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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.
На седницата исто така присуствуваше и Градоначалникот на Општина Берово Драги
Наџински.
За работата на Советот на оваа седница, претседателот на Советот Јован Матеничарски
го предложи следниот:
ПРЕДЛОГ-ДНЕВЕН РЕД:
1. Усвојување на Записник од 11-та седница на Совет на Општина Берово;
2. Усвојување на Записник од 12-та седница на Совет на Општина Берово;
3. Предлог-Одлука за изменување и дополнување на Буџетот на Општина Берово за
2014 година;
4. Предлог-Стратегија за локален економски развој на Општина Берово за период
од 2014-2019 година;
5. Предлог-Решение за формирање на Комисија вршење на отпис на основни
средства и ситен инвентар сопственост на Општина Берово;
6. Извештај за работењето на ЈПКР „Услуга“ - Берово за 2013 година;
7. Финансиски извештај за работењето на ЈПКР „Услуга“- Берово за 2013 година;
8. Oдлука за определување на цената на јавни зелени површини донесена од
Управниот одбор на ЈПКР „Услуга“ Берово;
9. Одлука за одведнување и пречистување на урбани отпадни води од
домаќинствата и индустријата донесена од Управниот одбор на ЈПКР „Услуга“ Берово;
10. Предлог-Програма за дополнување на Програмата за изработка на
урбанистички планови за 2014 година на подрачјето на
Општина Берово;
11. Предлог-Одлука за усогласување на намените на Урбанистички план вон
населено место за Туристичка населба Беровско Езеро Берово во однос на легализација
на објекти надвор од дефинираниот опфат на планот за КП 10464/1 КО Берово вон град
на Вељаноски Звонко од Скопје;
12. Предлог-Одлука за усогласување на намените на Урбанистички план вон
населено место за Туристичка населба Суви Лаки во однос на легализација на објекти
надвор од дефинираниот опфат на планот на дел од КП 9994/1 КО Русиново, Тур.населба
Суви Лаки Берово;
13. Предлог-Одлука за прифаќање на иницијатива за отпочнување на постапка за
изработка на локална урбанистичка планска документација за изградба на Стопански
комплекс на КП бр.485/5, 5717/1 и 5501/1 КО Берово на Велковска Иван Марија од
Скопје;
14. Барање на согласност за формирање на паралелки од ООУ „Дедо Иљо
Малешевски“-Берово;
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15. Барање на согласност за формирање на паралелки од ООУ „Никола Петров
Русински“- с.Русиново;
16. Информација за културна програма во склоп на програмата „Топол културен
бран“ на Министерство за култура - 2014 година;
17. Барања од институции и граѓани;
18. Советнички иницијативи и прашања.
Претседателот на Советот отвори расправа по предложениот дневен ред.
Градоначалникот Драги Наџински предложи како точка на дневен ред да биде додадено
Барање на согласност за фомрирање на паралелки со помал број на ученици во ОСУ „Ацо
Русковски“ Берово и да се додаде како точка на дневен ред Информација за поднесување на
барање за добивање на грант од Светска Банка. Во врска со вториот предлог не треба да се
донесува одлука или друг правен акт, туку советниците да бидат информирани во врска со
грантот и причината поради која се бара грант од Светска Банка.
Советникот Дејан Пачемски предложи како прва точка на дневниот ред да биде предлог
за изгласување на недоверба на работењето на Претседателот на Советот на Општина Берово.
Советникот Антонио Двојаковски како координатор на советничката група предложи
четвртата точка да се премести за некоја наредна седница бидејќи советниците не се спремни
да дискутираат за стратегијата затоа што била доставена на ЦД. Исто така предложи 8.ма и
9.та точка да се тргнат од дневниот ред за да не се предизвикува економски шок на граѓаните
и да се изнајде решение од страна на Советот во врска со проблемите на комуналното
претпријатие. Лично како советник, го поддржа предлогот на советникот Дејан Пачемски,
бидејќи смета дека функционирањето на Советот е вистинска мака и е многу
персонализирано. Не сака да сноси вина за неизгласување на некои точки и смета дека секој
сам треба да си сноси одговорност за своето однесување во Советот.
Градоначалникот Драги Наџински реплицираше во однос на предлогот на советникот
Антони Двојаковски за 4.тата точка, односно Стратегијата за ЛЕР. За оваа стратегија неколку
пати досега е расправано и свикувано јавна расправа на која биле поканети и самите
советници да присуствуваат и да учествуваат во изготвувањето. Освен нив, присутни биле и
стопанственици и стручни лица од Економскиот Факултет кои биле долго време ангажирани
во изготвувањето на Стратегијата, а е направена врз детална база на анализи.
Градоначалникот исто така појасни дека стратегијата е потребна за аплицирање за проекти за
кои се распишуваат огласи од страна на Европски институции, и без неа нема да може да се
аплицира, затоа што ќе нема Општината Страгегија на која ќе може да се повикува за да посочи
дека апликациите за проекти се во согласност со неа. Доколку советниците или вработените
од администрацијата нешто сакаат да додадат, тоа можат да го направат со измена во
Стратегијата. Затоа тој апелираше до советникот Антони Двојаковски да го повлече предлогот
за одложување на Стратегијата и истата да биде разгледана на седницата, односно да остане
како точка на дневниот ред.
Советникот Антонио Двојаковски го повлече предлогот за да биде одложена 4.та точка.
Советничката Биљана Марковска побара кратка пауза од 10 минути и истиот предлог
беше прифатен од страна на Претседателот на Советот Јован Матеничарски.
По паузата советничката Биљана Марковска побара седницата да биде прекината.
Градоначалникот Драги Наџински објасни дека не може да се прекине седницата која
што не е почната.
Претседателот Јован Матеничарски се изјасни дека може да ја одложи седницата и дека
имено истото и ќе го направи.
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Градоначалникот Драги Наџински се изјасни дека Претседателот Јован Матеничарски
треба да го усвои дневниот ред па потоа да го искористи своето деловничко право да ја
прекине седницата, затоа што сепак не треба да го приватизира Советот, со оглед на тоа дека
некои советници имаат и свои сопствени приватни обврски, а некои отсуствуваат од работа и
бараат слободни денови за да присуствуваат на седница од работни места кои се надвор од
територијата на Општина Берово, па претседателот треба да има обзир барем кон нив и да не
ја прекинува седницата.
Советникот Дејан Пачемски предложи да не се прекинува седницата, затоа што има
точки на дневниот ред кои се временски ограничени и за кои треба да бидат донесени одлуки,
како и тоа дека на училиштата им се потребни согласностите, и останати точки кои исто така
имаат временски рокови за усвојување.
Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Советот ја затвори
расправата и го стави на усвојување предлогот на Градоначалникот Драги Наџински.
Од присутните 15 советници, со 8 гласа ЗА, 7 се ВОЗДРЖАНИ, нема советници кои
гласале ПРОТИВ, нема присутни советници кои не гласале, Советот го усвои предлогот на
Градоначалникот.
Предлогот на советникот Дејан Пачемски беше ставен на усвојување.
Од присутните 15 советници, со 8 гласа ЗА, нема советници кои се ВОЗДРЖАНИ, 7
ПРОТИВ, нема присутни советници кои не гласале, Советот го усвои предлогот на советникот
Дејан Пачемски.
Предлогот на советникот Антонио Двојаковски да се повлечат 8.ма и 9.та точка од
дневниот ред со кои се бара покачување на цените од страна на ЈПКР, беше ставен на
усвојување.
Од присутните 15 советници, со15 гласа ЗА, нема советници кои се ВОЗДРЖАНИ, нема
советници кои гласале ПРОТИВ, нема присутни советници кои не гласале, Советот го усвои
предлогот на советникот Антонио Двојаковски.
Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Советот ја затвори
расправата и го стави на усвојување следниот дневен ред за работа на 13.та седница:
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Изгласување недоверба на работењето на Претседателот на Советот на Општина
Берово;
2. Усвојување на Записник од 11-та седница на Совет на Општина Берово;
3. Усвојување на Записник од 12-та седница на Совет на Општина Берово;
4. Предлог-Одлука за изменување и дополнување на Буџетот на Општина Берово за
2014 година;
5. Предлог-Стратегија за локален економски развој на Општина Берово за период
од 2014-2019 година;
6. Предлог-Решение за формирање на Комисија вршење на отпис на основни
средства и ситен инвентар сопственост на Општина Берово;
7. Извештај за работењето на ЈПКР „Услуга“ - Берово за 2013 година;
8. Финансиски извештај за работењето на ЈПКР „Услуга“ - Берово за 2013 година;
9. Предлог-Програма за дополнување на Програмата за изработка на урбанистички
планови за 2014 година на подрачјето на Општина Берово;
10. Предлог-Одлука за усогласување на намените на Урбанистички план вон
населено место за Туристичка населба Беровско Езеро Берово во однос на легализација
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРАВНИ И ОПШТИ РАБОТИ, ОПШТИНА БЕРОВО

Страна4

ЗАПИСНИК ОД 13.ТА РЕДОВНА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА
ОПШТИНА БЕРОВО
на објекти надвор од дефинираниот опфат на планот за КП 10464/1 КО Берово вон град
на Вељаноски Звонко од Скопје;
11. Предлог-Одлука за прифаќање на иницијатива за отпочнување на постапка за
изработка на урбанистичко планска документација за изградба на Стопански комплекс
на КП бр.485/5,5717/1 и 5501/1 КО Берово за Велковска Иван Марија од Скопје;
12. Барање на согласност за формирање на паралелки од ООУ „Дедо Иљо
Малешевски“-Берово;
13. Барање на согласност за формирање на паралелки од ООУ „Никола Петров
Русински“- с.Русиново;
14. Барање на согласност за формирање на паралелки од ОСУ „Ацо Русковски“ Берово;
15. Информација за поднесување на барање за добивање на грант од Светска Банка
за Општина Берово;
16. Информација за културна програма во склоп на програмата „Топол културен
бран“ на Министерство за култура - 2014 година;
17. Барања од институции и граѓани;
18. Советнички иницијативи и прашања.
Од присутните 15 советници, со 8 гласа ЗА, нема советници кои се ВОЗДРЖАНИ, 7
ПРОТИВ, нема присутни советници кои не гласале, Советот го усвои предложениот ДНЕВЕН
РЕД за работа на 13.та редовна седница.
Претседателот на Советот Јован Матеничарски ја прекина седницата, без закажување на
термин за продолжување на истата.
Советникот Предраг Монев побара објаснување од Претседателот на Советот зошто ја
прекинува седницата.
Претседателот на Советот Јован Матеничарски одговори дека има нови точки кои се
додадени и затоа ја прекинува седницата.
Советникот Предраг Монев побара разјаснување од страна на Претседателот на Советот
дали тој ја напушта седницата или ја прекинува, бидејќи дневниот ред е усвоен од
мнозинството и сепак како усвоен од мнозинството треба да продолжат да работат по
дневниот ред.
Претседателот на Советот се изјасни дека ја прекинува седницата.
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ЗАПИСНИК

ОД ПРОДОЛЖЕНИЕ НА 13.ТА РЕДОВНА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА БЕРОВО
ОДРЖАНА НА ДЕН 27.08.2014 ГОДИНА ВО САЛАТА ЗА СОСТАНОЦИ ПРИ ОПШТИНА БЕРОВО
СО ПОЧЕТОК ВО
11:00 ЧАСОТ

Продолжението на 13.тата седница го отвори и со него 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.
На седницата исто така присуствуваше и Градоначалникот на Општина Берово Драги
Наџински, Директорот на ЈПКР „Услуга“ Берово -Љупчо Дракалски, Директорот на ОСУ „Ацо
Русковски“ Берово -Гоце Џалевски, Директорката на ООУ„Дедо Иљо Малешевски“ Берово Наташа Аврамска и Директорката на ОУ „Никола Петров Русински“ с.Русиново -Лиљана
Буровска.
1. Изгласување недоверба на работењето на Претседателот на Советот на Општина
Берово
Претседателот на Советот отвори расправа по 1.та точка од дневниот ред.
Градоначалникот Драги Наџински побара збор да се изјасни дека го поддржува
предлогот на Советничката група на ВМРО ДПМНЕ од причина што според него тој мисли дека
Советот е приватизиран од страна на Претседателот. Според него, тој како Претседател на
Совет не ги почитува итните барања за свикување на седници, не ги почитува позитивните
законски прописи и ги користи правните празнини во ЗЛС и Деловникот за работа на Советот.
Тој побара да ја изгласаат недовербата на работењето на Претседателот за да може Советот со
поголема динамика, поголема конструктивност и во интерес на граѓаните да почне да работи,
затоа што сепак граѓаните се тие кои нив ги избрале да работат како советници во интерес на
граѓаните.
Претседателот на Советот Јован Матеничарски се изјасни дека нити една седница не е
закажана без согласност на Градоначалникот, а седницата за која група на советници побарале
свикување се изјасни дека можело да ја свикаат и самите советници доколку имало кворум за
работа и истата сами да ја одржат.
Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Советот ја затвори
расправата и го стави на усвојување изгласувањето недоверба на работењето на
Претседателот на Советот на Општина Берово.
Од присутните 15 советници, со 7 гласа ЗА, нема советници кои се ВОЗДРЖАНИ, 8
ПРОТИВ, нема присутни советници кои не гласале, Советот не усвои изгласување недоверба на
работењето на Претседателот на Советот на Општина Берово.
2. Усвојување на Записник од 11-та седница на Совет на Општина Берово
Претседателот на Советот отвори расправа по 2.та точка од дневниот ред.
Бидејќи никој не се јави за дискусија, Претседателот на Советот ја затвори расправата и
го стави на усвојување Записникот од 11-та седница на Советот на Општина Берово.
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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 од 11-та седница на Советот на Општина Берово.
3. Усвојување на Записник од 12-та седница на Совет на Општина Берово
Претседателот на Советот отвори расправа по 3.та точка од дневниот ред.
Бидејќи никој не се јави за дискусија, Претседателот на Советот ја затвори расправата и
го стави на усвојување Записникот од 12-та седница на Советот на Општина Берово.
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 од 12-та седница на Советот на Општина Берово.
4. Предлог-Одлука за изменување и дополнување на Буџетот на Општина Берово за
2014 година
Претседателот на Советот отвори расправа по 4.та точка од дневниот ред.
Советникот Звонко Миовски како претседател на Комисијата за финансии се изјасни
дека одржале состанок со Комисијата и заземале став да ја поддржат одлуката.
Градоначалникот Драги Наџински, за транспарентно да им објасни и на оние советници
кои не учествуваат во работата на комисијата за финансии, објасни дека ребалансот не се
прави на основниот буџет, туку на ставките донации, односно приходниот дел, од причина што
Општина Берово имаше аплицирано преку ИПА прекугранична соработка за проекти. Кога се
изработувал буџетот за 2014 година, не знаеле дали овој проект ќе биде прифатен од страна на
Европската комисија и сега веќе кога е одобрен проектот, средствата треба да бидат додадени
во буџетот на Општината. Овде исто така влегуваат и средствата добиени од Министерството
за култура, за програмата Топол културен бран.
Советникот Антонио Двојаковски праша кога Комисијата одржала состанок, бидејќи тој
како член на истата не бил повикан и се изјасни дека претседателот на Комисијата не треба да
дава став на Комисијата кога не му била во комплетен состав, а додаде и дека иако не
присуствувал на Комисијата, сепак ќе ја поддржи предлог одлуката за ребаланс на буџетот.
Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Советот ја затвори
расправата и ја стави на усвојување Предлог-Одлуката за изменување и дополнување на
Буџетот на Општина Берово за 2014 година.
Од присутните 15 советници, со 12 гласа ЗА, 3 ВОЗДРЖАНИ, нема присутни советници
кои гласале ПРОТИВ, нема присутни советници кои не гласале, Советот ја усвои ПредлогОдлуката за изменување и дополнување на Буџетот на Општина Берово за 2014 година.
5. Предлог-Стратегија за локален економски развој на Општина Берово за период
од 2014-2019 година
Претседателот на Советот отвори расправа по 5.та точка од дневниот ред.
Градоначалникот Драги Наџински појасни дека Раководителот на Одделението на ЛЕР
имал за обврска да ја изготви Стратегијата, чиешто подготвување почнало уште од 2012
година. Тој објасни дека тоа е важен документ со кој треба да се планира стратешкото
планирање на Општина Берово. Секој пат кога се аплицира за некој проект преку Европски
секретаријат или некоја друга институција во рамки на РМ, или фондови и донатори надвор од
РМ, секогаш тие бараат мислење дали апликацијата е во согласност со Стратегијата за ЛЕР. Во
изработката на стратегијата биле вклучени и стопанственици, експертски тим од Економскиот
Факултет, Советот како тело бил запознаен, биле одржани неколку јавни расправи за
Стратегијата, па затоа смета дека треба да биде усвоена од Советот.
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Советникот Звонко Миовски додаде дека ја разгледал Стратегијата и видел некои нешта
кои не му се допаѓаат, како на пример постоењето на спортски клубови кои не функционираат.
Градоначалникот Драги Наџински додаде дека таа примедба е на место, меѓутоа во
Стратегијата се наведени клубовите кои се регистрирани во ЦРРМ како здруженија или правни
субјекти, а не оние кои не се регистрирани како спортски клубови, па како такви и
функционираат и не функционираат.
Советничката Биљана Марковска додаде дека во Стратегијата има податоци од
статистика за доселени и одселени граѓани. Во стратегијата нема точен податок за тоа колку
млади се отселиле и побара одговор колку точно се отселиле, бидејќи тоа се застарени
податоци. Исто така додаде дека процентот за невработеноста не е точен.
Градоначалникот Драги Наџински одговори дека тоа не е акт за статистички податоци,
туку само дава информативна бројка, за тоа дека има тенденција на отселување. Стратегијата
не се обврзува да даде податоци за тоа колку има секоја година родени, починати и слично. Тоа
не е целта на стратегијата. Целта е да даде стратешко планирање, а не прецизно статистичко
информирање за некои податоци кои не се од исклучителна важност за истата.
Советничката Јасмина Димовска праша колку од таа Стратегија може да се реализира,
бидејќи не е важно само да се внесуваат сувопарни податоци.
Градоначалникот Драги Наџински одговори дека Стратегијата ќе се оствари во таа мера
во која советниците ќе имаат доблест да ги гласаат проектите кои се предвидени да се
реализираат. Доколку советниците не сакаат да ги гласаат проектите, а биле предвидени во
Стратегијата, Општината ќе изнајде начин преку Градоначалникот да изнајде средства. А во
толкава мера зависи и од страна на Советот, кој треба да ги поддржи проектите на Општината.
Доколку Советот сака да биде реализирана Стратегијата, една бариера е помалку. Доколку
Градоначалникот сака да реализира проекти, уште подобро. Реализацијата зависи од повеќе
субјекти и колку поголема соработка толку поголема реализација.
Советникот Предраг Монев додаде дека Стратегијата е изготвена од стручен тим која
треба да допринесе за развојот на Општината. Треба да се искористи капацитетот за да се
дадат идеи и да се развива локалниот економски развој. Не треба да се опструира нешто за кое
се повикани да учествуваат во изработката, доколку таа стратегија не се изгласа, нема да може
да се аплицира нити за проекти нити за ништо. Тие како советничка група ќе ја поддржат
стратегијата бидејќи како советници биле повикани да учествуваат во нејзиното изготвување.
Претседателот на Советот Јован Матеничарски појасни дека и тој е напишан како
изготвувач на стратегијата, па само еднаш бил повикан на состанок. Тој не констатирал од
дискусијата дека некој е против стратегијата, ама сепак како Совет тие можат да прават и
дополнувања и измени по иницијатива на службите од Општината.
Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Советот ја затвори
расправата и ја стави на усвојување Предлог-Стратегијата за локален економски развој на
Општина Берово за период од 2014-2019 година.
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 ја усвои
Предлог-Стратегијата за локален економски развој на Општина Берово за период од 2014-2019
година.
6. Предлог-Решение за формирање на Комисија вршење на отпис на основни
средства и ситен инвентар сопственост на Општина Берово
Претседателот на Советот отвори расправа по 6.та точка од дневниот ред.
Светлана Бошначка, како Советник за нормативно-правни работи во Одделението за
правни и општи работи појасни дека пописната комисија веќе попишала што треба да се
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отпишува. Советот ја има можноста да формира Комисија и да даде записник на
Градоначалникот за тоа дали може да се продава или уништи материјалот кој е ставен за
попис и отпис.
Советникот Гоце Ружински ги предложи Звонко Миовски за Претседател на Комисијата
и Гоце Ружински за член.
Советникот Дејан Пачемски ја предложи советничката Благица Русковска за член на
Комисијата.
Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Советот ја затвори
расправата и ги стави на усвојување предлозите на советниците.
Од присутните 15 советници, со 14 гласа ЗА, нема советници кои се ВОЗДРЖАНИ, нема
советници кои гласале ПРОТИВ, нема присутни советници кои не гласале, Советот го усвои
Решението за формирање на Комисија вршење на отпис на основни средства и ситен инвентар
сопственост на Општина Берово во состав: Звонко Миовски – претседател, Гоце Ружински –
член и Благица Русковска – член.
Од гласањето беше отсутен советникот Антонио Двојаковски.
7. Извештај за работењето на ЈПКР „Услуга“ - Берово за 2013 година
Претседателот на Советот отвори расправа по 7.та точка од дневниот ред.
Директорот на ЈПКР „Услуга“ Берово Љупчо Дракалски накратко појасни дека во 2013
година согласно должностите кои ги има претпријатието како јавен субјект работеле преку
пет работни единици и се извршувале комуналните услуги: производство и дистрибуција на
вида, дистрибуција и прочистување на фекална канализација, јавна чистота, паркови и
зеленило, собирање, транспортирање и депонирање на смет. Покрај тие, стопанисува и со
градскиот пазар и врши и други работи. Покрај тие податоци, табеларно се дадени и
потрошувачката на вода, на реагенси. Квалитетот на водата преку целата година е на ниво, кое
се потврдува со анализите кои се прават на секои две недели од страна на Заводот во Кочани,
како и анализите кои ги прават од Скопје и Охрид, а се извршуваат два пати годишно. Сите
анализи покажуваат дека пиеме чиста и квалитетна вода. Во однос на отпадните води, ЈПКР
стопанисува со канализационен систем чии параметри се дадени во извештајот.
Пречистителната станица директорот додаде дека има направено голем трошок, во
работењето на 24 часа секој ден од годината.
Претседателот Јован Матеничарски праша колкави се приходите од извршувањето на
градежните активности за изградба на тротоарите.
Директорот на ЈПКР „Услуга“ Берово Љупчо Дракалски појасни дека градежна група
посебно како таква нема, тие работат на повеќе нешта. Приходите се вкалкулирани во повеќе
дејности на вработените, бидејќи извршуваат работи од повеќе работни единици.
Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Советот ја затвори
расправата и го стави на усвојување Извештајот за работењето на ЈПКР „Услуга“ - Берово за
2013 година.
Од присутните 15 советници, со 14 гласа ЗА, нема советници кои се ВОЗДРЖАНИ, нема
советници кои гласале ПРОТИВ, нема присутни советници кои не гласале, Советот го усвои
Извештајот за работењето на ЈПКР „Услуга“ - Берово за 2013 година.
Од гласањето беше отсутен советникот Антонио Двојаковски.
8. Финансиски извештај за работењето на ЈПКР „Услуга“ - Берово за 2013 година
Претседателот на Советот отвори расправа по 8.та точка од дневниот ред.
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Директорот на ЈПКР „Услуга“ Берово Љупчо Дракалски накратко појасни дека
претходната година ЈПКР завршила со 2.243.614,оо денари загуба, од кои најголем удел во
загубата има пречистителната станица.
Претседателот Јован Матеничарски праша на што се должи опаѓањето на приходите од
вработените.
Директорот на ЈПКР „Услуга“ Берово Љупчо Дракалски одговори дека се должи на
намалувањето на производството на дистрибуцијата на вода, односно приходите се
намалуваат од индустријата и од опаѓањето на бројот на корисниците, а имаат и задржување
во јавната чистота, која сега се плаќа согласно законските прописи, доставуваат фактура до
Општина Берово и по договор се фактурира услугата на Општината.
Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Советот ја затвори
расправата и го стави на усвојување Финансискиот извештај за работењето на ЈПКР „Услуга“ Берово за 2013 година.
Од присутните 15 советници, со 11 гласа ЗА, 3 ВОЗДРЖАНИ, нема советници кои гласале
ПРОТИВ, нема присутни советници кои не гласале, Советот го усвои Финансискиот извештај за
работењето на ЈПКР „Услуга“ - Берово за 2013 година.
Од гласањето беше отсутен советникот Антонио Двојаковски.
9. Предлог-Програма за дополнување на Програмата за изработка на урбанистички
планови за 2014 година на подрачјето на Општина Берово
Претседателот на Советот отвори расправа по 9.та точка од дневниот ред.
Претседателот Јован Матеничарски, како претседател на Комисијата за урбанизам
појасни дека Комисијата одржала состанок и заземале став да се усвојат предлозите. Додаде
дека истиот став важи и за оваа и за следните две точки.
Бидејќи никој не се јави за дискусија, Претседателот на Советот ја затвори расправата и
ја стави на усвојување Предлог-Програмата за дополнување на Програмата за изработка на
урбанистички планови за 2014 година на подрачјето на Општина Берово.
Од присутните 15 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 изработка на урбанистички планови за
2014 година на подрачјето на Општина Берово.
Од гласањето беше отсутен советникот Антонио Двојаковски.
10. Предлог-Одлука за усогласување на намените на Урбанистички план вон
населено место за Туристичка населба Беровско Езеро Берово во однос на легализација
на објекти надвор од дефинираниот опфат на планот за КП 10464/1 КО Берово вон град
на Вељаноски Звонко од Скопје
Претседателот на Советот отвори расправа по 10.та точка од дневниот ред.
Бидејќи никој не се јави за дискусија, Претседателот на Советот ја затвори расправата и
ја стави на усвојување Предлог-Одлуката за усогласување на намените на Урбанистички план
вон населено место за Туристичка населба Беровско Езеро Берово во однос на легализација на
објекти надвор од дефинираниот опфат на планот за КП 10464/1 КО Берово вон град на
Вељаноски Звонко од Скопје.
Од присутните 15 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 Урбанистички план вон населено место за
Туристичка населба Беровско Езеро Берово во однос на легализација на објекти надвор од
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРАВНИ И ОПШТИ РАБОТИ, ОПШТИНА БЕРОВО
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дефинираниот опфат на планот за КП 10464/1 КО Берово вон град на Вељаноски Звонко од
Скопје.
Од гласањето беше отсутен советникот Антонио Двојаковски.
11. Предлог-Одлука за прифаќање на иницијатива за отпочнување на постапка за
изработка на урбанистичко планска документација за изградба на Стопански комплекс
на КП бр.485/5,5717/1 и 5501/1 КО Берово за Велковска Иван Марија од Скопје
Претседателот на Советот отвори расправа по 11.та точка од дневниот ред.
Бидејќи никој не се јави за дискусија, Претседателот на Советот ја затвори расправата и
ја стави на усвојување Предлог-Одлуката за прифаќање на иницијатива за отпочнување на
постапка за изработка на урбанистичко планска документација за изградба на Стопански
комплекс на КП бр.485/5,5717/1 и 5501/1 КО Берово за Велковска Иван Марија од Скопје.
Од присутните 15 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 прифаќање на иницијатива за отпочнување на постапка за изработка на
урбанистичко планска документација за изградба на Стопански комплекс на КП
бр.485/5,5717/1 и 5501/1 КО Берово за Велковска Иван Марија од Скопје.
Од гласањето беа отсутни советниците Антонио Двојаковски и Дамјан Црвенковски.
12. Барање на согласност за формирање на паралелки од ООУ „Дедо Иљо
Малешевски“-Берово
Претседателот на Советот отвори расправа по 12.та точка од дневниот ред.
Директорката на ООУ „Дедо Иљо Малешевски“ Берово, Наташа Аврамска накратко се
изјасни дека им е потребна согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици,
па иако законот предвидува можност за минимален број на 15 ученици во паралелка, сепак им
треба согласност за формирање на паралелки со помал број и од страна на Советот. Имаат
наставен кадар кој е на неопределено работно време и со ова се пополнува бројот на часови на
наставниот кадар. Исто така имаат изборни предмети кои учениците ги бираат и со тоа се
формира една група повеќе за изборни предмети.
Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Советот ја затвори
расправата и го стави на усвојување Барањето на согласност за формирање на паралелки од
ООУ „Дедо Иљо Малешевски“-Берово.
Од присутните 15 советници, со 13 гласа ЗА, нема советници кои се ВОЗДРЖАНИ, нема
советници кои гласале ПРОТИВ, нема присутни советници кои не гласале, Советот го усвои
Барањето на согласност за формирање на паралелки од ООУ „Дедо Иљо Малешевски“-Берово.
Од гласањето беше отсутен советникот Антонио Двојаковски.
13. Барање на согласност за формирање на паралелки од ООУ „Никола Петров
Русински“- с.Русиново
Претседателот на Советот отвори расправа по 13.та точка од дневниот ред.
Директорката на ОУ „Никола Петров Русински“ с.Русиново, Лиљана Буровска накратко
образложи зошто и е потребна согласноста за формирање на паралелки со помал број на
ученици, која што е во согласност со позитивните законски прописи.
Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Советот ја затвори
расправата и го стави на усвојување Барањето на согласност за формирање на паралелки од
ООУ „Никола Петров Русински“- с.Русиново.
Од присутните 15 советници, со 14 гласа ЗА, нема советници кои се ВОЗДРЖАНИ, нема
советници кои гласале ПРОТИВ, нема присутни советници кои не гласале, Советот го усвои
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРАВНИ И ОПШТИ РАБОТИ, ОПШТИНА БЕРОВО
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Барањето на согласност за формирање на паралелки од ООУ „Никола Петров Русински“с.Русиново.
Од гласањето беше отсутен советникот Антонио Двојаковски.
14. Барање на согласност за формирање на паралелки од ОСУ „Ацо Русковски“ Берово
Претседателот на Советот отвори расправа по 14.та точка од дневниот ред.
Директорот на ОСУ „Ацо Русковски“ Берово, Гоце Џалевски накратко појасни дека им е
потребна согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици. Тој објасни дека им
треба согласност за три паралелки во Берово и две во Пехчево. Додаде дека по традиција во
последните неколку години им се враќаат деца со кои се пополнува бројот на паралелките, а
кои имено се одбиени или не се задоволни од сместувањето во другите градови.
Советничката Биљана Марковска праша на што се должи разликата во бројот на
ученици од прегледот за втора година за угостителско-туристичката насока.
Директорот на ОСУ „Ацо Русковски“ Берово, Гоце Џалевски појасни дека прегледот бил
даден додека не била завршена учебната година, па бидејќи четири ученика не ги положиле
предметите, затоа е намален бројот на учениците.
Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Советот ја затвори
расправата и го стави на усвојување Барањето на согласност за формирање на паралелки од
ОСУ „Ацо Русковски“ – Берово.
Од присутните 15 советници, со 14 гласа ЗА, нема советници кои се ВОЗДРЖАНИ, нема
советници кои гласале ПРОТИВ, нема присутни советници кои не гласале, Советот го усвои
Барањето на согласност за формирање на паралелки од ОСУ „Ацо Русковски“ – Берово.
Од гласањето беше отсутен советникот Антонио Двојаковски.
15. Информација за поднесување на барање за добивање на грант од Светска Банка
за Општина Берово
Претседателот на Советот отвори расправа по 15.та точка од дневниот ред.
Градоначалникот Драги Наџински појасни дека се работи за информација која треба да
биде објаснета на советниците, по основ на добивањето на заемот од Светска Банка, доколку
Општината благовремено го имплементира проектот, ја следува грант од 10-20% од сумата на
проектот. Бидејќи нашата Општина го имплементираше проектот, Општината може да земе
грант кој ја следува од Банката и е во износ од 10% од заемот. Тие ќе побараат проектна
техничка документација со која ќе се покаже што ќе се работи со средствата, а која
документација навремено ќе биде доставена за да бидат исполнети условите за добивање на
грантот.
Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Советот ја затвори
расправата.
16. Информација за културна програма во склоп на програмата „Топол културен
бран“ на Министерство за култура - 2014 година
Претседателот на Советот отвори расправа по 16.та точка од дневниот ред.
Градоначалникот Драги Наџински објасни дека Берово како Општина влегла во топ
четири дестинации од Република Македонија и биле повикани од страна на Министерството
за култура да аплицира Општината и во таа програма, почнувајќи од Баскерфестот, понатаму
ќе бидат ангажирани театарски претстави, филмови, пеачи и други уметници од македонската
естрада.
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРАВНИ И ОПШТИ РАБОТИ, ОПШТИНА БЕРОВО
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Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Советот ја затвори
расправата.
17. Барања од институции и граѓани
*Барања од Спортски клубови*
-Барањата се одложени затоа што не е изготвен Правилник за доделување на средства.
*Барање за средства од Студио Модерато ДООЕЛ Увоз-Извоз*
-Одобрени 30.000,оо денари.
*Барање за доделување на средства од Дејан Пачемски за покривање на
погребални трошоци за Јане Пачемски*
-Одобрени 25.000,оо денари.
*Инфомација за Проект за управување со речниот слив на р.Брегалница – втор
повик за предлог проекти* (Писмо доставено до Градоначалник на Општина Берово)

Општина Берово
Градоначалник
г-дин Драги Наџински
ул. Димитар Влахов бр. 10
2330 Берово
Наш знак: 141/14 BRBMP-Berovo/WIF
Скопје, 02.07.2014
Проект за Управување со речниот слив на река Брегалница- втор повик за предлог
проекти
Почитуван г-дин Наџински,
Ви благодариме за вашиот интерес во вториот повик за предлог проекти во рамки на
Проектот за „Управување со речниот слив на река Брегалница“, потвредено со општинскиот
форум спроведен во почетокот на месец јули 2014 година во Берово.
Имајќи во предвид дека прашањето за финансиската одржливост на инвестициите
направени во рамките на Проектот “Урбан водоснабдителен и санитарен систем-Берово “ се
уште постои и не е решено, би сакале особено да ви обратиме внимание на финансиски
критериуми- вклучувајќи ја достапноста на општинските средства (учеството)-кои ќе се
применуваат при оценувањето на вториот повик за предлог проекти.
Ве молиме да имате во предвид дека во случајот за Берово, финансирањето на проектот
ќе се смета за незадоволителено доколку Советот на општината не донел Одлука за соодветно
зголемување на тарифата за отпадни води во моментот на поднесување на нацрт проектот (
т.е 12 октомври 2014) и ова зголемување на тарифите не е донесен во моментот на
поднесување на предлог проектот (т.е. 28 ноември 2014).
Со почит,
Амбасада на Швајцарија во Република Македонија
Frank Wiederkehr
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРАВНИ И ОПШТИ РАБОТИ, ОПШТИНА БЕРОВО
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Регионален советник за вода и животна средина
*Барање од Јован Бошнаковски и други за дислокација на Базна станица кај Хотел
Манастир*
-Барателите се препраќаат до Одделението з урбанизам од причини што Советот нема
надлежност при носење на одобренија за градба.
*Барање ид Здружение на пензионери од Општина Берово*
-Барањето е доставено до Комисијата за давање под закуп на недвижен имот во
сопственост на Општина Берово на натамошно разгледување и постапување по истото.
*Барање од Здружение на граѓани “Малешевски Рај“ Берово за намалување на цени
на водата*
-Барателите се препраќаат да се обратат до Управниот Одбор на ЈПКР „Услуга“ Берово.
*Барање од Јовица Биљарски*
-Барањето се препраќа до Одделението за урбанизам за натамошно разгледување и
постапување по истото.
*Барање од МЗ с.Ратево*
-Барањето се препраќа до Одделението за комунални дејности за натамошно
разгледување и постапување по истото.
*Барање за доделување на спонзорство од МЗ с.Ратево*
-Барањето се одбива затоа што терминот на одржување на турнирот е поминат пред
денот на одржување на седницата и заистото барање веќе се одобрени средства од Буџетот на
Општина Берово.
*Барање од МЗ с.Смојмирово за спонзорство*
-Барањето се одбива затоа што е некомплетно и затоа што не може да се донираат
средства во име на месна заедница на трансакциска сметка на физичко лице.
*Барање за спонзорство за одбележување на Владимирски Илинденски Средби од
Иницијативен Одбор за одбележување на Владимирски Илинденски Средби од
с.Владимирово*
Барањето се одбива затоа што терминот на одржување на средбите е поминат пред
денот на одржување на седницата и истото е некомплетно.
*Инфомација од Влада на РМ, Генерален Секретаријат на Владата на РМ за
разгледување на Информацијата за надминување на проблемот со неизгласаниот проект
од Советот на Општина Берово со кој преку ИПАРД Програмата требало да се
реконструира пристапниот пат до с.Митрашинци*
-Одговор на барање до Влада на РМ:
Во врска со неизгласаната Одлука за аплицирање на Проектот за реконструкција на
пристапен пат до с.Митрашинци и негово финанасирање преку Агенцијата за финансиска
поддршка во земјоделството и руралениот развој преку ИПАРД Програмата, Ве информираме
дека, Советничката група на СДСМ од Советот на Општина Берово, не го поддржа проектот
поради: ненавремената проектна документација која беше дадена после завршувањето на
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРАВНИ И ОПШТИ РАБОТИ, ОПШТИНА БЕРОВО
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седницата на која беше ставена како точка на дневен ред, а по нивно барање беше предложено
како приотитет „Мостови на патот „Трите реки“ до с.Ратево.
Од Советничката група на ВМРО-ДПМНЕ имаше поддршка за наведениот проект но го
немаше потребното мнозинство за донесување на Одлуката.
18. Советнички иницијативи и прашања
/

Бр.07-2154/1
10.10.2014 година
Берово

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

Претседател на Совет
Јован Матеничарски
М.П.

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

(потпис)
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