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ЗАПИСНИК
ОД 17.ТА РЕДОВНА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА БЕРОВО ОДРЖАНА
НА ДЕН 26.11.2014 ГОДИНА ВО САЛАТА ЗА СОСТАНОЦИ ПРИ ОПШТИНА
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. Како подносители на извештаи и на
програми за работа, присутни беа и претставници од: ООУ „Дедо Иљо
Малешевски“ – директорката Наташа Аврамска, од ООУ „Никола Петров
Русински“ – директорката Лиљана Буровска, од ОСУ „Ацо Русковски“
директорот Гоце Џалевски, од ОЈУДГ „23 Август“ административниот
службеник Бистра Дракалска и од Полициската Станица од Општа
Надлежност командирот Горан Тасевски.
За работата на Советот на оваа седница, Претседателот на Советот
Јован Матеничарски го предложи следниот:
ПРЕДЛОГ ДНЕВЕН РЕД
1. Усвојување на Записник од 14-та седница на Советoт на Општина
Берово;
2. Усвојување на Записник од 15-та седница на Советoт на Општина
Берово;
3. Усвојување на Записник од 16-та седница на Советoт на Општина
Берово;
4. Kвартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Берово за
трет квартал од 2014 година;
5. Предлог Одлука за отпочнување на постапка за измена и дополна на
ДУП Берово – десна страна од станбен урбан блок 12;
6. Предлог Одлука за отпочнување на постапка за измена и дополна на
ДУП Берово – за локалитет Полициска станица, дел од урбан блок 5;
7. Предлог Одлука за утврдување на нацрт – план Измена и дополна на
ДУП Берово – за Централно градско подрачје во Берово;
8. Предлог Одлука за давање на недвижна ствар во закуп и одржување
број на КП 2553 дел 2 ул.„Маршал Тито“ бр.107 Берово, број на зграда 1,
намена В3-6, влез 1 ПР број 1, ДП, внатрешна површина 197 м2, имотен
лист бр.8722, КО Берово;
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9. Предлог Одлука за давање на недвижна ствар во закуп и одржување
број на КП 2553 дел 2 ул.„Маршал Тито“ бр.107 Берово, број на зграда 1,
намена В3-6, влез 2 ПР број 1, ДП, внатрешна површина 15 м2, имотен
лист бр.8722, КО Берово;
10. Предлог Одлука за давање на недвижна ствар во закуп и одржување
број на КП 2091, ул.„Маршал Тито“ бр. На зграда 1, намена Б4, со
површина од 20.5 м2, имотен лист бр.8722 КО Берово;
11. Предлог Одлука за давање на недвижна ствар во закуп и одржување
број на КП 2091, ул.„Маршал Тито“ бр. На зграда 1, намена Б4, со
површина од 21.5 м2, имотен лист бр.8722 КО Берово;
12. Предлог Одлука за давање на недвижна ствар во закуп и одржување
број на КП 2091, ул.„Маршал Тито“ бр. На зграда 1, намена Б4, со
површина од 18 м2, имотен лист бр.8722 КО Берово;
13. Предлог Решение за формирање на Комисија за изготвување на
Програма за работана Советот на Општина Берово за 2015 година;
14. Информација за усвојување на акциони планови за меѓуетничка
интеграција во образованието;
15. Годишен извештај за работа на ООУ „Дедо Иљо Малешевски“ - Берово за
учебната 2013/2014 година;
16. Предлог-Годишна Програма за работа на ООУ„Дедо Иљо Малешевски“ Берово за учебната 2014/2015 година;
17. Годишен извештај за работа на ООУ „Никола Петров Русински“с.Русиново за учебната 2013/2014 година;
18. Предлог-Годишна Програма за работа на ООУ „Никола Петров Русински“
- с.Русиново за учебната 2014/2015 година;
19. Годишен извештај за работа на ОСУ„ Ацо Русковски“- Берово за
учебната 2013/2014 година;
20. Предлог-Годишна Програма за работа на ОСУ „Ацо Русковски“-Берово за
учебната 2014/2015 година;
21. Годишен извештај за работа на ОЈУДГ„23-ти Август“- Берово за
учебната 2013/2014 година;
22. Предлог-Годишна Програма за работа на OJУДГ„23-ти Август“-Берово за
учебната 2014/2015 година;
23. Извештај за работа на Полициска Станица од Општа Надлежност
Берово за прво полугодие од 2014 година;
24. Одлука за усвојување на програма за санација и стабилизација на ЈПКР
„Услуга“ Берово;
25. Одлука од Управен Одбор за обезбедување на финансиски средства за
покривање на загуба, бр.0202-349/1 од 15.09.2014 година;
26. Одлука за определување на цената на водата за наводнување само
вечер, под бр.0202-362/2 од 22.09.2014 година;
27. Одлука за определување на цената на техничка вода на туристичката
населба Браната Берово, под бр.0202-362/1 од 22.09.2014 година;
28. Шест месечен извештај за работа и шест месечен финансиски
извештај на ЈПКР „Услуга“ Берово за 2014 година;
29. Процена на загрозеноста на подрачјето на Општина Берово од сите
ризици и опасности;
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30. Kонечен извештај за жените менаџерки и носителки на земјоделски
стопанства;
31. Барања од институции и граѓани;
32. Советнички иницијативи и прашања.

Претседателот на Советот отвори расправа по предложениот дневен
ред.
Градоначалникот Драги Наџински дополни дека треба да се додаде
„Предлог“ пред одлуките од 24-27 точка.
Измена беше направена и во површината на недвижните ствари во
10, 11 и 12.та точка. Во 24.та точка, наместо „ Одлука за усвојување на
програма за санација“ беше предложено да стои „Предлог Програма за
санација и стабилизација на ЈПКР „Услуга“ Берово.
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 17.та седница со предложените измени во насловите на точките
и во површината на недвижните ствари:
ДНЕВЕН РЕД
1. Усвојување на Записник од 14-та седница на Советoт на Општина
Берово;
2. Усвојување на Записник од 15-та седница на Советoт на Општина
Берово;
3. Усвојување на Записник од 16-та седница на Советoт на Општина
Берово;
4. Kвартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Берово за
трет квартал од 2014 година;
5. Предлог Одлука за отпочнување на постапка за измена и дополна на
ДУП Берово – десна страна од станбен урбан блок 12;
6. Предлог Одлука за отпочнување на постапка за измена и дополна на
ДУП Берово – за локалитет Полициска станица, дел од урбан блок 5;
7. Предлог Одлука за утврдување на нацрт – план Измена и дополна на
ДУП Берово – за Централно градско подрачје во Берово;
8. Предлог Одлука за давање на недвижна ствар во закуп и одржување
број на КП 2553 дел 2 ул.„Маршал Тито“ бр.107 Берово, број на зграда
1, намена В3-6, влез 1 ПР број 1, ДП, внатрешна површина 197 м2,
имотен лист бр.8722, КО Берово;
9. Предлог Одлука за давање на недвижна ствар во закуп и одржување
број на КП 2553 дел 2 ул.„Маршал Тито“ бр.107 Берово, број на зграда
1, намена В3-6, влез 2 ПР број 1, ДП, внатрешна површина 15 м2,
имотен лист бр.8722, КО Берово;
10. Предлог Одлука за давање на недвижна ствар во закуп и одржување
број на КП 2091, ул.„Маршал Тито“ бр. На зграда 1, намена Б4, со
површина од 25 м2, имотен лист бр.8722 КО Берово;
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11. Предлог Одлука за давање на недвижна ствар во закуп и одржување
број на КП 2091, ул.„Маршал Тито“ бр. На зграда 1, намена Б4, со
површина од 20 м2, имотен лист бр.8722 КО Берово;
12. Предлог Одлука за давање на недвижна ствар во закуп и одржување
број на КП 2091, ул.„Маршал Тито“ бр. На зграда 1, намена Б4, со
површина од 21 м2, имотен лист бр.8722 КО Берово;
13. Предлог Решение за формирање на Комисија за изготвување на
Програма за работана Советот на Општина Берово за 2015 година;
14. Информација за усвојување на акциони планови за меѓуетничка
интеграција во образованието;
15. Годишен извештај за работа на ООУ „Дедо Иљо Малешевски“ - Берово
за учебната 2013/2014 година;
16. Предлог-Годишна Програма за работа на ООУ„Дедо Иљо Малешевски“ Берово за учебната 2014/2015 година;
17. Годишен извештај за работа на ООУ „Никола Петров Русински“с.Русиново за учебната 2013/2014 година;
18. Предлог-Годишна Програма за работа на ООУ „Никола Петров
Русински“ - с.Русиново за учебната 2014/2015 година;
19. Годишен извештај за работа на ОСУ„ Ацо Русковски“- Берово за
учебната 2013/2014 година;
20. Предлог-Годишна Програма за работа на ОСУ „Ацо Русковски“-Берово
за учебната 2014/2015 година;
21. Годишен извештај за работа на ОЈУДГ„23-ти Август“- Берово за
учебната 2013/2014 година;
22. Предлог-Годишна Програма за работа на OJУДГ„23-ти Август“-Берово
за учебната 2014/2015 година;
23. Извештај за работа на Полициска Станица од Општа Надлежност
Берово за прво полугодие од 2014 година;
24. Предлог Програма за санација и стабилизација на ЈПКР „Услуга“
Берово;
25. Предлог Одлука од Управен Одбор за обезбедување на финансиски
средства за покривање на загуба, бр.0202-349/1 од 15.09.2014 година;
26. ПредлогОдлука за определување на цената на водата за наводнување
само вечер, под бр.0202-362/2 од 22.09.2014 година;
27. ПредлогОдлука за определување на цената на техничка вода на
туристичката населба Браната Берово, под бр.0202-362/1 од
22.09.2014 година;
28. Шест месечен извештај за работа и шест месечен финансиски
извештај на ЈПКР „Услуга“ Берово за 2014 година;
29. Процена на загрозеноста на подрачјето на Општина Берово од сите
ризици и опасности;
30. Kонечен извештај за жените менаџерки и носителки на земјоделски
стопанства;
31. Барања од институции и граѓани;
32. Советнички иницијативи и прашања.
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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 предложениот ДНЕВЕН РЕД за
работа на 17.та редовна седница со предложените измени.
1. Усвојување на Записник од 14-та седница на Советoт на Општина
Берово
Претседателот на Советот отвори расправа по 1.та точка од дневен
ред.
Советникот Гоце Ружински даде забелешка во записникот од 14.тата
седница да се додаде, бидејќи е испуштено, неговото прашање поставено
под точката Советнички иницијативи и прашања, во врска со каналот на
ул.„Вељко Влаховиќ“.
Претседателот Јован Матеничарски даде забелешка дека во
одговорот на прашањето поставено до Градоначалникот дали барателот
може да се смени во барањето за легализација, односно да се заменат
бројчињата за легализација, треба да стои дека тој одговорил дека не може
и тоа го нема во записникот.
Градоначалникот Драги Наџински појасни дека бројчиња не можат
да бидат заменети, бидејќи еднаш е поднесено барање и со тоа барање се
внесени и документи. Ако некој изградил дивоградба, утре да го продаде
бројчето на некој друг, незаконито е тоа.
Претседателот Јован Матеничарски појасни дека тој само барал да се
додаде изјавата на градоначалникот како одговор дека не може. Не се
расправа по постапката, туку само да се додаде во дискусијата. Не е
забелешка на записникот, туку само испуштени изјави кои треба да се
додадат.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, расправата по Записникот од
14.тата седница на Советот на Општина Берово беше затворена и
Записникот со забелешките беше ставен на усвојување. Од присутните 15
советници, со 14 гласа ЗА, нема советници кои гласале ПРОТИВ, нема
советници кои се ВОЗДРЖАНИ, нема присутни советници кои не гласале,
Советот го усвои Записникот од 14-та седница на Советoт на Општина
Берово.
Од гласањето беше отсутен советникот Антонио Двојаковски.
2. Усвојување на Записник од 15-та седница на Советoт на Општина
Берово
Претседателот на Советот отвори расправа по 2.та точка од дневен
ред.
Советникот Звонко Миовски даде забелешка за дополнување на
неговата изјава на страна 8, во врска со намалувањето на загубата на вода.
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На седницата заземал збор и изјавата е скратена, на страна 8 од записникот
тој смета дека треба да се додаде и за зголемувањто на процентот на
наплата, бидејќи го споменал во изјавата, а не е споменато во записникот.
Советничката Виолета Димовска додаде дека на почетокот стои дека
биле присутни сите 15 советници, а подолу стои дека советничката
Сунчица Цонкинска е отсутна.
Претседателот Јован Матеничарски апелираше до сите советници,
кога планираат да отсуствуваат да го најавуваат своето отсуство и кај него,
за тој да го најави на почетокот на седницата.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, расправата по Записникот од
15.тата седница на Советот на Општина Берово беше затворена и
Записникот со забелешките беше ставен на усвојување. Од присутните 15
советници, со 14 гласа ЗА, нема советници кои гласале ПРОТИВ, нема
советници кои се ВОЗДРЖАНИ, нема присутни советници кои не гласале,
Советот го усвои Записникот од 15-та седница на Советoт на Општина
Берово.
Од гласањето беше отсутна советничкатаСунчица Цонкинска.
3. Усвојување на Записник од 16-та седница на Советoт на Општина
Берово
Претседателот на Советот отвори расправа по 3.та точка од дневен
ред.
Бидејќи никој не се јави за збор, расправата по Записникот од 16.тата
седница на Советот на Општина Берово беше затворена и Записникот беше
ставен на усвојување. Од присутните 15 советници, со 14 гласа ЗА, нема
советници кои гласале ПРОТИВ, нема советници кои се ВОЗДРЖАНИ, нема
присутни советници кои не гласале, Советот го усвои Записникот од 16-та
седница на Советoт на Општина Берово.
Од гласањето беше отсутен советникот Антонио Двојаковски.
4. Kвартален извештај за извршување на Буџетот на Општина
Берово за трет квартал од 2014 година
Претседателот на Советот отвори расправа по 4.та точка од дневен
ред.
Советникот Звонко Миовски појасни дека извештајот бил
разгледуван на состанокот на Комисијата за финансии, како Претседател
на Комисијата додаде дека немаат став и заклучок во врска со извештајот, а
негов личен став како советник е дека во приходниот дел добро се
остваруваат даночните приходи во процент, додека смета дека во
расходниот дел има забелешка дека процентот на реализација е помал од
планираното. На слаба реализација посочи и за ставката од збирниот
извештај за материјали и ситен инвентар, каде процентот е помал од 50%.
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Негово мислење е дека не се остварува кварталниот извештај по капитални
расходи. Во ставка 423 материјали и ситен инвентар е реализирано околу
50%, на збирниот извештај. При капитални расходи 480 купување на
опрема и машини не е реализирано ништо. Побара појаснување за ставките
каде кварталниот извештај е реализиран под 50%.
Градоначалникот Драги Наџински појасни дека со оглед на приливот
на средства во буџетот смета дека приоритет треба да се дава на
поприоритетните и капиталните проекти, додека за материјали и ситен
инвентар може и да не се наплати во тој квартал, а може да значи и дека
нема да се реализира воопшто, затоа што тоа што е планирано да се земе,
може да се реализира и во тој и во следен квартал. Ако сметаат дека е добро
да се заштеди, тогаш нема да се трошат средства за тоа што не е итно или
пак приоритетно, посебно ако може да се издржи со постојната опрема. Ако
цениме дека со таа опрема што ја има може да се вршат работите, се смета
дека е добро да се заштеди и да не се трошат парите за се. Во опрема и
одржување, на пример, имаме флеки по зидовите и треба да се
интервенира и санира, бидејќи кога врне дожд, прави проблеми, па може да
се предвидат средства за заштита и санација на направените штети од
дождот. Серверот се расипа и мораше да се купи нов, приоритет се дава да
се сервисираат капиталните услуги. За машини и опрема, имавме идеја и
можно е да се земе еден трактор со даска за чистење на улиците зимно
време од снег, затоа што таа опрема што ја има ЈПКР и заради нивната
финансиска состојба, ако сме на добра волја, да ние им го купиме и
обезбедиме, како што купуваме и им обезбедуваме и ред други работи.
Советникот Антонио Двојаковски даде забелешка до Претседателот
на Комисијата за финансии, дека како Комисија треба да доаѓаат спремни
на седниците, со заземен став во однос на точките, и за во иднина
комисијата да си земе за обврска да работи и да доаѓаат подготвени, а до
Градоначалникот даде забелешка дека не им дозволува премногу да
прашуваат, иако бара од нив да бидат спремни за седниците.
Градоначалникот Драги Наџински појасни дека тој има право да
присуствува на седниците, како и на состаноците на Комисиите од Советот.
Објасни дека ним како советници не им доликува да се однесуваат како
истражни судии и не им доликува да поставуваат прашања за кои немаат
надлежности. Се што е надвор од нивната надлежност е недолично за нив.
Државниот завод за ревизија е тој кој како институција има право детално
да се распрашува и да врши контроли на работењето преку овластените
советници државните инспектори. Финансиската полиција е таа што се
занимава со такв работи. Во вака добро направен извештај не гледа некаде
да фалат податоци.
Советникот Антонио Двојаковски побара објаснување за
реализацијата на ставките 424, 464, 425. Се гледа дека приходите се
соберени некаде околу 70%. Околу расходниот дел, во основниот буџет, за
субвенции и трансфери има зголемување од 11 милиони. Во донации има
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРАВНИ И ОПШТИ РАБОТИ, ОПШТИНА БЕРОВО
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зголемување во расходниот дел. Во разни трансфери спаѓаат стипендии,
плаќања по судски решенија, плаќања по основ на пензионирање.
Градоначалникот Драги Наџински појасни дека од овде се платени
улицата во с.Русиново, субвенции и донации од АФПЗРР и дел е исплатено
за урбанистички планови на фирмата Нимаер, која ни ги изготвува ДУПовите.
Советникот Антонио Двојаковски додаде дека во ставката стоки и
услуги имало мала реализација. Во ставка 42, 23.487.000,оо милиони имало
план, реализирано е 62%. Дали градоначалникот како менаџер на буџетот
го одобрил зголемувањето за два милиони, а основниот буџет е намален во
капитални расходи на сметка на стоки и услуги. Дали на тоа се должи
зголемувањето на донациите и дотациите, па се крати основниот буџет да
се покријат некои други расходи.
Градоначалникот Драги Наџински додаде дека сето тоа е основен
буџет и не се крати основниот буџет, а во однос на ставките донации и
дотации средствата се строго наменски и се наменуваат за што се
предвидени.
За попрецизни и подетални објаснувања беше повикан
Раководителот на Одделението за финансиски прашања Звонко Пекевски.
Раководителот на Одделението за финансиски прашања Звонко
Пекевски објасни дека тоа е разговарано на седницата на која е направен
ребалансот на буџетот и истиот е зголемен со ребалансот и разликата од
планот произлегува од таму. Не се врши ребаланс на ставка, туку на
одредени потставки кои консолидирано учествуваат во таа иста ставка.
Советот има одобрено да се ребалансираат тие ставки. Иницијалниот буџет
има две пренамени и еден ребаланс, вкупно три промени.
Советникот Звонко Миовски праша за пренамената за 29.000,оо – те
кои биле пренаменети, дали толку се реализирани, во програмата за спорт
и рекреација.
Раководителот на Одделението за финансиски прашања Звонко
Пекевски одгвори дека е извршена пренамена на средства од програма Л во
програма Г1 за средствата кои беа обезбедени за учениците кои беа на
екскурзија во Германија. До денес во таа програма нема реализација за тие
средства. Другите средства беа за турнири, спортски натпревари. Тој
додаде дека разликата е мала во однос на расходите и на приходите.
Пренамената на средства ја врши градоначалникот.
Советничката Јасмина Димовска побара појаснување за ставка 464
разни трансфери, каде има мала реализација.
Раководителот на Одделението за финансиски прашања Звонко
Пекевски појасни дека во оваа ставка влегуваат повеќе потставки,
трансфери за пензионирање, плаќање по судски решенија, разните
трансфери, програма за социјална заштита. Добро е во оваа ставка да нема
реализација. Се предвидуваат средствата, но добро е овде да нема или да
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биде мала реализацијата. Имаме 470.000,оо кои беа предвидени за парното
во Бизнис Инкубаторот, и овде нема реализација вопшто.
Советничката Јасмина Димовска праша што е тоа вложување во
нефинансиски средства во капитални расходи, ставка 485 од
консолидираниот извештај.
Раководителот на Одделението за финансиски прашања Звонко
Пекевски објасни дека тука влегуваат средствата за експропријација и
средствата за компјутерски софтвер. Истите ги има во програмата Е и
програмата ФА, тие го чинат кумулативно вкупниот расход на ниво на
консолидиран извештај.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, расправата беше затворена и
Kварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина Берово за
трет квартал од 2014 година беше ставен на усвојување. Од присутните 15
советници, со 10 гласа ЗА, нема советници кои гласале ПРОТИВ, 5
ВОЗДРЖАНИ, нема присутни советници кои не гласале, Советот го усвои
Kварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина Берово за
трет квартал од 2014 година.
5. Предлог Одлука за отпочнување на постапка за измена и дополна
на ДУП Берово – десна страна од станбен урбан блок 12
Претседателот на Советот отвори расправа по 5.та точка од дневен
ред.
Претседателот Јован Матеничарски, како Претседател на Комисијата
за урбанизам појасни дека ги разгледувале предлог одлуките на состанокот
на Комисијата и дека како Комисија зазеле став да ги поддржат и усвојат.
Раководителот на Одделението за урбанизам Мишо Догазански бил
присутен на состанокот на Комисијата и им појаснил од каде до каде се
прават измените и дополнувањата.
Градоначалникот Драги Наџински се изјасни и побара да влезе во
записник дека како предлагач на одлуката и кога би имал иста ригидност и
злоба како советничката Биљана Марковска, истите одлуки кои беа дадени
на претходната седница и беа отфрлени на нејзин предлог, треба да ги
повлече точките од дневниот ред, но, бидејќи не е како нејзе, и е должен
позитивно да размислува за развојот на Берово, а не со злоба и
опструирање, се заблагодарува на Комисијата што дава согласност да се
изгласаат и нема да ги повлече точките.
Претседателот Јован Матеничарски додаде дека и таа е член на
комисијата и не го оправдува тоа за констатацијата за злоба.
Советничката Биљана Марковска, појасни дека сега е комплетна
документацијата и ги има скиците заедно со одлуките. И да се објавуват
записницте на веб страните, за да можат да ги читаат.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, расправата по Предлог Одлуката
за отпочнување на постапка за измена и дополна на ДУП Берово – десна
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страна од станбен урбан блок 12 беше затворена и беше ставена на
усвојување. Од присутните 15 советници, со 14 гласа ЗА, нема советници
кои гласале ПРОТИВ, 1 ВОЗДРЖАН, нема присутни советници кои не
гласале, Советот ја усвои Предлог Одлуката за отпочнување на постапка за
измена и дополна на ДУП Берово – десна страна од станбен урбан блок 12.
6. Предлог Одлука за отпочнување на постапка за измена и дополна
на ДУП Берово – за локалитет Полициска станица, дел од урбан
блок 5
Претседателот на Советот отвори расправа по 6.та точка од дневен
ред.
Претседателот Јован Матеничарски појасни дека на состанокот на
Комисијата укажале на една грешка во одлуката. Комисијата дала предлог
да се исправи во предлог одлуката наместо ул.„23 Август“ треба да стои
ул.„Партизанска“ и побара тоа да влезе во записникот.
Предлогот на комисијата да се направи промена во член 1 од
одлуката со предложенте измени беше даден на усвојување и истиот беше
едногласно прифатен.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, расправата по Предлог
Одлуката за отпочнување на постапка за измена и дополна на ДУП Берово –
за локалитет Полициска станица, дел од урбан блок 5 беше затворена и
предлог одлуката со измената беше ставена на усвојување. Од присутните
15 советници, со 15 гласа ЗА, нема советници кои гласале ПРОТИВ, нема
советници кои се ВОЗДРЖАНИ, нема присутни советници кои не гласале,
Советот ја усвои Предлог Одлуката со исправката за отпочнување на
постапка за измена и дополна на ДУП Берово – за локалитет Полициска
станица, дел од урбан блок 5.
7. Предлог Одлука за утврдување на нацрт – план Измена и дополна
на ДУП Берово – за Централно градско подрачје во Берово
Претседателот на Советот отвори расправа по 7.та точка од дневен
ред.
Претседателот Јован Матеничарски појасни дека Комисијата дава
поддршка за оваа одлука.
Градоначалникот Драги Наџински исто така даде појаснување во
врска со предлог одлуката. По интервенција на сопственикот на
индивидуалната стамбена куќа, куќата била избришана од планот, а таа
постои, и од поднесената претставка, вратен е повторно предметот. Луѓето
поднеле барање и затоа сметаат дека нешто што постои, треба да биде
запишано во ДУП-от.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, расправата по Предлог
Одлуката за утврдување на нацрт – план Измена и дополна на ДУП Берово –
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за Централно градско подрачје во Берово беше затворена и беше ставена на
усвојување. Од присутните 15 советници, со 15 гласа ЗА, нема советници
кои гласале ПРОТИВ, нема советници кои се ВОЗДРЖАНИ, нема присутни
советници кои не гласале, Советот ја усвои Предлог Одлуката за
утврдување на нацрт – план Измена и дополна на ДУП Берово – за
Централно градско подрачје во Берово.
8. Предлог Одлука за давање на недвижна ствар во закуп и
одржување број на КП 2553 дел 2 ул.„Маршал Тито“ бр.107
Берово, број на зграда 1, намена В3-6, влез 1 ПР број 1, ДП,
внатрешна површина 197 м2, имотен лист бр.8722, КО Берово
Претседателот на Советот отвори расправа по 8.та точка од дневен
ред.
Советничката Јасминка Димовска даде забелешка по член 3 за сите
овие одлуки за давање под закуп. Во ЗЛС стои дека Советот одлучува за
начинот на располагање со сопственоста на Општината. По овој закон во
оваа одлука, за користење на располагање со стварите на државните
органи, тоа што е наведено се коси бидејќи овие се сопственост на
Општината. Тие како Совет работат согласно Законот за локална
самоуправа.
Раководителот на Одделението за правни и општи работи м-р Анита
Пуреовска појасни дека согласно Законот за располагање и користење со
стварите на државните органи, во месец јуни имало измена на законот и е
дополнет со нов член каде Општините се задолжуваат да постапуваат со
недвижностите. Овој закон е Lex specialis во однос на другиот закон кој е
Lex generalis. Во член 5 од Законот е напишано конкретно за државните
органи, меѓутоа со измените на законот важи истото и за општините, а во
членот стои како се формира комисијата. Комисијата ја формира
Градоначалникот, бидејќи во конкретниот случај, тој е наредбодавецот во
Општината.
Градоначалникот Драги Наџински појасни дека не е земена
надлежноста на Советот при донесувањето на одлуката во врска со имотот,
туку затоа е и ставена како точка на дневен ред, за Советот да ја усвои
одлуката и тие одлуки да бидат ставени како предмет на закуп. Законот
кажува дека наддавањето треба да биде по електронски пат. Комисијата
има за надлежност да повика проценител за да изврши проценка и врз
извршената проценка, почетната цена се формира. Нее задача на
Комисијата да донесува одлуки дали ќе се продава или нема да се продава
или пак дава под закуп, нема да ја става цената, бидејќи таа е веќе одредена
со законот. Комисијата е должна во дадените рокови да ја спроведе
постапката.
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Претседателот Јован Матеничарски ја праша Анита Пуреовска,
Раководител на Одделение за правни и општи работи, кој е
наредбодавецот.
Раководителот на Одделението за правни и општи работи Анита
Пуреовска одговори дека наредбодавец е лицето кое раководи со органот,
буџетски корисник, од областа на законодавната, извршната и судската
власт. Според измените, одредбите од овој закон соодветно се применуваат
и за општините. Според член 51, за јавно наддавање е споменато, иако
првиот закон се однесува за продажба, нема потреба да се преработува
целиот закон бидејќи има член кој укажува на тоа дека законот важи и за
давање под закуп.
Претседателот Јован Матеничарски додаде дека наредбодавецот, е
буџетски корисник на законодавната, извршната и судската власт. Никаде
не се споменати општините.
Раководителот на Одделението за правни и општи работи Анита
Пуреовска одговори дека општините не се споменуваат затоа што во
измените се предвидени и општините. Таа појасни дека биле на обука и им
објасниле дека одредбите од овој закон важат и за општините. Доколку не
се применуваат позитивните одредби од законот, тој предвидува и казнени
одредби, прекршочни одредби, наведени во член 55 за наредбодавецот, а и
за комисијата и за членовите на комисијата.
Претседателот Јован Матеничарски констатираше дека не е доуреден
законот како што треба.
Градоначалникот Драги Наџински појасни дека има простории кои
што се користат, а не можат да се плаќаат наемите на просториите. За да се
влезе во првната регулатива треба да се спроведуваат законските одредби.
Претседателот Јован Матеничарски праша што ќе се случи ако веќе
постоечката комисија формирана од Советот го спроведе давањето под
закуп.
Раководителот на Одделението за правни и општи работи Анита
Пуреовска одговори дека таа комисија не е соодветна.
Градоначалникот Драги Наџински појасни дека таа комисија
формирана од Советот не може да го следи јавното наддавање. Комисијата
треба да биде составена од вработените. Финансискиот дел го работи
Градоначалникот со администрацијата. Сега аукцијата е задолжителна.
Претседателот Јован Матеничарски потенцираше дека никаде не
пишува во законот кој е наредбодавец.
Раководителот на Одделението за правни и општи работи Анита
Пуреовска одговори дека наредбодавец е Градоначалникот на Општината.
Претседателот на Советот Јован Матеничарски праша каде пишува
кој е наредбодавец. Тој објасни дека тие работат по ЗЛС.
Градоначалникот Драги Наџински објасни дека тоа што го
дискутираат е спротивно на законот.
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Советникот Дејан Пачемски праша како се одвива електронската
аукција.
Раководителот на Одделението за правни и општи работи Анита
Пуреовска објасни, правејќи паралела со електронските аукции
спроведувани според законот за градежно земјиште. Има систем, креиран
од страна на ЗЕЛС, тие креираат кориснички профили и пристапот го
даваат најчесто само на претседателот на комисијата, постапката тече така
што се доставуваат понудите по пт=ретходно објавен оглас во весници и на
страната на е-ствари, се доставуваат корисничките сметки и на
понудувачите, електронската аукција отпочнува во точно определено
време, почетната цена е дадена од страна на овластени проценители и
потоа самиот систем генерира извештај, кој комисијата го доставува до
Градоначалникот. Во постапката нема никаков човечки фактор, освен тоа
што комисијата го објавува огласот и го доставува извештајот до
Градоначалникот, а останатото се одвива електронски каде има само
кориснички имиња и лозинки. Надлежностите на Советот се пак истите,
тие треба да донесат одлука за да го дадат под закуп.
Претседателот Јован Матеничарски даде забелешка дека само
кажуваат дека присуствуваат на обуки, де во Скопје, де во ЗЕЛС. Тој побара
да им дадат написмено дека тие мораат да го спроведат законот. На
состанокот можеби Ви кажале, но ние не сме биле на тој состанок и не
знаеме. Ние не се пронаоѓаме во овој закон.
Раководителот на Одделението за правни и општи работи Анита
Пуреовска објасни дека има казнени одредби предвидени во истиот закон
доколку не постапуваат по него. Во член 93а е наведено дека се однесува и
за општините. Во член 50 е кажано дека се работи и за закуп, а не само за
продажба.
Градоначалникот Драги Наџински појасни дека тој нема работа да
работи спротивно на законите и дека нема да ги даде под закуп
просториите, туку тие што веќе се во тие простории ќе треба да бидат
исселени. Не може по желбите на советничката Јасмина Димовска да се
менуваат законите и да се формираат комисиите.
Претседателот Јован Матеничарски појасни дека спорен е член 3 од
одлуката.
Раководителот на Одделението за правни и општи работи Анита
Пуреовска објасни дека комисијата се формира од редот на вработените
лица во администрацијата а не од редот на советниците, затоа што
администрацијата се тие што се вработени, а советниците се само
именувани лица кои не се во редовен работен однос во општината.
Градоначалникот Драги Наџински појасни дека софтверот е тој што
изготвува готов записник, комисијата не може да констатира ништо, таа
само објавува, додека трае постапката, човечкиот фактор е исфрлен,
Советот донесува одлука дали ќе го даде објектот под закуп или нема да го
даде. ЗЕЛС не бара советници да присуствуваат на обуките, ЗЕЛС ги бара
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРАВНИ И ОПШТИ РАБОТИ, ОПШТИНА БЕРОВО

Страна 14

ЗАПИСНИК ОД 17.ТА РЕДОВНА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА
ОПШТИНА БЕРОВО
вработените во администрацијата да ги обучува, затоа што вработените се
тие кои што ги работат работите. Не гледа дека нешто е страшно тука во
тоа што Градоначалникот ја формира комисијата. Тој им предложи дури
ако сакаат, нека предложат некој од нивните од вработените, ама да
гледаат барем да имаат познавања од таа област. Комисијата не одлучува
ништо, софтверот е тој што кажува кој има наддадено повеќе средства.
Комисијата формирана од страна на Градоначалникот само ја спроведува
постапката за електронско наддавање, не гледа овде каде на советничката
Јасмина Димовска и е повредена суетата, бидејќи сопственоста на
општината е во надлежност на Советот, затоа и е дадена како предлог
одлука, која или ќе ја усвојат или ќе ја отфрлат. Советот не е наредбодавач
во општината, Градоначалникот е наредбодавецот во општината.
Советникот Антонио Двојаковски побара 10 минути пауза. По
завршувањето на паузата, тој појасни дека не се против тоа да се прибираат
средства и да се издаваат просториите, туку само го прочитале законот и
увиделе дека има недоследности.
Градоначалникот Драги Наџински појасни дека тој нема никаква
тенденција и намера. Тој само сака договорите да бидат правно издржани,
затоа што Владата на РМ ни ги доделила објектите во сопственост на
Општината. Ние треба формално правно да го регулираме сето тоа. Откако
ја добивме сопственоста над Пелагонија, Кино салата, Домот на Културата,
кои се труд на заложбите на Градоначалникот, имаме и имотен лист за
сопственоста, ние веќе не можеме по наше барање да распишуваме оглас.
Општинската администрација е задолжена овде за да ги спроведува
законскте одредби и да работи во согласност со нив. Тоа што тие ми го
кажат дека е исправно, јас го проверувам, и потоа го спроведуваме по
законот. Од советниците тој како Градоначалник бара само нивните одлуки
да бидат правно издржани. Службеникот Ви објасни како треба. Ако Вие не
ја донесете одлуката, јас ќе се покријам самиот себе затоа што Вие не сте ја
донеле одлуката, а јас нема да си ја ставам главата во торба заради
неправно издржани одлуки. Можеби се работи за нов закон, ама јас немам
намера да работам против законот, за за Вас не знам.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, расправата по Предлог
Одлуката за давање на недвижна ствар во закуп и одржување број на КП
2553 дел 2 ул.„Маршал Тито“ бр.107 Берово, број на зграда 1, намена В3-6,
влез 1 ПР број 1, ДП, внатрешна површина 197 м2, имотен лист бр.8722, КО
Берово беше затворена и беше ставена на усвојување. Од присутните 15
советници, со 10 гласа ЗА, нема советници кои гласале ПРОТИВ, 5
ВОЗДРЖАНИ, нема присутни советници кои не гласале, Советот ја усвои
Предлог Одлуката за давање на недвижна ствар во закуп и одржување број
на КП 2553 дел 2 ул.„Маршал Тито“ бр.107 Берово, број на зграда 1, намена
В3-6, влез 1 ПР број 1, ДП, внатрешна површина 197 м2, имотен лист
бр.8722, КО Берово.

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРАВНИ И ОПШТИ РАБОТИ, ОПШТИНА БЕРОВО

Страна 15

ЗАПИСНИК ОД 17.ТА РЕДОВНА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА
ОПШТИНА БЕРОВО
9. Предлог Одлука за давање на недвижна ствар во закуп и
одржување број на КП 2553 дел 2 ул.„Маршал Тито“ бр.107
Берово, број на зграда 1, намена В3-6, влез 2 ПР број 1, ДП,
внатрешна површина 15 м2, имотен лист бр.8722, КО Берово
Претседателот на Советот отвори расправа по 9.та точка од дневен
ред.
Бидејќи никој не се јави за збор, расправата по Предлог Одлуката за
давање на недвижна ствар во закуп и одржување број на КП 2553 дел 2
ул.„Маршал Тито“ бр.107 Берово, број на зграда 1, намена В3-6, влез 2 ПР
број 1, ДП, внатрешна површина 15 м2, имотен лист бр.8722, КО Берово
беше затворена и беше ставена на усвојување. Од присутните 15 советници,
со 11 гласа ЗА, нема советници кои гласале ПРОТИВ, 4 ВОЗДРЖАНИ, нема
присутни советници кои не гласале, Советот ја усвои Предлог Одлуката за
давање на недвижна ствар во закуп и одржување број на КП 2553 дел 2
ул.„Маршал Тито“ бр.107 Берово, број на зграда 1, намена В3-6, влез 2 ПР
број 1, ДП, внатрешна површина 15 м2, имотен лист бр.8722, КО Берово.
10. Предлог Одлука за давање на недвижна ствар во закуп и
одржување број на КП 2091, ул.„Маршал Тито“ бр. На зграда 1,
намена Б4, со површина од 25 м2, имотен лист бр.8722 КО Берово
Претседателот на Советот отвори расправа по 10.та точка од дневен
ред.
Бидејќи никој не се јави за збор, расправата по Предлог Одлуката за
давање на недвижна ствар во закуп и одржување број на КП 2091,
ул.„Маршал Тито“ бр. На зграда 1, намена Б4, со површина од 25 м2, имотен
лист бр.8722 КО Берово беше затворена и беше ставена на усвојување. Од
присутните 15 советници, со 11 гласа ЗА, нема советници кои гласале
ПРОТИВ, 4 ВОЗДРЖАНИ, нема присутни советници кои не гласале, Советот
ја усвои Предлог Одлуката за давање на недвижна ствар во закуп и
одржување број на КП 2091, ул.„Маршал Тито“ бр. На зграда 1, намена Б4, со
површина од 25 м2, имотен лист бр.8722 КО Берово.
11. Предлог Одлука за давање на недвижна ствар во закуп и
одржување број на КП 2091, ул.„Маршал Тито“ бр. На зграда 1,
намена Б4, со површина од 20 м2, имотен лист бр.8722 КО Берово
Претседателот на Советот отвори расправа по 11.та точка од дневен
ред.
Бидејќи никој не се јави за збор, расправата по Предлог Одлуката за
давање на недвижна ствар во закуп и одржување број на КП 2091,
ул.„Маршал Тито“ бр. На зграда 1, намена Б4, со површина од 20 м2, имотен
лист бр.8722 КО Беровобеше затворена и беше ставена на усвојување. Од
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присутните 15 советници, со 10 гласа ЗА, нема советници кои гласале
ПРОТИВ, 5 ВОЗДРЖАНИ, нема присутни советници кои не гласале, Советот
ја усвои Предлог Одлуката за давање на недвижна ствар во закуп и
одржување број на КП 2091, ул.„Маршал Тито“ бр. На зграда 1, намена Б4, со
површина од 20 м2, имотен лист бр.8722 КО Берово.
12. Предлог Одлука за давање на недвижна ствар во закуп и
одржување број на КП 2091, ул.„Маршал Тито“ бр. На зграда 1,
намена Б4, со површина од 21 м2, имотен лист бр.8722 КО Берово
Претседателот на Советот отвори расправа по 12.та точка од дневен
ред.
Бидејќи никој не се јави за збор, расправата по Предлог Одлуката за
давање на недвижна ствар во закуп и одржување број на КП 2091,
ул.„Маршал Тито“ бр. На зграда 1, намена Б4, со површина од 21 м2, имотен
лист бр.8722 КО Берово беше затворена и беше ставена на усвојување. Од
присутните 15 советници, со 11 гласа ЗА, нема советници кои гласале
ПРОТИВ, 4 ВОЗДРЖАНИ, нема присутни советници кои не гласале, Советот
ја усвоиПредлог Одлуката за давање на недвижна ствар во закуп и
одржување број на КП 2091, ул.„Маршал Тито“ бр. На зграда 1, намена Б4, со
површина од 21 м2, имотен лист бр.8722 КО Берово.
13. Предлог Решение за формирање на Комисија за изготвување на
Програма за работа на Советот на Општина Берово за 2015
година
Претседателот на Советот отвори расправа по 13.та точка од дневен
ред.
Советникот Гоце Ружински даде предлог од страна на советничката
група на СДСМ за Претседател на Комисијата да биде Јован Матеничарски,
за член Јасмина Димовска.
Советникот Предраг Монев даде предлог од страна на советничката
група на ВМРО – ДПМНЕ за член на Комисијата да биде Дејан Пачемски.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, расправата по Предлог
Решението за формирање на Комисија за изготвување на Програма за
работана Советот на Општина Берово за 2015 година беше затворена и
беше ставено на усвојување. Од присутните 15 советници, со 14 гласа ЗА,
нема советници кои гласале ПРОТИВ, нема советници кои се ВОЗДРЖАНИ,
нема присутни советници кои не гласале, Советот го усвои Предлог
Решението за формирање на Комисија за изготвување на Програма за
работана Советот на Општина Берово за 2015 година во состав: Јован
Матеничарски – Претседател, Јасмина Димовска – член и Дејан Пачемски –
член.
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Од гласањето беше отсутен советникот Антонио Двојаковски.
14. Информација за усвојување на акциони планови за меѓуетничка
интеграција во образованието
Претседателот на Советот отвори расправа по 14.та точка од дневен
ред.
Градоначалникот Драги Наџински даде кратко и прецизно
објаснување во врска со интегрирањето на малцинските етнички заедници,
а тоа е и наметната обврска од страна на МОН. Не е важно со кои училишта
од која националност ќе биде направена соработката, но треба да ја има.
Преку Декадата на Ромите и Министерството за образование, најдобар е
начинот за интегрирање на учениците од другите националности, а и
задолжителна насока ни е од страна на Министерството. Не мора да биде
само со децата од Ромска националност, може да бидат и од Албанска,
Српска, Турска националност.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, расправата по Информацијата
за усвојување на акциони планови за меѓуетничка интеграција во
образованието беше затворена и беше ставена на усвојување. Од
присутните 15 советници, со 15 гласа ЗА, нема советници кои гласале
ПРОТИВ, нема советници кои се ВОЗДРЖАНИ, нема присутни советници
кои не гласале, Советот ја усвои Информацијата за усвојување на акциони
планови за меѓуетничка интеграција во образованието.
15. Годишен извештај за работа на ООУ „Дедо Иљо Малешевски“ Берово за учебната 2013/2014 година
Претседателот на Советот отвори расправа по 15.та точка од дневен
ред.
Советничката Благица Русковска, како претседател на Комисијата
посочи дека имаат една техничка грешка во годината во извештајот.
На седницата беше повикана директорката на ООУ „Дедо Иљо
Малешевски“ – Наташа Аврамска.
Советничката Биљана Марковска даде забелешка на тоа што бројот
на паралелките се разидува од извештајот со оној број од прегледот на
паралелки, за во с.Митрашинци и за во Берово. Дали се работи за техничка
грешка или не. Во бројот на паралелки во извештајот има 32, а во
прегледот на кој дале согласност има 33 паралелки.
Директорката Наташа Аврамска појасни дека во Митрашинци е
намалена една паралелка затоа што се работи за едно дете, чии родители
одлучиле да посетува настава во Берово, а за бројот на паралелките во
Берово најверојатно се работи за техничка грешка од страна на службата.
Одобрено е во август и по разговор со родителите детето доаѓаше на
настава во Берово, а пота се направи комбинирана паралелка за да не
преодува.
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Советничката Биљана Марковска посочи дека дале согласност за
формирање на 33 паралелки, а има 32. Ако веќе дале согласност на 33
паралелки, таа смета дека треба да бидат известени за секоја промена.
Директорката Наташа Аврамска одговори дека дополнително ќе им
достави одговор, бидејќи не носи со неа преглед на број на паралелки и
треба да провери дали се работ за технчка грешка.
Советничката Биљана Марковска праша дали е изготвена
информативната брошура за родителите, на што директорката одговори
дека ја има брошурата на портирница. Не е задолжително да ја доставуваат
на секој родител, кој има желба да прочита, може да си земе од
портирницата.
Советничката Биљана Марковска праша д каде е постапката од
ланскиот извештај, каде била прдвидена промена на столаријата.
Директорката Наташа Аврамска одговори дека проектот преку
Јапонската Амбасада е пминат во Скопје, а од Јапонија уште нема одговор и
се чека на одговор од Јапонија.
Советничката Биљана Марковска даде забелешка дека за екстерното
тестирање е објаснето само во една реченица, посочи дека добро би било да
се даде за иден извештај табеларен приказ за екстерното тестирање, на
што директорката одговори дека годишниот извештај е доставен пред да
биде изготвен извештајот за екстерното тестирање, затоа не е вметнат во
годишниот извештај. Оваа година немале проблеми со екстерното
тестирање и нема казни. Имаат 21 награден наставник, а нема казна за
ниеден. Вториот дел на екстерното се прави на крајот на август.
Екстерното тестирање е завршено по доставувањето на извештајот.
Директорката објасни дека на еден семинар тие реагирале да не се
доставуваат до 31.08, туку барем во септември, откако ќе заврши
екстерното тестирање. Доколку е потребно, ќе достават дополнитено
податоци до Советот.
Советничката Биљана Марковска праша дколку некој наставник е
отсутен повеќе од 3 месеци, или е на боледување, откако ќе се оценат
децата на екстерното, кој наставник ќе се цени за неговата работа, дали тој
што е на замена, или тој другиот што е на боледување и кој ќе биде казнет.
Директорката Наташа Аврамска објасни дека последниот наставник
се цени и додаде дека некои нешта не се регулирани и се недоречени во
законот.
Советничката Биљана Марковска праша кога ја изведувале и дали ја
изведувале самоевалуацијата.
Директорката Наташа Аврамска одговори дека првичниот закон бил
самоевалуацја да се прави првин на 4 години, потоа на 3, а сега со новиот
правилник се прави на секоја втора година. Не се задолжени да ја достава
самоевалуацијата до Советот, туку се задолжени да достават известување
само до општината. Тие се задолжени да ја објават на страната на

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРАВНИ И ОПШТИ РАБОТИ, ОПШТИНА БЕРОВО

Страна 19

ЗАПИСНИК ОД 17.ТА РЕДОВНА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА
ОПШТИНА БЕРОВО
училиштето и на страната на општината и врз основа на неа да го направат
развојниот план на училиштето.
Советничката Биљана Марковска предложи тоа барем да стои во
извештајот, да биде споменато дека е извршена самоевалуација, да наведат
предлог мерки за подобрувања и слично. Не мора да им ја печатат на сите,
туку само да ја споменат.
Советничката Јасмина Димовска постави прашање во врска со
акциониот план за меѓуетничка интеграција, со кое училиште
соработуваат, бидејќи се наоѓаат во третата фаза.
Директорката Наташа Аврамска објасни дека иако се во трета фаза,
уште немаат партнер училиште бидејќи имаат помалку училишта со друга
националност. Тие училишта имаат можност да бидат партнер со две или
повеќе училишта, но буџетот им е ограничен на 30.000,оо денари.
Советничката Биљана Марковска даде забелешка на тоа дека во
програмата има премногу правописни грешки. Таа прашува дали една
воспитно образовна институција да има таква годишна програма. Можеби
наставникот по информатика бил потребен да се изработи таа програма и
да биде вклучен во изработката, и не е дозволено да има толку правописни
грешки, а нашите деца ги праќаме во таа институција да се образуваат. Ако
директорката не ја погледнала програмата, таа ја замолува да ја погледне.
Директорката Наташа Аврамска појасни дека во однос на изгледот,
програмата се изготвува по шаблон и е наведено што точно треба да
содржи. Шаблонот е објавен и во Службен Весник. Прилозите не се по
истиот шаблон, додека тој е задолжителен за програмата.
Советничката Биљана Марковска наведе дека во појдовни основи за
програмата им е управен одбор, или треба да стои училишен одбор.
Директорката Наташа Аврамска одговори дека од Министерството
им е таа насока, не е до нив, кај нив е училишен одбор.
Советничката Биљана Марковска додаде дека адресата на
училиштето е згрешена. Бројот на наставен кадар е 85, а вкупниот број е 89.
Директорката Наташа Аврамска објасни дека таму спаѓаат и
стручните соработници, а инаку вкупно вработени се 110.
Советничката Биљана Марковска подрачја на проблеми, приоритети
и цели е да се асфалтира и огради игралиштето. Дали е реализирано?
Директорката Наташа Аврамска појасни дека тендерот поминал, ако
дадат временските услови ќе се реализира.
Советничката Биљана Марковска посочи и на други технички
грешки, во временска рамка влегле очекувани резултати. Исто така додаде
дека има премногу правописни грешки. После таа табела има грешка во
очекувани резултати каде влегле директор и наставници. Таа смета дека
пред да се усвои таа програма треба да ја погледнат. Имаат шаблон, но
треба со свои зборови да објаснат, не ги оставиле пасусите за да има
објаснување, туку онака ја поминале. Исто така даде забелешка да се даваат
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во табела изборните предмети. Таа постави прашање кој е одговорен за
работата со надарените и талентираните ученици.
Директорката Наташа Аврамска додаде дека има дадено кои се
изборни предмети и кои биле изберени по анетата која била спроведена во
мај. За работа со надарени деца се одговорни педагогот, психологот и
класните раководители.
Советничката Биљана Марковска посочи на грешка во календарот на
општински турнири за државни првенства. Во многу делови останале
пасусите од рамката во шаблонот даден од министерството. Потребно е да
се даде свое објаснување, инаку би биле сите програми унифицирани и
исти. Таа побара појаснување на кој начин добиваат учениците финансиска
поддршка.
Директорката Наташа Аврамска објасни дека се мисли на платен
превоз и храна.
Советничката Биљана Марковска праша дали наставниците дежураат
по ходниците или на што се однесува безбедноста на учениците.
Директорката Наташа Аврамска објасни дека имаат распоред на
дежурни наставници и служители кои дежураат. Безбедноста е спомената
во однос на план за евакуација при елементарни непогоди као земјотрес и
слично.
Советничката Јасмина Димовска даде забелешка дека им ндостига
табела со наставничката структура по име и презиме и број на часови, тоа
го немаат во програмата., ни по шаблон, но добро е да се знае кој по колку
часови има.
Директорката Наташа Аврамска објасни дека тие табели ги
доставуваат до општината и од таму одат во Министерството, не се
задолжен да ги доставуваат до Советот.
Советничката Јасмина Димовска праша али уште постои раководител
на подрачните училишта во селата.
Директорката Наташа Аврамска одговори дека постои.
Советничката Јасмина Димовска праша зошто тогаш нема програма
од раководителот. И зошто нема извештај за реализираните семинари.
Директорката Наташа Аврамска одговори дека тие ги наведуваат во
извештајот, бидејќи не можат да предвидат кои семинари и обуки ќе бидат
реализирани, но секој наставник има свое персонално досие и таму се води
евиденција кој на каква обука или семинар бил присутен, а ги има наведено
и во извештајот како реализирани.
Советничката Биљана Марковска додаде дека не сретнала во
програмата, да ја поправат ако греши, не е никаде наведено дека наставата
се реализира по Кембриџ програмата. Дали не е доволно важно за да се
спомене во програмата.
Директорката Наташа Аврамска одовори дека обуките за
наставниците се реализирале во јули месец и во септември месец почнала
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да се реализира наставата по Кембриџ, а со тоа и се донела одлуката во
септември дека наставата ќе се реализира по таа наставна програма.
Претседателот Јован Матеничарски праша што размислуваат со
училишната кујна. Прашањето го поставува од аспект на безбедност на
учениците, но сепак не е безбедно да претрчуваат по улицата. Добро е да се
превземат што поконкретни мерки. Има полициски службеници кои по наш
налог се на улицата да внимаваат на учениците и нивната безбедност, но
тоа не е доволно.
Директорката Наташа Аврамска објасни дека лани распишувале
оглас и немало никој да се пријави. И оваа година ќе распишаат па ако се
пријави некој ќе се разгледува. Таа додаде дека и во советот на родители се
поделени мислењата и постојат кавги околу тоа што треба а што не треба
да јадат нивните деца. Ќе пуштат раздвоен оглас за селата и за
општинското училиште, бидејќи тоа е деллива набавка и може да се
распише така.
Предлогот на Советничката Биљана Марковска да се корегира бројот
на паралелки и да се достави писмен извештај за наредната седница беше
усвоен со 15 гласа ЗА.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, расправата по Годишен
извештај за работа на ООУ „Дедо Иљо Малешевски“ - Берово за учебната
2013/2014 година беше затворена и беше ставен на усвојување. Од
присутните 15 советници, со 15 гласа ЗА, нема советници кои гласале
ПРОТИВ, нема советници кои се ВОЗДРЖАНИ, нема присутни советници
кои не гласале, Советот го усвои Годишниот извештај за работа на ООУ
„Дедо Иљо Малешевски“ - Берово за учебната 2013/2014 година.
16. Предлог-Годишна Програма за работа на ООУ„Дедо
Малешевски“ - Берово за учебната 2014/2015 година

Иљо

Претседателот на Советот отвори расправа по 16.та точка од дневен
ред.
Бидејќи програмата беше дискутирана на претходната точка, се
помина директно на гласање.
Предлогот на советничката Јасмина Димовска да се достави програма
на раководителот на подрачните училишта и предлогот на советничката
Биљана Марковска за целосна корекција на програмата беше усвоен со 8
гласа ЗА и 7 ПРОТИВ.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, расправата по ПредлогГодишна Програма за работа на ООУ„Дедо Иљо Малешевски“ - Берово за
учебната 2014/2015 година беше затворена и беше ставена со забелешките
на усвојување. Од присутните 15 советници, со 8 гласа ЗА, 7 ПРОТИВ, нема
советници кои се ВОЗДРЖАНИ, нема присутни советници кои не гласале,
Советот ја усвои Предлог-Годишна Програма за работа на ООУ„Дедо Иљо
Малешевски“ - Берово за учебната 2014/2015.
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17. Годишен извештај за работа на ООУ „Никола Петров Русински“с.Русиново за учебната 2013/2014 година
Претседателот на Советот отвори расправа по 17.та точка од дневен
ред.
Советничката Благица Русковска, како претседател на Комисијата
објасни дека ги гледале извештаите и програмите на состанокот на
Комисијата и дека нивни став е да се усвојат.
На седницата беше повикана директорката на ООУ „Никола Петров
Русински“ – Лиљана Буровска.
Советникот Антонио Двојаковски праша за која година е извештајот.
Директорката Лиљана Буровска одговори дека извештајот е за
претходната 2013/2014 година, а програмата е за идната 2015 година.
Таман работа да направи таква грешка.
Советникот Гоце Ружински додаде дека има и такви грешки, не кај
нив, туку во други извештаи.
Советничката Јасмина Димовска даде забелешка дека недостига
програма за изведување на екскурзија на учениците.
Директорката Лиљана Буровска објасни дека во програмата
напоменале кои екскурзии ќе се реализираат само, а детални програми
дополнително доставила на мислење на Советот, кои ќе бидат
дополнително ставени на дневен ред.
Советничката Биљана Марковска посочи на тоа дека имаат план за
самоевалуација, кој согласно законот за образование се прави на секои две
години, па праша кога ќе го прават.
Директорката Лиљана Буровска објасни дека планот за
самоевалуацја на училиштето ќе го прават на крајот на годината и треба да
се прави на секоја втора наставна година.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, расправата по Годишен
извештај за работа на ООУ „Никола Петров Русински“- с.Русиново за
учебната 2013/2014 година беше затворена и беше ставен на усвојување.
Од присутните 15 советници, со 14 гласа ЗА, нема советници кои гласале
ПРОТИВ, нема советници кои се ВОЗДРЖАНИ, нема присутни советници
кои не гласале, Советот го усвои Годишниот извештај за работа на ООУ
„Никола Петров Русински“- с.Русиново за учебната 2013/2014 година.
18. Предлог-Годишна Програма за работа на ООУ „Никола Петров
Русински“ - с.Русиново за учебната 2014/2015 година
Претседателот на Советот отвори расправа по 18.та точка од дневен
ред.
Бидејќи никој не се јави за збор, расправата по Предлог-Годишната
Програма за работа на ООУ „Никола Петров Русински“ - с.Русиново за
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учебната 2014/2015 година беше затворена и беше ставена на усвојување.
Од присутните 15 советници, со 14 гласа ЗА, нема советници кои гласале
ПРОТИВ, нема советници кои се ВОЗДРЖАНИ, нема присутни советници
кои не гласале, Советот ја усвои Предлог-Годишната Програма за работа на
ООУ „Никола Петров Русински“ - с.Русиново за учебната 2014/2015 година.
19. Годишен извештај за работа на ОСУ„ Ацо Русковски“- Берово за
учебната 2013/2014 година
Претседателот на Советот отвори расправа по 19.та точка од дневен
ред.
Советничката Благица Русковска, како претседател на Комисијата
објасни дека ги гледале извештаите и програмите на состанокот на
Комисијата и дека нивни став е да се усвојат.
На седницата беше повикан директорот на ОСУ „Ацо Русковски“ –
Гоце Џалевски.
Претседателот на Советот Јован Матеничарски даде забелешка дека
програмата не е доставена во определениот род до 31.08, а тие ја доставле
покасно.
Директорот Гоце Џалевски објасни дека календарот за работа им
стигнал на 01 септеври и тој излегол на 01 септември објавен, а бидејќи тие
се водат по тој календар, а го немале него навреме за да ја достават и тие на
време.
Советничката Биљана Марковска посочи на 23.та страна, дека
училишниот педагог при предвидувањата на годишните планирања и од
еден наставник има незадоволување за годишните планирања.
Директорот Гоце Џалевски објасни дека се превземени советодавни
мерки да се изготвуваат навреме и по насоки од министерството. До
другиот е доставена писмена опомена да ги предава материјалите навреме
и уредно.
Советникот Гоце Ружински додаде дека има преглед на наставници, и
посочи на техничка грешка каде двајца наставници се напишани дека
предаваат биологија, а уствари предаваат историја.
Директорот Гоце Џалевски одговори дека ќе биде корегирана
техничката грешка.
Советникот Антонио Двојаковски посочи на тоа дека едно име многу
често се повторува во обуките, а се работи за Пеовска Цветанка. На што се
должи толку често повторување на тоа име.
Директорот Гоце Џалевски објасни дека проектот за меѓуетничка
интеграција е нов проект и е формиран тим, заедно со него, и биле одржани
повеќе обуки, па затоа се повторува името, на јавни набавки неа ја пуштиле
бидејќи таа има сертификат и е економист.
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Советничката Биљана Марковска посочи на 14.та страна дека е само
наведено дека екстерното тестирање се одвивало, но нема табеларен
приказ за да се направи споредба да се види дали има разидување.
Директорот Гоце Џалевски објасни дека 3.61 е просекот на ниво на
училиште, а од наставниците просекот е 3.67 што значи дека има многу
мало отстапување
Советничката Јасмина Димовска праша на што се должи разликата во
бројот на наставниците каде стои дека се 42, а по бројот на часови се
повеќе.
Директорот Гоце Џалевски објасни дека бројките се разидуваат затоа
што во реализирањето на наставата не се вклучени само вработените во
гимназијата, туку има наставници кои ги превземаат од основното
училиште и кои држат настава во гимназијата.
Советничката Јасмина Димовска праша какви парични средства се
донираат и во каква смисла и на кого ги донираат.
Директорот Гоце Џалевски одговори дека УО може да го задолжи
директорот да даде средства за помош, како што на пример лани бил
случајот со професорката Паговска со пожарот.
Советничката Јасмина Димовска на што се должи разликата во бројот
на ученици.
Директорот Гоце Џалевски одговори дека има некои отпишани, а
некои преместени ученици.
Советничката Биљана Марковска праша дали има придојдени
ученици од страна.
Директорот Гоце Џалевски одговори дека има придојдени и вратени
3 деца.
Советничката Јасмина Димовска праша с кое училиште се вклучени
за меѓуетничка интеграција.
Директорот Гоце Џалевски одговори дека МОН ќе донира заедно со
некоја швајцарска донација од швајцарска канцеларија околу 7000 евра и се
извлечени со нивниот партнер од Гостивар, се работи за гимназија
„Гостивар“ од Гостивар. Тие дополнително ќе аплицират и за помал грант.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, расправата по Годишен
извештај за работа на ОСУ„ Ацо Русковски“- Берово за учебната 2013/2014
година беше затворена и беше ставен на усвојување. Од присутните 15
советници, со 14 гласа ЗА, нема советници кои гласале ПРОТИВ, 1
ВОЗДРЖАН, нема присутни советници кои не гласале, Советот го усвои
Годишниот извештај за работа на ОСУ„ Ацо Русковски“- Берово за учебната
2013/2014 година.
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20. Предлог-Годишна Програма за работа на ОСУ „Ацо Русковски“Берово за учебната 2014/2015 година
Претседателот на Советот отвори расправа по 20.та точка од дневен
ред.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, расправата по ПредлогГодишната Програма за работа на ОСУ „Ацо Русковски“-Берово за учебната
2014/2015 година беше затворена и беше ставена на усвојување. Од
присутните 15 советници, со 11 гласа ЗА, нема советници кои гласале
ПРОТИВ, 4 ВОЗДРЖАНИ, нема присутни советници кои не гласале, Советот
ја усвои Предлог-Годишната Програма за работа на ОСУ „Ацо Русковски“Берово за учебната 2014/2015 година.
21. Годишен извештај за работа на ОЈУДГ„23-ти Август“- Берово за
учебната 2013/2014 година
Претседателот на Советот отвори расправа по 21.та точка од дневен
ред.
На седницата беше повикана Бистра Дракалска, вработена во ОЈУДГ
„23 Август“ Берово.
Претседателот Јован Матеничарски даде забелешка дека покасно од
предвидениот рок се доставени програмата и извештајот.
Советничката Јасмина Димовска праша со кои градинки соработува
нашата градинка.
Бистра Дракалска одговори дека градинката соработува и со
градинки од Македонија, и со градинки од Бугарија, Унгарија, Хрватска,
Сбрија, така да остварува и меѓународна соработка.
Советничката Биљана Марковска постави кои се толку многу (17)
административен персонал во градинката, кои спаѓаат во оваа група од 40
вработени.
Бистра Дракалска одговори дека градинката има 4 објекти, 40
вработени, во с. Русиново 9, во с. Будинарци 3 и во с. Митрашинци 2
вработени. Во кујната вработените, перачка, пеглачка, градинар, чувар,
хаусмајсторот ложач на парно, 3 чистачки, набавувач-возач, 2
администрација се оние кои спаѓаат во административен персонал.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, расправата по Годишен
извештај за работа на ОЈУДГ„23-ти Август“- Берово за учебната 2013/2014
година беше затворена и беше ставен на усвојување. Од присутните 15
советници, со 10 гласа ЗА, нема советници кои гласале ПРОТИВ, 5
ВОЗДРЖАНИ, нема присутни советници кои не гласале, Советот го усвои
Годишниот извештај за работа на ОЈУДГ„23-ти Август“- Берово за учебната
2013/2014 година.
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22. Предлог-Годишна Програма за работа на OJУДГ„23-ти Август“Берово за учебната 2014/2015 година
Претседателот на Советот отвори расправа по 22.та точка од дневен
ред.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, расправата по ПредлогГодишната Програма за работа на OJУДГ„23-ти Август“-Берово за учебната
2014/2015 година беше затворена и беше ставена на усвојување. Од
присутните 15 советници, со 10 гласа ЗА, нема советници кои гласале
ПРОТИВ, 5 ВОЗДРЖАНИ, нема присутни советници кои не гласале, Советот
ја усвои Предлог-Годишната Програма за работа на OJУДГ„23-ти Август“Берово за учебната 2014/2015 година.
23. Извештај за работа на Полициска Станица од Општа Надлежност
Берово за прво полугодие од 2014 година
Претседателот на Советот отвори расправа по 23.та точка од дневен
ред.
На седницата беше повикан командирот на ПС од ОН Горан Тасевски.
Советничката Јасмина Димовска постави прашање на што се должи
зголеменоста на криминалитетот и на кражбите во однос на претходната
година.
Командирот Горан Тасевски појасни дека се што се работи за
нарушување на јавен ред и мир е во негова надвежност, додека
криминалитетот го работат заедно со СВР Штип. Кражби има, ама имаат
постапено по сите пријави и сторителите имаат добиено санкции. Тој
објасни дека оваа година ќе има поинакви евиденции од лани.
Оперативните процедури се нови стандардни процедури, МВР имаат
воведено нов систем да се елиминираат причините и секој настан или
причина, постапка се заведува посебно. Сторители можат да бидат едни
лица кои прават неколку прекршоци, кое порано се пријавувало како едно
нарушување, а сега секое посебно се заведува. Тој појасни дека имаат
повеќе превентивни активности за да се спречат нарушувањата и
кражбите, каде имаат околу 97% реализација на санкционирање.
Советникот Гоце Ружински праша за интервенирањето во шумите,
дали е веќе нивна надлежност.
Командирот Горан Тасевски појасни дека никогаш како МВР не биле
настрана од заштитата на шумите, вршеле акции и заедно со шумската
полиција и други институции. Кривичните дела поврзани со шумите се на
приоритетно место во МВР, која акција е наречена „Гора“. Имало повеќе
акции на терен, откриени се поголеми количини на дрва за кои постапки е
поведена кривична пријава и се спроведени санкции. Ги проверуваат сите
возила кои пренесуваат дрва, без разлика на тоа дали се работи за физички
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лица или за возила на шумското претпријатие и проверуваат дали постои
сомнеж за кривично дело.
Советникот Гоце Ружински праша дали тоа важи и за шумските
складови.
Командирот Горан Тасевски појасни дека при секое детектирање и
констатирање на кривично дело се известува јавниот обвинител и се
добиваат насоки. Има одредена поголема повластица од нас јавното
обвинителство и мора да се консултираме со нив за да постапиме по
кривичните дела.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, расправата по Извештајот за
работа на Полициска Станица од Општа Надлежност Берово за прво
полугодие од 2014 година беше затворена и беше ставен на усвојување. Од
присутните 15 советници, со 14 гласа ЗА, нема советници кои гласале
ПРОТИВ, нема советници кои се ВОЗДРЖАНИ, нема присутни советници
кои не гласале, Советот го усвои Извештајот за работа на Полициска
Станица од Општа Надлежност Берово за прво полугодие од 2014 година.
Од гласањето беше отсутен советникот Предраг Монев.
24. Предлог Програма за санација и стабилизација на ЈПКР „Услуга“
Берово
Претседателот на Советот отвори расправа по 24.та точка од дневен
ред.
Советникот Звонко Миовски се изјасни дека оваа програма според
него е само нафрлени паушални податоци.Треба да се гласа санација, а не е
наведено ништо конкретно, туку само нафрлано. Негова лична замерка е во
однос на механизацијата. Во службите требало да наведат кој какво возило
користи. Не се знае ни кој ја изготвил програмата, никој не се потпишал.
Дали кај нив е проблемот само да се обезбедат средства па затоа имаат
доставено таква програма, не ми е јасно,многу е нафрлена и паушално
направена.
Претседателот Јован Матеничарски додаде дека оваа програма
навистина не личи на програма. Кажани се некои моментални факти и
моментална состојба, цитирано е колку средства им требаат, а не е дадено
никаков предлог како да се решат проблемите. Согласноста ние треба да ја
дадеме, ама да ја дадеме на добро изготвена програма, а не на таква како
што ни ја имаат доставено, па дури не ја имаат ни потпишано.
Советникот Антонио Двојаковски посочи на последната реченица од
програмата каде е наведено дека мерките се институционални,
надминливи и се во надлежност на институциите на Општината. Тој додаде
дека нема да ја гласа програмата, бидејќи никаков предлог за решавање на
проблемите не дале, туку само бараат пари.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, расправата по Предлог
Програмата за санација и стабилизација на ЈПКР „Услуга“ Берово беше
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затворена и беше ставена на усвојување. Од присутните 15 советници, нема
советници кои гласале ЗА, 15 ПРОТИВ, нема советници кои се ВОЗДРЖАНИ,
нема присутни советници кои не гласале, Советот не ја усвои Предлог
Програмата за санација и стабилизација на ЈПКР „Услуга“ Берово.
25. Предлог Одлука од Управен Одбор за обезбедување на
финансиски средства за покривање на загуба, бр.0202-349/1 од
15.09.2014 година
Претседателот на Советот отвори расправа по 25.та точка од дневен
ред.
Советникот Звонко Миовски појасни дека без добра предлог
програма за санација и стабилизација, не може да се прифати одлуката да
се обезбедат финансиски средства.
Советникот Дејан Пачемски додаде дека се сложуваат и тие со
констатацијата, бидејќи тоа не е начин на решавање на проблемот и така
можат само во недоглед да одат.
Претседателот Јован Матеничарски додаде дека ЈПКР се повикуваат
на член каде е наведено дека Советот е основач на претпријатието, меѓутоа
самите програми и одлуки не се како што треба.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, расправата по Предлог
Одлуката од Управен Одбор за обезбедување на финансиски средства за
покривање на загуба, бр.0202-349/1 од 15.09.2014 година беше затворена и
беше ставена на усвојување. Од присутните 15 советници, нема советници
кои гласале ЗА, 15 ПРОТИВ, нема советници кои се ВОЗДРЖАНИ, нема
присутни советници кои не гласале, Советот не ја усвои Предлог Одлуката
од Управен Одбор за обезбедување на финансиски средства за покривање
на загуба, бр.0202-349/1 од 15.09.2014 година.
26. Предлог Одлука за определување на цената на водата за
наводнување само вечер, под бр.0202-362/2 од 22.09.2014 година
Претседателот на Советот отвори расправа по 26.та точка од дневен
ред.
Советникот Звонко Миовски се изјасни дека негов став е дека и оваа
одлука не треба да биде прифатена.
Градоначалникот Драги Наџински побара да земе збор за да објасни
дека во врска со оваа одлука, законот за одржување за јавни зелени
површини ние сме го ставиле во програмата и дека доста е скапа
постапката за добивање на чиста вода за пиење, ние треба да размислуваме
како да си го решиме проблемот. Сите други правни субјектите можат да си
склучат договори за одржување на јавните површини, за полевање и
доколку склучат договори со ЈПКР ќе биде вметнат и трошокот на фирмата
или ЈПКР ќе си направи сам хидрант и ќе си ја користат водата исклучиво
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само за нивните потреби. Има некои нелогичности во донесувањето на таа
логика, бидејќи не се знае како ќе се мери преку ден, а како ќе се мери само
вечер. Одлуката не е издржана и тој се изјасни дека ја поддржува
дискусијата на советникот Миовски.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, расправата по Предлог
Одлуката за определување на цената на водата за наводнување само вечер,
под бр.0202-362/2 од 22.09.2014 година беше затворена и беше ставена на
усвојување. Од присутните 15 советници, нема советници кои гласале ЗА,
14 ПРОТИВ, 1 ВОЗДРЖАН, нема присутни советници кои не гласале,
Советот не ја усвои Предлог Одлуката за определување на цената на водата
за наводнување само вечер, под бр.0202-362/2 од 22.09.2014 година.
27. Предлог Одлука за определување на цената на техничка вода на
туристичката населба Браната Берово, под бр.0202-362/1 од
22.09.2014 година
Претседателот на Советот отвори расправа по 27.та точка од дневен
ред.
Градоначалникот Драги Наџински појасни дека ништо не е
поразлична и оваа одлука од другите. Таму нема изграден систем од
јавенкарактер и дадена е една линија со записник за примопредавање од
Министерството за труд и социјална политика и ЈПКР. Таа линија важи само
за одморалиштето. Нема инфраструктурен објект и не е кажано како ќе се
обезбедува таа техничка вода. Треба да се изготви проект, бидејќи таму
има пумпи кои се во надлежност на Водостопанство Берово. Таму нема
инфраструктура која е во сопственост на ЈПКР за да можат тие да наплаќаат
за услугите.
Претседателот Јован Матеничарски праша како можело ЈПКР да
наплатува досега ако нема сопственост. Сопствениците на викендиците
плаќаат за сметките доставени од ЈПКР. Во ред е ЈПКР да наплатува сметки,
но треба да ги решаваат и проблемите на сопствениците на викендиците.
Градоначалникот Драги Наџински одговори дека не наплаќаат
ништо друго освен паушални сметки. А проблемите на сопствениците на
викендиците ги решава Општината, преку Одделението за комунални
дејности, а не ЈПКР. ЈПКР нема надлежност надвор од опфатот на
одмаралиштето да дава сметки. Треба да си го регулираат тоа на друг
начин.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, расправата по ПредлогОдлуката
за определување на цената на техничка вода на туристичката населба
Браната Берово, под бр.0202-362/1 од 22.09.2014 година беше затворена и
беше ставена на усвојување. Од присутните 15 советници, со 7 гласа ЗА, 7
ПРОТИВ, 1 ВОЗДРЖАН, нема присутни советници кои не гласале, Советот
не ја усвои ПредлогОдлуката за определување на цената на техничка вода
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на туристичката населба Браната Берово, под бр.0202-362/1 од 22.09.2014
година.
28. Шест месечен извештај за работа и шест месечен финансиски
извештај на ЈПКР „Услуга“ Берово за 2014 година
Претседателот на Советот отвори расправа по 28.та точка од дневен
ред.
Советникот Антонио Двојаковски се изјасни дека бидејќи нема
претставник од ЈПКР „Услуга“ Берово нема смисла да се дискутира
извештајот. Се гледа дека работењето е лошо.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, расправата по Шест месечен
извештај за работа и шест месечен финансиски извештај на ЈПКР „Услуга“
Берово за 2014 година беше затворена и беше ставен на усвојување. Од
присутните 15 советници, со 7 гласа ЗА, нема советници кои гласале
ПРОТИВ, 7 ВОЗДРЖАНИ, нема присутни советници кои не гласале, Советот
не го усвои Шест месечниот извештај за работа и шест месечниот
финансиски извештај на ЈПКР „Услуга“ Берово за 2014 година.
Од гласањето беше отсутен советникот Златко Скендерски.
29. Процена на загрозеноста на подрачјето на Општина Берово од
сите ризици и опасности
Претседателот на Советот отвори расправа по 29.та точка од дневен
ред.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, расправата по Процената на
загрозеноста на подрачјето на Општина Берово од сите ризици и опасности
беше затворена и беше ставена на усвојување. Од присутните 15 советници,
со 15 гласа ЗА, нема советници кои гласале ПРОТИВ, нема советници кои се
ВОЗДРЖАНИ, нема присутни советници кои не гласале, Советот ја усвои
Процената на загрозеноста на подрачјето на Општина Берово од сите
ризици и опасности.
30. Kонечен извештај за жените менаџерки и носителки на
земјоделски стопанства
Претседателот на Советот отвори расправа по 30.та точка од дневен
ред.
Советничката Виолета Димовска даде појаснување во врска со
активностите кои биле превземени во врска со извештајот и менторската
програма, во која таа била менторирана.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, расправата по Kонечен извештај
за жените менаџерки и носителки на земјоделски стопанства беше
затворена и беше ставен на усвојување. Од присутните 15 советници, со 14
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гласа ЗА, нема советници кои гласале ПРОТИВ, нема советници кои се
ВОЗДРЖАНИ, нема присутни советници кои не гласале, Советот го усвои
Kонечниот извештај за жените менаџерки и носителки на земјоделски
стопанства.
31. Барања од институции и граѓани
*Барање од Ашавалиев Антонио*
-Одобрени 5.000,оо денари.
*Барање од Димовска Биљана*
-Одобрени 5.000,оо денари.
*Барање од Академија ФК Малеш*
-Одложено до донесување на Правилник за доделување на финансиски
средства.
32. Советнички иницијативи и прашања
Советникот Звонко Миовски праша кој е бенефитот на Беровско
Езеро за поставената хидроцентрала.
Градоначалникот Драги Наџински појасни дека водите се
сопственост на РМ, тие даваат концесии со кои стопанисуваат
концесионери и моментално концесионер е Водостопанство Берово –
Берово, кои имаат склучено договор со инвеститорот на хидроцентралата,
и тие го имаат бенефитот, а ние како Општина немаме ништо.
Советникот Гоце Ружински предложи иницијатива да се одделат
некои средства за црквата во с.Владимирово, бидејќи сите знаат дека им се
потребни средства бидејќи е изгорена.
Градоначалникот Драги Наџински предложи да си поднесат барање и
да им доделат средства.
Советничката Благица Русковска побара објаснување за дрвата кои се
наоѓаат во дворот во училиштето во с.Двориште, како реакција на група
граѓани од с.Двориште..
Градоначалникот Драги Наџински појасни дека инспекторатот често
излегува на терен и тие дрва не се во училишниот двор, туку по пат на
денационализација дворното место е вратено на сопственикот.
Советничката Јасминка Димовска додаде дека ЈПКР „Услуга“ Берово
при извршување на теренски работи на нивната улица, наплаќаат
незаконски средства на жителите за приклучок. Таа спомена дека на таа
улица е одговорен Коста Трајановски и дека многу луѓе од улицата имаат
платено за приклучок на ЈПКР, а немаат добиено никаков документ дека
платиле.
Градоначалникот Драги Наџински предложи да потегнат
иницијатива граѓаните и да ги пријават на надлежните институции.
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Градоначалникот Драги Наџински појасни дека во тек е
финализирање на работите во објектот кој е предвиден за дом за стари
лица и предложи заедно сите да му одберат име на објектот, кој ќе биде
формиран како Општинска Јавна Установа. Негов предлог беше дастават
некое име кое ќе биде карактеристично за регионот и предложи да му го
дадат името Дом за згрижување на стари лица „Д-р Иван Влашки“, бидејќи
тој и е познат на Малешевијата, а и на централно ниво е познат доктор.
Предлогот на Градоначалникот беше едногласно прифатен од страна на
советниците.
Дневниот ред беше исцрпен, а со тоа и седницата беше затворена во
15:30 часот.
Бр.09-493/1
18.02.2015 година
Берово
Записничар
Зорица Ризовска
----------------------------------

Претседател на Совет
Јован Матеничарски
М.П.

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

(потпис)
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