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ЗАПИСНИК ОД 21.ТА РЕДОВНА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА
ОПШТИНА БЕРОВО
ЗАПИСНИК
од 21.та РЕДОВНА седница на Советот на Општина Берово
одржана на ден 18.02.2015 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 Градоначалникот на Општина
Берово Драги Наџински и Директорката на Домот за културата Димитар
Беровски Снежана Ајтовска.
Од Фондацијата за развој на локалната заедница од Штип, преку која
беше спроведена анкета на една од претходните седници за советниците и
дел од вработените кои работат со буџетските документи, гостин на
седницата беше Зоран Иванов.
За работата на Советот на оваа седница, Претседателот на Советот
Јован Матеничарски го предложи следниот:

ПРЕДЛОГ ДНЕВЕН РЕД:
1. Усвојување на Записник од 17-та седница на Совет на Општина
Берово;
2. Усвојување на Записник од 18-та седница на Совет на Општина
Берово;
3. Усвојување на Записник од 20-та седница на Совет на Општина
Берово;
4. Предлог Одлука за утврдување приоритет на проект Изградба на
објект “Зелен пазар” Берово за учество на јавен повик за доставување
на барања за користење на средства од ЕУ ИПА грантот за рурална
инфраструктура;
5. Предлог Одлука за давање на согласност за аплицирање на проект
Изградба на објект “Зелен пазар” Берово по Јавен повик за користење
на средства од ЕУ ИПА грантот за рурална инфраструктура;
6. Предлог Одлука за утврдување приоритет на проекти “Изградба и
реконструкција на различи улици во општина Берово“ за учество на
јавен повик за доставување на барања за користење на средства од
ЕУ ИПА грантот за рурална инфраструктура;
7. Предлог Одлука за давање на согласност за аплицирање на проекти
“Изградба и реконструкција на различи улици во општина Берово“ по
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Јавен повик за користење на средства од ЕУ ИПА грантот за рурална
инфраструктура;
8. Квартален извештај за извршувањето на буџетот за Општина Берово
за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2014 до
31.12.2014 година и образец К2 и образец К3;
9. Предлог Одлука за изменување на Одлуката за извршување на
Буџетот на Општина Берово за 2015 година;
10. Предлог Правилник за критериумите и постапката за реализација на
трансфери до Здруженија на граѓани и Фондации - корегиран;
11. Предлог Годишна Програма за работа на Домот на Културата
„Димитар Беровски“ Берово за 2015 година;
12. Предлог Програма за спроведување на општите мерки за заштита на
населението од заразни болести во 2015 година (стручен елаборат);
13. Предлог Одлука за престанок и за давање на трајно користење на
движни ствари на ОСУ „Ацо Русковски“ Берово, ООУ „Дедо Иљо
Малешевски“ Берово и ООУ „Никола Петров Русински“ с.Русиново,
Берово;
14. Предлог Одлука за престанок и за давање на трајно користење на
движни ствари на Дом на културата „Димитар Беровски“ Берово;
15. Предлог Одлука за прифаќање на иницијативата за отпочнување на
постапка за изработка на локална урбанистичка планска
документација за изградба на Стопански комплекс на КП бр.487/5,
5717/1 и 5501/1 КО Берово;
16. Предлог Одлука за прифаќање на иницијативата за отпочнување на
постапка за изработка на локална урбанистичка планска
документација вклопување на легализиран објект во Урбанистичка
документација на КП бр. 68/2 и 100 КО Берово;
17. Предлог Одлука за определување на зони во Општина Берово за
утврдување на пазарна вредност на недвижен имот;
18. Предлог Одлука за утврдување на потреба од определување на
заштитни зони за водно тело акумулација “Турија”;
19. Барања од институции и граѓани;
20. Советнички иницијативи и прашања.
Претседателот на Советот отвори расправа по предложениот дневен
ред.
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 21.та седница:

ДНЕВЕН РЕД:
1. Усвојување на Записник од 17-та седница на Совет на Општина
Берово;
2. Усвојување на Записник од 18-та седница на Совет на Општина
Берово;
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3. Усвојување на Записник од 20-та седница на Совет на Општина
Берово;
4. Предлог Одлука за утврдување приоритет на проект Изградба на
објект “Зелен пазар” Берово за учество на јавен повик за доставување
на барања за користење на средства од ЕУ ИПА грантот за рурална
инфраструктура;
5. Предлог Одлука за давање на согласност за аплицирање на проект
Изградба на објект “Зелен пазар” Берово по Јавен повик за користење
на средства од ЕУ ИПА грантот за рурална инфраструктура;
6. Предлог Одлука за утврдување приоритет на проекти “Изградба и
реконструкција на различи улици во општина Берово“ за учество на
јавен повик за доставување на барања за користење на средства од
ЕУ ИПА грантот за рурална инфраструктура;
7. Предлог Одлука за давање на согласност за аплицирање на проекти
“Изградба и реконструкција на различи улици во општина Берово“ по
Јавен повик за користење на средства од ЕУ ИПА грантот за рурална
инфраструктура;
8. Квартален извештај за извршувањето на буџетот за Општина Берово
за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2014 до
31.12.2014 година и образец К2 и образец К3;
9. Предлог Одлука за изменување на Одлуката за извршување на
Буџетот на Општина Берово за 2015 година;
10. Предлог Правилник за критериумите и постапката за реализација на
трансфери до Здруженија на граѓани и Фондации - корегиран;
11. Предлог Годишна Програма за работа на Домот на Културата
„Димитар Беровски“ Берово за 2015 година;
12. Предлог Програма за спроведување на општите мерки за заштита на
населението од заразни болести во 2015 година (стручен елаборат);
13. Предлог Одлука за престанок и за давање на трајно користење на
движни ствари на ОСУ „Ацо Русковски“ Берово, ООУ „Дедо Иљо
Малешевски“ Берово и ООУ „Никола Петров Русински“ с.Русиново,
Берово;
14. Предлог Одлука за престанок и за давање на трајно користење на
движни ствари на Дом на културата „Димитар Беровски“ Берово;
15. Предлог Одлука за прифаќање на иницијативата за отпочнување на
постапка за изработка на локална урбанистичка планска
документација за изградба на Стопански комплекс на КП бр.487/5,
5717/1 и 5501/1 КО Берово;
16. Предлог Одлука за прифаќање на иницијативата за отпочнување на
постапка за изработка на локална урбанистичка планска
документација вклопување на легализиран објект во Урбанистичка
документација на КП бр. 68/2 и 100 КО Берово;
17. Предлог Одлука за определување на зони во Општина Берово за
утврдување на пазарна вредност на недвижен имот;
18. Предлог Одлука за утврдување на потреба од определување на
заштитни зони за водно тело акумулација “Турија”;
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19. Барања од институции и граѓани;
20. Советнички иницијативи и прашања.
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 21.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 од дневниот
ред.
Бидејќи никој не се јави за дискусија, Претседателот на Советот ја
затвори расправата и го стави на усвојување Записникот од 17-та седница
на Совет на Општина Берово.
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 Записникот од 17-та седница на
Совет на Општина Берово.
2. Усвојување на Записник од 18-та седница на Совет на Општина
Берово
Претседателот на Советот отвори расправа по 2.та точка од дневниот
ред.
Бидејќи никој не се јави за дискусија, Претседателот на Советот ја
затвори расправата и го стави на усвојување Записникот од 18-та седница
на Совет на Општина Берово.
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 Записникот од 18-та седница на
Совет на Општина Берово.
3. Усвојување на Записник од 20-та седница на Совет на Општина
Берово
Претседателот на Советот отвори расправа по 3.та точка од дневниот
ред.
Бидејќи никој не се јави за дискусија, Претседателот на Советот ја
затвори расправата и го стави на усвојување Записникот од 20-та седница
на Совет на Општина Берово.
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 Записникот од 20-та седница на
Совет на Општина Берово.
Советничката Јасмина Димовска, процедурално, побара за следната
седница да им биде доставен записникот од 19.тата седница а Советот.
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Претседателот Јован Матеничарски додаде дека тие имаат доставено
записник од седницата.
Зорица Ризовска, од Одделението за правни и општи работи појасни
дека нема изготвено записник од 19.тата седница бидејќи рокот беше
пробиен и седницата не беше свикана во предвидениот рок.
Советничката Јасмина Димовска додаде дека тие доставиле записник
нивни, а за постапката подоцна да се одлучува дали е во ред или не е во ред,
бидејќи тие одржале седница и доставиле записник.
Градоначалникот Драги Наџински, како реплика на советничката
Јасмина Димовска, појасни дека не можат да бараат записник од седница
која не била одржана, затоа што временскиот рок во кој требало да се
одржи бил пробиен. Тоа што тие го доставиле до службите, службите се
должни да им го вратат назад. Тоа што доставиле се нелегитимни листови
хартија и тој се изјасни дека ќе ги задолжи службите да им ги вратат назад,
бидејќи вработените немаат обврска да им изготвуваат правни акти за
седница која не се одржала. Тој појасни дека треба да им биде јасно дека
19.тата седница не е одржана, бидејќи немало правен основ по кој требало
да се одржи и не треба да бараат нешто поради кое ќе наведат некој друг да
одговара.
Советничката Јасмина Димовска додаде дека тоа е моментално на
постапка за да се утврди.
Градоначалникот Драги Наџински одговори дека тие како советничка
група си направиле записник таков каков што си гo направиле, а
вработените од Одделението за правни и општи работи од Општината веќе
им одговориле писмено во однос на тоа, затоа што ниту имале кворум ниту
правен основ за да се држи седница, што се гледа и од самиот записник кој
го доставиле, на кој имаат добиено одговор од страна на вработените.
Претседателот Јован Матеничарски праша зошто, ако е така како што
вели тој, имаат прескокнето број во седниците.
Градоначалникот Драги Наџински одговори дека тој како претседател
на Советот треба да знае зошто е тоа така, тој такви си ги потпишувал
решенијата, тој си ги свикува седниците.
Претседателот Јован Матеничарски го праша градоначалникот како
може да оспорува дека нема кворум за седницата кога има потпишано осум
советници на записникот.
Градоначалникот Драги Наџински побара да биде донесен записникот
изготвен од страна на советничката Јасмина Димовска, кој е доставен до
администрацијата во Општината.
Записникот беше доставен, од кого можеше да се види дека на
записникот има потпишано шест советници.
Градоначалникот ги прочита гласно потпишаните советници на
доставениот записник од страна на советничката група на СДСМ, а според
што како присутни советници се водат Антонио Двојаковски, Звонко
Миовски, Гоце Ружински, Јасминка Димовска, Златко Скендерски и
Претседателот Јован Матеничарски.
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Советничката Биљана Марковска праша зошто нејзе не ја прочитал кога
и таа била присутна.
Градоначалникот Драги Наџински и одговори дека не е прочитана затоа
што не се потпишала. Тоа дали биле присутни или не, тој не може да го
знае, за него се веродостојни потписите на записникот, кој е спорен.
4. Предлог Одлука за утврдување приоритет на проект Изградба на
објект “Зелен пазар” Берово за учество на јавен повик за
доставување на барања за користење на средства од ЕУ ИПА
грантот за рурална инфраструктура
Претседателот на Советот отвори расправа по 4.та точка од дневниот
ред.
Градоначалникот Драги Наџински побара да се произнесат работните
тела, односно комисиите од Советот, да дадат свој став од одржаните
состаноци.
Претседателот Јован Матеничарски, како претседател на Комисијата за
урбанизам, објасни дека комисијата заседавала по однос на точките, и ги
разгледале предложените одлуки, по што зазеле став одлуките да бидат
усвоени. За подетално објаснување конкретно за што се работи, тој му даде
збор на градоначалникот.
Градоначалникот Драги Наџински објасни дека од страна на
Министерството за финансии е распишан јавен повик за доделување на
средства преку ИПА програмата во кој се дадени и критериумите кои треба
да бидат исполнети за да се аплицира од страна на општините. Тој објасни
дека пред три недели свикал координативен состанок на кој сакал да
присуствуваат претседателот на Советот, координаторите и комисијата за
урбанизам од страна на Советот, за да се разгледаат подетално повикот и
проектите. Од страна на советничката група на СДСМ додаде дека бил
присутен советникот Антонио Двојаковски, а од страна на советничката
група на ВМРО ДПМНЕ биле присутни советниците Дејан Пачемски, Митко
Кржовски и Предраг Монев. Заедно требало да оценат реално кои се
приоритети и да може да бидат дадени како предлог одлуки на седница и
да бидат усвоени, затоа што одлуките се потребни за во апликацијата з
добивање на средствата. Градоначалникот појасни дека Општината има
готова
техничка
документација,
односно
изготвена
проектна
документација од 2013 година за проектот Зелен Пазар, со објаснување
дека е потребен како приоритет најпрвин од аспект на елементарни услови
за хигиена, и да биде покриен пазарот, на пристојни и уредени тезги. Со
самото тоа ќе бидат разделени прехрамбените продукти од производите за
нега и облеката. Вториот проект за кој ќе се аплицира е Изградба и
реконструкција на различи улици во општина Берово, од кои едната улица
е во Берово, од спој на ул.„Маршал Тито“ со ул.„Страшо Пинџур“ до спојот
на ул.„Маршал Тито“ со ул.„Моша Пијаде“. Другата улица се наоѓа во
с.Русиново, за која жителите од с.Русиново неколку пати инсистирале
досега да биде направена, затоа што досега воопшто не е ни помислувано
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ниту пак нешто е направено на таа улица. Овие два проекти заедно имаат
вредност некаде приближно околу 260.000,оо евра. Тој додаде дека можат
да го погледнат јавниот повик како материјал кој го имаат добиено, за да
ги согледаат потребните критериуми кои треба да бидат исполнети за да се
добијат средствата.
Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Советот ја
затвори расправата и ја стави на усвојување предлог одлуката.
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 Одлуката за утврдување
приоритет на проект Изградба на објект “Зелен пазар” Берово за учество на
јавен повик за доставување на барања за користење на средства од ЕУ ИПА
грантот за рурална инфраструктура.
5. Предлог Одлука за давање на согласност за аплицирање на
проект Изградба на објект “Зелен пазар” Берово по Јавен повик за
користење на средства од ЕУ ИПА грантот за рурална
инфраструктура
Претседателот на Советот отвори расправа по 5.та точка од дневниот
ред.
Бидејќи никој не се јави за дискусија, Претседателот на Советот ја
затвори расправата и ја стави на усвојување предлог одлуката.
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 Одлуката за давање на
согласност за аплицирање на проект Изградба на објект “Зелен пазар”
Берово по Јавен повик за користење на средства од ЕУ ИПА грантот за
рурална инфраструктура.
6. Предлог Одлука за утврдување приоритет на проекти “Изградба
и реконструкција на различи улици во општина Берово“ за
учество на јавен повик за доставување на барања за користење
на средства од ЕУ ИПА грантот за рурална инфраструктура
Претседателот на Советот отвори расправа по 6.та точка од дневниот
ред.
Претседателот Јован Матеничарски појасни дека објаснувањето на
градоначалникот се однесува и на оваа точка, а ставот на комисијата за
урбанизам исто така важи и за овие точки, кои се однесуваат на изградбата
на улици.
Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Советот ја
затвори расправата и ја стави на усвојување предлог одлуката.
Од присутните 15 советници, со 15 гласа ЗА, нема советници кои се
ВОЗДРЖАНИ, нема советници кои гласале ПРОТИВ, нема присутни
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советници кои не гласале, Советот ја усвои Одлуката за утврдување
приоритет на проекти “Изградба и реконструкција на различи улици во
општина Берово“ за учество на јавен повик за доставување на барања за
користење на средства од ЕУ ИПА грантот за рурална инфраструктура.
7. Предлог Одлука за давање на согласност за аплицирање на
проекти “Изградба и реконструкција на различи улици во
општина Берово“ по Јавен повик за користење на средства од ЕУ
ИПА грантот за рурална инфраструктура
Претседателот на Советот отвори расправа по 7.та точка од дневниот
ред.
Бидејќи никој не се јави за дискусија, Претседателот на Советот ја
затвори расправата и ја стави на усвојување предлог одлуката.
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 Одлуката за давање на
согласност за аплицирање на проекти “Изградба и реконструкција на
различи улици во општина Берово“ по Јавен повик за користење на
средства од ЕУ ИПА грантот за рурална инфраструктура.
8. Квартален извештај за извршувањето на буџетот за Општина
Берово за извештајниот период (кумулативно) за квартал од
01.01.2014 до 31.12.2014 година и образец К2 и образец К3
Претседателот на Советот отвори расправа по 8.та точка од дневниот
ред.
Советникот Звонко Миовски, како претседател на комсијата за
финансии, појасни дека кварталниот извештај бил детално разгледан на
состанокот на комисијата кој се одржал на 16.02. на кој биле присутни
советниците Звонко Миовски, Антонио Двојаковски и Дамјан Црвенковски,
а исто така на состанокот присуствувале и Градоначалникот Драги
Наџински и Раководителот на Одделението за финансиски прашања
Звонко Пекевски. Образложението на раководителот било дека се
задоволни од прибирањето на средствата во приходниот дел, кои се
приберени некаде околу 81%, што претставува задоволително ниво, а
расходниот дел е реализиран некаде околу 78%, смета дека задоволуваат
критериумите.
Претседателот Јован Матеничарски постави прашање, во програмата Њ,
противпожарна заштита, средствата од блок дотациите не се реализирани,
биле реализирани само некаде околу 3 милиони и 500 илјади денари.
Градоначалникот Драги Наџински одговори дека минатата година
заминал во пензија еден од вработените во ТППЕ и средствата кои се
добиваат како дотација од министерството за плата не можат да се трошат
за друга намена. Износот на платата кој се надоместува од блок дотациите
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е помалку реализиран, односно за еден вработен помалку.
Претседателот Јован Матеничарски зошто од основниот буџет се
исплаќаат плати за ТППЕ доколку имало средства од дотациите за плати.
Градоначалникот Драги Наџински одговори дека во основниот буџет е
предвидена ставка од која е отпочната исплата и не може средствата да
бидат пренасочени за друга намена освен за плата, бидејќи со закон не е
дозволено дотациските средства кои се предвидени за плата да се
пренасочуваат за друга намена.
Претседателот Јован Матеничарски додаде дека градоначалникот
споменал дека имаат средства за плата од блок дотациите, зошто тогаш се
исплаќаат средства од основниот буџет, кога ги има средствата од блок
дотациите.
Градоначалникот Драги Наџински одговори дека немало распишано
оглас, туку дури сега е распишан оглас.
Претседателот Јован Матеничарски констатираше дека тоа значи и оваа
година ќе бидат трошени средствата од основниот буџет, на што
градоначалникот потврдно одговори, појаснувајќи дека нововраотениот е
примен по друг оглас.
Претседателот Јован Матеничарски побара објаснување за ставката 482
од образецот К2, каде 4.910.000,оо денари се преостанати за плаќање.
Градоначалникот Драги Наџински одговори дека тековно добро се
сервисираат обврските, моменталната состојба е намалена од 11 милиони
на 5 милиони, така да тие тековно се менуваат и намалуваат. Доколку е
примена некоја тековна ситуација на крајот на годината, нормално е дека
побарувањата покасно ќе се реализираат и доколку времените ситуации
или завршните ситуации биле доставени порано, ќе биле реализирани
порано. Од комисијата за попис за наредна седница ќе добијат листа со
некои долгови кои ќе треба да бидат отпишани, бидејќи се работи за
долгови кон правни субјекти кои веќе не постојат или пак фирми кои
згаснале со работа. Со новиот закон за финансиска дисциплина, обврзани
сме да реализираме само толку обврски според договори за кои имаме
пријавено обврски кон министерството за финансии. Се работи за тековно
работење која е тековна моментална ситуација.
Претседателот Јован Матеничарски побара објаснување и за ставката
капитални приходи, каде реализацијата е речиси само 50%, односно
приходи се 18.160.000,оо денари.
Градоначалникот Драги Наџински посочи дека во таа ставка е сметано
на продажбата на градежно земјиште и овде исто така биле предвидени и
средствата од концесии, кои не се наплатени таа година, поточно се
работело за рудникот Огражден, планираните средства од продажба и
концесии, а всушност не се реализирани.
Бидејќи никој не се јави за дискусија, Претседателот на Советот ја
затвори расправата и го стави на усвојување извештајот заедно со
обрасците К2 и К3.
Од присутните 15 советници, со 11 гласа ЗА, 4 ВОЗДРЖАНИ, нема
советници кои гласале ПРОТИВ, нема присутни советници кои не гласале,
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРАВНИ И ОПШТИ РАБОТИ, ОПШТИНА БЕРОВО
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Советот го усвои Кварталниот извештај за извршувањето на буџетот за
Општина Берово за извештајниот период (кумулативно) за квартал од
01.01.2014 до 31.12.2014 година и образец К2 и образец К3.
9. Предлог Одлука за изменување на Одлуката за извршување на
Буџетот на Општина Берово за 2015 година
Претседателот на Советот отвори расправа по 9.та точка од дневниот
ред.
Советникот Звонко Миовски, како претседател на комисијата за
финансирање појасни дека на состанокот на комисијата им било објаснето
дека се работи за усогласување на одлуката со насоките од Министерството
за финансии.
Претседателот
Јован
Матеничарски
постави
прашање
до
градоначалникот, дали се работи за законска одредба, или одлуката се
менува само врз основа на известување од министерството.
Градоначалникот Драги Наџински појасни дека известувањето го имаат
добиено како материјал, во кое од страна на министерството е укажано да
се направи измена во член 19, каде стои дека вработувањето во
општинската администрација се врши согласно актите за внатрешна
организација и систематизација на општината, за кои се обезбедени
средства во буџетот на општината и градоначалникот дава писмено
известување за обезбедените средства, локалните и јавните установи од
областа на образованието, културата и социјалната заштита кои се
финансирани со блок дотации ќе можат да вработуваат доколку се
обезбедени средства во буџетот на Република Македонија, за што писмено
известување дава министерот за финансии врз основа на барање од страна
на градоначалникот на Општината, до надлежното министерство за
потребата од вработување во локалните јавни установи со соодветна
документација. Тој појасни дека во старата одлука се давало поголема
можност, едноставност и флексибилност на градоначалникот. Сега ќе
можат да се вработуваат значи само лица за кои е добиено писмена
согласност по претходно поднесено барање. Со ова укажување, се укажува
на тоа дека градоначалникот повеќе не може да дава согласност за
врабтување во установите кои се единки кориснички на буџетот, како што
било претходно во претходната одлука, односно правата се децидно
скратени на градоначалникот.
Советничката Биљана Марковска побара пауза од пет минути.
По завршувањето на паузата, беше продолжено со седницата.
Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Советот ја
затвори расправата и ја стави на усвојување предлог одлуката.
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 изменување на Одлуката за извршување на
Буџетот на Општина Берово за 2015 година.
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10.
Предлог Правилник за критериумите и постапката за
реализација на трансфери до Здруженија на граѓани и Фондации
– корегиран
Претседателот на Советот отвори расправа по 10.та точка од дневниот
ред.
Советникот Звонко Миовски објасни дека правилникот е разгледан на
состанокот на комисијата, и имаат став дека во делот за човечки ресурси,
критериумите се многу строги. Тој смета дека со вакви критериуми ниедно
здружение или спортско друштво нема да може да ги исполни
критериумите и смета дека оваа точка треба да биде променета, за да може
секој да си регистрира здружение и да работи со деца, па да се докажат ако
имаат резултати и ако имаат масовност. Друга негова замерка е дека треба
да се раздвојат и разграничат здруженијата од спортските клубови и
училишните спортови. Трета негова замерка за спроведувањето на
постапките, согласно правилникот, да не ја формира комисијата
градоначалникот, туку Советот си има формирано комисија за буџетот и
таа да си работи по поднесените барања.
Советникот Антонио Двојаковски даде конкретен предлог, сметајќи
дека е грешка, предложи да се раздвојат спортските друштва од
училишните. За оние кои се натпреваруваат во регионалните лиги, секако
дека треба да има VII 1 степен, но за училиштата, да се донесе друг
праилник според кој советот ќе одлучува како и дали ќе се финансираат.
Спортските друтва се друштва кои треба да се натпреваруваат во лигите, а
училишните друштва се на доброволна база и влегуваат во училишните
федерации. Такви школи функционираат и во другите градови, но немаат
лиценцирани тренери. Лиценците ги издаваат федерациите, треба да бидат
разграничени од училишните.
Градоначалникот Драги Наџински, се обрати кон советникот Звонко
Мивски, дека многу му замерил, а всушност се работи за дадени забелешки,
а не замерки. Во однос на пртходните две дискусии, тој објасни дека
зборува за здруженија, кои се регистрирани во Централен Регистар на РМ.
Дали тие се спортски друштва, или имаат и други пријавени дејности, не е
важно, правото на оглас е кон сите здруженија кои се регистрирани во
Централен Регистар. Од регистрираните здруженија се бара доказ дека и
тие имаат нивни сопствен извор на финансирање, се бара да достават
програма, и врз основа на нивниот буџет, да се види колку средства да им
се доделат. Ако тие немаат никаков буџет, средствата доделени од
општината нема да бидат доволни за да функционираат. Исто така се бара
од здруженијата да докажат дека ги пријавуваат своите сопствени приходи,
за да се знае дека не работат на црно, односно, Општината не смее да си
дозволи да финансира такви здруженија кои не си ги пријавуваат
приходите, бидејќи сепак Општината е таа која работи со средствата на
граѓаните. Во однос на училишните клубови, тој појасни дека и тие се
здруженија и немаат ништо заедничко со училиштата, бидејќи се посебен
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРАВНИ И ОПШТИ РАБОТИ, ОПШТИНА БЕРОВО
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правен субјект и не се под надлежност на училиштата, но имаат право да се
натпреваруваат во спортската училишна федерација или во одредениот
спорт во федерацијата на РМ. Треба да имаат лице кое стручно ќе ги
надградува, треба да биде стручен тренер, и не само во областа на спортот,
има и други мерки, има педагошки, социјални и други мерки.
Критериумите предложени такви какви што се, не се воопшто строги,
бидејќи им се овозможува на децата и вон училиштето да се надградуваат.
Ако даваме средства на лице кое нема никаква педагошка образовна
диплома, може да се направи детето да биде добар одбојкар, но нема да
биде детето социјално и педагошки воспитано, бидејќи на таков тренер тие
области не му се познати. Така треба да се образуваат децата од најмали
нозе, затоа ни се потребни соодветни лица. Во однос на лиценцата, не ја
бараме лиценцата од физичкото лице, туку од регистрираното здружение
дека е регстрирано за таква дејност, како што има регистрирани училишта
за странски јазик, како што има лиценцирани школи за фудбал,
лиценцирани школи за ракомет, треба да биде со лиценца. Не може на секој
да му текне да си направи школа за било што да е, и да бара пари од
Општината. Правилникот е многу педагошки направен, консултации при
изготвувањето на истиот се направени со педагози, стручни лица,
експерти. Советот не може да менаџира со буџетот, за тоа одговара
градоначалникот. Советот не го прашувате зошто и колку се реализирани
ставките во буџетот, тоа го дискутиравме на претходната точка за
кварталниот извештај, и градоачалникот е тој што одговара за
менаџирањето на буџетот. За да не се кочат работите, треба да се усвои
правилникот за да се работи по него. Тој како градоначалник може да
работи, бидејќи има начин на кој се работи законски, а се доделуваат
средства, а Советот нема да може да доделува законски средства без тој
правилник.
Советникот Антонио Двојаковски појасни дека не навлегува во
финансиите на здруженијата, тоа не е воопшти важно за оваа дискусија,
туку спорно е тоа што во правилникот не се бара за спортските друштва да
поседуват лиценца, туку се бара од спортските друштва да имаат тренер со
соодветна лиценца. И да се оддели училишниот спорт од здруженијата. Во
училиштата тие имаат секции, дополнителни активности, ние зборуваме за
здружение, и во финансискиот дел потполно се согласува. Тој предлага да
се одделат училиштата кои на доброволна основа се отворени, тие доколку
се натпреваруваат, самата федерација ќе им бара лиценца, а не ние.
Финансии треба да имаат и финансиска конструкција. Нема да можат да
формираат школа ако немаат соодветна лиценца.
Градоначалникот Драги Наџински појасни дека може секој се’ да
формира, тие нема да исплаќаат средства. Но кога ќе достават барање и
програма, ако не се лиценцирани и пријавени и да го имаат стекнато
правото за да можат да учат деца, кој ќе им дозволи да се учат и воспитваат
деца на црно? Но доколку се имаат регстрирно, ќе можат да се пријавуваат
и на натпревари, и тие ќе исполнуваат соодветни критериуми. Не може да
се дозволи на некој кој нема соодветно образование да ги воспитува
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децата.
Советникот Предраг Монев појасни дека смета дека треба да се разреши
проблемот со кој се соочуваат кога зборуваат за критериуми. Тој додаде
дека тие не прават забрана за некој да формира школа, бидејќи школа може
да формира секој, без разлика на тоа дали е образован или необразован,
или е доктор на науки. Ќе ја формира школата по постапка која е
предвидена со закон. Во правилникот се бара критериум за средствата да
бидат доделени на места каде има компетентност, бидејќи тие како Совет
треба дa утврдат дали таа школа е компетентна или не е компетентна да ги
земе средствата. Ако нема добар критериум, може да дојде ред да се
фаворизираат школи кои реално не ги исполнуваат критериумите и не се
соодветни, туку да им бидат доделени средствата само по основ ако ги
симпатизираме или не ги симпатизираме. Лични пријатели на пример, ќе
можат да добијат средства, но ако некој се замерил со нас нема да добие. За
да се заштитиме самите себе, треба да го отстраниме тоа, и да најдеме
реални критериуми кои ќе бидат соодветни. Треба да се направ нешто
реално, со кое вистинските луѓе ќе добијат, без политичка поддршка, без
лична поддршка, по критериуми кои сите заедно ќе ги прифатиме. Ако
фаворизираме неквалитетни кадри кои самите себеси се прецениле, нема
да имаме спорт и децата нема да ги води лош кадар. Да се заштитиме и ние
како советници и да бидеме реални.
Советникот Звонко Миовски постави прашање до градоначалникот по
кој основ лани е направена пренамена за 80.000,оо денари, кога се
организираше приватна екскурзија, децата се сместуваа приватно по
фамилии се пренаменија 80.000,оо денари. Ако со овие средства може да се
купи по некој дрес или маица, зошто да не им се помогне.
Советникот Предраг Монев додаде дека тогаш немало критериуми и
правилник. Не е тоа спорно да им се помогне на децата.
Советникот Антонио Двојаковски додаде дека тој не сака да навлегува
детално, меѓутоа праша дали седмиот степен на образование е гаранција за
успешност. Може да биде предлог и салата да се издава на користење, и тоа
е некој вид на помош.
Советникот Предраг Монев појасни дека не е од голема важност да биде
со високо образование седми степен, меѓутоа, кога се доделуваат средства
за школите, критериумите треба да гласат и успеси на спортското друштво.
Исто е и да имаат три успешно реализирани проекти. Дури може да се каже
во бодувањето доколу е високо образовано лицето, ќе му се дадат повеќе
поени или обратно, доколку пак не е, тие поени може да и надокнади со
постигнатите успеси. Сепак треба да постојат критериуми за тие што ќе ги
добијат средствата да ги научат децата што ќе тренираат.
Советникот Дејан Пачемски појасни дека во правилникот е наведено
дека за спортските друштва тренерите треба да имаат соодветна лиценца
за соодветниот спорт, или лице кое има завршено седми степен, значи да
биде тренерот или со лиценца или со завршен седми степен. Тоа го имаат
сите тие кои досега биле споменувани.
Советничката Биљана Марковска се надоврза, додавајќи дека пишува во
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правилникот - треба да имаат тренер со соодветна лиценца за соодветниот
спорт или лице кое има завршено педагошки факултет и кое се води како
дипломиран професор по физичко воспитување. Тие што завршиле
педагошки факултет не се дипломирани професори по физичко, туку се
водат како одделенски наставник и предучилишни. Има разлика помеѓу
тие што завршиле педагошки факултет и тие што дипломирале на физичка
култура, па ако веќе се оди и кон воспитно образовен процес, тогаш тие со
педагошки факултет треба да ги учат само децата до петто одделение.
Таков тренер би можело само деца до петто одделение да тренира.
Градоначалникот Драги Наџински појасни дека кој до кога може да
воспитува, не се дискутира во правилникот, туку само која стручност треба
да ја има лицето ангажирано во здружението. Потоа ако ценат децата дека
сакаат да станат професионалци, ќе си најдат соодтевен тренер. Во
контекст на нејзината дискусија, градоначалникот ја праша советничката
Биљана Марковска зошто сопственикот на авто школата во која таа е
вработена не ангажирал некое друго лице, туку баш нејзе ја ангажирал.
Затоа што таа била соодветна.
Советничката Биљана Марковска појасни дека тоа е со закон
регулирано.
Градоначалникот Драги Наџински појасни дека општинскиот инспектор
за образование им појаснил дека се работи за такви лица. Сигурно дека има
закон кој тоа го регулира. Има уредби за научните полиња. Средствата кои
ги имаме во буџетот треба да бидат пренасочени во вистинските друштва,
чија крајна цел е да бидат воспитна организација, а не да се распределуваат
на тие што формирале школа.
Претседателот Јован Матеничарски се надоврза на дискусијата во врска
со член 5 од правилникот во кој е наведено дека градоначалникот ја
формира комисијата. Советот има надлежност за формирање на комисиите,
и за повремените и за постојаните. Тој праша каде пишува дека
градоначалникот формира комисии?
Градоначалникот Драги Наџински одговори со прашање каде пишува
дека Советот формира комисија за распределба на средства од буџетот.
Претседателот на Советот Јован Матеничарски одговори дека Советот
формира комисија за финансирање и буџет.
Градоначалникот Драги Наџински појасни дека Советот формира таква
комисија, ама за донесување на буџетот, бидејќи Советот го усвојува
буџетот, а градоначалникот е тој што менаџира со буџетот.
Претседателот на Советот Јован Матеничарски додаде дека затоа нема
да го изгласаат, бидејќи секаде е градоначалникот.
Градоначалникот Драги Наџински додаде дека не мора да го изгласаат,
нека го стави правилникот на усвојување и завршена работа, доколку смета
тој како претседател дека е исцрпена дискусијата. Таква комисија за
раскрчмување на пари нема ни по статут, ни по деловник.
Претседателот Јован Матеничарски се обрати кон советниците Звонко
Миовски и Антонио Двојаковски кои дадоа конкретни предлози, да ги
повторат уште еднаш, за да ги запише и да ги даде на гласање.
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Советникот Антонио Двојаковски побара пауза од 10 минути.
Градоначалникот Драги Наџински, како предлагач на правилникот, го
повлече од дневнот ред.
По завршувањето на паузата, седницата беше продолжена.
11.
Предлог Годишна Програма за работа на Домот на
Културата „Димитар Беровски“ Берово за 2015 година
Претседателот на Советот отвори расправа по 11.та точка од дневниот
ред. Тој даде апел до претседателите на комисиите си ги свикуваат редовно
состаноците на комисиите, за да доаѓаат на седница со пречистен став, а
дискусиите да ги црпат на состаноците на комисиите.
На расправата за оваа дискусија присутна беше директорката на Домот
на Културата „Димитар Беровски“ Снежана Ајтовска.
Советничката Биљана Марковска посочи на тоа дека во програмата е
наведено дека работата на домот на културата се базира врз проекти и
програми од страна на Министерството за култура, ама од 2005-та година
Домот на Културата се судрил со нови начини на работа.
Директорката Снежана Ајтовска одговори дека до 2005 година Домот на
Културата бил дел од Министерството за култура, а од тогаш наваму, е
општинска установа и е во надлежност на општината.
Советничката Биљана Марковска додаде дека во однос на минатата
година, во делот драмска секција е проширена програмата, па праша дали
отпочнала со работа драмската секција.
Директорката Снежана Ајтовска одговори дека се’ уште не отпочнала со
работа секцијата, во преговори се да се најде човек кој ќе ја организира таа
секција, па прават координација со директорката на основното училиште
да се види колку деца се заинтересирани и кој може да ја води таа секција,
да не биде само културно уметничкото друштво, туку да се разработи и таа
секција, затоа што во другите градови каде што веќе функционира таа
секција има активности и ќе добиваат покани и тие за да настапуваат и да
присуствуваат.
Советничката Биљана Марковска посочи на тоа дека минатата година
имале активност во програмата да биде издаден поетски алманах и да биде
отпечатен роман.
Директорката Снежана Ајтовска одгoвори дека претходната година не е
реализирано, а за проектите кои ги праќаат до Министерството за култура
се надеваат дека ќе им бидат одобрени, во однос на таа поетска читанка се
е во финансискиот дел.
Советничката Биљана Марковска за КУД забележи дека се ангажирани
нови надворешни соработници.
Директорката Снежана Ајтовска потврди дека од февруари месец имаат
промена, ангажирано е друго лице, а начинот на работа е исти. Ангажиран е
Методи Скендерски, студент, кој го студира токму тоа што на нив им е
потребно, кореографија и етнологија, и самиот свири на повеќе
инструменти и е дете кое е школувано за така и му е позната работата.
Досега се одржани две проби со него и децата се задоволни од него, а тоа е
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доста важно бидејќи КУД брои над 200 деца од кои над 50 деца се од селата.
Советникот Предраг Монев додаде дека сега имаат и сала во бизнис
инубаторот, за изведба на драмски претстави ќе им биде олеснето.
Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Советот ја
затвори расправата и ја стави на усвојување годишната програма.
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 Годишната Програма за работа
на Домот на Културата „Димитар Беровски“ Берово за 2015 година.
12.
Предлог Програма за спроведување на општите мерки за
заштита на населението од заразни болести во 2015 година
(стручен елаборат)
Претседателот на Советот отвори расправа по 12.та точка од дневниот
ред.
Претседателот Јован Матеничарски постави прашање од кој е доставена
оваа програма.
Зорица Ризовска, од Одделението за правни и општи работи одговори
дека програмата е доставена од страна на Јавната Здравствена Установа
Центар за јавно здравје Кочани. Од нивна страна нема лице кое ќе ја
образложува програмата, бидејќи тоа е програма по која ЈЗУ работат секоја
година, а се однесува за повеќе општини.
Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Советот ја
затвори расправата и ја стави на усвојување програмата.
Од присутните 15 советници, со 14 гласа ЗА, 1 ВОЗДРЖАН, нема
советници кои гласале ПРОТИВ, нема присутни советници кои не гласале,
Советот ја усвои Програмата за спроведување на општите мерки за
заштита на населението од заразни болести во 2015 година (стручен
елаборат).
13.
Предлог Одлука за престанок и за давање на трајно
користење на движни ствари на ОСУ „Ацо Русковски“ Берово, ООУ
„Дедо Иљо Малешевски“ Берово и ООУ „Никола Петров Русински“
с.Русиново, Берово
Претседателот на Советот отвори расправа по 13.та точка од дневниот
ред.
Анита Пуреовска, Раководител на Одделение за правни и општи работи,
појасни дека се работи за книгите кои се дадени на Општината и за да не се
водат книговодствено кај нас, бидејќи Владата ги има преотстапено на нас,
ние им ги преотстапуваме на нив да си ги земат на трајно користење.
Зорица Ризовска појасни дека на Општината книгите се преотстапени со
договори, во кои е наведено дека се даваат на трајно користење на
Општината за потребите на училиштата и за Домот на културата.
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Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Советот ја
затвори расправата и ја стави на усвојување предлог одлуката.
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 Одлуката за престанок и за
давање на трајно користење на движни ствари на ОСУ „Ацо Русковски“
Берово, ООУ „Дедо Иљо Малешевски“ Берово и ООУ „Никола Петров
Русински“ с.Русиново, Берово.
14.
Предлог Одлука за престанок и за давање на трајно
користење на движни ствари на Дом на културата „Димитар
Беровски“ Берово
Претседателот на Советот отвори расправа по 14.та точка од дневниот
ред.
Бидејќи никој не се јави за дискусија, Претседателот на Советот ја
затвори расправата и ја стави на усвојување предлог одлуката.
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 Одлуката за престанок и за
давање на трајно користење на движни ствари на Дом на културата
„Димитар Беровски“ Берово.
15.
Предлог Одлука за прифаќање на иницијативата за
отпочнување на постапка за изработка на локална урбанистичка
планска документација за изградба на Стопански комплекс на КП
бр.487/5, 5717/1 и 5501/1 КО Берово
Претседателот на Советот отвори расправа по 15.та точка од дневниот
ред. Тој, како претседател на комисијата за урбанизам појасни дека оваа
одлука еднаш веќе е усвоена, меѓутоа со погрешена бројка на катастарската
парцела, па сега се усвојува истата одлука, само со исправената грешка.
Комисијата зазеде став да се усвјат и оваа и следната одлука.
Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Советот ја
затвори расправата и ја стави на усвојување предлог одлуката.
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 Одлуката за прифаќање на
иницијативата за отпочнување на постапка за изработка на локална
урбанистичка планска документација за изградба на Стопански комплекс
на КП бр.487/5, 5717/1 и 5501/1 КО Берово.
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16.
Предлог Одлука за прифаќање на иницијативата за
отпочнување на постапка за изработка на локална урбанистичка
планска документација вклопување на легализиран објект во
Урбанистичка документација на КП бр. 68/2 и 100 КО Берово
Претседателот на Советот отвори расправа по 16.та точка од дневниот
ред. Тој појасни дека се работи за Владо Методиев, за парцели кои се
надвор од урбанистички план, каде што има викендица.
Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Советот ја
затвори расправата и ја стави на усвојување предлог одлуката.
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 Одлуката за прифаќање на
иницијативата за отпочнување на постапка за изработка на локална
урбанистичка планска документација вклопување на легализиран објект
во Урбанистичка документација на КП бр. 68/2 и 100 КО Берово.
17.
Предлог Одлука за определување на зони во Општина
Берово за утврдување на пазарна вредност на недвижен имот
Претседателот на Советот отвори расправа по 17.та точка од дневниот
ред.
Советникот Звонко Миовски како претседател на комисијата за
финансирање, појасн дека комисијата ја разгледувала одлуката и се работи
за определување на зони во Општината за утврдување на пазарна вредност
на недвижен имот, односно се јавува диспаритет кога Општината откупува
и кога го продава градежното земјиште, за да се направи балансирање и
усогласување на сумите. Став на комисијата е да се поддржи одлуката.
Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Советот ја
затвори расправата и ја стави на усвојување предлог одлуката.
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 определување на зони во Општина Берово за
утврдување на пазарна вредност на недвижен имот.
18.
Предлог Одлука за утврдување на потреба од
определување на заштитни зони за водно тело акумулација
“Турија”
Претседателот на Советот отвори расправа по 18.та точка од дневниот
ред. Тој појасни дека Турија е од Безгаштево надолу и потребно е да се
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определи заштитна зона, заради заштита на акумулацијата. Се работи за
три Општини кои треба да донесат одлуки, Општините Василево, Струмица
и Берово.
Бидејќи никој не се јави за дискусија, Претседателот на Советот ја
затвори расправата и ја стави на усвојување предлог одлуката.
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 Одлуката за утврдување на
потреба од определување на заштитни зони за водно тело акумулација
“Турија”.
19.

Барања од институции и граѓани

*Барање од МПЦ Повардарска Православна Црква*
-Став на Советот е дека немаат и не се предвидени средства за таква
намена во буџетот за барања од други општини.
*Барање од МЗ Будинарци*
-Став на Советот е дека настанот веќе поминал пред одржувањето на
седницата и барањето за паричн средства се одбива.
*Барање од ЗГ Ратевски Бамбурци*
-Став на Советот е дека настанот веќе поминал пред одржувањето на
седницата и барањето за парични средства се одбива.
*Известување од ЈПКР „Услуга“ Берово за блокирана сметка*
-Известувањето е разгледано.
*Барање од група граѓани од с.Русиново*
-Барањето од страна на Советот на Општина Берово е препратено до
Одделението за комунални дејности при Општина Берово, за понатамошно
разгледување. Советот на Општина Берово констатираше дека
Одделението за комунални дејности треба да се задолжи да излезе на терен
и да достави записник од увид на теренот, односно да даде предлог за
решавање на проблемот. Записникот ќе биде доставен до подносителите на
барањето од страна на Одделението за комунални дејности, и ќе се достави
и до Советот на Општина Берово како материјал за наредната седница, како
известување за постапувањето по ова барање.
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*Известување од Ванчо и Милан Самарџиски*
-Градоначалникот на Општина Берово има донесено Решение за
формирање на Комисија која има за задача да ја спроведе постапката на
Јавна анкета и Јавна презентација по планот за „Измена и дополна на
Детален Урбанистички План на Берово“, за дел од урбан блок 11 –
централно градско подрачје во Берово, и да подготви Записници и
Извештај за постапувањето по доставените забелешки, како и Известување
за спроведената постапка по Предлог планот, за да продолжи постапката за
донесување на планот. По завршувањето со работа на Комисијата, и по
изготвувањето на потребните акти од нивна страна, ќе се достави и до
подносителте на известувањето писмено известување од страна на
Општината.
*Барање од Џамиски Одбор на Исламска Верска Заедница*
-Советот на Општина Берово го одбива барањето затоа што нема
надлежност за ослободување од плаќање на надоместок за уредување на
градежно земјиште, бидејќи се работи за законски уредени обврски на
граѓаните.
*Барање од Синдикална Организација на ЈПКР Услуга Берово*
-Советникот Дејан Пачемски се произнесе дека смета дека треба да се
потегне некоја иницијатива од страна на Советот на Општината, да се
формира некое работно тело, затоа што сите тие се засегнати со тоа
претпријатие. Знаат од каде им произлегуваат проблемите, а свесни се и
колкав трошок им прави пречистителната станица. Тој предложи да се
состанат во текот на неделата или наредната недела советниците или да се
направи координативно тело од Советот и да се повикаат претставници од
претпријатието и од синдикалната организација за да се изнајде некое
решение.
Претседателот Јован Матеничарски појасни дека предмет на потсмев
била санационата програма кај нив на седница на Советот, доставена од
страна на ЈПКР. Имаат стручен тим, правници, градежници, економисти и
треба да направат санациона програма со конкретни предлози. Тие само
бараат пари, речиси на секоја седница.
Советникот Дејан Пачемски додаде дека е очигледно дека им е потребна
помош од страна на советниците.
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Советникот Антонио Двојаковски појасни дека тие еднаш веќе
формирале координативно тело. Тоа е барање од синдикатот, а не од
претпријатието. Тој додаде дека советниците горе во ЈПКР се презентирани
како кочничари и тие се виновни за задолжувањето на претпријатието. Таа
средба е замислена како состанок помеѓу советниците и синдикалната
организација, без раководството на ЈПКР. Тој додаде дека се согласува со
ставот на претседателот дека е потребно да си изготват добра санациона
програма, со добра финансиска конструкција. Тие како советници се
расположени да разговараат, меѓутоа со глава во ѕид не се решава ништо.
Тоа претпријатие на сите им значи, посебо на советницте, како основачи на
претпријатието.
Советникот Предраг Монев додаде дека нема седница а да не се
разговара за ЈПКР, меѓутоа и факт е дека втора година ќе помине, а тие како
Совет ништо и не направиле за да се помогне на тоа претпријатие и, ќе ја
сносат одговорноста, без разлика на се, затоа што нешто конкртно не е
направено. Формирани биле групи, настанале замерки помеѓу директорот
на ЈПКР и помеѓу советниците, и затоа, тој предложи сериозно да се седне и
да се даде некоја иницијатива од нивна страна како советници. Вината не
може да се префрла само на претпријатието. Потребно е да се седне со УО и
да се дадат предлози и од нивна страна и од страна на советниците. Во тие
услови во кои работи тоа претпријатие моментално, факт е дека не може да
функционира, а и советниците не помагаат за да функционира, затоа што
не им ги усвојуваат одлуките кои им се потребни. Факт е дека и
пречистителната станица е трошок, меѓутоа таа пречистителна станица ќе
постои, тие се тие што ја имаат наследено и сносат одговорност како
советници. Може да се направи уште еден потег од страна на Советот,
според него, по двајца членови од светничките групи, претседателот на
Советот, членови и од Управниот и Надзорниот Добро на ЈПКР, и барем, ако
не ништо друго, да се поразговара и да се согледаат и нивните ставови и
ако е потребно, не мора да присуствува ни директорот, важно е да се
изнајде некој начин. Во тоа претпријатие вработени се 82 семејства, грев е
да не земат плата за нова година, а тој грев е воедно грев и на советниците,
да не биде истата стуација и за велигден. Ниту еден од вработените не е
виновен за настанатата ситуација, затоа што тие, и покрај сите проблеми
кои ги имаат, сепак испорачуваат чиста вода за пиење, разнесуват сметки
по куќите, го исфрлаат ѓубрето редовно во деновите во кои е предвидено. А
тие како советници само да се зафркаваат и да мислат дека немаат
одговорност, а всушност имаат. Мора да се седне и да се помогне на тоа
комунално претпријатие.
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Советникот Гоце Ружински додаде дека сето тоа е во ред, но за време на
избори, да се исклучи тоа комунално претпријатие од кампањата, затоа
што тогаш сите шефови од таму се по ридовите.
Советникот Предраг Монев одговори дека си има законски одредби
според кои е определено кој што треба да прави. Тие не се тие што
одлучуваат за тоа, тие се тука како советници да сносат одгворност и да
регулираат некои други работи. Штом се плаќа ѓубрарина во сметките,
претпријатието е должно да го исфрли ѓубрето. Ако со некоја одлука од
страна на Советот е преоптеретено тоа претпријатие, мора како советници
да превземат одговорност. Предлогот е тој, да се разговара.
Советникот Звонко Миовски додаде дека за него проблем постои и
според него, потребно е да се направи првин добра финансиска
конструкција и да се согледаат кои се најголеми проблеми и најголеми
трошоци. Да направат добра санациона програма од која ќе се појде.
Советникот Предраг Монев појасни дека таа група што ќе ја формираат
од Советот ќе им појасни каква санациона програма ќе треба да направат,
за да не ги срамат на седниците со таа која што беше разгледувана.
Советникот Звонко Мивски додаде дека доколку тоа претпријатие не е
во состојба да работи со 90 вработени, подобро нека работи со 60
вработени, отколку никој да не зема плата.
Советникот Предраг Монев појасни дека ако формираат група, таа група
од советници може да даде и таков предлог, наместо да бидат 82, да
работат 71, што не мора да значи дека предлогот ќе ни биде прифатен. Тие
нека предложат кои фактори им се нерофитабилни и нека си одлучат што
треба да направат.
Советничката Благица Русковска предложи доколку може да се оддели
таа пречистителна станица, затоа што таа им создава највеќе проблеми и
загуби.
Советникот Антоно Двојаковски објасни дека пак тие навлегуваат во
материјална расправа, а тој знае и свесни се сите за својата одговорност.
Ама сето тоа треба да се расчисти и со менаџерскит тим, заеднички да се
формира група, и да се изнајде решение. Прашање е дали тие воопшто
сакаат да седнат и да разговараат со советниците. Советот им опрости
1.800.000,оо деари по основ за јавна чистота, а изгледа тоа не е помош.
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Советикот Дејан Пачемски појасни дека тие сакаат да формираат тело
кое ќе донесе јасна одлука, дали сакаат да помогнат или не сакаат да
помогнат и да се изнајде конкретно решение. Ќе бидат инволвирани и
надзорниот и управниот одбор од ЈПКР. Менаџерскиот тим на ЈПКР ќе биде
задолжен да ја изврши донесената одлука од страна на советниците.
Претседателот Јован Матеничарски додаде дека менаџерскиот тим не
може да биде исклучен, бидејќи никој нема да се грижи за ЈПКР повеќе од
директорот. Со таа лотарија преку Македонски Шуми, не може така да одат
работите, тоа му било налог од страна на градоначалникот, да вработи 8
луѓе кои ќе ги метат. Кога треба да се извршуваат наредби за вработување,
е во ред, а кога има проблеми, тргнете се Вие, Советот ќе го реши
проблемот.
Советникот Предраг Монев додаде дека не е баш така и дека не треба да
навлегуваат во таква дискусија, затоа што и тие претходно вработувале.
Директорот плаќа 92.000,оо денари месечна рата за заостанат долг од
претходното раководство. Пречистителната станица му создава
дополнителни трошоци.
Претседателот Јован Матеничарски додаде дека кога директорот се
нафаќал а таа работа, требало да мисли. Сега нека си најде решение. За
време на изборите по ридовите се поништуваа белешки за плаќање. Во
Митрашинци за време на изборите беа опростени 400.000,оо денари вод
сметки за вода. Двајца шефови имаат вработени за паркови и зеленило, тоа
никаде на друго место го нема, само овде, за да се згрижат партиските
војници. Тој додаде дека има список, на кој двајца работници имаат двајца
шефови, правеле фолии за цвеќињата, сега истите тие фолии не чинат. Тој
како претседател на Советот нема да ги задолжува граѓаните да плаќаат
повеќе пари.
Советникот Предраг Монев додаде дека тој како претседател на Совет
прави само дневна политика, затоа што тоа е приказна за мали деца дека
шест вработени прават проблеми. Пречистителната станица е таа која е
непрофитабилна и која прави загуби. Ниту министерството за финансии,
ниту министерството за екологија и животна средина не се обврзале пред
Швајцарцте дека ќе го спроведуваат Бизнис планот на претпријатието, туку
претходниот градоначалник на Општина Берово кој доаѓа од редовите на
СДСМ се обврзал да се спроведува тој план и да се одржува
пречистителната станица. А пречистителната станица е јасно како може да
се одржува, наведено е во планот.
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20.
Советнички иницијативи и прашања
Бидејќи советниците станаа да си одат, Претседателот на Советот се
обрати на советниците доколку имаат советнички иницијативи или
прашања, да ги достават писмено.
Дневниот ред беше исцрпен, а со тоа и седницата завршена во 12:30
часот.

Бр.09-730/1
11.03.2015 година
Берово
Записничар
Зорица Ризовска
---------------------------------(потпис)

Претседател на Совет
Јован Матеничарски
М.П.

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