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ОПШТИНА БЕРОВО
ЗАПИСНИК
од 20.та РЕДОВНА седница на Советот на Општина Берово одржана на ден
26.12.2014 година во салата за состаноци при Општина Берово со почеток
во
09:00 часот
Седницата ја отвори и со неа раководеше Јован Матеничарски, претседател
на Советот на Општина Берово.
Од 15 советници, на седницата присутни беа сите 15 советници: Предраг
Монев, Антонио Двојаковски, Влатко Вакански, Дамјан Црвенковски, Виолета
Димовска, Јасминка Димовска, Митко Кржовски, Гоце Ружински, Благица
Русковска, Златко Скендерски, Дејан Пачемски, Биљана Марковска, Јован
Матеничарски, Сунчица Цонкинска и Звонко Миовски.
На седницата исто така присуствуваше и Градоначалникот на Општина
Берово Драги Наџински и Раководителот на Одделението за финансиски
прашања Звонко Пекевски.
За работата на Советот на оваа седница, Претседателот на Советот Јован
Матеничарски го предложи следниот:
ПРЕДЛОГ ДНЕВЕН РЕД:
1.
2.
3.
4.

Усвојување на Записник од 17-та седница на Совет на Општина Берово;
Усвојување на Записник од 18-та седница на Совет на Општина Берово;
Предлог Буџет на Општина Берово за 2015 година;
Предлог Одлука за извршувањето на Буџетот на Општина Берово за 2015
година;
5. Предлог Буџетски календар за 2015 годинa;
6. Предлог Одлука за времено финансирање на буџетските потреби на
Општина Берово за периодот од 01 јануари до 31 март 2015 година;
7. Предлог Одлука за пренос на сопственост на основни средства од сметка за
донација – Бизнис инкубатор на сметка – Орган на Општина;
8. Предлог Одлука за пренос на сопственост на основни средства од сметка за
кредити МСИП/22 на сметка Орган на Општина;
9. Предлог Одлука за пренос на сопственост на инвестиции во тек – градежни
објекти (Партерно уредување на централно градско подрачје – Плоштад
„Димитар Беровски“ во Берово од сметката за донација – Буџетски форум
на сметката – Орган на Општина и затварање на сметката за донација –
буџетски форум;
10. Предлог Програма за работа на Советот на Општина Берово за 2015
година.
11. Предлог Одлука за давање на согласност за основање на Општинска Јавна
установа за згрижување на стари лица во Општина Берово;
12. Предлог Одлука за основање на Општинска Јавна Установа за згрижување
на стари лица;
13. Предлог Правилник за критериумите и постапката за реализација на
трансфери до Здруженија на граѓани и Фондации;
14. Предлог Одлука за добивање на согласност за отпишување на надоместок
за јавна чистота на ЈПКР „Услуга“ Берово;
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15. Предлог Одлука за сопствено учество на Општина Берово во проектот
„Пристапност до туристички, историски и археолошки локалитети и
знаменитости во ИПР со цел создавање на интегрирана туристичка
понуда“;
16. Барања од институции и граѓани;
17. Советнички иницијативи и прашања.
Претседателот на Советот отвори расправа по предложениот дневен ред.
Градоначалникот Драги Наџински побара збор и појасни дека биле на
работна средба во Министерството за транспорт и врски и по нивни насоки треба
да биде донесена Одлука за промена на наслов на Урбанистички план во тек на
донесување на планот од „Измена и дополна на ДУП на Берово“ во „Изработка на
ДУП на Берово за локалитет Стара Гимназија“. Затоа тој предложи оваа предлог
одлука да биде додадена во дневниот ред како 16.та точка.
Советниката Јасмина Димовска предложи да бидат повлечени точките од
6.та точка надолу, да остане само програмата за работа на Советот и седницата да
биде буџетска, да нема други расправи.
Градоначалникот Драги Наџински појасни дека немал намера да
реплицира на нејзиниот предлог, но мора да каже дека во прашање се точки за
кои веќе е дискутирано и на сите им се познати, па затоа нема потреба да се
одлагаат. Има потреба да се донесе одлуката за старечкиот дом, за да може да
отпочне со работа истиот, потребна е за да се добие мислење од Министерството
за труд и социјална политика. Во јануари најверојатно нема да може да се одржи
седница, и дур да се одржи седница, ќе се соберат повеќе од 40 точки, а работите
пак ќе ги одлагаат и само ќе се кочат. Дневниот ред е потпишан од страна на
претседателот, а точката може тој да ја повлече бидејќи тој ја предложил како
градоначалник. Тој праша зошто сакаат да ги повлечат точките, зошто е таа
аверзија кон тие точки. Дневниот ред е изготвен заедно со претседателот, заедно
увиделе дека овие точки имаат приоритет. Сите сме изберени за да работиме, па
затоа смета дека треба да си го повлече предлогот.
Претседателот Јован Матеничарски појасни дека таа не бара да бидат
повлечени туку бара да бидат одложени, и како советник има право да предложи
таво нешто.
Градоначалникот Драги Наџински се надоврза дека е срамно да го
претвараат Советот во приватен и предложи предлогот на советничката да го
даде на гласање. Не треба да се става во заложништво народот од Берово. Советот
не е личен и приватен.
Советникот Антонио Двојаковски постави прашање до градоначалникот и
претседателот на Советот дали тие имале договор меѓу нив заедно со
координаторите да го составуваат дневниот ред, и тој лично ниту еднаш досега
не е повикан на координација, а ни другиот координатор не бил присутен на
повеќе од една координација за составување на дневниот ред и побара
дискусијата да влезе во записник. Тој ги замоли да се работи во интерес на
Општината, бидејќи од 20 седници одржани досега, на најмалку 10 седници само
се препукуваат кој е прав, а кој не е во право. Тој како советник нема да изгласа
повлекување на точки од дневниот ред. Нетрпеливоста на градоначалникот и
претседателот нема да ја толерира и да ја поддржува. Тие нека си ги мерат силите
надвор од Советот, а овде да ги стават да работат. Ова е негово лично мислење, а
како координатор ќе си даде писмена изјава за наредната седница во врска со
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мислењето и ќе го добијат како материјал за наредната седница.
Градоначалникот Драги Наџински процедурално се обрати кон советникот
Антонио Двојаковски дека нема право персонално да коментира за одност меѓу
него и претседателот. Затоа што не биле повикани на координација, нека си
бараат објаснување од претседателот, а не од него. Дискусијата е премногу
персонална и лична и за во иднина го замоли да биде покоректен.
Советникот Антонио Двојаковски се извии доколку навредил некој од нив.
Претседателот Јован Матеничарски појасни дека за седницата и за
дневниот ред разговарале на претходната седница.
Советникот Антонио Двојаковски праша зошто ако е договарана седница за
буџетот, ставиле уште други точки, за кои губат веќе половина час и дискутираат
дали да се работи по нив.
Градоначалникот Драги Наџински појасни дека претходно на претходната
седница разговарале да се стават точки кои се од важност и треба да бидат
донесени, освен тие точки кои се однесуваат на буџетот.
Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Советот ја
затвори расправата и го стави на усвојување предлогот на градоначалникот за
додавање на 16.та точка да биде Предлог Одлука за промена на наслов на
Урбанистички план во тек на донесување на планот од „Измена и дополна на ДУП
на Берово“ во „Изработка на ДУП на Берово за локалитет Стара Гимназија“.
Истиот беше усвоен со 8 гласа ЗА, 4 гласа ПРОТИВ и 2 ВОЗДРЖАНИ.
Предлогот на Советничката Јасмина Димовска од 6.та точка надолу да
бидат повлечени точките од дневниот ред беше ставен на усвојување и со 5 гласа
ЗА, 8 гласа ПРОТИВ и 2 ВОЗДРЖАНИ, предлогот не беше 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
20.та седница со дополнувањето од градоначалникот:
ДНЕВЕН РЕД:
1.
2.
3.
4.

Усвојување на Записник од 17-та седница на Совет на Општина Берово;
Усвојување на Записник од 18-та седница на Совет на Општина Берово;
Предлог Буџет на Општина Берово за 2015 година;
Предлог Одлука за извршувањето на Буџетот на Општина Берово за
2015 година;
5. Предлог Буџетски календар за 2015 годинa;
6. Предлог Одлука за времено финансирање на буџетските потреби на
Општина Берово за периодот од 01 јануари до 31 март 2015 година;
7. Предлог Одлука за пренос на сопственост на основни средства од
сметка за донација – Бизнис инкубатор на сметка – Орган на Општина;
8. Предлог Одлука за пренос на сопственост на основни средства од
сметка за кредити МСИП/22 на сметка Орган на Општина;
9. Предлог Одлука за пренос на сопственост на инвестиции во тек –
градежни објекти (Партерно уредување на централно градско
подрачје – Плоштад „Димитар Беровски“ во Берово од сметката за
донација – Буџетски форум на сметката – Орган на Општина и
затварање на сметката за донација – буџетски форум;
10. Предлог Програма за работа на Советот на Општина Берово за 2015
година.
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11. Предлог Одлука за давање на согласност за основање на Општинска
Јавна установа за згрижување на стари лица во Општина Берово;
12. Предлог Одлука за основање на Општинска Јавна Установа за
згрижување на стари лица;
13. Предлог Правилник за критериумите и постапката за реализација на
трансфери до Здруженија на граѓани и Фондации;
14. Предлог Одлука за добивање на согласност за отпишување на
надоместок за јавна чистота на ЈПКР „Услуга“ Берово;
15. Предлог Одлука за сопствено учество на Општина Берово во проектот
„Пристапност до туристички, историски и археолошки локалитети и
знаменитости во ИПР со цел создавање на интегрирана туристичка
понуда“;
16. Предлог Одлука за промена на наслов на Урбанистички план во тек на
донесување на планот од „Измена и дополна на ДУП на Берово“ во
„Изработка на ДУП на Берово за локалитет Стара Гимназија“;
17. Барања од институции и граѓани;
18. Советнички иницијативи и прашања.
Од присутните 15 советници, со 10 гласа ЗА, 5 ВОЗДРЖАНИ, нема
советници кои гласале ПРОТИВ, нема присутни советници кои не гласале,
Советот го усвои предложениот ДНЕВЕН РЕД за работа на 20.та редовна седница.
1. Усвојување на Записник од 17-та седница на Совет на Општина Берово
Претседателот на Советот отвори расправа по 1.та точка.
Советничката Биљана Марковска даде забелешка дека записниците се
водат селективно, не се внесени сите дискусии во него и потребно е и двата
записника да се вратат на доработка и да се дополнат со дискусиите на сите
советници. Таа неколку пати давала забелешки во однос на записниците и тие
забелешки се до службата, бидејќи некои дискусии се целосно внесени, а некои се
прескокнати. Затоа нивни став е да се вратат и двата записника на доработка. На
секоја седница даваат конкретни забелешки, а сега и двата записника службите
да си најдат каде треба да се доработат.
Градоначалникот Драги Наџински праша кои се тие дискуси кои не се
внесени.
Советничката Јасмина Димовска додаде дека службите кога ќе работат, ќе
си ги најдат кои се тие дискусии.
Претседателот Јован Матеничарски појасни дека седниците се снимаат, и
негова констатација е дека селективно се внесуваат дискусиите. Дискусиите на
советниците од ВМРО ДПМНЕ се целосни, а оние на СДСМ некаде се внесени, а
некаде недостигаат.
Советничката Биљана Марковска појасни дека некои дискусии се цели, а
некои не се битни па не се внесени. Или секогаш треба да се побара да биде
внесена дискусијата во записник.
Градоначалникот Драги Наџински предложи дека според кажаното, треба
дискусиите на советниците од СДСМ да се внесуваат со зборот „цитирам“ и
целосно да се напиша тоа што е разговарано.
Советничката Јасмина Димовска праша дали за градоначалникот се пишува
„цитирам“ кога се внесуваат неговите дискусии, а не е битно да се наведе дека
советничката Јасмина Димовска даде забелешка на програмата на Наташа
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Аврамска дека недостига програма од раководителот на подрачните училишта,
дека недостига табеларен приказ на наставниците со број на часови и другите
работи што недостигале. Дали е најбитно да се внесе градоначалниот од А до Ш,
дури и оние работи кои комплетно е непотребно да бидат внесени и за ригидност
и за злоба, а забелешките на програмите не се битни. Предлог нејзин е
записницте да се објавуваат и на веб страната, како порано што ги објавувале.
Зорица Ризовска, одговорна за подготовка на материјалите за седниците
на Советот во Одделението за правни и општи работи појасни дека
градоначалникот побарал во однос на таа изјава која тие ја споменуваат, целосно
да биде внесена во записникот.
Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Советот ја
затвори расправата и го стави на усвојување предлогот на советничката Биљана
Марковска записникот да биде вратен на доработка.
Од присутните 15 советници, со 8 гласа ЗА, нема советници кои се
ВОЗДРЖАНИ, 7 ПРОТИВ, нема присутни советници кои не гласале, Советот го
усвои предлогот на советничката Биљана Марковска записникот да биде вратен
на доработка.
2. Усвојување на Записник од 18-та седница на Совет на Општина Берово
Претседателот на Советот отвори расправа по 2.та точка.
Бидејќи никој не се јави за дискусија, Претседателот на Советот ја затвори
расправата и го стави на усвојување предлогот на советничката Биљана
Марковска записникот да биде вратен на доработка.
Од присутните 15 советници, со 8 гласа ЗА, нема советници кои се
ВОЗДРЖАНИ, 7 ПРОТИВ, нема присутни советници кои не гласале, Советот го
усвои предлогот на советничката Биљана Марковска.
3. Предлог Буџет на Општина Берово за 2015 година
Претседателот на Советот отвори расправа по 3.та точка.
Градоначалникот Драги Наџински побара збор за да ја изјасни својата
обврска за доставување на буџетската проекција: цитирам: „Почитувани
советници, согласно мојата обврска која произлегува од член 5 став 1 точка 7 од
Законот за локална самопурава(Сл. Весник на РМ бр.05/02) и член 28 став 1 од
Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа (Сл. Весник на
РМ бр.61/04, 96/04, 67/07, 156/09 и 47/11) како и член 19 став 2 точка 4 од
Статутот на Општина Берово (Сл. Гласник на Општина Берово бр.13/02, 18/07,
30/08 и 20/10) во прилог на писмото Ви доставувам Предлог Буџет на Општина
Берово за 2015 година. Доставувајќи Ви Предлог Буџет на Општина Берово за
2015 година, напоменувам дека е потребно Советот на Општина Берово да го
донесе во предложениот текст во законски утврдениот рок (до 31.12.2014
година), во спротивно, согласно член 28 став 2, 3 и 4 од Законот за финансирање
на единиците на локалната самоуправа (Сл. Весник на РМ бр.61/04, 96/04, 67/07,
156/09 и 47/11), Советот на Општина Берово треба да донесе Одлука за времено
финансирање за периодот од 01 јануари до 31 март 2015 година.“
Претседателот Јован Матеничарски додаде дека комисијата за финансии
одржала состаноци на кои е расправано, па му даде збор на претседателот на
комисијата да се изјасни со став на комисијата.
Советникот Звонко Миовски, како претседател на комисијата за финансии,
буџет и ЛЕР, појасни дека материјалот бил разгледан на состаноците на
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комисијата одржани во вторникот и четвртокот, и став на комисијата е да биде
усвоен буџетот со предложените измени.
Градоначалникот Драги Наџински додаде дека бил вклучен и тој во
работата на комисијата. Измените и дополнувањата ги имаат дадени во
материјалот кој е поделен на седницата. Се работи за измени во донациите, и за
некои други измени и замоли да биде повикан раководителот на Одделението за
финансиски прашања Звонко Пекевски.
Советникот Антонио Двојаковски објасни за зголемувањата направени на
состаноците на комисијата, за што подобро објаснување ќе добијат од
раководителот. Тој напомена дека со тие измени комисијата донела став буџетот
да биде усвоен.
Раководителот на Одделението за финансиски прашања Звонко Пекевски
појасни дека имало две комисисски расправи. На првата е разгледуван буџетот по
буџетски програми, а на вториот дел имало одредени поместувања. Има разлика
во приходниот дел во донации, износот сега изнесува 145.688.000, оо денари. Во
програмите се мени во Г1 се зголемува на 667 .000,оо. Тоа се средства донација од
програмата Европа за граѓаните. Другата измена е во ЈГ, сметка водоснабдување и
поради неможност на донаторот средствата да бидат префрлени до
31.12.средствата од проектот. Третата измена е во програмата РА, од 23.409.000,
се зголемува за 3.635.000,оо денари заради средствата кои ќе ги добиеме по основ
на поврат од проектот Обнова на животната средина, за нас и за партнерот
општина Сандански во Р.Бугарија. Тие се наметнати промени кои мора да бидат
вметнати заради наметнатите обврски кои е потребно да се реализираат во
тековната година. На комисијата градоначалникот поднесе барање за промена на
ставката за униформи, програма Њ0, со предлогот ставката 423 се зголемува за
110.000,оо денари. Истите средства се намалени од програмата ЈА. Другата
измена е за набавката на информатичка опрема, имаме измена во прграма А0
ставка 423, 250.000,оо се намалуваат за 50.000,оо денари, во програмата А0 ставка
426 беше 847.000,оо денари се намалува за 70.000,оо денари, во програмата Ј0 се
намалува ставка 424, од 130.000,оо денари се намалува за 30.000, оо денари, потоа
во Ј6 од 500.000,оо денари се намалува за 50.000,ооденари. Овие вкупно
намалување даваат 200.000,оо денари и се додаваат во програмата ЕА капитални
трошоци на општината и ставка 480 станува 450.000,оо денари, за купување на
информатичка опрема.
Претседателот Јован Матеничарски праша дали се прифаени измените од
предлагачот на буџетот, на што градоначалникот Драги Наџински одговори дека
штом се вметнати во буџетската проекција, секако дека се прфатени.
Претседателот Јован Матеничарски праша дали некој од советницте има
потреба од посебно објаснување и за приходниот и за расходниот дел.
Градоначалникот Драги Наџински појасни дека буџетската проекција е
направена за непречено функционирање на ЕЛС и да сите активности се
обавуваат за давање на услугите на граѓаните. За капиталниот дел од буџетот,
висината на буџетот која е 80 милиони денари се надева дека ќе биде реализрана
и дека сите проекти и програми ќе бидат реализирани во перод од една година во
која ќе има динамика и промени, и иако е тешко за реализирање, смета дека 36
милиони во капитални расходи и останатите средства мисли дека ќе бидат
реализрани. Во дотации нема да навлегува, бидејќи смета дека треба да бидат
подецентрализирани во однос на ставките за буџетите на единките кориснички и
тие средства по известување од страна на министерствата ќе биде нивно право да
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одлучуваат колку ќе доделат. Се надеваат дека сето тоа ќе биде успешно
реализирано и сите заедно ќе можат да кажат дека одговорноста е наша за тоа
што е предложено да се изнесе на терен и се реализира. Буџетот е остварлив, иако
не е мал, но ќе се користат сите можности и за аплицирање за проекти и од ИПА
фондови и од сите други фондови. Од тие причини побара од советниците да го
поддржат буџетот и да биде изгласан и усвоен.
Советникот Гоце Ружински праша на што се должи драстичното
зголемување на страна 7 програма Е0 ставка 425, појаснувајќи дека ланската
година биле 50.000,оо денари, а сега се 350.000,оо денари.
Раководителот на Одделението за финансиски прашања Звонко Пекевски
појасни дека во таа програма влегуваат повеќе договорни услуги, а оваа година ќе
има за прв пат и лекарски прегледи за вработените кои се воведуваат годинава,
каде влегуваат и средствата за осигурување. Има и две возила на општината за
кои средствата за осигурување за нив влегуваат во оваа ставка.
Советникот Звонко Миовски предложи изготвувачите на програмите кога
ги изготвуваат програмите, да вметнуваат и ставки и програми од кои ќе се
реализираат.
Раководителот на Одделението за финансиски прашања Звонко Пекевски
појасни дека сугестијата е на место, но само од сферата на комуналии можат да се
распоредат соодветно. Пример е програмата на колешката Ризовска, која опфаќа
повеќе програми и ставки во буџетот, како на пример опфаќа средства од
програмата К4, во програма Д0, во програма А0 и во програма Е0. Можат да бидат
назначени во програмата, но не може да се распределат во истата, ќе треба
предвреме да се разгледуваат и да ги има веќе распоредено буџетските програми.
Во моментот на изготвувањето на програмите, буџетската проекција туку што
започнува и се донесува согласно законот за буџет. За капиталните програми
нема никаков проблем, изградба на улици е изградба на улици, не може да влезе
во друга програма, но тие од тековно оперативната сфера, печатење на
материјали и слично, не може да одат во една програма, може да опфатат повеќе
програми и не може детално да се . Сите програми се опфатени со буџетската
проекција.
Претседателот Јован Матеничарски констатираше дека некои програми
претрпеле промена, на што потврдно беше одговорено. Претседателот даде
предлог да бидат купени компјутери на децата без родители во малиот групен
дом и на тие деца во центарот долу, па постави прашање дали овде во истата
ставка каде што се предвидени средствата за купувањена опремата за
советниците да се зголемат средствата или да се види од каде може да се изнајдат
средства за да им се купи на тие деца барем по еден компјутер.
Градоначалникот Драги Наџински го поздрави предлогот на
претседателот, тој размислувал и ги разгледал барањата од центрите кои се
доставени до општината да им се обезбеди по еден компјутер, и смета дека
советот може да донесе одлука после донесувањето на опремата во локалната
самоуправа, има компјутери од општината кои се во добра состојба и може да ги
задоволат потребите на децата, и се во исправна состојба, па може да бидат
преотстапени на центрите. Ќе им обезбедиме од нашите компјутери.
Претседателот Јован Матеничарски појасни дека неговиот предлог е да им
бидат дадени нови, не е убаво да бидат користени.
Советникот Предраг Монев предложи дека можат сега да им дадат по еден
нов, а после да им преотстапат по некој од оние веќе користените во општинската
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администрација.
Градоначалникот Драги Наџиски појасни дека во центарот долу нема
потреба од нови компјутери, тој се грижи редовно да им биде подмирена секоја
потреба, од замена на сијалици, до храна и топол оброк, организирање на
екскурзии и други тековни потреби.
Предлог беше од програмата А0 да се намалат 30.000,оо денари, а да се
додадат на програмата ЕА и од 450.000,оо денари да се зголемат на 480.000,оо
денари и заеднички прифатен од страна на сите советници.
Советничката Јасмина Димовска постави прашање колку проценти од
расходниот дел се одделуваат за плати, субвенции, трансфери и камати.
Раководителот на Одделението за финансиски прашања Звонко Пекевски
објасни дека буџетскиот прилог каде што имаат буџетски класификации, биланс
на тековно оперативни расходи и биланс на капитални расходи може да се види
поединечно по сметки, го има во материјалот како процентуално учество.
Советникот Антонио Двојаковски појасни дека основниот буџет за плати е
17.053.000,оо односно 21.3%, и даде појаснување за останатите делови изразено
во проценти, според што 48.4% се капитални расходи, платите се 21% оваа
година, и според него, основниот буџет прв пат е направен капитален буџет.
Бројките се супер како бројки и како проценти.
Раководителот на Одделението за финансиски прашања Звонко Пекевски
објасни дека во буџетот платите на градоначалникот, вработените во
администрацијата, и паушалите на советниците заземаат 21.31% од буџетот.
Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Советот ја
затвори расправата и го стави на усвојување Предлог Буџетот на Општина Берово
за 2015 година.
Од присутните 15 советници, со 12 гласа ЗА, 3 ВОЗДРЖАНИ, нема
советници кои гласале ПРОТИВ, нема присутни советници кои не гласале,
Советот го усвои Предлог Буџетот на Општина Берово за 2015 година.
4. Предлог Одлука за извршувањето на Буџетот на Општина Берово за
2015 година
Претседателот на Советот отвори расправа по 4.та точка.
Раководителот на Одделението за финансиски прашања Звонко Пекевски
објасни појасни дека одлуката е направена согласно законот за извршување на
буџетот.
Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Советот ја
затвори расправата и ја стави на усвојување Одлуката за извршувањето на
Буџетот на Општина Берово за 2015 година.
Од присутните 15 советници, со 11 гласа ЗА, 4 ВОЗДРЖАНИ, нема
советници кои гласале ПРОТИВ, нема присутни советници кои не гласале,
Советот ја усвои Одлуката за извршувањето на Буџетот на Општина Берово за
2015 година.
5. Предлог Буџетски календар за 2015 годинa
Претседателот на Советот отвори расправа по 5.та точка.
Раководителот на Одделението за финансиски прашања Звонко Пекевски
додаде дека буџетскиот календар е обврска согласно законот за финансирање,
нема некои промени.
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Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Советот ја
затвори расправата и го стави на усвојување Буџетскиот календар за 2015 годинa.
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 го усвои Буџетскиот календар за 2015 годинa.
6. Предлог Одлука за времено финансирање на буџетските потреби на
Општина Берово за периодот од 01 јануари до 31 март 2015 година
Претседателот на Советот отвори расправа по 6.та точка.
Градоначалникот ја повлече предлог одлуката за времено финансирање со
оглед на тоа дека претходните три акти заедно со буџетот беа усвоени.
Побарана беше пауза од 10 минути.
7. Предлог Одлука за пренос на сопственост на основни средства од
сметка за донација – Бизнис инкубатор на сметка – Орган на Општина
Претседателот на Советот отвори расправа по 7.та точка по завршувањето
на паузата.
Градоначалникот Драги Наџински појасни дека беше проект преку ИПА
програмата. Беше во сопственост на општината и таа вредност проценета од
тогашната зграда е зголемена сега со додадените нови делови, па таа површина
која се води во книговодството не соодветствува со реалното и се води во
книговодството жиро сметка. Се е завршено, а сметката е уште отворена.
Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Советот ја
затвори расправата и ја стави на усвојување Одлуката за пренос на сопственост на
основни средства од сметка за донација – Бизнис инкубатор на сметка – Орган на
Општина.
Од присутните 15 советници, со 11 гласа ЗА, 4 ВОЗДРЖАНИ, нема
советници кои гласале ПРОТИВ, нема присутни советници кои не гласале,
Советот ја усвои Одлуката за пренос на сопственост на основни средства од
сметка за донација – Бизнис инкубатор на сметка – Орган на Општина.
8. Предлог Одлука за пренос на сопственост на основни средства од
сметка за кредити МСИП/22 на сметка Орган на Општина
Претседателот на Советот отвори расправа по 8.та точка.
Градоначалникот Драги Наџински појасни дека се работи за седумте улици
кои се реконструирани и таа сметка исто така треба да се затвори.
Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Советот ја
затвори расправата и ја стави на усвојување Одлуката за пренос на сопственост на
основни средства од сметка за кредити МСИП/22 на сметка Орган на Општина.
Од присутните 15 советници, со 10 гласа ЗА, 5 ВОЗДРЖАНИ, нема
советници кои гласале ПРОТИВ, нема присутни советници кои не гласале,
Советот ја усвои Одлуката за пренос на сопственост на основни средства од
сметка за кредити МСИП/22 на сметка Орган на Општина.
9. Предлог Одлука за пренос на сопственост на инвестиции во тек –
градежни објекти (Партерно уредување на централно градско
подрачје – Плоштад „Димитар Беровски“ во Берово од сметката за
донација – Буџетски форум на сметката – Орган на Општина и
затварање на сметката за донација – буџетски форум
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Претседателот на Советот отвори расправа по 9.та точка.
Градоначалникот Драги Наџински објасни дека се работи за средствата
преку форумите во заедницата добиени од швајцарската канцеларија, и досега не
е затворена бидејќи имало судски процес во тек, па сега е потребно да се затвори
сметката.
Советничката Јасмина Димовска праша од која година е проектот.
Градоначалникот Драги Наџински одговори дека е од 2010 година.
Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Советот ја
затвори расправата и ја стави на усвојување Одлуката за пренос на сопственост на
инвестиции во тек – градежни објекти (Партерно уредување на централно
градско подрачје – Плоштад „Димитар Беровски“ во Берово од сметката за
донација – Буџетски форум на сметката – Орган на Општина и затварање на
сметката за донација – буџетски форум.
Од присутните 15 советници, со 10 гласа ЗА, 5 ВОЗДРЖАНИ, нема
советници кои гласале ПРОТИВ, нема присутни советници кои не гласале,
Советот ја усвои Одлуката за пренос на сопственост на инвестиции во тек –
градежни објекти (Партерно уредување на централно градско подрачје –
Плоштад „Димитар Беровски“ во Берово од сметката за донација – Буџетски
форум на сметката – Орган на Општина и затварање на сметката за донација –
буџетски форум.
10. Предлог Програма за работа на Советот на Општина Берово за 2015
година
Претседателот на Советот отвори расправа по 10.та точка.
Градоначалникот Драги Наџински праша кои беа во комисијата за
изговување на програмата.
Претседателот Јован Матеничарски одговори дека тој бил претседател, и
членови Јасмина и Дејан.
Градоначалникот Драги Наџински постави прашање до советничката
Јасмина Димовска дали било тешко изготвувањето на програмата, дали многу
размислувале и дали повикувале консултанти. Даде пофалби за изработката на
програмата.
Советничката Јасмина Димовска му одговори дека тие не прават
консултантски договори бидејќи си знаат, а кој не знае си користи консултантски
услуги.
Советничката Биљана Марковска додаде дека барем годините се точни, а
во многу други програми ни годините не биле сменети. Нема како да има
забелешки.
(Информативно, програмата е изготвена од општинската администрација,
Одделение за правни и ошти работи.)
Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Советот ја
затвори расправата и ја стави на усвојување Програмата за работа на Советот на
Општина Берово за 2015 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 ја усвои Програмата за работа на Советот на Општина Берово
за 2015 година.
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11. Предлог Одлука за давање на согласност за основање на Општинска
Јавна установа за згрижување на стари лица во Општина Берово
Претседателот на Советот отвори расправа по 11.та точка.
Градоначалникот Драги Наџински објасни дека неколку пати дискутра за
тие одлуки и постапките за отпочнување со работа бараат да се донесе одлука за
основање од страна на Советот и врз основа на таа одлука Министерството за
труд и социјална политика треба да даде мислење дали има услови и да даде
согласност доколку ги има. Со тој документ, последен од постапката, од страна на
Министерството, установата ќе биде регистрирана во Централен Регистар. Во
одлуката го има името на институцијата, и ставено е лицето кое ќе биде вршител
на должност.
Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Советот ја
затвори расправата и ја стави на усвојување Одлуката за давање на согласност за
основање на Општинска Јавна установа за згрижување на стари лица во Општина
Берово.
Од присутните 15 советници, со 8 гласа ЗА, 7 ВОЗДРЖАНИ, нема советници
кои гласале ПРОТИВ, нема присутни советници кои не гласале, Советот ја усвои
Одлуката за давање на согласност за основање на Општинска Јавна установа за
згрижување на стари лица во Општина Берово.
12. Предлог Одлука за основање на Општинска Јавна Установа за
згрижување на стари лица
Претседателот на Советот отвори расправа по 12.та точка.
Градоначалникот Драги Наџински појасни дека се работи за иста одлука, со
некои дополнителни информации.
Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Советот ја
затвори расправата и ја стави на усвојување Одлуката за основање на Општинска
Јавна Установа за згрижување на стари лица.
Од присутните 15 советници, со 8 гласа ЗА, 7 ВОЗДРЖАНИ, нема советници
кои гласале ПРОТИВ, нема присутни советници кои не гласале, Советот ја усвои
Одлуката за основање на Општинска Јавна Установа за згрижување на стари лица.
13. Предлог Правилник за критериумите и постапката за реализација на
трансфери до Здруженија на граѓани и Фондации
Претседателот на Советот отвори расправа по 13.та точка.
Градоначалникот Драги Наџински појасни дека еднаш бил ставен овој
правилник и не бил усвоен од причина што дел од советниците, или поконкретно
советничката Јасмина Димовска барала да биде формирана од страна на Советот,
но тоа не е во согласност со позитивните законски одредби, и за да не се наидува
на проблем, односно да може да се финансираат барањата од здруженија, мораат
да се финансираат со правилник со критериуми. Затоа бара од советниците да
биде изгласан, бидејќи ако се предвидени средствата во буџетот, треба да бидат
доделени а оние кои реално имаат потреби од нив.
Совеничката Јасмина Димовска праша каде се измените во правилникот.
Градоначалникот Драги Наџински појасни дека измени има во член 4 кој е
дополнет и во делот кој ја формира комисијата и кои треба да бидат членови,
меѓутоа, бидејќи измената не е извршена во правилникот, беше даден предлог
правилникот да се врати на доработка и да се стави на дневен ред на следната
седница.
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Претседателот Јован Матеничарски посочи на тоа дека решение за
регистрација не може да биде или да не биде постаро од 6 месеци, туку се работи
за тековна состојба.
Советничката Биљана Марковска праша дали постојат такви лиценци
какви што се наведени во дополнувањето на правилникот.
Градоначалникот Драги Наџинси појасни дека има такви лиценци и ги
издаваат, затоа што лицата не може да обучуваат деца а да не се лиценцирани за
тоа.
Претседателот Јован Матеничарски предложи правилникот да биде вратен
на доработка.
Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Советот ја
затвори расправата и го стави на усвојување неговиот предлог правилникот да
биде вратен на доработување.
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 предлогот на Претседателот да биде вратен
правилникот на доработка.
14. Предлог Одлука за добивање на согласност за отпишување на
надоместок за јавна чистота на ЈПКР „Услуга“ Берово
Претседателот на Советот отвори расправа по 14.та точка.
Градоначалникот Драги Наџински појасни дека е ставена на дневен ред врз
основа на барањето од УО на ЈПКР и врз основа на известувањето доставено до
општината. При направена ревизија констатирано е дека ЈПкр не ги измирува
средствата. Известени се дека ќе бидат тжени од наша страна доколку не ги
подмират средствата, па тие имаат доставено барање за отпишување на тие
средства кои ги должат. И на ЕЛС и се потребни средства, ако советниците
сметаат дека треба да се помогне на претпријатието, нека си донесе одлука за
отпишување.
Претседателот на Советот Јован Матеничарски додаде дека се работи за
средства од 1.888.702,оо денари и го праша градоначалникот дали тие како
локална самоуправа не им префрлале средства на ЈПКР по основ на програмата за
јавна чистота.
Градоначалникот Драги Наџински одговори дека редовно им се плаќаат.
Претседателот на Советот Јован Матеничарски констатираше дека сега
излегува дупло да им бидат вратени средствата.
Советникот Антонио Двојаковски побара да им биде дадена последна
можност на јавното претпријатие, и апел до менаџерот на ЈПКР да превземе
посериозни мерки со претпријатието, да се реагира до него, бидејќи тој постојано
бара средства, и ете, сега да им одобрат средства, меѓутоа да не им прерасне тоа
во навика, па на следната седница да побараат пак средства.
Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Советот ја
затвори расправата и ја стави на усвојување Одлуката за добивање на согласност
за отпишување на надоместок за јавна чистота на ЈПКР „Услуга“ Берово.
Од присутните 15 советници, со 12 гласа ЗА, 3 ВОЗДРЖАНИ, нема
советници кои гласале ПРОТИВ, нема присутни советници кои не гласале,
Советот ја усвои Одлуката за добивање на согласност за отпишување на
надоместок за јавна чистота на ЈПКР „Услуга“ Берово.
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15. Предлог Одлука за сопствено учество на Општина Берово во проектот
„Пристапност до туристички, историски и археолошки локалитети и
знаменитости во ИПР со цел создавање на интегрирана туристичка
понуда“
Претседателот на Советот отвори расправа по 15.та точка.
Градоначалникот Драги Наџински објасни дека преку Источно Планскиот
Регион се добиени средства за изработка на проектна документација за патишта
кои водат до туристички населби и знаменитости. Ние како општина
аплициравме за патот Берово-Абланица и да се спои со Пехчевскиот асфалт. За да
се изработи проектот, општина Берово треба да финансира околу 54.000
сопствено учество.
Советникот Предраг Монев праша дали сите општини ќе добијат ист износ
на средства, на што градоначалникот Драги Наџински одговори дека зависно од
проектите ќе се врши распределбата на средствата, бидејќи некои општини
немаат аплицирано.
Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Советот ја
затвори расправата и ја стави на усвојување Одлуката за сопствено учество на
Општина Берово во проектот „Пристапност до туристички, историски и
археолошки локалитети и знаменитости во ИПР со цел создавање на интегрирана
туристичка понуда“.
Од присутните 15 советници, со 8 гласа ЗА, 5 ВОЗДРЖАНИ, нема советници
кои гласале ПРОТИВ, нема присутни советници кои не гласале, Советот ја усвои
Одлуката за сопствено учество на Општина Берово во проектот „Пристапност до
туристички, историски и археолошки локалитети и знаменитости во ИПР со цел
создавање на интегрирана туристичка понуда“.
16. Предлог Одлука за промена на наслов на Урбанистички план во тек на
донесување на планот од „Измена и дополна на ДУП на Берово“ во
„Изработка на ДУП на Берово за локалитет Стара Гимназија“
Претседателот на Советот отвори расправа по 16.та точка.
За подетално објаснување во однос на предложената точка која како
предлог на дневниот ред беше додадена од страна на градоначалникот, беше
повикан раководителот на Одделението за урбанизам Мишо Догазански.
Градоначалникот Драги Наџински во меѓувреме објасни дека биле на
работен состанок во Министерството за транспорт и врски и им кажале дека
насловот кој стои е премногу опширно и недефинирано, и насоки од таму се да
гласи „Изработка на ДУП на Берово за локалитет Стара Гимназија“, и треба да се
промени одлуката, за да се продолжи постаката. Измената е само во насловот,
ништо друго не се менува.
Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Советот ја
затвори расправата и ја стави на усвојување Одлуката за промена на наслов на
Урбанистички план во тек на донесување на планот од „Измена и дополна на ДУП
на Берово“ во „Изработка на ДУП на Берово за локалитет Стара Гимназија“.
Од присутните 15 советници, со 10 гласа ЗА, 3 ВОЗДРЖАНИ, нема
советници кои гласале ПРОТИВ, нема присутни советници кои не гласале,
Советот ја усвои Одлуката за промена на наслов на Урбанистички план во тек на
донесување на планот од „Измена и дополна на ДУП на Берово“ во „Изработка на
ДУП на Берово за локалитет Стара Гимназија“.
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17. Барања од институции и граѓани
*Барање од ООУ „Дедо Иљо Малешевски“ Берово за програми за
екскурзија*
-Дадена согласност и позитивно мислење на програмата за екскурзии.
*Барање од Министерство за внатрешни работи - Биро за јавна
безбедност – Сектор за внатрешни работи Штип – Надворешна
канцеларија за криминалистички работи Берово*
-Заклучок дека Советот нема надлежност и службата која го бара треба да
го достави барањето до соодветните лица кои се овластени за давање на
информации од јавен карактер.
*Барање од Влада на РМ, Министерство за земјоделство, шумарство и
водостопанство и Известување од ВС „Берово“*
-Не треба да се инволвираат помеѓу два правни субјекти кои имаат
должничко доверителски односи.
*Известување од ЈПКР „Услуга“ Берово*
-Разгледано.
18. Советнички иницијативи и прашања
-Советникот Дејан Пачемски постави прашање во однос на тоа што било
дискутирано на 19.тата седница, тоа што го споменала советничката
Јасмина Димовска, а во врска со приклучоците кои биле наплаќани од
страна на ЈПКР „Услуга“, дали постапувале и дали пријавиле нешто на
некого и некаде.
-Советничката Јасмина Димовска одговори дека не постапувале и не
пријавиле ништо.
Дневниот ред беше исцрпен, а со тоа и седницата завршена во 11:46 часот.

Бр.09-495/1
18.02.2015 година
Берово
Записничар
Зорица Ризовска
----------------------------------

Претседател на Совет
Јован Матеничарски
М.П.

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

(потпис)
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