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ЗАПИСНИК
ОД 14. ТА РЕДОВНА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА О ПШТИНА БЕРОВО ОДРЖАНА НА ДЕН 10.10.2014 ГОДИНА
ВО САЛАТА ЗА СОСТАНОЦИ ПРИ О ПШТИНА БЕРОВО СО ПОЧЕТОК ВО
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.
На седницата исто така присуствуваше и Градоначалникот на Општина Берово Драги
Наџински и Раководителот на Одделението за градежништво и урбанизам Мишо Догазански.
За работата на Советот на оваа седница, претседателот на Советот Јован Матеничарски
го предложи следниот:
ПРЕДЛОГ-ДНЕВЕН РЕД:
1. Усвојување на Записник од 13-та седница на Советoт на Општина Берово;
2. Kвартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Берово за втор
квартал од 2014 година;
3. Предлог-Одлука за изменување на Одлуката за извршување на Буџетот на
Општина Берово за 2014 година;
4. Предлог-Одлука за уврдување на критериуми за распределба на блок дотацијата
од програмата H1-Основно образование по училишта во Општина Берово;
5. Предлог-Одлука за измена на распоред на средства од Буџетот на Општина
Берово за 2014 година;
6. Предлог-Одлука за утврдување на нацрт-план за „Измена и дополна на УПВНМ“Туристичка населба „Беровско езеро“- за „Комплекс спортски терени“;
7. Предлог-Одлука за донесување на „Изработка на ДУП на градска зона за мало
стопанство“- урбан блок 1, влезна партија во Берово;
8. Предлог-Одлука за донесување „Измена и дополна на ДУП Берово“-дел од урбан
блок 5 „Мало стопанство и Сервиси “ во Берово;
9. Предлог Одлука за отпочнување на постапка за измена и дополна на ДУП Берово
– десна страна од станбен урбан блок 12;
10. Предлог Одлука за отпочнување на постапка за измена и дополна на ДУП
Берово – за локалитет Полициска Станица дел од урбан блок 5;
11. Предлог-Одлука за проширување на локација на постојна депонија за
комунален отпад во Берово;
12. Предлог-Одлука за давање согласност за замена на градежно земјиште во
државна сопственост од интерес на Општина Берово;
13. Предлог-Одлука за прифаќање на иницијатива за отпочнување на постапка за
изработка на ЛУПД за изградба на базна станица за мобилна телефонија на КП 12775/1
КО Русиново;
14. 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 опфатна планот на КП 9994/1, КО Русиново;
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15. Предлог-Одлука за усогласување на намените на „Урбанистички план за село
Ратево“ во однос на легализација на објекти надвор од дефинираниот опфат на планот
на КП 2403, КО Ратево за Љупчо Гошевски;
16. Предлог-Одлука за усогласување намените на „Урбанистички план вон
населено место“ за туристичка населба „Беровско езеро“ во однос на легализација на
објекти надвор од дефинираниот опфат на планот на КП 9110, КО Берово-вон град на
Љупчо и Петар Пипонски;
17. Предлог-Одлука за согласност на проект од вториот повик преку Програмата
План за управување со речниот слив на река Брегалница;
18. Предлог-Одлука за кофинансирање на проект од вториот повик преку
Програмата План за управување на речниот слив на река Брегалница;
19. Предлог-Програма за изменување и дополнување на Програмата за уредување
на градежно земјиште на подрачјето на Општина Берово за 2014 година;
20. Предлог-Програми за развој на Општина Берово 2015-2017 година;
21. Предлог-Одлука за давање согласност на Одлуката за поместување на цената на
водата за пиење донесена од Управниот одбор на ЈПКР„Услуга“Берово;
22. Предлог-Решение за предлагање преставник на Општина Берово во
Управениот одбор на ЈУ Меѓуопштински Центар за социјална работа - Берово;
23. Барања од институции и граѓани;
24. Советнички иницијативи и прашања.
Претседателот на Советот отвори расправа по предложениот дневен ред.
Советничката Биљана Марковска предложи 9.та и 10.та точка од дневниот ред да бидат
повлечени, со образложение дека не се доставени и скици заедно со предлог одлуките. Исто
така додаде дека во предлог одлуката која се однесува на ПС од ОН констатирале грешка, каде
стои „23 Август“, треба да стои „Партизанска“.
Претседателот на Советот Јован Матеничарски додаде дека во новата одлука треба да се
напомени што се мени во претходната одлука.
Градоначалникот Драги Наџински додаде дека за тоа не се дискутира на пленарна
седница, туку на повикот кога има јавен увид, кој повик стои долу на влезот на собранието 30
дена, а советникот Предраг Монев дополни дека се согласува со тоа дека треба да имаат скици
за овие одлуки, меѓутоа постојат Комисии формирани од Советот и токму затоа служат
Комисиите, требало да го расчистат тоа на состанокот на Комисијата и да ги добијат скиците.
Предлогот на советничката Биљана Марковска беше ставен на усвојување и истиот беше
усвоен со 14 гласа ЗА и 1 воздржан.
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 14.та седница:
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Усвојување на Записник од 13-та седница на Советoт на Општина Берово;
2. Kвартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Берово за втор
квартал од 2014 година;
3. Предлог-Одлука за изменување на Одлуката за извршување на Буџетот на
Општина Берово за 2014 година;
4. Предлог-Одлука за уврдување на критериуми за распределба на блок дотацијата
од програмата H1-Основно образование по училишта во Општина Берово;
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5. Предлог-Одлука за измена на распоред на средства од Буџетот на Општина
Берово за 2014 година;
6. Предлог-Одлука за утврдување на нацрт-план за „Измена и дополна на УПВНМ“Туристичка населба „Беровско езеро“- за „Комплекс спортски терени“;
7. Предлог-Одлука за донесување на „Изработка на ДУП на градска зона за мало
стопанство“- урбан блок 1, влезна партија во Берово;
8. Предлог-Одлука за донесување „Измена и дополна на ДУП Берово“-дел од урбан
блок 5 „Мало стопанство и Сервиси “ во Берово;
9. Предлог-Одлука за проширување на локација на постојна депонија за комунален
отпад во Берово;
10. Предлог-Одлука за давање согласност за замена на градежно земјиште во
државна сопственост од интерес на Општина Берово;
11. Предлог-Одлука за прифаќање на иницијатива за отпочнување на постапка за
изработка на ЛУПД за изградба на базна станица за мобилна телефонија на КП 12775/1
КО Русиново;
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 опфатна планот на КП 9994/1, КО Русиново;
13. Предлог-Одлука за усогласување на намените на „Урбанистички план за село
Ратево“ во однос на легализација на објекти надвор од дефинираниот опфат на планот
на КП 2403, КО Ратево за Љупчо Гошевски;
14. Предлог-Одлука за усогласување намените на „Урбанистички план вон
населено место“ за туристичка населба „Беровско езеро“ во однос на легализација на
објекти надвор од дефинираниот опфат на планот на КП 9110, КО Берово-вон град на
Љупчо и Петар Пипонски;
15. Предлог-Одлука за согласност на проект од вториот повик преку Програмата
План за управување со речниот слив на река Брегалница;
16. Предлог-Одлука за кофинансирање на проект од вториот повик преку
Програмата План за управување на речниот слив на река Брегалница;
17. Предлог-Програма за изменување и дополнување на Програмата за уредување
на градежно земјиште на подрачјето на Општина Берово за 2014 година;
18. Предлог-Програми за развој на Општина Берово 2015-2017 година;
19. Предлог-Одлука за давање согласност на Одлуката за поместување на цената на
водата за пиење донесена од Управниот одбор на ЈПКР„Услуга“Берово;
20. Предлог-Решение за предлагање преставник на Општина Берово во
Управениот одбор на ЈУ Меѓуопштински Центар за социјална работа - Берово;
21. Барања од институции и граѓани;
22. 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 14.та редовна седница.
1.Усвојување на Записник од 13-та седница на Советот на Општина Берово
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 1 од дневниот ред.
Бидејќи никој не се јави за збор, Записникот од 13.та седница на Советот на Општина
Берово беше ставен на усвојување.
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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 13.та седница на Советот на Општина Берово.
2. Kвартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Берово за втор
квартал од 2014 година
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 2 од дневниот ред.
Советнкот Звонко Миовски, како претседател на Комисијата за финансии, буџет и лер,
појасни дека на состанокот на Комисијата бил разгледан Кварталниот извештај за извршување
на буџетот. Тој додаде дека приходите кои ги менаџира и реализира администрацијата се
задоволителни, трошоците некаде се движат околу 50%, така да немаат посебни забелешки на
извештајот, па сметаат дека треба да биде усвоен.
Градоначалникот Драги Наџински побара процедурално збор, да влезе во записнико,
забелешка кон Претседателот на Комисијата за финансии, буџет и лер, дека општинската
администрација не го менаџира буџетот, туку градоначалникот менаџира со извршувањето на
буџетот на Општината.
Советникот Гоце Ружински праша за појаснување за програмата Г, ставка 420, патни и
дневни расходи, каде се планирани 30.000,оо и реализирани 30.000,оо, дали тоа значи дека има
100% реализација. Истото и за програма Е, ставка 420.
Градоначалникот Драги Наџински појасни дека се работи за тековни патувања на
вработените поради работни должности, од кои некои беа и во Франција.
Претседателот на Советот Јован Матеничарски праша зошто нивната програма нема
реализација, програма А на Советот, бидејќи тие имаат донесено решенија за исплата на
средства, а ниедно не е реализирано.
Градоначалникот Драги Наџински побара да биде повикана Марија Андовска.
Марија Андовска, Помлад референт за Помлад соработник за сметководствено –
финансиски работи во Одделение за финансиски прашања појасни дека за оваа година
10.000,оо има обврски, 15.000,оо веќе се исплатени, едно е исплатено и на ЈПКР „Услуга“ Берово
и едно неисплатено решение од 30.000,оо денари на Малешевски Ѕвонче бидејќи се уште нема
доставено фактура од нивна страна.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, Kварталниот извештај за извршување на Буџетот
на Општина Берово за втор квартал од 2014 година беше ставен на усвојување.
Од присутните 15 советници, со 11 гласа ЗА, 4 се ВОЗДРЖАНИ, нема советници кои
гласале ПРОТИВ, нема присутни советници кои не гласале, Советот го усвои Kварталниот
извештај за извршување на Буџетот на Општина Берово за втор квартал од 2014 година.
3. Предлог-Одлука за изменување на Одлуката за извршување на Буџетот на
Општина Берово за 2014 година
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 3 од дневниот ред.
Бидејќи никој не се јави за збор, Предлог-Одлуката за изменување на Одлуката за
извршување на Буџетот на Општина Берово за 2014 година беше ставена 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 ја усвои
Предлог-Одлуката за изменување на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Берово
за 2014 година.
4. Предлог-Одлука за уврдување на критериуми за распределба на блок дотацијата
од програмата H1-Основно образование по училишта во Општина Берово
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Претседателот на Советот отвори расправа по точка 4 од дневниот ред.
Советнкот Звонко Миовски, како претседател на Комисијата за финансии, буџет и лер,
појасни дека на состанокот на Комисијата била разгледана и им било објаснето дека по некоја
формула треба да се доделат средствата на училиштата.
Градоначалникот Драги Наџински појасни дека со закон се обврзани распределбата на
дотациските средства кои ги добиваат за основно образование, се бара и одлука по која
формула се распределени блок дотациите таму каде што има повеќе од едно основно
училиште. Има критериуми според кои се распределуваат средствата. Ова е нова обврска која
ја бараат од Министерствата за финансии и образование.
Бидејќи никој не се јави за збор, Предлог-Одлуката за уврдување на критериуми за
распределба на блок дотацијата од програмата H1-Основно образование по училишта во
Општина Берово беше ставена на усвојување.
Од присутните 15 советници, со 13 гласа ЗА, 2 се ВОЗДРЖАНИ, нема советници кои
гласале ПРОТИВ, нема присутни советници кои не гласале, Советот ја усвои Предлог-Одлуката
за уврдување на критериуми за распределба на блок дотацијата од програмата H1-Основно
образование по училишта во Општина Берово.
5. Предлог-Одлука за измена на распоред на средства од Буџетот на Општина
Берово за 2014 година
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 5 од дневниот ред.
Советникот Златко Скендерски побара појаснување за возилото кое е преотстапено на
ТППЕ, зошто мора да го осигура Градоначалникот, а не се осигурува од ставката за ТППЕ.
Градоначалникот Драги Наџински појасни дека тие средства се за материјални
трошоци, кои не се исти со трошоците за осигурување и регистрации и тие не можат да бидат
на товар на ТППЕ. Возилото е сопственост на Општината и таа е должна да го осигура и
регистрира.
Советничката Биљана Марковска побара објаснување за измените во основно
образование, за каде се планирани средствата кои се предвидени и планирани, а сега се
одземени, како и за одржувањето на згради, а сега има други згради. И побара објаснување за
огревното дрво, дали оваа година се порачувани дрва или се останати од залиха.
Градоначалникот Драги Наџински појасни дека во училиштето во с.Русиново се гради
централно греење и наша обврска како Општина е да се најде надзор за проектот. Средствата
од минатата година мора некаде да ги распоредат, мислиме дека најдобро е самите директори
да се објаснат каде им требаат највеќе средствата за да ја извршат реализацијата во тековната
година, па затоа им ја правиме таа алокација на средствата. Имаме залиха на 30-40 метри
кубни дрва, ама не можат да се користат во оваа грејна сезона бидејќи имаат парно греење
инсталирано и мораат да имаат средства за нафта за греење. Огревното дрво не им е потребно
и затоа нема да распишуваат оглас за огревно дрво, туку само тендер за нафта.
Претседателот на Советот Јован Матеничарски потенцираше дека неодамна гласале
ребаланс и можело директорите да достават и тогаш алокации на средства.
Градоначалникот Драги Наџински појасни дека за тоа првин добива согласност од
Министерството за финансии од трезорот дека ребалансот е вчитан, па може да се вметнуваат
алокациите на средствата.
Бидејќи никој не се јави за збор, Предлог-Одлуката за измена на распоред на средства од
Буџетот на Општина Берово за 2014 година беше ставена на усвојување.
Од присутните 15 советници, со 14 гласа ЗА, 1 ВОЗДРЖАН, нема советници кои гласале
ПРОТИВ, нема присутни советници кои не гласале, Советот ја усвои Предлог-Одлуката за
измена на распоред на средства од Буџетот на Општина Берово за 2014 година.
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРАВНИ И ОПШТИ РАБОТИ, ОПШТИНА БЕРОВО
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6. Предлог-Одлука за утврдување на нацрт-план за „Измена и дополна на УПВНМ“Туристичка населба „Беровско езеро“- за „Комплекс спортски терени“
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 6 од дневниот ред.
Претседателот Јован Матеничарски како Претседател на Комисијата појасни дека на
состанокот на Комисијата разговарале за одлуката и дека се однесува за жичарата и патеката
кои ќе ги изведува МЕПСО.
Бидејќи никој не се јави за збор, Предлог-Одлуката за утврдување на нацрт-план за
„Измена и дополна на УПВНМ“- Туристичка населба „Беровско езеро“- за „Комплекс спортски
терени“ беше ставена 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 ја усвои
Предлог-Одлуката за утврдување на нацрт-план за „Измена и дополна на УПВНМ“- Туристичка
населба „Беровско езеро“- за „Комплекс спортски терени“.
7. Предлог-Одлука за донесување на „Изработка на ДУП на градска зона за мало
стопанство“- урбан блок 1, влезна партија во Берово
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 7 од дневниот ред.
Претседателот Јован Матеничарски како Претседател на Комисијата појасни дека на
состанокот на Комисијата разговарале за одлуката, меѓутоа побара да биде повикан
Раководителот на Одделението за урбанизам Мишо Догазански.
Градоначалникот Драги Наџински појасни дека се работи за веќе дадена согласност од
Министерството за транспорт и врски, за влезната партија кај бензинската пумпа.
Раководителот на Одделението за урбанизам Мишо Догазански појасни дека се работи
за влезна партија, од метеоролошката станица, струмички пат до реката, делот од ЗИК Малеш,
исклучиво за зона за мало стопанство. Една парцела е терминал, другата е трафостаница.
Влезот на стопанската зона е некаде на средината на патот и се спојува со стопанската зона од
улица „Неретва“. Има веќе дадено согласност од Министерството за транспорт и врски.
Бидејќи никој не се јави за збор, Предлог-Одлуката за донесување на „Изработка на ДУП
на градска зона за мало стопанство“- урбан блок 1, влезна партија во Берово беше ставена 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 ја усвои
Предлог-Одлуката за донесување на „Изработка на ДУП на градска зона за мало стопанство“урбан блок 1, влезна партија во Берово.
8. Предлог-Одлука за донесување „Измена и дополна на ДУП Берово“-дел од урбан
блок 5 „Мало стопанство и Сервиси “ во Берово
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 8 од дневниот ред.
Раководителот на Одделението за урбанизам Мишо Догазански појасни дека се работи
за спој на раскрсницата кај Алкалоид, поранешен ЗИК Малеш, поранепна Исхрана и Мануил,
дел од ул.„Неретва“, „Маршал Тито“ и регионалниот пат. Порано бил предвиден некој покриен
базент, или за некој спортски покриен објект. Сегашните улици се предвидени како јавни
површини паркинзи, за да може секој кој има објект купено да има и паркинг место.
Бидејќи никој не се јави за збор, Предлог-Одлуката за донесување „Измена и дополна на
ДУП Берово“-дел од урбан блок 5 „Мало стопанство и Сервиси “ во Берово беше ставена на
усвојување.
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРАВНИ И ОПШТИ РАБОТИ, 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 ја усвои
Предлог-Одлуката за донесување „Измена и дополна на ДУП Берово“-дел од урбан блок 5
„Мало стопанство и Сервиси “ во Берово.
9. Предлог-Одлука за проширување на локација на постојна депонија за комунален
отпад во Берово
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 9 од дневниот ред.
Претседателот на Советот Јован Матеничарски појасни дека Комисијата за урбанизам ја
разгледувале на состанокот предлог одлуката, и бидејќи постојната депонија е преполна, треба
да се прошири, на соседната парцела до постоечката депонија. Постави и прашање до
Градоначалникот за регионалната депонија, кое прашање е покренато преку ИПР до каде е
стасана процедурата.
Градоначалникот Драги Наџински појасни дека ќе биде направено постапка за
експропријација, а во однос на регионалната депонија ќе се расправа на друга седница, не на
оваа точка.
Бидејќи никој не се јави за збор, Предлог-Одлуката за проширување на локација на
постојна депонија за комунален отпад во Берово беше ставена 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 ја усвои
Предлог-Одлуката за проширување на локација на постојна депонија за комунален отпад во
Берово.
10. Предлог-Одлука за давање согласност за замена на градежно земјиште во
државна сопственост од интерес на Општина Берово
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 10 од дневниот ред.
Претседателот на Советот Јован Матеничарски појасни дека Комисијата за урбанизам ја
разгледувале на состанокот предлог одлуката и Комисијата нема став по однос на предлог
одлуката, оставаат на самата седница да одлучи Советот.
Бидејќи никој не се јави за збор, Предлог-Одлуката за давање согласност за замена на
градежно земјиште во државна сопственост од интерес на Општина Берово беше ставена на
усвојување.
Од присутните 15 советници, со 6 гласа ЗА, нема советници кои се ВОЗДРЖАНИ, 8
ПРОТИВ, нема присутни советници кои не гласале, Советот не ја усвои Предлог-Одлуката за
давање согласност за замена на градежно земјиште во државна сопственост од интерес на
Општина Берово.
11. Предлог-Одлука за прифаќање на иницијатива за отпочнување на постапка за
изработка на ЛУПД за изградба на базна станица за мобилна телефонија на КП 12775/1
КО Русиново
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 11 од дневниот ред.
Претседателот на Советот Јован Матеничарски појасни дека Комисијата за урбанизам ја
разгледувале на состанокот предлог одлуката и како Комисија зазеле став да дадат согласност.
Бидејќи никој не се јави за збор, Предлог-Одлуката за прифаќање на иницијатива за
отпочнување на постапка за изработка на ЛУПД за изградба на базна станица за мобилна
телефонија на КП 12775/1 КО Русиново беше ставена на усвојување.
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
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРАВНИ И ОПШТИ РАБОТИ, ОПШТИНА БЕРОВО
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Предлог-Одлуката за прифаќање на иницијатива за отпочнување на постапка за изработка на
ЛУПД за изградба на базна станица за мобилна телефонија на КП 12775/1 КО Русиново.
Од гласањето беше отсутен советникот Митко Кржовски.
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 опфатна планот на КП 9994/1, КО Русиново
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 12 од дневниот ред.
Советникот Антонио Двојаковски праша зошто нема име во оваа предлог одлука, кога на
другите имало.
Раководителот на Одделението за урбанизам Мишо Догазански појасни дека не е
ставено како име бидејќи е вон опфат, а парцелата е поголема и за да се искористи парцелата,
подобро е да се остави без име. На парцелата има три објекта кои се раздалечени.
Претседателот Јован Матеничарски праша дали тој како барател за легализација на
објект може да си го смени бројчето со некој друг барател.
Градоначалникот Драги Наџински одговори дека не може, затоа што барањето си
останува за истиот објект за кој е поднесено.
Раководителот на Одделението за урбанизам Мишо Догазански појасни дека може да се
даде изјава кај нотар дека веќе постоечкиот барател се согласува неговото барање да го
превземе некој друг, и да ја продолжи истата постапката на друго име. Не може да се
легализираат објекти кои се градени отпосле, бидејќи градежниот инспектор излегува на
терен и ги контролира новите објекти дали имаат одобрение за градење.
Претседателот Јован Матеничарски праша за кој се однесува оваа предлог одлука.
Раководителот на Одделението за урбанизам Мишо Догазански појасни дека се работи
за личноста Димитриев Томе.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, Предлог-Одлуката за усогласување на намените на
„Урбанистички план вон населено место“за туристичка населба „Суви Лаки“ во однос на
легализација на објекти надвор од дефинираниот опфатна планот на КП 9994/1, КО Русиново
беше ставена 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 ја усвои
Предлог-Одлуката за усогласување на намените на „Урбанистички план вон населено место“за
туристичка населба „Суви Лаки“ во однос на легализација на објекти надвор од дефинираниот
опфатна планот на КП 9994/1, КО Русиново.
13. Предлог-Одлука за усогласување на намените на „Урбанистички план за село
Ратево“ во однос на легализација на објекти надвор од дефинираниот опфат на планот
на КП 2403, КО Ратево за Љупчо Гошевски
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 13 од дневниот ред.
Бидејќи никој не се јави за збор, Предлог-Одлуката за усогласување на намените на
„Урбанистички план за село Ратево“ во однос на легализација на објекти надвор од
дефинираниот опфат на планот на КП 2403, КО Ратево за Љупчо Гошевски беше ставена на
усвојување.
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 за село Ратево“ во
однос на легализација на објекти надвор од дефинираниот опфат на планот на КП 2403, КО
Ратево за Љупчо Гошевски.
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Од гласањето беше отсутна советничката Благица Русковска.
14. Предлог-Одлука за усогласување намените на „Урбанистички план вон
населено место“ за туристичка населба „Беровско езеро“ во однос на легализација на
објекти надвор од дефинираниот опфат на планот на КП 9110, КО Берово-вон град на
Љупчо и Петар Пипонски
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 14 од дневниот ред.
Бидејќи никој не се јави за збор, Предлог-Одлуката за усогласување намените на
„Урбанистички план вон населено место“ за туристичка населба „Беровско езеро“ во однос на
легализација на објекти надвор од дефинираниот опфат на планот на КП 9110, КО Берово-вон
град на Љупчо и Петар Пипонски беше ставена на усвојување.
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 намените на „Урбанистички план вон населено место“ за
туристичка населба „Беровско езеро“ во однос на легализација на објекти надвор од
дефинираниот опфат на планот на КП 9110, КО Берово-вон град на Љупчо и Петар Пипонски.
Од гласањето беше отсутна советничката Биљана Марковска.
15. Предлог-Одлука за согласност на проект од вториот повик преку Програмата
План за управување со речниот слив на река Брегалница
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 15 од дневниот ред.
Градоначалникот Драги Наџински појасни дека претходно сите Општини од ИПР добиле
50.000,оо швајцарски франци. Вториот повик од истата програма е проект кој е конкурентен
меѓу Општините и се избира преку Форуми на заедниците, па е потребна и Одлука од Совет, а
дали проектот ќе биде одобрен од нивната комисија од Швајцарците, тоа е веќе нивна работа.
Бидејќи никој не се јави за збор, Предлог-Одлуката за согласност на проект од вториот
повик преку Програмата План за управување со речниот слив на река Брегалница беше
ставена 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 ја усвои
Предлог-Одлуката за согласност на проект од вториот повик преку Програмата План за
управување со речниот слив на река Брегалница.
16. Предлог-Одлука за кофинансирање на проект од вториот повик преку
Програмата План за управување на речниот слив на река Брегалница
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 16 од дневниот ред.
Претседателот на Советот Јован Матеничарски појасни дека се работи за истото, само се
донесува Одлука за кофинансирање од 16.7% на износот.
Бидејќи никој не се јави за збор, Предлог-Одлуката за кофинансирање на проект од
вториот повик преку Програмата План за управување на речниот слив на река Брегалница
беше ставена 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 ја усвои
Предлог-Одлуката за кофинансирање на проект од вториот повик преку Програмата План за
управување на речниот слив на река Брегалница.
17. Предлог-Програма за изменување и дополнување на Програмата за уредување
на градежно земјиште на подрачјето на Општина Берово за 2014 година
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Претседателот на Советот отвори расправа по точка 17 од дневниот ред.
Претседателот на Советот Јован Матеничарски побара објаснување за изменувањето и
дополнувањето, иако за програмата било дискутирано на состанокот на Комисијата.
Советникот за нормативно правни работи Светлана Бошначка појасни дека се работи
само за измена на коефициентите во пресметката, кое нешто ќе го има во Програмата за 2015
година, а се работи за законски определени коефициенти со Одлука на Влада. Програмата е
изготвена од страна на Одделението за комунални дејности и промените ќе ги има во следната
програма вметнати. Правилникот за коефициентите е на ниво на држава, а потоа Општините
ќе си ги усогласат програмите со Правилникот.
Бидејќи никој не се јави за збор, Предлог-Програмата за изменување и дополнување на
Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Берово за 2014
година беше ставена на усвојување.
Од присутните 15 советници, со 8 гласа ЗА, нема советници кои се ВОЗДРЖАНИ, 7
ПРОТИВ, нема присутни советници кои не гласале, Советот ја усвои Предлог-Програмата за
изменување и дополнување на Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето
на Општина Берово за 2014 година.
18. Предлог-Програми за развој на Општина Берово 2015-2017 година
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 18 од дневниот ред.
Советникот за нормативно правни работи Светлана Бошначка појасни дека некои од
програмите ќе се реализираат до 2016, а некои имаат реализација и во 2017 година.
Претседателот на Советот Јован Матеничарски појасни дека изготвувачот на
програмата за ул.„Неретва“ објаснил дека има грешка во таа програма и дека треба да се врати
на доработка. Негов предлог е другите програми да влезат во заклучокот, а оваа програма да се
доработи па да се изготви заклучок. За следна седница останува да се доработи програмата и
да се достави како материјал.
Бидејќи никој не се јави за збор, Предлог-Програмите за развој на Општина Берово 20152017 година беа ставени на усвојување.
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 усвои
Заклучок за усвојување на Предлог-Програмите за развој на Општина Берово 2015-2017
година, со исклучок на програмата за ул.„Неретва“.
Од гласањето беше отсутна советничката Сунчица Цонкинска.
19. Предлог-Одлука за давање согласност на Одлуката за поместување на цената на
водата за пиење донесена од Управниот одбор на ЈПКР„Услуга“Берово
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 19 од дневниот ред.
Советникот Дејан Пачемски предложи да го повикаат директорот на ЈПКР „Услуга“
Берово.
Беше повикан директорот на ЈПКР „Услуга“ Берово.
Директорот на ЈПКР „Услуга“ Берово Љупчо Дракалски појасни дека поголемиот дел од
советниците се запознаени дека ЈПКР со приходите, услугите и цените кои ги има и дава на
граѓаните и корисниците, истите не се корегирани од 2007 година. Со донесувањето на Бизнис
планот од 2009 година било предвидено поскапување на цените, а истото уште не е извршено.
Објасни дека е пуштена и пречистителната станица, како и за тоа дека р.Брегалница е една од
најчистите реки, меѓутоа таа пречистителна станица создава одредени трошоци. Според
бизнис планот, во 2010 година требало да се изврши покачување на цената на водата за 25%.
ЈПКР е западнато во лоша финансиска состојба и тој како директор на претпријатието појасни
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дека поради таквата состојба може да се наруши и квалитетот на водата за пиење за граѓаните.
Тој смета дека е крајно време таа одлука која е донесена треба и да се спроведе, иако е
донесена како документ од претходниот состав на Управниот Одбор, кој сепак е формиран од
страна на Советот на Општина Берово. Тој додаде дека тие одлуки два пати досега биле тргани
од дневен ред, не знаејќи од кои причини, па затоа смета дека тие одлуки треба да се
спроведат и усвојат од страна на Советот, кој сепак треба да биде совесен и да работи за
доброто на граѓаните.
Претседателот Јован Матеничарски праша, во бизнис планот се предвидени и човечките
ресурси, во кој се предвидени 73 вработувања како максимална бројка. Тој упорно се држи до
бизнис планот, па ако го почитуват бизнис планот од таа страна за покачувањето на цената,
треба да се држат и од таа страна на бројот на вработени, а не да ги покриваат и партиските
вработувања во претпријатието и оние вработувања од лотаријата на ЈП Македонски Шуми.
Тој како претседател, заедно со советничката група на СДСМ не се согласуваат со
покачувањето на цената на водата.
Директорот на ЈПКР „Услуга“ Берово Љупчо Дракалски се изјасни дека не се согласува со
неговата изјава, бидејќи на денот на превземање од 20.06.2009 и до 08.10.2014 година, има
само еден повеќе вработен на списокот. Односно, кога го превземал ЈПКР имало 83 вработени,
а пред 2 дена на списокот има 84 вработени. Така да, нема превработеност од негова страна,
бидејќи таа бројка на вработени е превземена и политики не треба да се водат. Тој им додели
материјал на советниците во кој се наведени списоците со превземен персонал и
моменталната бројка на персоналот. За наредната седница може доколку побараат да им
достави и платни списоци, за да согледаат дека ниту платите не се зголемени на вработените
од датумот на превземањето.
Советникот Антонио Двојаковски праша дали со нивното планирано зголемување
нивната финансиска состојба ќе се подобри, бидејќи сепак како тело основач на
претпријатието тие сносат одговорност за него.
Директорот на ЈПКР „Услуга“ Берово Љупчо Дракалски објасни дека се користени
економски параметри за проценката. Тој приход ќе може да ги покрие трошоците на
пречистителната станица која веќе работи петта година, а годишно прави трошок од околу 6
милиони денари. Ако месечно влезат тие дополнителни околу 400 000-420 000 денари, ЈПКР ќе
има подобрување и покривање на загубите. Средствата ќе бидат употребени за третман на
водите, бидејќи станицата направила загуби, а нема приход од нејзина страна. Реагенсите,
нафтата, струјата, тоа се основни материјали кои влегуваат во трошоците за работењето на
ЈПКР и состојбата е загрозена и речиси никаква на ЈПКР.
Советникот Предраг Монев додаде дека се сведоци на обидите на Претседателот да си
направи политички маркетинг. Загубата не е загуба од пред 6 месеци, бидејќи се работи за
загуба со милионска сума. 90% се средства кои ги оптоварува станицата, како и дополнителни
трошоци за нејзино одржување. Постави прашање до директорот на ЈПКР „Услуга“, при
потпишувањето на договорот со швајцарците, како е наведено во бизнис планот дека ќе се
покриваат трошоците за одржување на пречистителната станица. Во однос на вработувањето,
се гледа дека ЈПКР „Услуга“ има само минимално зголемување на вработувањето, бидејќи има
и зголемен обем на работни обврски и работни површини.
Директорот на ЈПКР „Услуга“ Љупчо Дракалски појасни дека склучувањето на
договорот, главен двигател на сите работи од тој проект е Бизнис планот. Со него било
предвидено од 2008 година покачувањето на цените на видата. Секоја година треба да се
вршат корекција на цените, ако има потреба во зависност од пазарните движења. Општината,
односно тогашниот Совет, се обврзал дека ќе го исполнува договорот. Обемот на работни
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површини и за јавна чистота во градот, како и во селата, е зголемено. Собирањето на сметот е
зголемено и во селските населби. Обемот на работа е зголемен, а бројот на вработени е ист.
Советникот Предраг Монев праша дали може за наредната седница да достават број на
вработени во 2008 и во 2014 година,, опсег на површини, цена на гориво, цена на реагенси и
трошок за покачување на струја, со и без пречистителната станица.
Градоначалникот Драги Наџиснки додаде дека претседателот и советничката група на
СДСМ сакаат да се претстават како заштитници на граѓаните во однос на покачувањето на
цените. Меѓутоа, не размислувајќи за имплементирање на тој бизнис план, кој нивните
советници некогаш го донеле, со самото тоа тие прават многу лошо на своите граѓани. Тие
загуби нема никој друг да ги покрие, освен самите граѓани. Има енормни разлики во цените од
2008 и сега. Се повикуваат на неоснован аргумент, зборувајќи за преголем број на вработени, а
списокот на вработени брои 84 на 08.10.2014 година. Споредувајќи го списокот од 30.06.2009
година, се гледа дека и тогаш го имало истиот број на вработени, само статусот им бил на 72
редовно вработени, а на останатите бил на определено време на вработување. Ако мислите да
донесувате негативни одлуки за претпријатие кое не е на СДСМ, туку е на граѓаните, сакајќи да
го уништите, ние нема да дозволиме да пропадне претпријатието. Вашиот Претседател водеше
таква негативна кампања и во село Ратево, бидејќи пијат нездрава вода во селтот, не
приклучувајќи го во регионалниот водовод и затоа и населението често страда од заразната
болест жолтица. Вие сте тука сите интелектуалци, а донесувате негативни одлуки рамни на
малолетнички одлуки. Целта им е всушност да се сруши претптијатието. А тоа дава услуги на
сите граѓани, не само на поединечни граѓани. Тие се тие кои како советници треба да
овозможат да обезбедат добра и исправна вода за пиење, а не со цинизам да се измејуваат. Тие
ќе ја сносат одговорноста за финансиската дубиоза во ЈПКР. На претпријатието треба да им се
овозможи реални цени да имаат на водата, за да може нормално да функционираат. Не треба
да си играте политика со судбините и со здравјето на луѓето.
Претседателот на Советот Јован Матеничарски појасни дека лично гласал како советник
во претходниот состав да се земе кредит од Светска Банка за регионалниот водовод. Втора
работа, ако сакаат тие како политичка опција да го одржуваат претпријатието, имале можност
во претходниот состав да ги зголемат цените на водата.
Градоначалникот Драги Наџински појасни дека тогаш во тој период тие не го
промениле управниот одбор, ЈПКР не доставил одлука за зголемување на цените за да им биде
усвоена во тој период. Ако веќе зборуваат за минатото, нивниот директор од СДСМ го оставил
претпријатието во долгови од 50.000.000,оо денари и во толку лоша финансиска состојба, со
неизмирени обврски кон повеќе побарувачи. Треба да почнат да мислат за во иднина, како да
опстане и функционира претпријатието, а не да се навраќаат во минатото.
Советникот Антонио Двојаковски изјави дека е точно дека има политика во однос на
ЈПКР и од двете страни. Не треба само да се наметнува една одлука. Не треба да се докажуваат.
Тие имаме обврска како граѓани пред се, и треба да се грижиме за него за да претпријатието
дава квалитетна услуга, тие како советници се најповикани за одговорност. Точно е и дека
многу нешта се покачени од 2005 година, па секако мора да има корекција на цените. Нивни
предлог било да се покачи цената првин со 10%, па со 15%, постепено. Треба да се размисли
подобро, за да не дојде ред претпријатието да направи уште толку поголема загуба.
Советникот Предраг Монев се надоврза дека никаков чекор не е превземен од страна на
Советот на Општината. Треба сериосно да се седне и да се разговара за ЈПКР „Услуга“ Берово, а
според него Претседателот има на план да ќари политички поени на сметка на пропаѓањето на
ЈПКР. Сите заеднички треба да направат напори за да се среди состојбата, бидејќи секое
одложување на проблемите ќе се одрази врз граѓаните со големи последици. Да не се прави
обид да не се изнајде решение за проблемите на ЈПКР. Факт е дека тоа претпријатие не може да
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опстане на тој начин. Сумата одеднаш 25% можеби е некоординирана и убрзана, меѓуоа тие
како советници овде година денови наназад се конфронтираат како да застане ЈПКР на здрави
нозе, а ништо конкретно не се превзема. Не се земаат парите од граѓаните за нечиј луксуз, туку
за доброто на здравјето на граѓаните, за доброто на сите.
Градоначалникот Драги Наџински појасни дека тој неколку пати се обидува да ја стави
на дневен ред, меѓутоа Претседателот на Советот ја трга и не го прифаќа предлогот.
Бидејќи никој не се јави за збор, Предлог-Одлуката за давање согласност на Одлуката за
поместување на цената на водата за пиење донесена од Управниот одбор на
ЈПКР„Услуга“Берово беше ставена на усвојување.
Од присутните 15 советници, нема сотевници кои гласале ЗА, 7 ВОЗДРЖАНИ, 8 ПРОТИВ,
нема присутни советници кои не гласале, Советот не ја усвои Предлог-Одлуката за давање
согласност на Одлуката за поместување на цената на водата за пиење донесена од Управниот
одбор на ЈПКР„Услуга“Берово.
20. Предлог-Решение за предлагање преставник на Општина Берово во Управниот
одбор на ЈУ Меѓуопштински Центар за социјална работа – Берово
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 20 од дневниот ред.
Советникот Гоце Ружински, како предлог на нивната советничка група го предложи за
претставник на Општина Берово во Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински Центар за
социјална работа Зоран Аговски.
Бидејќи немаше друг предлог, Предлог-Решението за предлагање преставник на
Општина Берово во Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински Центар за социјална работа –
Берово беше ставено 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 Предлог-Решението Зоран
Аговски да биде преставник на Општина Берово во Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински
Центар за социјална работа – Берово.
21. Барања од институции и граѓани
*Барање од Здружение Фудбалска Академија ФК Малеш*
-Одговор на барањето:
ПРЕДМЕТ: Известување по Ваше барање до Совет на Општина Берово за одобрување на
финансиски средства со наш деловоднички број 07-1463/1 примено на ден 10.07.2014 година
Почитувани,
На 14.тата седница на Советот на Општина Берово која се одржа на ден 10.10.2014
година, беше разгледано Вашето барање за одобрување на финансиски средства со наш
деловоднички број 07-1463/1 примено на ден 10.07.2014 година до Совет на Општина Берово.
Во врска со истото, Ве известуваме дека барањето е одложено за наредната седница, а во
меѓувреме ќе се состане Комисијата за финансии, буџет и ЛЕР при Советот на Општина Берово
и ќе заземе став по однос на барањето. По одржувањето на наредната седница ќе добиете
повторно известување по Вашето Барање.
*Барање од Здружение Фудбалска Академија ФК Малеш*
-Одговор на барањето:
ПРЕДМЕТ: Известување по Ваше барање до Совет на Општина Берово за користење на
градскиот стадион во Берово со наш деловоднички број 07-2084/1 примено на ден 30.09.2014
година
Почитувани,
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРАВНИ И ОПШТИ РАБОТИ, ОПШТИНА БЕРОВО
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На 14.тата седница на Советот на Општина Берово која се одржа на ден 10.10.2014
година, беше разгледано Вашето барање до Совет на Општина Берово за користење на
градскиот стадион во Берово со наш деловоднички број 07-2084/1 примено на ден 30.09.2014
година.
Во врска со истото, Ве известуваме дека Советот на Општина Берово дава согласност за
користење на стадионот и објектите кои сте ги навеле ви барањето.
Се овластува Градоначалникот на Општина Берово да склучи договор со Здружение
Фудбалска Академија ФК „Малеш“ за користење на градскиот стадион врз основа на
законските пропис.
*Допис до Совет за проблемот со труењето на животни од група граѓани*
-Одговор на барањето:
ПРЕДМЕТ: Известување по Ваш допис до Совет на Општина Берово за проблемот со
труењето на животни со наш деловоднички број 07-1992/1 примено на ден 19.09.2014 година
Почитувани,
На 14.тата седница на Советот на Општина Берово која се одржа на ден 10.10.2014
година, беше разгледан Вашиот допис до Совет на Општина Берово за проблемот со труењето
на уличните кучиња со наш деловоднички број 07-1992/1 примено на ден 19.09.2014 година.
Во врска со истото, Ве известуваме дека Советот на Општина Берово има донесено
одлука за формирање на шинтерска служба. Врз основа на таа одлука, Општина Берово има
склучено договор за заловување на кучиња скитници со Ветеринарната станица Здравје од
Делчево и предмет на договорот е тие да ги заловуваат кучињата, затоа што се работи за
лиценциран правен субјект за таква дејност. Наша должност е да се справиме со кучињата
скитници на легален начин, како што и го правиме.
Апелираме и кон граѓаните кои одгледуваат домашни миленичиња, да ги чуваат во
согласност со законските прописи и истите да бидат врзани, обележани, вакцинирани и да не
бидат пуштани да шетаат без контрола. Апелираме и до засегнатите, повредените и оштетени
граѓани да не ги користат најлошите мерки за отстранување на кучињата скитници (труење,
убивање и слично), и проблемот да го решаваат заедно со локалната самоуправа.
Ние како Совет на Општина Берово Ве поддржуваме, проблемот со кучињата скитници е
потребно да биде решен на национално ниво во сите Општини во Републиката, а Советот на
Општина Берово е отворен за соработка за решавање на истиот. Надлежните институции се
должни да дадат извештај за тоа кој е одговорен за сторениот чин, а ние како Совет на
Општина Берово го осудуваме таквиот чин на убивање на животните.
*Барање од Здружение Ракометна Школа Малеш*
-Одговор на барањето:
ПРЕДМЕТ: Известување по Ваше барање до Совет на Општина Берово за одобрување на
финансиски средства со наш деловоднички број 05-956/1 примено на ден 06.05.2014 година
Почитувани,
На 14.тата седница на Советот на Општина Берово која се одржа на ден 10.10.2014
година, беше разгледано Вашето барање за одобрување на финансиски средства со наш
деловоднички број 05-956/1 примено на ден 06.05.2014 година до Совет на Општина Берово.
Во врска со истото, Ве известуваме дека барањето е одложено за наредната седница, а во
меѓувреме ќе се состане Комисијата за финансии, буџет и ЛЕР при Советот на Општина Берово
и ќе заземе став по однос на барањето. По одржувањето на наредната седница ќе добиете
повторно известување по Вашето Барање.
*Информација од инж. арх. Ванчо Самарџиски и доц. Д-р Милан Самарџиски*
-Одговор на барањето:
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРАВНИ И ОПШТИ РАБОТИ, ОПШТИНА БЕРОВО
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ПРЕДМЕТ: Известување по Ваша информација до Совет на Општина Берово за постапка
за бришење од ДУП на Вашата семејна куќа со наш деловоднички број 07-1998/1 примено на
ден 22.09.2014 година
Почитувани,
На 14.тата седница на Советот на Општина Берово која се одржа на ден 10.10.2014
година, беше разгледано Вашето известување до Совет на Општина Берово за постапка за
бришење од ДУП на Вашата семејна куќа наш деловоднички број 07-1998/1 примено на ден
22.09.2014 година.
Во врска со истото, Ве известуваме дека Комисијата за урбанизам, комунални дејности и
заштита на животната средина го разгледа барањето и на седницата образложија дека во
координација со Раководителот на Одделението за урбанизам и Градоначалникот на Општина
Берово ќе биде изнајдено соодветно решение. Советот на Општина Берово го задолжува
Одделението за да изнајде решение за настанатиот проблем, односно да ја исправи грешката
во урбанистичкиот план.
*Барање од Добринка Николова, Скопје*
-Одговор на барањето:
ПРЕДМЕТ: Известување по Ваше барање за ослободување од плаќање на улично
осветлување до Совет на Општина Берово со наш деловоднички број 07-2003/1 примено на
ден 22.09.2014 година
Почитувани,
На 14.тата седница на Советот на Општина Берово која се одржа на ден 10.10.2014
година, беше разгледано Вашето известување до Совет на Општина Берово за ослободување од
плаќање на улично осветлување со наш деловоднички број 07-2003/1 примено на ден
22.09.2014 година .
Советот на Општина Берово има донесено Одлука за определување на населени места во
Општина Берово каде нема јавно осветлување со бр.07-2236/1 од 07.11.2012 година, во која се
наведени определените населени места кои се ослободени од плаќање на улично осветлување.
Во прилог на известувањето имате копија од Одлуката објавена во Службен Гласник на
Општина Берово.
Во врска со истото, Ве известуваме дека барањето не може да Ви биде одобрено.
*Известување и барање од МВР Пс од ОН Берово*
-Одговор на барањето:
До
Одделение за комунални дејности
-Раководител Славчо Муртовски
До
Министерство за внатрешни работи
Полициска станица од општа надлежност
ул.„Партизанска“ бб
Берово
ПРЕДМЕТ: Известување по Ваше известување до Совет на Општина Берово за
настанатите последици на објектот на ПС од ОН Берово и и барање за итно превземање на
неопходните мерки со наш деловоднички број 07-1619/1 примено на ден 25.07.2014 година
Врска: Ваш рег.бр. 36.2.1-1504/2 од 25.07.2024 година
Почитувани,
На 14.тата седница на Советот на Општина Берово која се одржа на ден 10.10.2014
година, беше разгледано Вашето известување до Совет на Општина Берово за настанатите
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРАВНИ И ОПШТИ РАБОТИ, ОПШТИНА БЕРОВО
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последици на објектот на ПС од ОН Берово и и барање за итно превземање на неопходните
мерки со наш деловоднички број 07-1619/1 примено на ден 25.07.2014 година.
Во врска со истото, Ве известуваме дека барањето од страна на Советот на Општина
Берово е препратено до Одделението за комунални дејности при Општина Берово, за
понатамошно разгледување. Советот на Општина Берово констатираше дека Одделението за
комунални дејности треба да излезе на терен и да достави записник од увид на теренот,
односно од увидот на настанатите последици по објектот на ПС од ОН Берово.
Записникот ќе биде доставен до Вас од страна на Одделението за комунални дејности, и
да се достави и до Советот на Општина Берово како материјал за наредната седница.
*Барање од Методи Поповски, Струмица*
-Одговор на барањето:
До
Одделение за комунални дејности
-Раководител Славчо Муртовски
До
Методи Поповски
ул.„Маршал Тито“ бр.15-7
2400 Струмица
ПРЕДМЕТ: Известување по Ваше барање до Совет на Општина Берово за поставување на
потпорен ѕид на речно корито на реката во с.Русиново со наш деловоднички број 07-1619/1
примено на ден 25.07.2014 година
Почитувани,
На 14.тата седница на Советот на Општина Берово која се одржа на ден 10.10.2014
година, беше разгледано Вашето барање до Совет на Општина Берово за поставување на
потпорен ѕид на речно корито на реката во с.Русиново со наш деловоднички број 07-1619/1
примено на ден 25.07.2014 година.
Во врска со истото, Ве известуваме дека барањето од страна на Советот на Општина
Берово е препратено до Одделението за комунални дејности при Општина Берово, за
понатамошно разгледување.
Одговорот од Одделението за комунални дејности ќе биде доставен до Вас и исто така
да се достави и до Советот на Општина Берово како материјал за наредната седница.
*Барање од Катерина Коловска, Берово*
-Одговор на барањето:
ПРЕДМЕТ: Известување по Ваше барање - молба до Совет на Општина Берово со наш
деловоднички број 05-1950/1 примено на ден 16.09.2014 година
Почитувани,
На 14.тата седница на Советот на Општина Берово која се одржа на ден 10.10.2014
година, беше разгледано Вашето барање - молба до Совет на Општина Берово за помош на
санирање на кровна конструкција со наш деловоднички број 05-1950/1 примено на ден
16.09.2014 година.
Советот на Општина Берово одобрува исплата на средства според Правилник за
критериумите, постапката и реализацијата на трансфери по поднесени барања за еднократна
парична помош на физички лица (поединци) социјално загрозени семејства, за еднократна
парична помош за лекување и за еднкратна парична помош за пожар. Средствата за
реализација по поднесените Барања се планираат во Буџетот на Општина Берово на годишно
ниво по претходно направена проценка од надлежните служби во Општината. Средствата
предвидени во Буџетот, по утврдени критериуми со овој Правилник ги доделува Советот по
предлог на Комисијата за општествени дејности, Комисијата за буџет и финансирање и
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРАВНИ И ОПШТИ РАБОТИ, ОПШТИНА БЕРОВО

Страна17

ЗАПИСНИК ОД 14.ТА РЕДОВНА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА
ОПШТИНА БЕРОВО
Комисијата за полова еднаквост во рамки на својата надлежност. Одобрените Барања од
страна на Советот на Општина Берово се трансферираат до корисниците по приложени
трансакциски сметки, зависно и согласно финансиските можности на Општината.
Согласно Правилникот, Советот на Општина Берово не доделува средства за санирање
на кровни конструкции. Исто така, се работи за некомплетно доставена документација во
прилог на барањето, согласно претходно наведениот Правилник.
*Пријава од Љупчо Чутревски, с.Будинарци, Берово*
-Одговор на барањето:
До
Одделение за инспекциски работи-Инспекторат
-Комунален редар Валентина Пачарска
До
Љупчо Чутревски
С.Будинарци
Берово
ПРЕДМЕТ: Известување по Ваша пријава до Совет на Општина Берово за поднесување на
прекршочна пријава со наш деловоднички број Упп-22/1 примено на ден 11.08.2014 година
Почитувани,
На 14.тата седница на Советот на Општина Берово која се одржа на ден 10.10.2014
година, беше разгледано Вашето известување до Совет на Општина Берово за пријавувањето
на случајот на оставање на запрежна коњска кола на јавна површина со наш деловоднички
број Упп-22/1 примено на ден 11.08.2014 година.
Во врска со истото, Ве известуваме дека барањето од страна на Советот на Општина
Берово е препратено до Одделението за инспекциски работи - Инспекторат при Општина
Берово, за да даде одговор комуналниот редар по истото.
Советот на Општина Берово бара од комуналниот редар Валентина Пачарска да се
произнесе по пријавата од страна на лицето Љупчо Чутревски и одговорот да се достави до
него и до Советот на Општина Берово како материјал за наредната седница.
22. Советнички иницијативи и прашања
Советникот Гоце Ружински посочи на проблемот во врска со каналот кај нив, бидејќи
имаат проблеми луѓето, се собира вода кај нив дома, а и по улиците, на што Градоначалникот
одговори дека ќе се исчисти.
Дневниот ред беше исцрпен.
Седницата заврши во 13:31 часот.
Бр.07-2567/1
26.11.2014 година
Берово
Записничар
Зорица Ризовска
----------------------------------

Претседател на Совет
Јован Матеничарски
М.П.

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

(потпис)
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(потпис)
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