации и спортски клубови. Тој појасни
дека ромската невладина организација преку основното училиште аплицирале за посета на
наши ученици кои учат германски јазик да посетат германско училиште. Тогаш кога бил
распишан огласот аплицирале две, ромската невладина организација и Ратевски бамбурци.
Бидејќи на Ратевски бамбурци веќе биле доделени средства, на ставката останале многу малку
средства, па потребни се средства да бидат префрлени на ставката, со кои ќе бидат покриени
некои од основните трошоци на децата кои ќе ја посетат општина Алсбах Хенлајн. Се работи за
ромско здружение, преку кое е аплицирано за посета на ученици кои го изучуваат германскиот
јазик, а учениците се основното училиште ООУ„Дедо Иљо Малешевски“ Берово, бројот на
ученици е 15, заедно со 2 наставнички.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, Предлог-Одлуката за измена на распоред на
средства во Буџетот на Општина Берово за 2014 година беше ставена на усвојување.
Од присутните 14 советници, со 12 гласа ЗА, 2 ВОЗДРЖАНИ, нема советници кои гласале
ПРОТИВ, нема присутни советници кои не гласале, Советот ја усвои Предлог-Одлуката за
измена на распоред на средства во Буџетот на Општина Берово за 2014 година.
Од гласањето беше отсутен советникот Митко Кржовски.
5.Предлог-Одлука за отпис на основни средства и ситен инвентар сопственост на
Општина Берово
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 5 од дневниот ред.
Советникот Звонко Миовски како претседател на комисијата појасни дека комисијата
зазела став дека нема потреба да прават проблем за амортизирана дотраена опрема, па нивни
став е да се усвои одлуката.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, Предлог-Одлуката за отпис на основни средства и
ситен инвентар сопственост на Општина Берово беше ставена на усвојување.
Од присутните 14 советници, со 8 гласа ЗА, 6 ВОЗДРЖАНИ, нема советници кои гласале
ПРОТИВ, нема присутни советници кои не гласале, Советот ја усвои Предлог-Одлуката за отпис
на основни средства и ситен инвентар сопственост на Општина Берово.
Од гласањето беше отсутен советникот Митко Кржовски.
6.Статут на ОЈУДГ „23-ти Август“-Берово
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 6 од дневниот ред.
Советничката Јасминка Димовска, како претседател на комисијата за статут и прописи
појасни дека на состанокот на комисијата била присутна и директорката на ОЈУДГ „23 Август“
и дека измените во статутот се однесуваат на издејствувани 35 работни часови, од претходно
40 работни часови и за промената која се однесува на тоа дека сите од вработените во
градинката треба да имаат лиценци. Измените се по насока од Министерството за труд и
социјална политика.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, Статутот на ОЈУДГ „23-ти Август“-Берово беше
ставен на усвојување.
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Од присутните 14 советници, со 11 гласа ЗА, 3 ВОЗДРЖАНИ, нема советници кои гласале
ПРОТИВ, нема присутни советници кои не гласале, Советот го усвои Статутот на ОЈУДГ „23-ти
Август“-Берово.
Од гласањето беше отсутен советникот Митко Кржовски.
7.Предлог-Решение за формирање на локален совет за превеција
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 7 од дневниот ред.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, Предлог-Решението за формирање на локален
совет за превеција беше ставено на усвојување.
Претседателот Јован Матеничарски појасни дека во член 4 се наведени кои треба да
бидат членови во тој совет.
За членови на локалниот совет за превенција, со кој заседава градоначалникот се: Киро
Димитровски, Горан Тасевски, Јован Матеничарски, Јагода Шахпаска, Дејан Пачемски, Антонио
Двојаковски, Соња Кирјанска, Љупка Дупкарска, Благица Русковска, Зоран Мазновски, Славе
Страторски, Бранка Шишовска, МАра Радинска, Николчо Атанасов, Елеонора Рашковска,
Славчо Аждерски, Фирдеска Зекирова, Ванчо Брашнарски, Илија Букушовски, Тахир Дестанов,
Анита Пуреовска, Ѓорѓи Пеовски, Љупчо Готовски, Љупчо Дракалски.
Од присутните 14 советници, со 14 гласа ЗА, нема советници кои се ВОЗДРЖАНИ, нема
советници кои гласале ПРОТИВ, нема присутни советници кои не гласале, Советот го усвои
Предлог-Решението за формирање на локален совет за превеција.
Од гласањето беше отсутен советникот Митко Кржовски.
8.Предлог-Решение за разрешување и именување член на Комисија за процена на
штети од елементарни непогоди на Општина Берово
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 8 од дневниот ред.
Од комисијата се разрешува членот Горан Коловски, а се именува Лидија Цикарска.
Бидејќи никој не се јави за збор, Предлог-Решението за разрешување и именување член
на Комисија за процена на штети од елементарни непогоди на Општина Берово беше ставено
на усвојување.
Од присутните 14 советници, со 13 гласа ЗА, нема советници кои се ВОЗДРЖАНИ, нема
советници кои гласале ПРОТИВ, нема присутни советници кои не гласале, Советот го усвои
Предлог-Решението за разрешување и именување член на Комисија за процена на штети од
елементарни непогоди на Општина Берово.
Од гласањето беа отсутни советниците Митко Кржовски и Благица Рускоска.
9.Предлог-Решение за разрешување и именување на член на Комисија за
унапредување на правата на пациентите на Општина Берово
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 9 од дневниот ред.
Од комисијата се разрешува членот Јован Буовски, а се именува Валентина Монева.
Бидејќи никој не се јави за збор, Предлог-Решението за разрешување и именување на
член на Комисија за унапредување на правата на пациентите на Општина Берово беше ставено
на усвојување.
Од присутните 14 советници, со 14 гласа ЗА, нема советници кои се ВОЗДРЖАНИ, нема
советници кои гласале ПРОТИВ, нема присутни советници кои не гласале, Советот го усвои
Предлог-Решението за разрешување и именување на член на Комисија за унапредување на
правата на пациентите на Општина Берово.
Од гласањето беше отсутен советникот Митко Кржовски.
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10.Предлог-Одлука за давање согласност на донација на Општина Берово
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 10 од дневниот ред.
Советникот Звонко Миовски како претседател на комисијата даде појаснување во врска
со одлуката, од состанокот на комисијата кој бил одржан, и став на комисијата е да се усвои
одлуката.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, Предлог-Одлуката за давање согласност на
донација на Општина Берово беше ставена на усвојување.
Од присутните 14 советници, со 14 гласа ЗА, нема советници кои се ВОЗДРЖАНИ, нема
советници кои гласале ПРОТИВ, нема присутни советници кои не гласале, Советот ја усвои
Предлог-Одлуката за давање согласност на донација на Општина Берово.
Од гласањето беше отсутен советникот Митко Кржовски.
11.Предлог-Одлука за утврдување на нацрт-план за измена и дополна на ДУП
Берово за локалитет „Стара гимназија“-Берово, Општина Берово
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 11 од дневниот ред.
Претседателот на Советот Јован Матеничарски, како претседател на комисијата појасни
дека ги разгледале на состанокот на комисијата и го повикаа на седницата Раководителот на
Одделението за градежништво и урбанизам Мишо Догазански, за да добијат подетални
објаснувања. Став на Комисијата е да бидат усвоени.
Раководителот на Одделението за градежништво и урбанизам Мишо Догазански
објасни дека се работи за самата постапка на донесување на самиот план. Постапката
започнува и завршува со донесување на планот од страна на Советот, а потоа и на нацрт план.
Самата содржина на планот кој треба да се донесе, е сега предложена на Советот. Во однос на
старата гимназија, постапката е почната по барање на странка, бидејќи законски, јавните
институции не можат да имаат земјиште во сопственост, а во заводот за вработување, две
парцели се во сопственост на јавни институции, па се отпочнува постапката. До 2016 година,
сите објекти кои се легализираат, треба да бидат вклопени во ДУП. Постапката пред да оди на
јавен увид и јавна анкета се утврдува планот, па се бараат мислења и од некои соодветни
министерства.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, Предлог-Одлуката за утврдување на нацрт-план за
измена и дополна на ДУП Берово за локалитет „Стара гимназија“-Берово, Општина Берово
беше ставена на усвојување.
Од присутните 14 советници, со 12 гласа ЗА, 2 ВОЗДРЖАНИ, нема советници кои гласале
ПРОТИВ, нема присутни советници кои не гласале, Советот ја усвои Предлог-Одлуката за
утврдување на нацрт-план за измена и дополна на ДУП Берово за локалитет „Стара гимназија“Берово, Општина Берово.
Од гласањето беше отсутен советникот Митко Кржовски.
12.Предлог-Одлука за утврдување на нацрт-план за Изработка на ДУП Берово Градска зона за производство и лесна индустрија дел од урбан блок 2 во Берово,
Општина Берово
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 12 од дневниот ред.
Раководителот на Одделението за градежништво и урбанизам Мишо Догазански
објасни дека овој дел е опфатен во ГУП од 2001 година, а заради потребите на сите кои имаат
таму купени објекти за лесна индустрија, нема детален план, па заради можноста на
развивање, и по барање на странките, Белема и Алкалоид, отпочнува постапка за нацрт план.
Истите постапки се и овде, потоа има јавен увид, јавна анкета, па се прибираат согласности од
соодветните министерства.
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Бидејќи никој друг не се јави за збор, Предлог-Одлуката за утврдување на нацрт-план за
Изработка на ДУП Берово-Градска зона за производство и лесна индустрија дел од урбан блок
2 во Берово, Општина Берово беше ставена на усвојување.
Од присутните 14 советници, со 13 гласа ЗА, 1 ВОЗДРЖАН, нема советници кои гласале
ПРОТИВ, нема присутни советници кои не гласале, Советот ја усвои Предлог-Одлуката за
утврдување на нацрт-план за Изработка на ДУП Берово-Градска зона за производство и лесна
индустрија дел од урбан блок 2 во Берово, Општина Берово.
Од гласањето беше отсутен советникот Митко Кржовски.
13.Предлог-Одлука за ставање во мирување градежна парцела број 7.153 од
усвоениот план за измени и дополнување на ДУП Берово за десна страна на „Кеј
Брегалница“-Берово
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 13 од дневниот ред.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, Предлог-Одлуката за ставање во мирување
градежна парцела број 7.153 од усвоениот план за измени и дополнување на ДУП Берово за
десна страна на „Кеј Брегалница“-Берово беше ставена на усвојување.
Од присутните 14 советници, со 14 гласа ЗА, нема советници кои се ВОЗДРЖАНИ, нема
советници кои гласале ПРОТИВ, нема присутни советници кои не гласале, Советот ја усвои
Предлог-Одлуката за ставање во мирување градежна парцела број 7.153 од усвоениот план за
измени и дополнување на ДУП Берово за десна страна на „Кеј Брегалница“-Берово.
Од гласањето беше отсутен советникот Митко Кржовски.
14.Предлог-Одлуки за прифаќање на иницијатива за отпочнување на постапка за
изработка на ЛУПД за изградба на базна станица за мобилна телефонија со ознака СРМ
7097 од КП бр.15542 КО Владимирово
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 14 од дневниот ред.
Претседателот на Советот додаде дека став на комисијата е да се усвои оваа одлука.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, Предлог-Одлукита за прифаќање на иницијатива
за отпочнување на постапка за изработка на ЛУПД за изградба на базна станица за мобилна
телефонија со ознака СРМ 7097 од КП бр.15542 КО Владимирово беа ставени на усвојување.
Од присутните 14 советници, со 14 гласа ЗА, нема советници кои се ВОЗДРЖАНИ, нема
советници кои гласале ПРОТИВ, нема присутни советници кои не гласале, Советот ги усвои
Предлог-Одлукита за прифаќање на иницијатива за отпочнување на постапка за изработка на
ЛУПД за изградба на базна станица за мобилна телефонија со ознака СРМ 7097 од КП бр.15542
КО Владимирово.
Од гласањето беше отсутен советникот Митко Кржовски.
15.Предлог-Одлука за усогласување на намени на „Урбанистички план вон
населено место“ за туристичка населба „Суви лаки“ во однос на легализација на објекти
надвор од дефинираниот опфат на планот за локалитет „Суви Лаки“ во Берово
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 15 од дневниот ред.
Претседателот на Советот додаде дека став на комисијата е да се усвои оваа одлука. Тој
постави прашање до раководителот кој ќе го врши финансирањето.
Раководителот на Одделението за градежништво и урбанизам Мишо Догазански
објасни дека финансирањето може да го врши општината, од средства предвидени со буџетот,
или со самофинансирање во изработка на ЛУПД за предметната градба, од заинтересираните
физички и правни лица, согласно член 17 од Законот за Просторно и урбанистичко планирање.
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Бидејќи никој друг не се јави за збор, Предлог-Одлуката за усогласување на намени на
„Урбанистички план вон населено место“ за туристичка населба „Суви лаки“ во однос на
легализација на објекти надвор од дефинираниот опфат на планот за локалитет „Суви Лаки“ во
Берово беше ставена на усвојување.
Од присутните 14 советници, со 14 гласа ЗА, нема советници кои се ВОЗДРЖАНИ, нема
советници кои гласале ПРОТИВ, нема присутни советници кои не гласале, Советот ја усвои
Предлог-Одлуката за усогласување на намени на „Урбанистички план вон населено место“ за
туристичка населба „Суви лаки“ во однос на легализација на објекти надвор од дефинираниот
опфат на планот за локалитет „Суви Лаки“ во Берово.
Од гласањето беше отсутен советникот Митко Кржовски.
16.Предлог-Одлука за усогласување на намените на Деталниот урбанистички план
на Берово во однос на легализација на објекти надвор од дефинираниот опфат на планот
за КП бр.7518, КО Берово-вон град во Берово
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 16 од дневниот ред.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, Предлог-Одлуката за усогласување на намените на
Деталниот урбанистички план на Берово во однос на легализација на објекти надвор од
дефинираниот опфат на планот за КП бр.7518, КО Берово-вон град во Берово беше ставена на
усвојување.
Од присутните 14 советници, со 14 гласа ЗА, нема советници кои се ВОЗДРЖАНИ, нема
советници кои гласале ПРОТИВ, нема присутни советници кои не гласале, Советот ја усвои
Предлог-Одлуката за усогласување на намените на Деталниот урбанистички план на Берово во
однос на легализација на објекти надвор од дефинираниот опфат на планот за КП бр.7518, КО
Берово-вон град во Берово.
Од гласањето беше отсутен советникот Митко Кржовски.
17.Предлог-Одлука за усогласување на намени на „Урбанистички план вон
населено место“ за туристичка населба „Беровско езеро“ во однос на легализација
надвор од дефинираниот опфат на планот за КП 10405/1 и КП 10404 КО Берово вон град
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 17 од дневниот ред.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, Предлог-Одлуката за усогласување на намени на
„Урбанистички план вон населено место“ за туристичка населба „Беровско езеро“ во однос на
легализација надвор од дефинираниот опфат на планот за КП 10405/1 и КП 10404 КО Берово
вон град беше ставена на усвојување.
Од присутните 14 советници, со 14 гласа ЗА, нема советници кои се ВОЗДРЖАНИ, нема
советници кои гласале ПРОТИВ, нема присутни советници кои не гласале, Советот ја усвои
Предлог-Одлуката за усогласување на намени на „Урбанистички план вон населено место“ за
туристичка населба „Беровско езеро“ во однос на легализација надвор од дефинираниот опфат
на планот за КП 10405/1 и КП 10404 КО Берово вон град.
Од гласањето беше отсутен советникот Митко Кржовски.
18.Предлог-Одлука за усогласување на намените на Деталниот урбанистички план
на Берово во однос на легализација на објекти надвор од дефинираниот опфат на планот
за КП бр.7585/1 и КП 7585/5, КО Берово-вон град во Берово
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 18 од дневниот ред.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, Предлог-Одлуката за усогласување на намените на
Деталниот урбанистички план на Берово во однос на легализација на објекти надвор од
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дефинираниот опфат на планот за КП бр.7585/1 и КП 7585/5, КО Берово-вон град во Берово
беше ставена на усвојување.
Од присутните 14 советници, со 14 гласа ЗА, нема советници кои се ВОЗДРЖАНИ, нема
советници кои гласале ПРОТИВ, нема присутни советници кои не гласале, Советот ја усвои
Предлог-Одлуката за усогласување на намените на Деталниот урбанистички план на Берово во
однос на легализација на објекти надвор од дефинираниот опфат на планот за КП бр.7585/1 и
КП 7585/5, КО Берово-вон град во Берово.
Од гласањето беше отсутен советникот Митко Кржовски.
19.Предлог-Одлука за усогласување на намените на Деталниот урбанистички план
на Берово во однос на легализација на објекти надвор од дефинираниот опфат на планот
за локалитет „Св.Богородица 1“во Берово
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 19 од дневниот ред.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, Предлог-Одлуката за усогласување на намените на
Деталниот урбанистички план на Берово во однос на легализација на објекти надвор од
дефинираниот опфат на планот за локалитет „Св.Богородица 1“во Берово беше ставена на
усвојување.
Од присутните 14 советници, со 14 гласа ЗА, нема советници кои се ВОЗДРЖАНИ, нема
советници кои гласале ПРОТИВ, нема присутни советници кои не гласале, Советот ја усвои
Предлог-Одлуката за усогласување на намените на Деталниот урбанистички план на Берово во
однос на легализација на објекти надвор од дефинираниот опфат на планот за локалитет
„Св.Богородица 1“во Берово.
Од гласањето беше отсутен советникот Митко Кржовски.
20.Предлог-Одлука за усогласување на намените на Деталниот урбанистички план
на Берово во однос на легализација на објекти надвор од дефинираниот опфат на планот
за КП бр.321, КО Берово-вон град во Берово
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 20 од дневниот ред.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, Предлог-Одлуката за усогласување на намените на
Деталниот урбанистички план на Берово во однос на легализација на објекти надвор од
дефинираниот опфат на планот за КП бр.321, КО Берово-вон град во Берово беше ставена на
усвојување.
Од присутните 14 советници, со 14 гласа ЗА, нема советници кои се ВОЗДРЖАНИ, нема
советници кои гласале ПРОТИВ, нема присутни советници кои не гласале, Советот ја усвои
Предлог-Одлуката за усогласување на намените на Деталниот урбанистички план на Берово во
однос на легализација на објекти надвор од дефинираниот опфат на планот за КП бр.321, КО
Берово-вон град во Берово.
Од гласањето беше отсутен советникот Митко Кржовски.
21.Предлог-Одлука за усогласување на намените на Деталниот урбанистички план
на Берово во однос на легализација на објекти надвор од дефинираниот опфат на планот
за КП бр.68, КО Берово-вон град во Берово
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 21 од дневниот ред.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, Предлог-Одлуката за усогласување на намените на
Деталниот урбанистички план на Берово во однос на легализација на објекти надвор од
дефинираниот опфат на планот за КП бр.68, КО Берово-вон град во Берово беше ставена на
усвојување.
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Од присутните 14 советници, со 14 гласа ЗА, нема советници кои се ВОЗДРЖАНИ, нема
советници кои гласале ПРОТИВ, нема присутни советници кои не гласале, Советот ја усвои
Предлог-Одлуката за усогласување на намените на Деталниот урбанистички план на Берово во
однос на легализација на објекти надвор од дефинираниот опфат на планот за КП бр.68, КО
Берово-вон град во Берово.
Од гласањето беше отсутен советникот Митко Кржовски.
22.Предлог-Одлука за усогласување на намените на Деталниот урбанистички план
на Берово во однос на легализација на објекти надвор од дефинираниот опфат на планот
за КП бр.5732, КО Ратево-лок.Бардачка река-Сливница
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 22 од дневниот ред.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, Предлог-Одлуката за усогласување на намените на
Деталниот урбанистички план на Берово во однос на легализација на објекти надвор од
дефинираниот опфат на планот за КП бр.5732, КО Ратево-лок.Бардачка река-Сливница беше
ставена на усвојување.
Од присутните 14 советници, со 14 гласа ЗА, нема советници кои се ВОЗДРЖАНИ, нема
советници кои гласале ПРОТИВ, нема присутни советници кои не гласале, Советот ја усвои
Предлог-Одлуката за усогласување на намените на Деталниот урбанистички план на Берово во
однос на легализација на објекти надвор од дефинираниот опфат на планот за КП бр.5732, КО
Ратево-лок.Бардачка река-Сливница.
Од гласањето беше отсутен советникот Митко Кржовски.
23.Предлог-Одлука за усогласување на намените на Деталниот урбанистички план
на Берово во однос на легализација на објекти надвор од дефинираниот опфат на планот
за КП бр.2474, КО Владимирово
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 23 од дневниот ред.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, Предлог-Одлуката за усогласување на намените на
Деталниот урбанистички план на Берово во однос на легализација на објекти надвор од
дефинираниот опфат на планот за КП бр.2474, КО Владимирово беше ставена на усвојување.
Од присутните 14 советници, со 13 гласа ЗА, нема советници кои се ВОЗДРЖАНИ, нема
советници кои гласале ПРОТИВ, нема присутни советници кои не гласале, Советот ја усвои
Предлог-Одлуката за усогласување на намените на Деталниот урбанистички план на Берово во
однос на легализација на објекти надвор од дефинираниот опфат на планот за КП бр.2474, КО
Владимирово.
Од гласањето беа отсутни советниците Митко Кржовски и Предраг Монев.
24.Предлог-Програма за дополнување на Програмата за работа во областа на
располагање со градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на
подрачјето на Општина Берово за 2014 година
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 24 од дневниот ред.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, Предлог-Програмата за дополнување на
Програмата за работа во областа на располагање со градежно земјиште во сопственост на
Република Македонија на подрачјето на Општина Берово за 2014 година беше ставена на
усвојување.
Од присутните 14 советници, со 14 гласа ЗА, нема советници кои се ВОЗДРЖАНИ, нема
советници кои гласале ПРОТИВ, нема присутни советници кои не гласале, Советот ја усвои
Предлог-Програмата за дополнување на Програмата за работа во областа на располагање со
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градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на Општина Берово
за 2014 година.
Од гласањето беше отсутен советникот Митко Кржовски.
25.Предлог-Годишна Програма за поставување на урбана опрема на подрачјето на
Општина Берово за 2014 година
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 25 од дневниот ред.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, Предлог-Годишната Програма за поставување на
урбана опрема на подрачјето на Општина Берово за 2014 година беше ставена на усвојување.
Од присутните 14 советници, со 14 гласа ЗА, нема советници кои се ВОЗДРЖАНИ, нема
советници кои гласале ПРОТИВ, нема присутни советници кои не гласале, Советот ја усвои
Предлог-Годишната Програма за поставување на урбана опрема на подрачјето на Општина
Берово за 2014 година.
Од гласањето беше отсутен советникот Митко Кржовски.
26.Предлог-Програма за изменување и дополнување на Програмата за одржување
на јавна чистота во Општина Берово за 2014 година
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 26 од дневниот ред.
Од страна на Градоначалникот беше дадено кратко објаснување во врска со измените во
програмата.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, Предлог-Програмата за изменување и
дополнување на Програмата за одржување на јавна чистота во Општина Берово за 2014 година
беше ставена на усвојување.
Од присутните 14 советници, со 10 гласа ЗА, 4 ВОЗДРЖАНИ, нема советници кои гласале
ПРОТИВ, нема присутни советници кои не гласале, Советот ја усвои Предлог-Програмата за
изменување и дополнување на Програмата за одржување на јавна чистота во Општина Берово
за 2014 година.
Од гласањето беше отсутен советникот Митко Кржовски.
27.Предлог-Програма за дополнување на Програмата за активностите на Општина
Берово за 2014 година во областа на туризмот
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 27 од дневниот ред.
Од страна на Градоначалникот беше дадено кратко објаснување во врска со измените во
програмата.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, Предлог-Програмата за дополнување на
Програмата за активностите на Општина Берово за 2014 година во областа на туризмот беше
ставена на усвојување.
Од присутните 14 советници, со 14 гласа ЗА, нема советници кои се ВОЗДРЖАНИ, нема
советници кои гласале ПРОТИВ, нема присутни советници кои не гласале, Советот ја усвои
Предлог-Програмата за дополнување на Програмата за активностите на Општина Берово за
2014 година во областа на туризмот.
Од гласањето беше отсутен советникот Митко Кржовски.
28.Локален акционен план за 2014 година на Комисијата за еднакви можности на
мажите и жените на Општина Берово
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 28 од дневниот ред.
Советничката Виолета Марковска Димовска, како претседател на комисијата даде
кратко појаснување во врска со изработката на локалниот акционен план.
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Бидејќи никој друг не се јави за збор, Локалниот акционен план за 2014 година на
Комисијата за еднакви можности на мажите и жените на Општина Берово беше ставен на
усвојување.
Од присутните 14 советници, со 11 гласа ЗА, 3 ВОЗДРЖАНИ, нема советници кои гласале
ПРОТИВ, нема присутни советници кои не гласале, Советот го усвои Локалниот акционен план
за 2014 година на Комисијата за еднакви можности на мажите и жените на Општина Берово.
Од гласањето беше отсутен советникот Митко Кржовски.
29.Правилник за критериумите и постапката за реализација на трансфери до
здруженија на граѓани и фондации
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 29 од дневниот ред.
Советничката Јасминка Димовска предложи да има измена во член 5 од Правилникот,
односно комисијата да биде формирана од страна на Советот, а не од страна на
Градоначалникот на Општината и даде појаснување дека во Законот не е прецизирано кој ја
формира комисијата.
Претседателот на Советот Јован Матеничарски појасни дека Градоначалникот може да
ја оспори нивната одлука, доколку не се согласува со истата.
Предлогот за Измената на Правилникот за критериумите и постапката за реализација
на трансвери до здруженија на граѓани и фондации беше ставена на усвојување.
Од присутните 14 советници, со 8 гласа ЗА, нема советници кои се ВОЗДРЖАНИ, 6
ПРОТИВ, нема присутни советници кои не гласале, Советот ја усвои предложената измена.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, Правилникот со измената за критериумите и
постапката за реализација на трансфери до здруженија на граѓани и фондации беше ставен на
усвојување.
Од присутните 14 советници, со 8 гласа ЗА, нема советници кои се ВОЗДРЖАНИ, 6
ПРОТИВ, нема присутни советници кои не гласале, Советот го усвои Правилникот за
критериумите и постапката за реализација на трансфери до здруженија на граѓани и фондации
со измената.
Од гласањето беше отсутен советникот Митко Кржовски.
30.Годишен извештај за работењето на Центарот за развој на Источниот плански
регион за 2013 година
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 30 од дневниот ред.
Претседателот на Советот Јован Матеничарски појасни дека материјалите од ИПР се
доставени само до претседателот и до координаторите, бидејќи е обемен од причина да не се
троши хартија.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, Годишниот извештај за работењето на Центарот за
развој на Источниот плански регион за 2013 година беше ствен на усвојување.
Од присутните 14 советници, со 10 гласа ЗА, 4 ВОЗДРЖАНИ, нема советници кои гласале
ПРОТИВ, нема присутни советници кои не гласале, Советот го усвои Годишниот извештај за
работењето на Центарот за развој на Источниот плански регион за 2013 година.
Од гласањето беше отсутен советникот Митко Кржовски.
31.Годишен извештај за спроведување на програмата за развој на источен плански
регион 2009-2014 за 2013 година
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 31 од дневниот ред.
Бидејќи никој не се јави за збор, Годишниот извештај за спроведување на програмата за
развој на источен плански регион 2009-2014 за 2013 година беше ставен на усвојување.
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Од присутните 14 советници, со 11 гласа ЗА, 3 ВОЗДРЖАНИ, нема советници кои гласале
ПРОТИВ, нема присутни советници кои не гласале, Советот го усвои Годишниот извештај за
спроведување на програмата за развој на источен плански регион 2009-2014 за 2013 година.
Од гласањето беше отсутен советникот Митко Кржовски.
32.Предлог-Одлука за определување и исплата на надоместок за изборните
трошоци на организаторите на изборната кампања за локалните избори за 2013 година
во Општина Берово
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 32 од дневниот ред.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, Предлог-Одлуката за определување и исплата на
надоместок за изборните трошоци на организаторите на изборната кампања за локалните
избори за 2013 година во Општина Берово беше ставена на усвојување.
Од присутните 14 советници, со 14 гласа ЗА, нема советници кои се ВОЗДРЖАНИ, нема
советници кои гласале ПРОТИВ, нема присутни советници кои не гласале, Советот ја усвои
Предлог-Одлуката за определување и исплата на надоместок за изборните трошоци на
организаторите на изборната кампања за локалните избори за 2013 година во Општина
Берово.
Од гласањето беше отсутен советникот Митко Кржовски.
33.Барања од институции и граѓани
*Барање од Стојанчо Гутловски од с.Будинарци*
-Одобрена еднократна парична помош од 3.000,оо денари.
*Барање од Драган Калпачки од с.Русиново*
-Одобрена еднократна парична помош од 5.000,оо денари.
*Барање од Студио Модерато ДООЕЛ
-Доделени 30.000,оо денари за детскиот музички фестивал Малешевско Ѕвонче.
*Препорака од Влада на РМ*
-Задолжени ЈПКР „Услуга“ – Берово и ТППЕ да организираат екипи за дежурства во
наредните два дена од приемот на заклучокот, а се однесува на обилните врнежи од дожд.
*Барање од група граѓани за поставениот репетитор на Т-Мобиле*
- Имаше присутни и од подносителите на барањето на седницата, кои образложија
зошто го поднеле ова барање на разгледување до Советот на Опптината.
-Советот се изјасни дека нема надлежност да врши увид на лице место, да врши
дислокација на објект за поставување на репетитор на мобилна телефонија и контрола за
поништување на веќе издадена градежна техничка документација за поставување на објектот.
Препорака за изготвување на целосен извештај е доставена до Одделението за урбанизам при
ЕЛС Општина Берово. Мислења ќе бидат побарани и од Министерството за транспорт и врски
на РМ и Агенцијата за електронски комуникации. Извештајот и добиените податоци ќе се
достават до Советот на Општина Берово.
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*Пријава на полска штета во с.Владимирово од група граѓани*
-Препорака до подносителите дека треба да се обратат до МЗШВ на РМ, чија обврска е да
ги одржуваат коритата на водотеците кои се надвор од урбанизираните подрачја или
урбаниот опфат.
*Барање од група граѓани сопствници на викендици и плацови на м.в. Линако*
-Да се одговори дека Општина Берово не располага со коцки за кои не е предвидена
нивна намена за нивно употребување. Во програмата за локални патишта и улици на Општина
Берово за 2014 година, не е предвидено пат на споменатата локација.
*Барање од група граѓани за измена и дополна на програмата за изградба на улици
и патишта на Општина Берово за 2014 година*
-Барањето е доставено до Одделението за комунални работи и заштита на животна
средина и до Одделението за урбанизам и градежништво при Општина Берово за истите да се
произнесат во врска со наведеното барање.
34.Советнички иницијативи и прашања

Бр.07-1816/1
27.08.2014 година
Берово

Записничар
Зорица Ризовска
----------------------------------

Претседател на Совет
Јован Матеничарски
М.П.

----------------------------------

(потпис)
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