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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 и Звонко Миовски.
Советничката Сунчица Цонкинска беше оправдано отсутна од седницата.
На седницата исто така присуствуваа и Градоначалникот на Општина Берово Драги Наџински,
Д-р Надица Ачовска, специјалист по хигиена и здравствена екологија при ЈЗУ Центар за Јавно Здравје
Кочани, инспекторките вработени во Државниот Санитарен и здравствен инспекторат ПЕ Берово
Живка Пелтековска, Тања Предарска и Дивна Ханџиска, Претседателот на МЗ с.Ратево Атанас
Валмарски и Директорот на ЈПКР „Услуга“ Берово Љупчо Дракалски.
Претседателот на Советот Јован Матеничарски му даде збор на Градоначалникот да ја
образложи оправданоста на причините за свикувањето на вонредната седница.
Градоначалникот Драги Наџински, како иницијатор за свикување на вонредната седница, даде
свое објаснување и оправдување на причините за итноста за свикување на седницата. Имено, со
единствената точка на дневен ред, оправданоста ја гледа во тоа што претходниот четврток, со
Раководителот на ЛЕР имале работен состанок во Министерството за транспорт и врски, и разговарале
за однесениот проект за изградба на колекторски систем на Беровско Езеро и водоснабдување на
с.Ратево со слатка и бактериолошки исправна вода за пиење, како и одлуката за село Двориште, каде со
Одлука на Влада сл.Весник бр.154, страна 19, со која се определени средства за заем по проект
водоснабдување и одведување на отпадни води. При работната средба во Министерството заедно со
консултантите кои ги гледаат проектните документации, треба да се изготви ревизија по проект
водоснабдување и одведување на отпадни води на Беровско Езеро. Во разговор со консултантите и со
претставници од ЕБОР, приоритетната одлука која е дадена за овие проекти, при изготвувањето треба
да се пополни една рубрика и сите рубрики треба да ги задоволат потребите и критериумите кои ги
бараат од ЕБОР. Смета дека сите заеднички ќе направат координација. На 15.10.2014 година во
Општината пристигнал извештај за здравствената безбедност на водата за пиење во с.Ратево, кој им
дал силен повод и причина да побара од Претседателот на Советот да свика вонредна седница, кој
извештај ќе го коментира д-р Надица Ачовска како специјалист од темата. Состојбата на водата
алармантно се влошува. Водата дури не е ни за техничка употреба. Претставниците од ЕБОР не
известија дека писмото од страна на Швајцарската Амбасада, кое како Советници го имаат, ние можеме
се да направиме, но никако не можеме да дојдеме до средствата кои ни се одобрени со Одлука на Влада,
поради пречката која Европскиот секретаријат ја гледа како пречка и ќе ги стават средствата во
мирување. Имено, пречката е во следново:
Градоначалникот Драги Наџински го прочита текстот од писмото од Швајцарската Амбасада:
„ 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.
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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
Регионална советник за вода и животна средина“

Градоначалникот Драги Наџински појасни дека ЕБОР нема да ги одобрат средствата, доколку не
се работи во согласност со Бизнис Планот. Зголемувањето на тарифите не е донесено во предвидениот
рок од дописот од Амбасадата. Раководителот на Одделението за ЛЕР Ѓорѓи Пеовски ќе даде
објаснување за средствата, кој ќе стопанисува со објектите од предвидените средства и дали
одржливоста ќе овозможи објектот да има непречено функционирање. Од тие причини,
градоначалникот смета дека барањето за свикување вонредна седница е издржано. Еден проект веќе
им одбиле. Се работи за три проекти, од кои за два проекти проектната документација е внесена, а за да
се распише тендерска постапка, потребно е одлука дека бизнис планот е поддржан, и да се донесе
заклучок за целосно одржување донесување и реализирање на одлуки во согласност со бизнис планот.
Во здравствениот дел, благодарност за присуството на инспекторите и на д-р Надица Ачовска.
Д-р Надица Ачовска, специјалист по хигиена и здравствена екологија во работна единица во
Берово, изрази благодарност за поканата за седницата, објаснувајќи дека добро е запознаена со
состојбата на водата во Берово, Пехчево и пошироко. Село Ратево и село Двориште се единствените
села кои останале неприклучени кон водоводот. Водата за пиење во Берово има квалитет и е во
согласност според Правилникот за безбедност на вода и таа одговара за пиење и микорбиолошки и
физичко хемиски. Резултатите од водата покажуваат дека имаме природно загадување.
Советникот Антонио Двојаковски процедурално побара да биде објаснета оправданоста на
причината за свикување на седницата од страна на докторката, а подоцна да се објаснува другиот дел.
Градоначалникот Драги Наџински ја замоли д-р Надица Ачовска, да го искоментира извештајот
како оправдување, а објаснувањето да го задржи за покасно, кога ќе биде точка на дневен ред.
Д-р Надица Ачовска, специјалист по хигиена и здравствена екологија во работна единица во
Берово, дека според мострата од 2013 година за водата од с.Ратево објасни дека има показатели за
фекално загадување на водата и и двете бактерии пронајдени во водата се индикатори на фекално
загадување на водата. Во новата анализа од 07.10.2014 година има бактерија показател за загадување и
бројот на бактериите рапидно се зголемува. Овие бактерии доаѓаат од природата и од човековите
активности. Накратко, седницата е свикана оправдано и стои зад тоа и со личен и со службен став.
Советникот Антонио Двојаковски појасни дека поднеле барање за да не се свикува седница во
овој период, но бидејќи ја сфатиле сериозноста на проблемот, ја свикале седницата за да се изнајде
решение за проблемот.
Претседателот Јован Матеничарски појасни дека треба да се гласа првин за оправданоста на
вонредната седница, на кое гласање се изјаснија 14 советници ЗА оправданоста на седницата. Тој ја
отвори седницата предложувајќи го следниот:
ДНЕВЕН РЕД
1. Разгледување на можност за водоснабдување на с.Ратево со слатка и бактериолошки
исправна вода за пиење.
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- Извештај од тестирање на здравствена безбедност на водата од Центарот за јавно здравје
Кочани, бр.1617/2013 од 03.10.2013 година;
- Извештај од тестирање на здравствена безбедност на водата од Центарот за јавно здравје
Кочани, бр.1884/2014 од 13.10.2014 година;
- Коментар на документација Основен проект за водоснабдување на с.Ратево - приклучен
цевководод регионален водоснабдителен систем во Општина Берово;
- Одлука за утврдување на приоритетни проекти по Законот за задолжување на РМ со заем
кај Европската инвестициона банка, бр.07-1737/1 од 14.07.2011 година.
Предложениот дневен ред беше ставен на усвојување и истиот беше усвоен со 14 гласа ЗА.
1. Разгледување на можност за водоснабдување на с.Ратево со слатка и бактериолошки
исправна вода за пиење.
Претседателот на Советот отвори расправа по 1.та точка од дневниот ред.
Градоначалникот Драги Наџински појасни дека на работниот состанок на кој биле разгледани
двата проекти, сметајќи дека тој проект за Беровско Езеро е завршен, мисли дека таму работите и од
административен и од технички аспект се завршени, па од страна на проектот за приклучување на
с.Ратево во регионалниот водовод, фирмата која треба да го изработи елаборатот во с.Ратево, смета
дека до следниот понеделник елаборатот ќе биде изготвен, и врз основа на него да се даде согласност
на статичките и геомеханичките подлоги се завршени. Кога е дојдено до пополнување на делот на
англиски јазик, ги прашале консултантите како да се пополни, дошле до прашањето кој ќе стопанисува
и кој ќе гарантира за одржливоста на тие објекти за кои ќе бидат средствата. Од таму се изјасниле дека
ЈПКР „Услуга“ Берово треба да достави одлуки за спроведување на Бизнис Планот. Средствата нема да
бидат пуштени да се градат објектите ако не се спроведуваат одредбите кои се ставени во Бизнис
Планот. Такви објекти во кои нема да биде инволвирано ЈПКР во Општина Берово нема. Сите објекти
кои ќе бидат изградени треба да бидат преотстапени на ЈПКР. Од советниците побара да донесат
Заклучок дека во целост ќе биде спроведена Одлуката за реализирање на Бизнис Планот во роковите
кои се предвидени. Во спротивно, нема да бидат дадени средствата, односно нема да има проект за
Беровско Езеро, нема да има водовод во село Двориште и нема да има слатка и здрава вода за пиење во
с.Ратево. Да не ни се случи да изгубиме 580.000,оо евра, кои средства ќе даваат квалитетна вода за
пиење на с.Ратево и с.Двориште.
Советникот Предраг Монев се изјасни дека смета дека треба да се донесе заклучок врз основа на
дадената информација. Населението исто така треба да биде информирано дека таа вода не смеат да ја
користат граѓаните. Врз основа на излагањето на градоначалникот гледа дека пречка за реализација на
проектот може да биде несериозниот пристап кон Бизнис Планот. Даден е заклучок од претходниот
состав на Советот, кој останал само заклучок на хартија. Треба да се обезбеди непречено работење на
ЈПКР како и Бизнис Планот од Швајцарската Амбасада во целост да биде спроведен, а ЈПКР да
функционира како што треба.
Советникот Антонио Двојаковски потенцираше дека денешната точка ја разбрал како
разгледување на можност за водоснабдување на с.Ратево со исправна вода за пиење, а не за Бизнис
Планот на ЈПКР „Услуга“. Итноста на седницата ја сфатил дека треба да се каже на тие луѓе дека водата
не е исправна за пиење, а не за Бизнис Планот. Според Министерството за транспорт и врски, Советот
одобрува Заклучок на 14.07.2012 година дека ЈПКР „Услуга“ ќе раководи со тоа, а последователно има
прашалници кои се пополнуваат на јазиците, а сето тоа го има од 2010 година, а сега е 2014 година.
Донесена е одлуката за приоритет, одлуката за заемот од 580.000,оо евра, а ние пак ќе разговараме за
Бизнис Планот.
Претседателот на Советот Јован Матеничарски појасни дека Одлуката во 2011 година тој ја
потпишал и дека дале зелено светло од страна на Советот. Одлуката е донесена и ЕБОР не ги донира,
туку ги дава како заем тие средства. Ако оние одлуки кои биле одобрени од страна на Советот и биле
спроведени,
Градоначалникот Драги Наџински појасни дека според претходните две дискусии, воопшто не
сакаат да разберат во што е проблемот овде. ЕБОР ги одобрила средствата. Меѓутоа, во дописот од
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Амбасадата е кажано со укажувања дека сите заедно, и Вие како Совет ги немате реализирано, а ние ја
изготвуваме техничката документација, поради измените во Законот за градење, порад
експропријациите малку се касни, се додоека не е дозволено да се даде одобрение за градење и пред
завршување на експропријацијата. Вие ги немате исполнето условите од писмото од 2010 година.
Седницата е свикана за да се укаже на тоа дека не може да се носи постојано вода со цистерни во селата.
Меѓутоа, укажувањата покажуваат на тоа дека таа вода во с.Ратево не е дури ни технички исправна. Ние
треба да потврдиме дека наведените одредби кои се дадени, до целосно исполнување, а потоа ќе ни ги
дадат средствата.
Советникот Антонио Двојаковски побара градоначалникот да не се повикува само на Советот
дека ги блокира средствата.
Градоначалникот Драги Наџински објасни дека не рекол дека ги блокираат, туку да не се доведе
ситуација во која нема да се земат средствата. Тој објасни дека едно од укажувањата е и одредбите од
Бизнис Планот да бидат исполнети. Проектите за тој период се изготвени.
Претседателот на Советот Јован Матеничарски појасни дека во тој допис никаде не се
повикуваат на тоа дека средствата нема да бидат дадени. Во дописот од Министерството им стои 20
документи кои фалат, не само ова за кое се дискутира.
Градоначалникот Драги Наџински додаде дека се работи за средства кои се дадени на Владата
на РМ, а Владата ги дава тие средства на Општината, меѓутоа не можат да се користат средствата по
укажувањата од Швајцарците. На последната средба ни е укажано на тоа дека ЈПКР се што има добиено
како налог.
Раководителот на Одделението на ЛЕР Ѓорѓи Пеовски појасни дека останатите документи кои се
наведени во дописот треба да бидат изготвени од стручни лица, а не да се изготват од Општината.
Проектната документација ја работат фирми и компании. Елаборатите кои се изготвуваат се прават
според законските одредби. Сето тоа е временски период во кој имало измени на законите. Во едно
фише, покрај техничката документација стојат многу нешта. Во нив се и оние податоци кои се побарани
како информации од ЈПКР. Во прашалникот многу јасно е побарана информација за прилив и одлив на
средствата на ЈПКР и дали со новиот проект ќе се направи одржливост или неодржливост. Согласно
законот за води, комунална хигиена треба да бидеме компатибилни со европското законодавство. Во
сите директиви има препораки за Општините за ефикасност на работењето на јавните претпријатија за
комунални работи. Треба да има ефикасност во оперативните трошоци. ЕБОР инсистира за изработка
на повеќегодишен план за зголемување на цените и трошоците кои треба тековно оперативните
трошоци да ги покрива, а ние таков документ имаме. Документацијата не може да биде пречка за
реализирање на проектот. Одлуката на Советот е важна. Треба да имаме квалитетни издржани
законски проекти.
Советникот Антонио Двојаковски појасни дека Советот на Општина Берово на 14.07.2011 година
има донесено Одлука со која е задолжено за водоснабдување и одведување ЈПКР „Услуга“ Берово. Сите
финансирани проекти за водоснабдување се реализирани и се во функција.
Претседателот Јован Матеничарски побара да се вратат на дневниот ред и побара да се
произнесе д-р Надица Ачовска во однос на извештајот.
Градоначалникот Драги Наџински упати забелешка до советникот Антонио Двојаковски дека
како да не сака да ги слуша укажувањата од страна на Раководителот на Оддлението на ЛЕР. Има некои
нешта кои треба да бидат спроведени, а тоа е Бизнис Планот. Информацијата ја имаат во ЕБОР од
страна на Швајцарците, дека не се спроведува Бизнис Планот, но се обврзале дека директорот ќе биде
задолжен за спроведување на планот. Ќе бараат одлука од Советот. Ние сме издвоиле средства, правиме
елаборати, техничка документација, а последната препрека е во Бизнис Планот и неговото
спроведување. Се надеваме дека Вие тука советниците ќе имате сенс за граѓаните на с.Ратево, а и за
граѓаните на Берово, за да се направи колекторот.
Претседателот Јован Матеничарски додаде дека седницата е вонредна за водата во с.Ратево, а не
за друго. Се работи за моменталната состојба во с.Ратево која е влошена. Побара да бидат изнесени
проблемите и предлог мерки за решенија.
Д-р Надица Ачовска се повика на резултатите од извештаите, а за предлог мерките ќе остави
инспекторките од Агенцијата за храна и ветеринарство да се произнесат. Според извештаите, водата е
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физички хемиски неисправна, матна. Тестирања според правилникот се вршат еднаш до два пати
годишно, а ако има потреба се врши и почесто. Водата е во лоша состојба и со интензитет на
влошување. Во години кога имало недостиг на вода, 93/95 година, се користело дури и вода од
Ратевска Река со пумпа. Не можеме да дозволиме селото да зависи од природните погоди и непогоди.
Има доволна количина на вода, поради дождовната година, која е здравствено неисправна. Ако Ратево е
село со 1000 жители, не смееме да дозволиме да пијат вода која е неисправна. Имаме зголемена
матност, зголемена органска материја во водата која ја пијат, од лисје, животни, распад на животни.
Нема преработка на вода. Тие резервоари треба да имаат човек кој ќе ги чисти, одржува и хлорира
секојдневно и да се прават анализи и тестирања кои ќе докажат дека водата е исправна. Загадувачи
имаме и добиваме зголемен број на бактерии. Бактериолошки водата е релативно загадена. Ако врне
дожд, сливањето на водата од површината во селото од човечкото загадување сите ќе одат во водата.
Има буре кое се користи за хлорирање со капкажа(со капки), меѓутоа ова е 21 век, а не 19 век. Не е
проблем само моменталната состојба, туку да се среди идната состојба на селата кои треба да бидат
приклучени на водоводот.
Инспекторките Живка Пелтековска и Татјана Предарска се произнесоа дека треба да се врши
хипер хлорирање на водоводната мрежа, да се чистат резервоарите, бидејќи органските материи ќе се
зголемуваат, ќе има бактерии. Мора да се одржува чистењето. Ако има можност со овој проект да се
приклучи с.Ратево, би било предлог мерка да се приклучи селото на регионалниот водовод. Се гледа од
тестирањата дека не се мрда со прст, бидејќи луѓето пијат загадена вода. Да се почне со
хиперхлорирање на водата, кое ќе помогне за чистењето на изворот, да се постави песок ако е потребно
и да се изврши пак тестирање.
Претседателот Јован Матеничарски лично констатираше дека тие предлагаат хлорирње на
водата и стручни лица можат да го прават тоа. Во случаите кога се закажува вонредна седница се
донесува заклучок за моменталната состојба.
Директорот на ЈПКР„Услуга“ Берово Љупчо Дракалски даде забелешка дека побарал збор
веднаш по градоначалникот, а не го добил. Во однос на проблемот за с.Ратево, се надоврза дека тој
проблем е алармантен подолг период, само не се пристапило сериозно кон негово решавање. Кога се
донесувале одлуки да се инвестира во с.Ратево, укажано е на исполнување на сите одредби од сите
документи. Затоа е и дојдено до оваа состојба во која е сега с.Ратево. Живееме во 21 век и не живееме
години наназад. Изворите се намалуваат, глобалното затоплување си го прави своето, и нема да се
реши проблемот со цревото кое беше вграено. С.Ратево пак нема вода денес. Швајцарците ќе
финансираа уште тогаш, по пуштањето на пречистителната вода, спремни беа да донираат средства за
с.Ратево и дубиози се прават уште. Јас како директор тврдам дека нема друго решение за с.Ратево освен
тоа да се приклучи селото на регионалниот водовод. Не треба да се бараат решенија за да се подобри
состојбата за два дена. Без исполнување на европските критериуми нема доделување на средства. Ние
не ги исполнивме условите.
Претседателот Јован Матеничарски побара од директорот да даде предлог како да се реши
моменталната ситуација во с.Ратево, бидејќи на вонредна седница се решава за момнталната состојба.
Директорот на ЈПКР„Услуга“ Берово Љупчо Дракалски предложи да се приклучи селото на
регионалниот водовод, кое уште веднаш може да се приклучи на водоводот. Денес тоа му се случува на
село Ратево, утре може да се случи на било кое друго село. Да се задоволат стандардите на ЕУ.
Градоначалникот Драги Наџински се обрати на Претседателот, дека тој инсистира на конкретно
решение, бидејќи нема намера да се разубедува, штом тој не ја сфаќа сериозноста на проблемот. Не е
работата моментално да се реши проблемот, туку да се најде трајно решение. Трајно решение не е
хлорирањето нити дополнителни трошоци, бидејќи пвц црево од 4000 метри беше таков трошок, кој не
донесе вода. Моментално решение би било Општината да се обврзе да им купува вода од продавница на
товар на Општината. Што би било за во иднина? До кога треба да се хлорира водата со кофа? До кога ќе
се инволвира политиката во маката на луѓето? Советот треба да се задолжи преку МЗ на с.Ратево, и
с.Двориште да го направат тоа, за барем малку да се подобри и да се дојде до исправна техничка вода, а
да се донесе заклучок да се спроведат мерките и одредбите, за да се приклучат селата во регионалниот
водовод. Немојте да бегате од одговорноста, народот Ве избрал да му ги решавате проблемите. Не ги
одлагајте работите, треба да се донесуваат позитивни одлуки. Тој ги замоли со целиот нивни разум кој
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го носат на прва наредна седница која се закаже да се реализираат одредбите кои се наведени во
Бизнис Планот за трајно да се решат проблемите.
Претседателот Јован Матеничаарски посочи дека пред 4 години дале одобрение од страна на
Советот. Според него, Градоначалникот не го дал како предлог во Решението да се донесе заклучок.
Градоначалникот Драги Наџински даде предлог да се донесе заклучок на таа седница за да се
почитува Бизнис Планот кој преставува пречка за сопнување за реализација на проектот. Негов
предлог е Препорачаните мерки од страна на инспекторатот да бидат доставени до Советот на
Општина Берово и да биде задолжена МЗ мерките да бидат моментално спроведени за моментално
решавање на проблемот. А за наредна седница да донесе заклучок да ги изгласа одредбите од Бизнис
Планот кој е составен дел на фишето за проектот.
Советникот Антонио Двојаковски побара кратка пауза за консултации.
Д-р Надица Ачовска појасни дека водата е национално богатство и никој не може да си игра со
тоа. Треба да се изнајде најдоброто решение за таа нација која ја пие водата. Нејзин предлог е, бидејќи
веќе има предлог проект, ги има парите, ако сакаат да се реши проблемот, треба да го реализираат
проектот. Важно е луѓето да имаат здравствено исправна вода. Решението е и хлорирање, човек, мрежа,
одржување, секоја недела да се зема мостра вода, ама таа мостра вода чини. Треба разумно да се
размисли и да се изнајде разумен начин. Ако со таа вода се полева, ќе нема квалитетни земјоделски
производи.
Претседателот Јован Матеничарски постави прашање до Претседателот на МЗ с.Ратево Атанас
Валмарски дали МЗ е способна да го изврши тоа што го бара Советот сега од неа како заклучок.
Претседателот на МЗ с.Ратево Атанас Валмарски изјави дека ова е клучно прашање за с.Ратево, а
и за с.Двориште. со изградба на колекторот ќе се добие чиста вода за пиење. Водата во реката е
токсична. Моменталната состојба укажува на тоа дека водата не се пие сега во селото. Со носењето на
шлунак, со хлорирање на примитивен начин не е решението тоа. Треба да се исчисти мрежата и
резервоарот, ние можеме да го правиме тоа. Ама треба да дадете едногласна согласност. Ратево
заслужува да се вклучи на регионалниот водовод, за сите да имаат слатка вода за пиење.
Градоначалникот Драги Наџински посочи уште еднаш дека Претседателот Јован Матеничарски
инсистира само на моментално решение. Нашите коментари за документацијата посочуваат на тоа
денес на оваа седница да се донесе заклучок.
Советникот Звонко Миовски посочи дека треба да се направи собир на граѓани во с.Ратево да се
види дали се расположени да го преотстапат водоводот од с.Ратево.
Претседателот на МЗ с.Ратево Атанас Валмарски изјави дека тие веќе одржале таков состанок,
од кое население 2/3 се ЗА приклучување на регионалниот водовод. Оние кои се протв не размислуваат
за здравствената состојба, туку размислуваат за паричните средства.
Градоначалникот Драги Наџински посочи кон Советникот дека законски сме обврзани да
водоводниот систем биде во надлежност на регистрирано претпријатие кое има дејност со лиценца да
стопанисува со вода. Не се прашуваат за преотстапување граѓаните.
Претседателот Јован Матеничарски посочи уште еднаш дека како таков предлог го нема во
решението за свикување.
Градоначалникот Драги Наџински додаде дека само дава предлог кој заклучок да биде донесен.
Неговиот предлог да биде даден на гласање. Мојот предлог треба да биде даден на гласање.
Побарана беше кратка пауза од страна на Советникот Антонио Двојаковски.
По завршувањето на паузата, Претседателот на Советот Јован Матеничарски ја продолжи
седницата.
Советничката Биљана Марковска побара од градоначалникот да појасни кој дел од Бизнис
Планот не е реализиран.
Градоначалникот Драги Наџински објасни дека тој Бизнис План е голем акт и има многу
одредби кои треба да бидат спроведени. УО на ЈПКР донесува одлуки по тие одредби и истите се
доставуваат до Советот на Општина Берово и се дава согласност за нивното применување. Можам да
кажам дека во тие одредби е и сукцесивното покачување на услугите кои ги дава ЈПКР, а која е
динамиката и кој е процентот, не знам за услугите и нивните цени, за водата е некаде околу 25%. Со тоа
што тој го предлага да биде донесено како заклучок, е да биде давање на согласност на одлуките
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донесени на УО на ЈПКР за да имаат правна сила тие одлуки направени според Бизнис Планот, дали ќе
биде покачување на водата, фекалната канализација или проширување на обемот на давање на
услугите.
Претседателот Јован Матеничарски појасни дека во Бизнис Планот водата треба да се зголеми
за 65% до 2014 година.
Градоначалникот Драги Наџински појасни дека од некаде мора да се почне, па макар тоа да е од
фазата предвидена за во 2010 година. Да биде еден позитивен сигнал дека советот дава согласност на
одлуките донесени во согласност со Бизнис Планот. Не мора водата да се покачи со 65%, туку да се
почне од некаде.
Советникот Звонко Миовски посочи дека во тој план се освен покачувањето на цените, е и
бројот на вработени, намалувањето на загубите на вода и други насоки.
Градоначалникот Драги Наџински посочи дека добро е што барем размислуваат за Бизнис
Планот. Не мора само во одредени одредби да се донесе одлука, туку да се донесе заклучок за целосно
да се отпочне да се применуваат одредбите. Треба да се донесе и санациона програма од страна на ЈПКР
во согласност со Бизнис Планот. Сите мерки предвидени во тој план, не само за покачување на водата,
да се имплементираат за да не биде пречка за реализирање на проектот за приклучување на селата во
регионалниот водовод.
Советникот Звонко Миовски додаде дека смета дека не се спремни за трајно решение на оваа
седница и за дискутирање на Бизнис Планот, туку да се изнајде моментално решение, а на следна
седница да се дискутира подетално за тој Бизнис План.
Градоначалникот Драги Наџински праша зошто не се спремни и зошто одлагаат да се изнајде
трајно решение? Зошто ги избегнуваат сите дискусии и предлози од страна на сите засегнати страни?
Советникот Предраг Монев додаде дека се дадени од страна на градоначалникот две насоки,
првиот дел од заклучокот за препораките од Инспекторките, а вториот дел да се донесе заклучок на
првата наредна седница да се разговара како да се создадат услови да нема пречки во процесот на
аплицирање на проекти и нивно имплементирање. Во Бизнис Планот се и точките за намалување на
трошоците на ЈПКР, калкулација на број на вработени, моменталната состојба на ЈПКР ќе биде
анализирана, а ние заеднички треба да донесеме одлука како ЈПКР да биде рентабилна фирма и да
работи. Бизнис Планот ќе ја направи соодветна фирма за аплицирање за проекти. Треба да гласаме по
предлогот на Градоначалникот каков заклучок да биде донесен.
Советничката Биљана Марковска праша дали тие разговараат по коментарите за одобрение за
водоснабдување, во кој го нема споменато Бизнис Планот. Во третата алинеа е само коментар, а тие
дополнуваат со Бизнис План. Таа лично мисли дека е само за коментар.
Градоначалникот Драги Наџински појасни дека Раководителот на Одделението на ЛЕР убаво
потенцираше дека задолженијата од Министерството се отпочнати да се работат од страна на
Општината и Градоначалникот. Во дискусијата од работен карактер, консултантите навеле дека со
изготвувањето на таа документација ќе треба да се пополни и фишето за претпријатието ЈПКР и за
Бизнис Планот, неговата примена од страна на ЈПКР. За да се докаже тоа, Советот треба да донесе
одлуки дека ЈПКР се обидува да го применува планот и кои одлуки немаат правен легитимитет, се
додека Советот не даде согласност. Се бара од Вас во наредна седница да мерките предвидени во
Бизнис Планот се стават на дневен ред и да бидат усвоени. Тоа е пречка за решавање на проблемот,
толку е јасно и зошто не сте спремни да се обврзувате да ги применувате мерките.
Советникот Антонио Двојаковски предложи да го стават во заклучокот моменталното решение
посочено од страна на инспекторките, а Бизнис Планот и трајното решение за водоснабдувањето на
с.Ратево и с.Двориште, на следна седница да се стави на дневен ред.
Градоначалникот Драги Наџински побара да биде даден неговиот предлог на усвојување, и да
биде цитирано во записник: „Барам од страна на Советот да се донесе заклучок во кој ќе биде задолжен
Советот преку МЗ на с.Ратево да ги применат мерките кои беа посочени од страна на инспекторите за
храна и ветеринарство и да на наредна седница се применуваат и изгласаат одредбите кои преку
органот на управување се донесени од Бизнис Планот на ЈПКР „Услуга“ Берово.
Предлогот на Градоначалникот Драги Наџински беше ставен на усвојување. Од присутните 14
советници, со 6 гласа ЗА и 7 гласа против, предлогот не беше усвоен.
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ЗАПИСНИК ОД 15.ТА ВОНРЕДНА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА
ОПШТИНА БЕРОВО
Предлогот на Советникот Антонио Двојаковски беше ставен на усвојување. Од присутните 14
советници, со 7 гласа ЗА и 6 гласа против, предлогот беше усвоен.
Дневниот ред беше исцрпен, а со тоа и седницата беше затворена.
Бр.07-2568/1
26.11.2014 година
Берово
Записничар
Зорица Ризовска
---------------------------------(потпис)

Претседател на Совет
Јован Матеничарски
М.П.

---------------------------------(потпис)
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