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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. Разгледување на Решение за запирање на објавување на Заклучок за надминување на
моменталната состојба на водата за пиење во с.Ратево, бр.08-2240/1 од 20.10. 2014 година.
2. Заклучок за надминување на моменталната состојба на водата за пиење во с.Ратево,
бр.07-2239/1 од 20.10.2014 година.

Претседателот на Советот отвори расправа по предложениот дневен ред.
Бидејќи никој не се јави за дискусија, Претседателот на Советот ја затвори расправата и
го стави на усвојување следниот дневен ред за работа на 16.та седница:
ДНЕВЕН РЕД
1. Разгледување на Решение за запирање на објавување на Заклучок за надминување на
моменталната состојба на водата за пиење во с.Ратево, бр.08-2240/1 од 20.10. 2014 година.
2. Заклучок за надминување на моменталната состојба на водата за пиење во с.Ратево,
бр.07-2239/1 од 20.10.2014 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 го усвои
предложениот ДНЕВЕН РЕД за работа на 16.та редовна седница.
1. Разгледување на Решение за запирање на објавување на Заклучок за надминување на
моменталната состојба на водата за пиење во с.Ратево, бр.08-2240/1 од 20.10. 2014 година

Претседателот на Советот отвори расправа по 1.та точка од дневен ред.
Бидејќи никој не се јави за збор, расправата по првата точка беше затворена без гласање
или усвојување.
2. Заклучок за надминување на моменталната состојба на водата за пиење во с.Ратево,
бр.07-2239/1 од 20.10.2014 година

Претседателот на Советот отвори расправа по 2.та точка од дневен ред.
Градоначалникот Драги Наџински побара збор. Тој објасни дека повторно е ставен
Заклучокот на разгледување за да се реши проблемот на с.Ратево со водата за пиење.
Непотпишувањето на заклучокот од негова страна произлегува од неодговорното
постапување од страна на советот на Општина Берово. Тој посочи дека заклучоците треба да
им бидат правно издржани и поткрепени. Месните заедници како правни субјекти веќе не
постојат. Објектите во нивна сопственост се преотстапени во сопственост на Општината и со
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нив располага Советот на Општина Берово. Постои здружение на граѓани кое
самоиницијативно има претседател, но без правен субјект и не сносат правна одговорност,
нема кој да се повика на одговорност. Тој ги замоли и апелираше до советниците, каков било
заклучок да донесат, да има правна издржаност. Доколку има потреба, нека свикаат состанок
на комисиите и да се донесе заклучок кој е издржан. Не може да задолжат некој кој не постои
да изврши нешто. Во надлежност на Советот е проблемот и ги замоли со ладни и смирени
глави да се произнесат.
Советникот Предраг Монев потенцираше дека давател на комунални услуги е јавно
претпријатие или правно и физичко лице кое поседува дозвола за вршење на комунална
дејност. Тие како Совет се должни да изнајдат решение на проблемот, а не да ја задолжуваат
месната заедница. Тој предложи да се донесе заклучок од Советот и да го задолжи ЈПКР
„Услуга“ Берово за стопанисување со водоводот во с.Ратево и да се постапи по Решението од
страна на Агенцијата за храна и ветеринарство, со кое се наредува на советот на Општина
Берово да ја доведе во безбедна состојба водата за пиење во с.Ратево поради бактериолошката
и физичко-хемиската неисправност, за да не сносат советниците колективна одговорност како
Совет. Доколку тоа се усвои, на следната седница да се произнесат какви мерки треба да се
превземат.
Претседателот на Советот Јован Матеничарски појасни дека се расправа по истиот
заклучок од претходната седница и побара од градоначалникот да ја докаже сопственоста на
објектот со имотен лист, бидејќи тие како советници таков немаат. Тој има сознание дека
водоводот е правен од приватни лица кои сами го изградиле. Исто така додаде дека има
извештај од ЈЗУ Центар за Јавно Здравје Кочани во кој извештај за водата во с.Ратево, наведено
е дека било земена мостра за тестирање на квалитетот на водата и истиот извештај, посочи тој,
покажува на бактериолошки хемиски исправна вода, дека нема загадување.
Советникот Дејан Пачемски праша кој ќе сноси одговорност за последиците ако се случи
нешто што не треба, доколку некој се затрови или се зарази од заразна болест, бидејќи
Претседателот тврди дека водата е исправна за пиење.
Претседателот на Советот Јован Матеничарски праша кој ја сносел одговорноста од 1973
до 2014 година.
Советникот Дејан Пачемски додаде дека ние живееме во 21 век и тој проблем мора да
биде решен.
Градоначалникот Драги Наџински додаде дека го оправдува нивното непознавање,
бидејќи сите не можат се да знаат. Тој бара нешто што не може да се добие. Со одлука на Влада
сите објекти со кои располагале месните заедници се во сопственост на Општината. Дали
Општината ги ставила во владение, тоа е веќе друго прашање. При изградба на
водоснабдителен систем се прави времена експропријација, која не повлекува и не носи основ
при регистрирањето во катастарот да се издава имотен лист бидејќи имотот повторно си
останува на сопствениците. Не се издава имотен лист за инфраструктурен објект кај што има
временост на користење на земјиштето, бидејќи се прави времена експропријација. Нема
имотен лист ни за колекторот, ни за пречистителната станица, ни за филтер станицата, а тие
се сопственост на Општината. Тоа е поради времената експропријација. Второто, се однесува
на месната заедница. Сето не е со намера на некој нешто да се земе, односно да им го земеме
водоводот на жителите на с.Ратево, бидејќи водоводот и понатаму е сопственост на Општина
Берово, а корисници и понатаму ќе бидат граѓаните. Треба да се донесе одлука со правна
издржаност, т.е. да се преотстапи да стопанисува со водоводот ЈПКР „Услуга“ или пак
формирајте ново претпријатие. Затоа не може да добијат имотен лист и не треба да го бараат.
Нема имотен лист ни за автобуската станица, а таа сепак функционира. Нема ни за тремот на
гробиштата, па и тој функционира.
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Советникот Предраг Монев праша дали Претседателот тврди дека водата е исправна за
пиење, бидејќи ако е така, претходниот извештај треа да го фрлат. Ако тие треба да чекаат да
не врне дожд две недели, да пијат и да си играат со луѓето. Работата е во тоа да се обезбеди
исправна вода за пиење на луѓето, а не да чекаат на мострите. Ако ЈПКР е правен субјект за
такви работи, тие треба да хлорираат а не кој како ќе стигне. Треба да стопанисува ЈПКР и да си
ја сноси одговорноста за тоа што ќе тече преку нивните славини, дали е исправна водата или
не е.
Градоначалникот Драги Наџински го замоли Претседателот да го даде извештајот за да
сеподели на сите советници, бидејќи таков извештај уште нема во Општината.
Советникот Антонио Двојаковски потенцираше дека тие имаат извештај. Тие овде
ставиле точка на дневен ред да се изнајде трајно решение. Ако треба да се преотстапи, нека се
преотстапи објектот на стопанисување и правнички да се реши проблемот. Ние расправаме по
заклучок во кој сме навеле да се стави на дневен ред на седница трајно изнаоѓање на решение
на проблемот. Сигурно е дека некој ќе сноси одговорност. За наредна седница да се стави на
дневен ред и да се изнајде трајно решение. Ние донесовме заклучок за МЗ од с.Ратево.
Градоначалникот Драги Наџински објасни дека немаат заклучок бидејќи е запрен, затоа
што не може да задолжуваат некој субјект кој нема надлежност и не постои. Затоа Советникот
Предраг Монев предложи два предлога кои правнички се издржани. Ако не, тој има нов
предлог, да ги повикаат комисиите кои тие ги формирале и да изнајдат решение. Објектите
кои се во сопственост на Општина Берово и Советот располага со нив и донесува одлуки за нив.
Советникот Предраг Монев праша на кој е преотстапен водоводот во с.Будинарци.
Претседателот на Советот Јован Матеничарски посочи да се дискутира по точките на
дневниот ред и да не се излегува од точките. Се расправа за моменталната состојба и во врска
со заклучокот кој го донел Советот.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, расправата по втората точка беше затворена и
Заклучокот за надминување на моменталната состојба на водата за пиење во с.Ратево, бр.072239/1 од 20.10.2014 година беше ставен на усвојување.
Од присутните 15 советници, со 8 гласа ЗА и 7 ПРОТИВ, Заклучокот за надминување на
моменталната состојба на водата за пиење во с.Ратево, бр.07-2239/1 од 20.10.2014 година беше
усвоен.
Дневниот ред беше исцрпен, а со тоа и седницата беше затворена во 10:40 часот.
Бр.07-2569/1
26.11.2014 година
Берово
Записничар
Зорица Ризовска
---------------------------------(потпис)

Претседател на Совет
Јован Матеничарски
М.П.

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