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ЗАПИСНИК ОД 18.ТА РЕДОВНА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА
ОПШТИНА БЕРОВО
ЗАПИСНИК
од 18.та РЕДОВНА седница на Советот на Општина Берово одржана
на ден 02.12.2014 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.
За работата на Советот на оваа седница, Претседателот на Советот
Јован Матеничарски го предложи следниот:
ПРЕДЛОГ ДНЕВЕН РЕД:
1. Предлог Програма за изградба, реконструкција и одржување на
локални патишта и улици во Општина Берово за 2015 година;
2. Предлог Програма за За изградба, реконструкција и одржување на
јавното осветлување на подрачјето на Општина Берово за 2015
година;
3. Предлог Програма за одржување на јавно зеленило на подрачјето
на Општина Берово за 2015 година;
4. Предлог Програма за уредување на градежно земјиште за
подрачјето на Опшина Берово за 2015 година;
5. Предлог Програма за работа во областа на располагањето со
градежно земјиште во сопственост на РМ на подрачјето на
Општина Берово за 2015 година;
6. Предлог Годишна Програма за поставување на времени објекти и
урбана опрема на подрачјето на Општина Берово за 2015 година;
7. Предлог Програма за изработка на урбанистички планови за 2015
година на подрачјето на Општина Берово;
8. Предлог Програма за други комунални услуги третман на кучиња
скитници и други нерегистрирани кучиња за 2015 година;
9. Предлог Г1 Програма за поддршка на локалниот економски развој
на Општина Берово за 2015 година;
10. Предлог Програма за енергетска ефикасност на Општина Берово
за 2015 година;
11. Предлог Г2 Програма за активностите на Општина Берово за 2015
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година во областа на туризмот;
12. Предлог Програма за активностите на Општина Берово во
областа на
комуникацијата и односите со јавноста и
меѓународната соработка во 2015 година;
13. Предлог Програма за развој на спортот во Општина Берово за
2015 година;
14. Предлог Програма за активностите на Општина Берово во
областа на социјалната заштита за 2015 година;
15. Предлог Програма за активностите на Општина Берово во
областа на културата за 2015 година;
16. Предлог Програма за 2015 година на Референтот за односи со
малцинските заедници;
17. Предлог Програма Годишна програма за работењето на ТППЕ –
Берово;
18. Извештај за работа на овластен комунален инспектор за
периодот од 01.01.2014 до 30.06.2014 година;
19. Извештај за работа на овластен инспектор за сообраќај и локални
патишта на Општина Берово за периодот од 01.01.2014 до
30.06.2014 година;
20. Извештај за работа на овластен општински инспектор за
образование и спорт за периодот од 01.01.2014 до 30.06.2014
година;
21. Извештај за работа на овластен урбанистички и градежен
инспектор за периодот од 01.01.2014 до 30.06.2014 година;
22. Предлог Решение за именување на членови на УО во ЈЗУ Здравен
Дом;
23. Барања од институции и граѓани;
24. Советнички иницијативи и прашања;
Претседателот на Советот отвори расправа по предложениот дневен
ред.
Градоначалникот Драги Наџински побара како точки на дневен ред
да бидат додадени и Предлог Програмата за одржување на јавна чистота во
Општина Берово за 2014 година и Предлог Одлуката за давање на
согласност за основање на Општинска јавна установа за згрижување на
стари лица во Општина Берово.
Советникот Дејан Пачемски побара во точката Барања од институции
и граѓани да биде разгледано едно барање кое што е доставено во архивата
на Општината по доставувањето на материјалите за седницата. Барањето е
од Стојан Арменски и од Драги Топаловски.
Од страна на советничката група на СДСМ беше побарано пауза за
координација од 10 минути.
По завршувањето на паузата, советничката Јасминка Димовска
појасни дека се затекнати со одлуката за основање на домот за стари лиа, и
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бидејќи на самата седница е дадена, да ја одложат за наредна седница, со
образложение дека е сериозна за дискутирање.
Градоначалникот Драги Наџински образложи дека е додадена на
дневен ред со оглед на тоа дека од Министерството за труд и социјална
политика им вратиле одговор на барањето доставено до нив дека е
потребно да се донесе одлука на Совет за основање на домот за стари лица,
затоа што само таа недостасува, за од нивна страна да биде доставена
согласноста која е побарана. Освен тоа, донаторите сакаат да се забрза
работата, да се финализира првата фаза, за да може да профункционира и
втората фаза. Мора да се стави објектот во функција, за да можат тие да
донираат средства и за отпочнување на втора фаза. Сметале дека одлуката
треба да биде донесена отпосле откако ќе се достави мислењето од страна
на Министерството, но добил порака дека е потребна првин одлуката од
Советот, бидејќи таа одлука недостасува во барањето од страна на
Општината доставено до Министерството. Одлуката може да се донесе и
следната година, или воопшто и да не се донее, но тој не гледа причина
пречка зошто да не биде донесена сега. Донатрот бара да биде ставено во
функција првото донаторство, за да отпочне втората фаза за да дадат
донација.
Советничката Јасмина Димовска праша што е толку итно да се донесе
сега на таа седница.
Советничката Биљана Марковска додаде дека за пет денови ќе се
одложи само.
Градоначалникот Драги Наџински објасни дека ќе биде завршено од
страна на Министерството. Не ја гледа причината за отфрлање на точката,
според што одбиваат друга донација од страна на донатори, да не биде
отпочната втората фаза за проширување на домот.
Советникот Предраг Монев констатираше дека намерата за основање
на домот за стари лица нема да биде по ќеф на СДСМ. Тој додаде дека и
после 5 седници да ја стават одлуката на дневен ред, содржината на неа ќе
биде истата како и сега. Тој ги потсети дека еднаш веќе донеле одлука за
давање на согласност на донација на Општина Берово. Не гледа причина
зошто не треба да функционира домот, што е тоа што треба да се измени во
одлуката. Ако се стави на дневен ред, ќе се овозможи да се формира таа
јавна установа. Колку повеќе ќе се одолговлекува, толку повеќе ќе се
навлегува во кавги. Колку и да се одлага, ништо нема да биде променето во
одлуката, таа ќе биде пак истата. Сериозноста на општината ќе биде
ставена на разгледување пред донаторот. Не требало да се дава воопшто ни
согласноста за донацијата ако сакаат да си играат политички игри. Треба да
размислат, да не се бара ни втората донација, нека се стави клуч на домот.
Градоначалникот Драги Наџински ги праша советниците од
советничката група на СДСМ дали воопшто сакаат да функционира домот
за стари лица. Зошто ги одлагаат работите? Тој додаде дека борбата на сите
нив е да се отвори домот, ги изнајдоа средствата, од Холандско Македонска
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хуманитарна фондација, домот ќе биде во сопственост на Општината,
другите Општини се борат да добијат средства, а тие како советници ги
враќаат инвеститорите и донаторите. Се одлага донесувањето за 20 дена,
за 30 дена, а нема да има разлика ако се донесе сега, па тие во
Министерството нека си ја работат понатаму. Зашто да мора да се чека
одлуката на крајот на месецот да се носи, а до тога Министерството нека си
ги гони работите. Останати се само уште партерното уредување и некои
административни работи. Што им значи тоа одлагање на нив?
Претседателот на Советот Јован Матеничарски додаде дека кај него
се е итно во последен момент, комуникацијата се одвива само преку пораки
и преку телефнски разговори, без да имаат увид во тоа советниците. Се се
сведува на тоа. Тие како да работат на тајмер. Многу пати се додаваат
одлуки во последен момент. Советничката Јасмина даде предлог. Ќе се
гласа по него.
Советничката Јасмина Димовска праша зошто барањето вчера го
поднеле, а не го поднеле пред пет дена.
Градоначалникот Драги Наџински појасни дека се изготвува и акт за
основање, а треба првин да се донесе одлука за давање на согласност за
основање на домот. Во него се наведуваат потребните информации, име,
вршител на должност итн. Министерот го известил дека во барањето
недостасува одлука за основање, и тој, како градоначалник, ги задолжил
вработените во Одделението за правни и ошти работи да ја изготват
одлуката. Не треба да изигравате истражувачи, бидејќи ако има
злоупотреба, тој ќе си ја сноси одгворноста.
Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Советот
ја затвори расправата и го стави на усвојување предлогот на
Градоначалникот за дополнување на дневниот ред со двете точки:
-Предлог Програма за одржување на јавна чистота во Општина
Берово за 2014 година - усвоен со 15 гласа ЗА,
-Предлог Одлука за давање на согласност за основање на Општинска
јавна установа за згрижување на стари лица во Општина Берово - 7 гласа
ЗА, 7 гласа ПРОТИВ, 1 ВОЗДРЖАН - не е усвоен.
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 18.та седница:
ДНЕВЕН РЕД:
1. Предлог Програма за изградба, реконструкција и одржување
на локални патишта и улици во Општина Берово за 2015
година;
2. Предлог Програма за За изградба, реконструкција и
одржување на јавното осветлување на подрачјето на Општина
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Берово за 2015 година;
3. Предлог Програма за одржување на јавно зеленило на
подрачјето на Општина Берово за 2015 година;
4. Предлог Програма за уредување на градежно земјиште за
подрачјето на Опшина Берово за 2015 година;
5. Предлог Програма за работа во областа на располагањето со
градежно земјиште во сопственост на РМ на подрачјето на
Општина Берово за 2015 година;
6. Предлог Годишна Програма за поставување на времени
објекти и урбана опрема на подрачјето на Општина Берово за
2015 година;
7. Предлог Програма за изработка на урбанистички планови за
2015 година на подрачјето на Општина Берово;
8. Предлог Програма за други комунални услуги третман на
кучиња скитници и други нерегистрирани кучиња за 2015
година;
9. Предлог Г1 Програма за поддршка на локалниот економски
развој на Општина Берово за 2015 година;
10.Предлог Програма за енергетска ефикасност на Општина
Берово за 2015 година;
11.Предлог Г2 Програма за активностите на Општина Берово за
2015 година во областа на туризмот;
12.Предлог Програма за активностите на Општина Берово во
областа на
комуникацијата и односите со јавноста и
меѓународната соработка во 2015 година;
13.Предлог Програма за развој на спортот во Општина Берово за
2015 година;
14.Предлог Програма за активностите на Општина Берово во
областа на социјалната заштита за 2015 година;
15.Предлог Програма за активностите на Општина Берово во
областа на културата за 2015 година;
16.Предлог Програма за 2015 година на Референтот за односи со
малцинските заедници;
17.Предлог Програма Годишна програма за работењето на ТППЕ
– Берово;
18.Извештај за работа на овластен комунален инспектор за
периодот од 01.01.2014 до 30.06.2014 година;
19.Извештај за работа на овластен инспектор за сообраќај и
локални патишта на Општина Берово за периодот од
01.01.2014 до 30.06.2014 година;
20.Извештај за работа на овластен општински инспектор за
образование и спорт за периодот од 01.01.2014 до 30.06.2014
година;
21.Извештај за работа на овластен урбанистички и градежен
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРАВНИ И ОПШТИ РАБОТИ, ОПШТИНА БЕРОВО
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инспектор за периодот од 01.01.2014 до 30.06.2014 година;
22.Предлог Решение за именување на членови на УО во ЈЗУ
Здравен Дом;
23.Барања од институции и граѓани;
24.Советнички иницијативи и прашања;
25.Предлог Програма за одржување на јавна чистота во Општина
Берово за 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 18.та редовна седница.
1. Предлог Програма за изградба, реконструкција и одржување
на локални патишта и улици во Општина Берово за 2015 година
Претседателот на Советот отвори расправа по 1.та точка од дневниот
ред. Тој, како претседател на Комисијата за урбанизам појасни дека
програмата била разгледана на состанокот на комисијата и констатирале
дека се малце пари предвидени во неа, па сметаат дека треба да се додадат
средства. Заклучок не е донесен на комисијата затоа што сметаат дека може
да се направат зголемувања. Претходно биле наведени улици по
приоритет, тоа е дадено како забелешка на комисијата, да се држат до
приоритетите наведени во приоритетната листа.
Градоначалникот Драги Наџински се надоврза дека се малку пари, не
само за рехабилитација и реконструкција, туку и за сигнализација, но
доколку сметаат дека треба да бидат зголемени средствата, треба да знаат
од каде ќе се земат тие средства, затоа што треба да ги има како средства.
Лесно е да се напишат цифрите како бројки на хартија, а тешко е да се
знајдат средства, а уште потешко е со неконструктиве Совет кој ги кочи
работите. Тој ги замоли да ги следат нештата како се одвиваат, посебно
затоа што тие се мнозинство, и објасни дека по основ на аплицирање, може
да се зголемат средствата, и можеби и тоа за нив е неофицијално, но тој
сепак ќе ги информира, дека Владата на РМ потпишала договор со ЕБОР
потпишале договор за 20 000 000,оо за ИПАРД, од кои средства дел можеби
ќе добие и нашата Општина, а ќе аплицира, бидејќи имаме подготвена
проектна документација и како Општина сме спремни да алицираме. Од
овде ќе има средства кои можеби ќе бидат добиени како донација и може
да биде зголемено во ставка донации. Така да и овие средства ќе бидат во
оваа програма, доколку се одобри апликацијата. Тој очекува дека огласот ќе
биде распишан наскоро и се надева дека ќе може да се користат средствата,
бидејќи Општината е спремна да аплицира. Тоа е моја подадена рака
спрема Вас, бидејќи сум спремен да соработувам, заедно да се изнајде
начин, додаде градоначалникот. Додаде дека за да се изгласува
приоритетна листа е потребно некој да ја побара, затоа што тука се јавува
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како инвеститор Општината, а со неа менаџира градоначалникот, и кога тој
ќе побара од Советот да изготви приоритетна листа на проекти, тогаш ќе
има приоритетна листа. Такви случаи имале со ЕБОР и со Светска Банка, од
кои била побарувана приоритетна иста и им била доставувана. Не треба да
давате нешто кое не е побарано од Советот. Кога ЕЛС ќе побара од Советт
да се изгласа приоритетна листа, тогаш сигурно дека ќе ја изгласаат. Сега
се гласаат програми и ќе мора реално да ги извршувате своите функции и
реално да ги согледувате работите.
Советникот Звонко Миовски, како претседател на комисијата за
финансии додаде дека ја гледале програмата и дека констатирале дека се
малку средства, што било заеднички став на комисијата. Нивни став е да се
пробие ул.„Леонид Пецовски“ од кај ЕВН, бидејќи сметаат дека е како слепо
црево таа улица, а во ставката за реконструкција и рехабилитација на
улици да се додадат улиците „Пролетерски Бригади“ за реконструкција на
дел од неа и да се почне постапка за пробивање на ул.„Ленинова“ кон
ул.„Ѓорѓи Димитров“.
Градоначалникот Драги Наџински појасни дека за некои улици е
потребна и експропријација и треба да внимаваат на предлозите, затоа што
на тој начин само енормно ќе го напумпаат буџетот, а во него треба да
гледаат реална проекција, за да има реална реализација. Во 2008 година
буџетот бил реализиран 72%, со што се губат бонитетите при аплицирање,
затоа што процентот на реализација е мал, односно се гледа можноста на
реализирање на буџетот. Во 2013 година на 75.000.000,оо денари се
реализирани 61.000.ооо,оо денари, односно 91%. Тие проценти даваат
подобар финансиски бонитет и ни даваат подобри услови пред повеќе
општини. Минитерството за финансии ги одобрува средствата врз основа
на тоа колку процентуално повеќе е реализиран буџетот.
Претседателот Јован Матеничарски додаде дека и тие имаат право да
прават измени и дополнувања, бидејќи тие ги гласаат. Тие сметаат дека
може да се стави приоритет во програмата. Тие можат да ги усвојат
приоритетите.
Советничката Јасмина Димовска праша зошто тие финансиери бараат
приоритетна листа.
Градоначалникот Драги Наџински појасни дека приоритетна листа
треба некој да побара. Не може сами да си предлагате и сами да си
усвојувате.
Советникот Предраг Монев додаде дека треба да се земат
препораките и на Раководителот Муртовски, бидејќи тој напоменал за кои
улици имаат изготвени проекти, бидејќи секој проект значи време од
неколку месеци изготвување, 200 дп 300.000,оо денари средства за
проектот.
Предлогот на Советникот Звонко Миовски да се дополни програмата
со тоа да се пробие ул.„Леонид Пецовски“ од кај ЕВН, а во ставката за
реконструкција и рехабилитација на улици да се додадат улиците
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„Пролетерски Бригади“ и пробивање на ул.„Ленинова“ кон ул.„Ѓорѓи
Димитров“ беше ставен на усвојување и беше усвоен со 15 гласа ЗА.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, предлог програмата беше
ставена на усвојување. Од присутните 15 советници, со 15 гласа ЗА, нема
советници кои се ВОЗДРЖАНИ, нема советници кои гласале ПРОТИВ, нема
присутни советници кои не гласале, Советот ја усвои Предлог Програмата
за изградба, реконструкција и одржување на локални патишта и улици во
Општина Берово за 2015 година.
2. Предлог Програма За изградба, реконструкција и одржување
на јавното осветлување на подрачјето на Општина Берово за 2015
година
Претседателот на Советот отвори расправа по 2.та точка од дневниот
ред.
Претседателот на Советот Јован Матеничарски, како претседател на
комисијата за урбанизам додаде дека став на комисијата е да се усвои
програмата.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, предлог програмата беше
ставена на усвојување. Од присутните 15 советници, со 15 гласа ЗА, нема
советници кои се ВОЗДРЖАНИ, нема советници кои гласале ПРОТИВ, нема
присутни советници кои не гласале, Советот ја усвои Предлог Програмата
За изградба, реконструкција и одржување на јавното осветлување на
подрачјето на Општина Берово за 2015 година.
3. Предлог Програма за одржување на јавно зеленило на
подрачјето на Општина Берово за 2015 година
Претседателот на Советот отвори расправа по 3.та точка од дневниот
ред.
Претседателот на Советот Јован Матеничарски, како претседател на
комисијата за урбанизам додаде дека став на комисијата е да се усвои
програмата.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, предлог програмата беше
ставена на усвојување. Од присутните 15 советници, со 15 гласа ЗА, нема
советници кои се ВОЗДРЖАНИ, нема советници кои гласале ПРОТИВ, нема
присутни советници кои не гласале, Советот ја усвои Предлог Програмата
за одржување на јавно зеленило на подрачјето на Општина Берово за 2015
година.
4. Предлог Програма за уредување на градежно земјиште за
подрачјето на Опшина Берово за 2015 година
Претседателот на Советот отвори расправа по 4.та точка од дневниот
ред.
Претседателот на Советот Јован Матеничарски, како претседател на
комисијата за урбанизам додаде дека во таа програма имаат многу
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нејаснотии. Минатата година капелата ја немало и праша од кои средства
се исплаќа, бидејќи сведоци се дека се гради.
Градоначалникот Драги Наџински појасни дека капелата е вметната
во оваа програма затоа што толку средства имаат обврска да исплатат по
јавната набавка на економскиот оператор. Изготвувачот на програмата дал
преглед и можности за собирање на средствата и за средствата кои ќе
бидат потрошени.
Претседателот на Советот Јован Матеничарски предложи средствата
од ЈЛ0 5.700.000,оо денари предвидени за капелата да бидат префрлени во
ЈИ0 за доизградба на фекална канализација на Беровско Езеро и во селата
каде што нема. Предлогот беше ставен на усвојување и беше усвоен со 8
гласа ЗА и 7 ПРОТИВ.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, предлог програмата беше
ставена на усвојување. Од присутните 15 советници, со 8 гласа ЗА, нема
советници кои се ВОЗДРЖАНИ, 7 ПРОТИВ, нема присутни советници кои не
гласале, Советот ја усвои Предлог Програма за уредување на градежно
земјиште за подрачјето на Опшина Берово за 2015 година со предложените
измени.
5. Предлог Програма за работа во областа на располагањето со
градежно земјиште во сопственост на РМ на подрачјето на Општина
Берово за 2015 година
Претседателот на Советот отвори расправа по 5.та точка од дневниот
ред.
Претседателот на Советот Јован Матеничарски, како претседател на
комисијата за урбанизам додаде дека програмата е усогласена со
законските норми и став на комисијата е да се усвои.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, предлог програмата беше
ставена на усвојување. Од присутните 15 советници, со 15 гласа ЗА, нема
советници кои се ВОЗДРЖАНИ, нема советници кои гласале ПРОТИВ, нема
присутни советници кои не гласале, Советот ја усвои Предлог Програмата
за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во
сопственост на РМ на подрачјето на Општина Берово за 2015 година.
6. Предлог Годишна Програма за поставување на времени
објекти и урбана опрема на подрачјето на Општина Берово за 2015
година
Претседателот на Советот отвори расправа по 6.та точка од дневниот
ред.
Претседателот на Советот Јован Матеничарски, како претседател на
комисијата за урбанизам додаде дека програмата е разгледана на
состанокот на комисијата и постави прашање дали сумата која е наведена
од 10 денари е законска минимална сума, на кое прашање му беше
одговорено потврдно, по консултациите со раководителот на Одделението
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за урбанизам.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, предлог програмата беше
ставена на усвојување. Од присутните 15 советници, со 14 гласа ЗА, нема
советници кои се ВОЗДРЖАНИ, нема советници кои гласале ПРОТИВ, нема
присутни советници кои не гласале, Советот ја усвои Предлог Годишна
Програма за поставување на времени објекти и урбана опрема на
подрачјето на Општина Берово за 2015 година.
Од гласањето беше отсутен советникот Предраг Монев.
7. Предлог Програма за изработка на урбанистички планови за
2015 година на подрачјето на Општина Берово
Претседателот на Советот отвори расправа по 7.та точка од дневниот
ред.
Претседателот на Советот Јован Матеничарски, како претседател на
комисијата за урбанизам додаде дека став на комисијата е да се усвои
програмата.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, предлог програмата беше
ставена на усвојување. Од присутните 15 советници, со 13 гласа ЗА, 1
ВОЗДРЖАН, нема советници кои гласале ПРОТИВ, нема присутни
советници кои не гласале, Советот ја усвои Предлог Програма за изработка
на урбанистички планови за 2015 година на подрачјето на Општина
Берово.
Од гласањето беше отсутен советникот Предраг Монев.
8. Предлог Програма за други комунални услуги третман на
кучиња скитници и други нерегистрирани кучиња за 2015 година
Претседателот на Советот отвори расправа по 8.та точка од дневниот
ред.
Претседателот на Советот Јован Матеничарски, како претседател на
комисијата за урбанизам додаде дека став на комисијата е да се усвои
програмата.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, предлог програмата беше
ставена на усвојување. Од присутните 15 советници, со 13 гласа ЗА, нема
советници кои се ВОЗДРЖАНИ, нема советници кои гласале ПРОТИВ, нема
присутни советници кои не гласале, Советот ја усвои Предлог Програмата
за други комунални услуги третман на кучиња скитници и други
нерегистрирани кучиња за 2015 година.
Од гласањето беа отсутни советниците Предраг Монев и Антонио
Двојаковски.
9. Предлог Г1 Програма за поддршка на локалниот економски
развој на Општина Берово за 2015 година
Претседателот на Советот отвори расправа по 9.та точка од дневниот
ред.
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Советникот Звонко Миовски како претседател на комисијата за
финансии појасни дека програмата е разгледувана на состанокот на
комисијата и сметаат дека е преамбициозна. Став не зазеле дали да биде
усвоена или не, меѓутоа нивни предлог е да биде намалена за 400.000,оо од
точка 2.7. Предлогот беше ставен на усвојување и истиот беше усвоен со 8
гласа ЗА и 7 гласа ПРОТИВ.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, предлог програмата беше
ставена на усвојување. Од присутните 15 советници, со 8 гласа ЗА, нема
советници кои се ВОЗДРЖАНИ, 7 ПРОТИВ, нема присутни советници кои не
гласале, Советот ја усвои Предлог Г1 Програмата за поддршка на локалниот
економски развој на Општина Берово за 2015 година со предложените
измени.
10. Предлог Програма за енергетска ефикасност на Општина
Берово за 2015 година
Претседателот на Советот отвори расправа по 10.та точка од
дневниот ред.
Советникот Звонко Миовски како претседател на комисијата за
финансии појасни дека програмата е разгледувана на состанокот на
комисијата и сметаат дека треба да биде усвоена бидејќи немаат замерки
по неа.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, предлог програмата беше
ставена на усвојување. Од присутните 15 советници, со 15 гласа ЗА, нема
советници кои се ВОЗДРЖАНИ, нема советници кои гласале ПРОТИВ, нема
присутни советници кои не гласале, Советот ја усвои Предлог Програмата
за енергетска ефикасност на Општина Берово за 2015 година.
11. Предлог Г2 Програма за активностите на Општина Берово за
2015 година во областа на туризмот
Претседателот на Советот отвори расправа по 11.та точка од
дневниот ред.
Советникот Звонко Миовски како претседател на комисијата за
финансии појасни дека програмата е разгледувана на состанокот на
комисијата и сметаат дека треба да биде намалена за 100.000,оо денари.
Предлогот беше усвоен со 8 гласа ЗА и 7 гласа ПРОТИВ.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, предлог програмата беше
ставена на усвојување. Од присутните 15 советници, со 8 гласа ЗА, нема
советници кои се ВОЗДРЖАНИ, 7 ПРОТИВ, нема присутни советници кои не
гласале, Советот ја усвои Предлог Г2 Програмата за активностите на
Општина Берово за 2015 година во областа на туризмот со предложените
измени.
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12. Предлог Програма за активностите на Општина Берово во
областа на комуникацијата и односите со јавноста и меѓународната
соработка во 2015 година
Претседателот на Советот отвори расправа по 12.та точка од
дневниот ред.
Советникот Звонко Миовски како претседател на комисијата за
финансии појасни дека програмата е разгледувана на состанокот на
комисијата и сметаат дека само некои од ставките треба да останат во
програмата, останатите да бидат отстранети. Тој додаде дека програмата е
премногу објективна, а комисијата не заземала став дали да биде усвоена
или не.
Советникот Предраг Монев постави прашање до советникот Звонко
Миовски зошто ги свикува на состаноци на комисијата, кога воопшто не
заземаат став.
Советникот Антонио Двојаковски предложи средствата предвидени
за весник да бидат префрлени во средствата предвидени за брошури.
Од страна на советничката група на СДСМ беше побарана пауза од 10
минути за консултации.
По завршувањето на седницата, советничката Јасминка Димовска
појасни дека програмата е премногу општа и нема ништо конкретно
наведено во неа што точно ќе се реализира, кои настани ќе се одржат,
премногу дефиниции се наведени во неа и уште само фалело користена
литература да стои на крајот.
Од страна на изготвувачот на програмата Зорица Ризовска,
Одделение за човечки ресурси, им беше појаснето дека тие како советници
треба да знаат дека во програма стојат предвидени изопштени активности,
а во извештаите што се изготвуваат по основ на реализирањето на
програмите, се наведуваат конкретните активности. Им беше исто така
објаснето дека идната година се предвидени повеќе активности во
соработката со Долна Нормандија и затоа се потребни повеќе средства. Во
однос на спроведените активности со другите општини со кои Општина
Берово е збратимена општина, активностите и реализираните активности
кои биле спроведени ќе бидат наброени и објаснети во извештајот по
програмата. Нештата кои мора да бидат реализирани ќе бидат, а нештата
кои само се предвидени, не можат да бидат детално анализирни и
објаснети, кога зависат и од друга страна и не можат да бидат
конкретизирани однапред.
Советничката Јасмина Димовска додаде дека требало да се стави тоа
во програмата.
Зорица Ризовска појасни дека има стандардни активности кои се
одвиваат во текот на годината со одредени општини, меѓутоа не може да се
предвидат очекувани цели за идната година кои не се предвидени или пак
испланирани, туку тековно ќе бидат одредени како активности со писмено
договарање помеѓу општините. Сето тоа што го бараат ќе биде наведено во
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извештај по таа програма, во кој конкретно ќе бидат разработени и
објаснети реализираните активности.
Советничката Биљана Марковска додаде дека ќе чекаат извештаи и
ќе видат за реализацијата.
Предлогот на советникот Антонио Двојаковски беше ставен на
усвојување и беше усвоен со 8 гласа ЗА и 6 гласа ПРОТИВ.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, предлог програмата беше
ставена на усвојување. Од присутните 15 советници, со 11 гласа ЗА, нема
советници кои се ВОЗДРЖАНИ, 3 ПРОТИВ, нема присутни советници кои не
гласале, Советот ја усвои Предлог Програмата за активностите на Општина
Берово во областа на
комуникацијата и односите со јавноста и
меѓународната соработка во 2015 година со предложените измени.
Од гласањето беше отсутен советникот Предраг Монев.
13. Предлог Програма за развој на спортот во Општина Берово
за 2015 година
Претседателот на Советот отвори расправа по 13.та точка од
дневниот ред.
Советникот Звонко Миовски додаде дека од страна на изготвувачот
на програмата Зоран Нешкевски им дал објаснување за програмата и
финансиската конструкција на состанокот на комисијата. Сметаат дека е
реална програмата. Има спортски здруженија на кои треба да им се
помогне.
Претседателот Јован Матеничарски праша дали тоа е негово мислење
или на комисијата, на што советникот Звонко Миовски одговори дека е
негово лично мислење.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, предлог програмата беше
ставена на усвојување. Од присутните 15 советници, со 14 гласа ЗА, нема
советници кои се ВОЗДРЖАНИ, нема советници кои гласале ПРОТИВ, нема
присутни советници кои не гласале, Советот ја усвои Предлог Програмата
за развој на спортот во Општина Берово за 2015 година.
Од гласањето беше отсутен советникот Предраг Монев.
14. Предлог Програма за активностите на Општина Берово во
областа на социјалната заштита за 2015 година
Претседателот на Советот отвори расправа по 14.та точка од
дневниот ред.
Советникот Звонко Миовски, како претседател на комисијата за
финансии појасни дека била разгледана на состанокот на комисијата и дека
сметаат дека има предвидено премногу средства за Установа Дом за стари
лица, па предложи да бидат намалени и да останат само 100.000,оо денари,
а во ставката Финансиска и друга помош на лицата со загрозена социјална
положба да бидат зголемени на 100.000,оо денари , со дополнување од
30.000,оо денари. Според него, 100.000,оо денари се доволни за да се тпочне
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постапка за регистрација.
Градоначалникот Драги Наџински се обиде да им објасни дека
средствата се потребни за домот за стари лица бидејќи ќе се покрене
постапка за да се регистрира во ЦРРМ. Исто така, ќе биде потребно да се
обезбедат средства за нафта, за кетеринг служба, да има обезбедено
средства за струја и за вода, затоа што домот не може сам да почне да
работи. На кој начин за почеток ќе бидат обезбедени средства на пример за
ќебиња, за белешките за струја, за белешките за вода, и праша дали те
сметаат дека домот сам по себе ќе почне да работи со самото тоа што ќе
биде регистриран. Според закон е определен основачкиот влог. Потоа се
донесуваат одлуки за висина, за самофинансирање и тогаш би можел домот
сам да се финансира, а со 100.000,оо денари домот не може сам да се
финансира. Тој додаде дека смета дека со тоа што го отфрлиле предлогот
да се стави точка на дневен ред одлуката за согласност за формирање на
домот и што ги отфрлаат средствата за домот за стари лица, тој смета дека
тие како советници не сакаат тој дом да се формира и да профункционира.
Претседателот на Советот Јован Матеничарски се вклучи во
дискусијата и додаде дека тие не се против тоа домот да функционира, туку
кога таа институција ќе се формира, ќе се донесат правилници и
критериуми и тогаш ќе се направи ако е потребно и пренамена на
средствата со одлука. Може да се направи пренамена на средства до 20%
ако биде потребно.
Предлогот на советникот Звонко Миовски беше ставен на усвојување
и истиот беше усвоен со 8 гласа ЗА и 6 ПРОТИВ.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, предлог програмата беше
ставена на усвојување. Од присутните 15 советници, со 11 гласа ЗА, нема
советници кои се ВОЗДРЖАНИ, 3 ПРОТИВ, нема присутни советници кои не
гласале, Советот ја усвои Предлог Програмата за активностите на Општина
Берово во областа на социјалната заштита за 2015 година со преложените
измени.
Од гласањето беше отсутен советникот Предраг Монев.
15. Предлог Програма за активностите на Општина Берово во
областа на културата за 2015 година
Претседателот на Советот отвори расправа по 15.та точка од
дневниот ред.
Советникот Звонко Миовски појасни дека ја разгледале програмата
на состанокот на комисијата и имало многу грешки во програмата и тој
побарал да се врати програмата на доработка. Добиена е програмата
доработена и тој побара од Советот да завземе став на самата седница.
Претседателот Јован Матеничарски додаде дека и тој бил присутен
на состанокот на комисијата за финансии и точно е дека имало грешки во
програмата. Потребно е да се додаде и средства детално распоредени за тоа
колку ќе чинат тие поединечни активности, а не се внесени средства за
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сите.
Советничката Биљана Марковска праша зошто толку конкретно е
разработена програмата и зошто толку детално е објаснето кој ќе
настапува, дали нема да има измена во имињата на настапувачите.
Градоначалникот Драги Наџински објасни дека таа програма се
праќа во Министерството за култура како предлог програма и дека не мора
да значи дека ќе бидат тие, меѓутоа ако ние побараме наведените
настапувачи да дојдат, министерството ги обезбедува посочените имиња.
Апликацијата е внесена во Министерството за кутура бидејќи ценат дека
треба да ги има тие настани. Средствата ги нема поединечно затоа што
некаде Министерството за кутура директно стапува во контакт со
наведените личности, а некаде тоа го прави локалната самоуправа. Додека
не се склучи договор, беспредметно е да се наведуваат средства, бидејќи
тоа зависи од тоа дали личностите кои се наведени ќе прифатат да дојдат
или на прмер, дали побараната сума за настап ќе биде прифатена од страна
на општината. Не се рабти за завршна сметка и не зависи тоа од нас.
Советничката Биљана Марковска праша зошто воопшто се и
напишани имињата во програмата кога не е сигурно дали ќе дојдат или не.
Градоначалникот Драги Наџнски објасни дека се наведени затоа што
е побарано од Министерството за култура да бидат наведени и можно е
целосниот ангажман да биде направен од страна на Министерството. Тие
ги бараат податоците од нас кои сметаме дека сакаме да дојдат. Дали тие ќе
прифата или не, тоа следува отпосле, откако ќе одлучат дали да ни ја
усвојат програмата и апликацијата која сме ја внеле во Министерството.
Советничката Биљана Марковска додаде дека не мора да стои името
на ејачот во програмата, можело да стои само концерт, без името, на
пример, Ламбе Алабаковски. Нека стои фестивал на улични уметници, или
да стои само театарска претстава, без да стои името. Кај концерт не мора да
сти името на Ефто Пупиновски.
Градоначалникот Драг Наџнски објасни дека така не може да бидат
ставени ни средствата.
Советникот Антонио Двојаковски се надоврза дека во програмата
мора да се наведат имињата и кој сакаме да дојде. Колку средства се, толку
се, секако ќе треба да достави изготвувачот извештај и ќе знаат како и каде
се потрошени средствата. Изготвувачот на програмата Марин Демировски
им објаснил на советниците на комисијата за финансии дека општината
мора да поднесе програма со наведени имиња во таа програма, а
Министерството треба да испланира дали може да ги обезбеди наведените
настапувачи.
Советничката Јасмина Димовска додаде дека во програмата не е
предвиден маршот на Петлец.
Градоначалникот Драги Наџински додаде дека овие средства не се
само за настапи, туку и за техничка поддршка за настапите, како на пример
изготвувањето на бина за време на настапите.
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Бидејќи никој друг не се јави за збор, предлог програмата беше
ставена на усвојување. Од присутните 15 советници, со 8 гласа ЗА, 6
ВОЗДРЖАНИ, нема советници кои гласале ПРОТИВ, нема присутни
советници кои не гласале, Советот ја усвои Предлог Програма за
активностите на Општина Берово во областа на културата за 2015 година.
Од гласањето беше отсутен советникот Предраг Монев.
16. Предлог Програма за 2015 година на Референтот за односи со
малцинските заедници
Претседателот на Советот отвори расправа по 16.та точка од
дневниот ред.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, предлог програмата беше
ставена на усвојување. Од присутните 15 советници, со 12 гласа ЗА, 1
ВОЗДРЖАН, нема советници кои гласале ПРОТИВ, нема присутни
советници кои не гласале, Советот ја усвои Предлог Програма за 2015
година на Референтот за односи со малцинските заедници.
Од гласањето беше отсутен советникот Предраг Монев и советникот
Антонио Двојаковски.
17. Предлог Програма Годишна програма за работењето на ТППЕ
– Берово
Претседателот на Советот отвори расправа по 17.та точка од
дневниот ред.
Претседателот на Советот Јован Матеничарски искажа сопствено
мислење дека познавајќи ги возилата и работата што ја има околу нив и
нивното одржување, смета дека се работи за малку пари и дека нема да им
бидат доволни предвидените средства за одржување на возилата, но нема
да се мешаат во предвидувањето на командирот, бидејќи сигурно ги
предвидувал врз претходно искуство.
Градоначалникот Драги Наџински појасни дека возилата не се стари,
и трите возила се нови. Кај нив има ред и дисциплина, знаат колку трошат.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, предлог програмата беше
ставена на усвојување. Од присутните 15 советници, со 13 гласа ЗА, нема
советници кои се ВОЗДРЖАНИ, нема советници кои гласале ПРОТИВ, нема
присутни советници кои не гласале, Советот ја усвои Предлог Програмата
за работењето на ТППЕ – Берово.
Од гласањето беше отсутен советникот Предраг Монев и советникот
Антонио Двојаковски.
18. Извештај за работа на овластен комунален инспектор за
периодот од 01.01.2014 до 30.06.2014 година
Претседателот на Советот отвори расправа по 18.та точка од
дневниот ред.
Претседателот Јован Матеничарски праша дали има потреба да ги
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повикуваат инспекторите.
Градоначалникот Драги Наџински посочи дека ако се преправени
датумите во извештаите, нема потреба да ги повикуваат.
Советничката Јасмина Димовска праша дали само датумите ги
менуваат, бидејќи имаат наведено и записници во извештаите.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, извештајт беше ставен на
усвојување. Од присутните 15 советници, со 13 гласа ЗА, нема советници
кои се ВОЗДРЖАНИ, нема советници кои гласале ПРОТИВ, нема присутни
советници кои не гласале, Советот го усвои Извештајот за работа на
овластен комунален инспектор за периодот од 01.01.2014 до 30.06.2014
година.
Од гласањето беше отсутен советникот Предраг Монев и советникот
Антонио Двојаковски.
19. Извештај за работа на овластен инспектор за сообраќај и
локални патишта на Општина Берово за периодот од 01.01.2014 до
30.06.2014 година
Претседателот на Советот отвори расправа по 19.та точка од
дневниот ред.
Градоначалникот Драги Наџински додаде дека извештајот така
прочитан изгледа дека инспекторот бил многу ангажиран и многу
активности има спроведено, а кога ќе се види дека е даден за период од
01.01. до 31.06 и каде таксативно е наведено дека имал активности и во
месеците ноември, декември, период за кој не се однесува извештајот. Не
доликува на еден машински инжењер да прави такви грешки. Посочи на
лицецата која е издадена од 2010 година и нема пореба да се наведува како
активност, кога е издадена од 2010 година. Никаде не е наведено дали е
извршена контрола на велосипедската патека и кејот на река Брегалница,
кои не се предвидени за моторни возила. Тој е сообраќаен инспектор, кој
треба да ги пријавува злоупотребите кај сообраќајците.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, извештајот беше ставен на
усвојување. Од присутните 15 советници, со 8 гласа ЗА, нема советници кои
се ВОЗДРЖАНИ, 6 ПРОТИВ, нема присутни советници кои не гласале,
Советот го усвои Извештајот за работа на овластен инспектор за сообраќај
и локални патишта на Општина Берово за периодот од 01.01.2014 до
30.06.2014 година
Од гласањето беше отсутен советникот Предраг Монев.
20. Извештај за работа на овластен општински инспектор за
образование и спорт за периодот од 01.01.2014 до 30.06.2014 година
Претседателот на Советот отвори расправа по 20.та точка од
дневниот ред.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, извештајот беше ставен на
усвојување. Од присутните 15 советници, со 8 гласа ЗА, 1 ВОЗДРЖАН, 5
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРАВНИ И ОПШТИ РАБОТИ, ОПШТИНА БЕРОВО

Страна18

ЗАПИСНИК ОД 18.ТА РЕДОВНА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА
ОПШТИНА БЕРОВО
ПРОТИВ, нема присутни советници кои не гласале, Советот го усвои
Извештајот за работа на овластен општински инспектор за образование и
спорт за периодот од 01.01.2014 до 30.06.2014 година.
Од гласањето беше отсутен советникот Предраг Монев.
21. Извештај за работа на овластен урбанистички и градежен
инспектор за периодот од 01.01.2014 до 30.06.2014 година
Претседателот на Советот отвори расправа по 21.та точка од
дневниот ред.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, извештајот беше ставен на
усвојување. Од присутните 15 советници, со 9 гласа ЗА, 5 ВОЗДРЖАНИ, нема
советници кои гласале ПРОТИВ, нема присутни советници кои не гласале,
Советот го усвои Извештајот за работа на овластен урбанистички и
градежен инспектор за периодот од 01.01.2014 до 30.06.2014 година.
Од гласањето беше отсутен советникот Предраг Монев.
22. Предлог Решение за именување на членови на УО во ЈЗУ
Здравен Дом
Претседателот на Советот отвори расправа по 22.та точка од
дневниот ред.
Советникот Гоце Ружински, како претседател на комисијата, за
членови на управниот одбор на Здравниот Дом Берово како предлог од
советничката група на СДСМ ги предложи Сања Бугариновска и Стојан
Предарски.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, предлогот беше ставен на
усвојување и истиот беше усвоен со 8 гласа ЗА и 6 гласа ПРОТИВ.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, предлог решението беше
ставено на усвојување. Од присутните 15 советници, со 8 гласа ЗА, 6
ВОЗДРЖАНИ, нема советници кои гласале ПРОТИВ, нема присутни
советници кои не гласале, Советот го усвои Предлог Решението за
именување на членови на УО во ЈЗУ Здравен Дом со дадениот предлог.
Од гласањето беше отсутен советникот Предраг Монев.
23. Барања од институции и граѓани
*Барање доставено од Стојан Арменски и Драги Топаловски*
-Повикан Раководителот на Одделението за урбанизам за да даде
одговор. Истиот е задолжен да ги изврши потребните консултации со
Управата за имотно правни работи во Берово, да дадат насоки и да се
изнајде решение и да ги извести советниците до каде е стасана работата на
наредна седница, усно или писмено.
*Барање од ООУ „Никола Петров Русински“ за согласност за
изведување на екскурзии*
-Дадена согласност од страна на Советот на Општина Берово.
*Барања за финансиски средства од Академија ФК Малеш и
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРАВНИ И ОПШТИ РАБОТИ, ОПШТИНА БЕРОВО
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Здружение Ракометна Школа Малеш*
-Предлог на советничката група на СДСМ да им се дадат по 60.000,оо
денари и на двете здруженија.
Предлогот е ставен на усвојување и е усвоен со 8 гласа ЗА и 6 гласа
ПРОТИВ.
24. Советнички иницијативи и прашања
Советникот Гоце Ружински предложи да се доделат средства за
црквата во с.Владимирово, бидејќи сите се свесни за настанатата штета од
пожарот кој ја зафати црквата, на што беше заклучено да поднесат барање
и ќе им биде разгледано и одлучено по барањето.
Советничката Јасмина Димовска посочи дека од страна на ЈПКР
„Услуга“ Берово на некои граѓани им се бараат средства за да бидат
приклучени на мрежата, а за возврат не добиваат граѓаните никаков
документ дека извршиле уплата. Парите се даваат на рака, а за возврат
нема ниту каса прими ниту никаков доказ за извршена наплата.
25. Предлог Програма за одржување на јавна чистота во
Општина Берово за 2015 година
Претседателот на Советот отвори расправа по 25.та точка од
дневниот ред.
Градоначалникот Драги Наџински побара во програмата да биде
направена измена, односно, с.Будинарци е ставено да се чисти еднаш
неделно, а останатите села еднаш месечно, па и с.Будинарци да биде
ставено да се чисти еднаш месечно како и другите села. Предлогот на
Градоначалникот беше ставен на усвојување и истиот беше усвоен со 14
гласа ЗА.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, предлог програмата беше
ставена на усвојување. Од присутните 15 советници, со 15 гласа ЗА, нема
советници кои се ВОЗДРЖАНИ, нема советници кои гласале ПРОТИВ, нема
присутни советници кои не гласале, Советот ја усвои Предлог Програмата
за одржување на јавна чистота во Општина Берово за 2015 година.
Дневниот ред беше исцрпен, а со тоа и седницата беше затворена во
15:30 часот.
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