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БЕРОВО
ЗАПИСНИК
од 22.та РЕДОВНА седница на Советот на Општина Берово одржана на ден 11.03.2015 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.
Како претставници за појаснување на некои од предложените точки на дневниот ред беа присутни:
Раководителот на Одделението за финансиски прашања Звонко Пекевски, Директорот на ЈПКР „Услуга“
Берово Љупчо Дракалски, Директорот на ОСУ „Ацо Русковски“ Гоце Џалевски, Благајникот во ООУ „Дедо
Иљо Малешевски“ Фимка Џалевска, Директорката на ОУ „Никола Петров Русински“ Лиљана Буровска,
административниот службеник од ОЈУДГ „23 Август“ Бистра Дракалска и Директорката на Дом на
Култура „Димитар Беровски“ Снежана Ајтовска.
За работата на Советот на оваа седница, Претседателот на Советот Јован Матеничарски го
предложи следниот:
ПРЕДЛОГ ДНЕВЕН РЕД:
1. Усвојување на Записник од 21-та седница на Совет на Општина Берово;
2. Предлог Одлука за донесување на Регионалниот план за управување со отпад во Источен плански
регион;
3. Предлог Одлука за внатрешна организација и систематизација на работните места во ЕЛС Општина
Берово;
4. Завршна сметка на Буџетот на Општина Берово за 2014 година;
5. Годишен извештај за користење на средствата од резервите од Буџетот на Општина Берово за 2014
година;
6. Деветмесечен извештај за работата на ЈПКР “Услуга” Берово за 2014 година;
7. Деветмесечен финансиски извештај за работата на ЈПКР “Услуга” Берово за 2014 година;
8. Програма за работа на ЈПКР „Услуга“ Берово за 2015 година;
9. Одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈПКР „Услуга“ Берово;
10. Финансиски извештај од завршна сметка на ОСУ „Ацо Русковски“-Берово за 2014 година;
11. Финансиски извештај од завршна сметка на ООУ „Дедо Иљо Малешевски“ Берово за 2014 година;
12. Финансиски извештај од завршна сметка на ОУ „Никола Петров Русински“ с.Русиново, Берово за 2014
година;
13. Финансиски извештај од завршна сметка на Дом на Култура „Димитар Беровски“ Берово за 2014
година;
14. Финансиски извештај од завршна сметка на ОЈУДГ „23 Август“ Берово за 2014 година;
15. Извештај за работата на Територијалната противпожарна единица на Општина Берово за 2014
година;
16. Извештај за реализација на програмата за изградба, реконструкција и одржување на локалните
патишта и улици на Општина Берово за 2014 година;
17. Извештај за реализацијата на Програмата за уредување на градежно земјиште на Општина Берово за
2014 година;
18. Извештај за реализација на Програма за одржување на јавно осветлување на Општина Берово за 2014
година;
19. Извештај за реализација на Програма за активностите на Општина Берово во областа на
комуникацијата и односите со јавноста и меѓународната соработка во 2014 година;
20. Извештај за реализација на програмата за активностите на Општина Берово за 2014 година во
областа на локалниот економски развој;
21. Извештај за реализација на програмата за активностите на Општина Берово за 2014 година за
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енергетска ефикасност;
22. Извештај за реализација на програма за одржување на јавна чистота на Општина Берово за 2014
година;
23. Извештај за реализација на програма за одржување на јавно зеленило на Општина Берово за 2014
година;
24. Извештај за реализација на програма за активности на Општина Берово во областа на социјалната
заштита за 2014 година;
25. Извештај за реализација на програма за развој на спортот и рекреативните активности на граѓаните
на Општина Берово за 2014 година;
26. Извештај за реализација на програма за активностите на Општина Берово во областа на културата за
2014 година;
27. Извештај за реализација на програма за активностите на Општина Берово во областа на туризмот за
2014 година;
28. Барања од институции и граѓани;
29. Советнички иницијативи и прашања.
Претседателот на Советот отвори расправа по предложениот дневен ред.
Градоначалникот Драги Наџински предложи Предлог Одлуката за внатрешна организација и
систематизација на работните места во ЕЛС Општина Берово да биде повлечена, затоа што според
законските одредби, потребно е првин да се добие согласност од МИОА, па затоа ќе биде предложена на
седница на Совет од кога ќе се добие согласноста.
Деветмесечен извештај за работата на ЈПКР “Услуга” Берово за 2014 година исто така беше
повлечена, затоа што немаше доставено материјал за дискусија по истата, по предлог на
Градоначалникот Драги Наџински.
Советничката Јасмина Димовска објасни дека ја немаат старата одлука по Одлуката за
изменување и дополнување на Статутот на ЈПКР „Услуга“ Берово, само измената ја имаат доставено во
одлуката. Делот од Статутот кој го менат го немаат на увид.
Градоначалникот Драги Наџински појасни дека измената е во согласност и заради измените
според законот за јавни претпријатија. Кажано е во самата преамбула дека се повикуваат за да се
усогласат со законските измени, па логички е дека нема потреба од старата одлука. Старата одлука е
донесена и не важи веќе. Што и да се мени според закон е.
Раководителот на Одделение за правни и општи работи Анита Пуреовска објасни дека таа
присуствувала на состанокот на комисијата, на која била разгледана предлог одлуката и го гледале
законот, така да констатирано е дека е во сoгласност со законските измени.
Советникот Предраг Монев додаде дека штом комисијата констатирала дека е во согласност со
законските одредби, и дека е усогласена со законот, нема потреба од статутот на ЈПКР. Одлуката се мени
според законот, така да нема потреба од старата одлука.
Советничката Јасмина Димовска предложи точката да биде повлечена од дневен ред и за следна
седница кога ќе биде предложена, да им биде доставен и статутот.
Претседателот на Советот го стави на усвојување предлогот на советничката Јасмина Димовска.
Истиот беше усвоен со 8 гласа ЗА и 7 ПРОТИВ.
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 22.та седница:
ДНЕВЕН РЕД:
1. Усвојување на Записник од 21-та седница на Совет на Општина Берово;
2. Предлог Одлука за донесување на Регионалниот план за управување со отпад во Источен
плански регион;
3. Завршна сметка на Буџетот на Општина Берово за 2014 година;
4. Годишен извештај за користење на средствата од резервите од Буџетот на Општина Берово за
2014 година;
5. Деветмесечен извештај за работата на ЈПКР “Услуга” Берово за 2014 година;
6. Програма за работа на ЈПКР „Услуга“ Берово за 2015 година;
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7. Финансиски извештај од завршна сметка на ОСУ „Ацо Русковски“-Берово за 2014 година;
8. Финансиски извештај од завршна сметка на ООУ „Дедо Иљо Малешевски“ Берово за 2014
година;
9. Финансиски извештај од завршна сметка на ОУ „Никола Петров Русински“ с.Русиново, Берово за
2014 година;
10. Финансиски извештај од завршна сметка на Дом на Култура „Димитар Беровски“ Берово за
2014 година;
11. Финансиски извештај од завршна сметка на ОЈУДГ „23 Август“ Берово за 2014 година;
12. Извештај за работата на Територијалната противпожарна единица на Општина Берово за
2014 година;
13. Извештај за реализација на програмата за изградба, реконструкција и одржување на
локалните патишта и улици на Општина Берово за 2014 година;
14. Извештај за реализацијата на Програмата за уредување на градежно земјиште на Општина
Берово за 2014 година;
15. Извештај за реализација на Програма за одржување на јавно осветлување на Општина Берово
за 2014 година;
16. Извештај за реализација на Програма за активностите на Општина Берово во областа на
комуникацијата и односите со јавноста и меѓународната соработка во 2014 година;
17. Извештај за реализација на програмата за активностите на Општина Берово за 2014 година во
областа на локалниот економски развој;
18. Извештај за реализација на програмата за активностите на Општина Берово за 2014 година за
енергетска ефикасност;
19. Извештај за реализација на програма за одржување на јавна чистота на Општина Берово за
2014 година;
20. Извештај за реализација на програма за одржување на јавно зеленило на Општина Берово за
2014 година;
21. Извештај за реализација на програма за активности на Општина Берово во областа на
социјалната заштита за 2014 година;
22. Извештај за реализација на програма за развој на спортот и рекреативните активности на
граѓаните на Општина Берово за 2014 година;
23. Извештај за реализација на програма за активностите на Општина Берово во областа на
културата за 2014 година;
24. Извештај за реализација на програма за активностите на Општина Берово во областа на
туризмот за 2014 година;
25. Барања од институции и граѓани;
26. Советнички иницијативи и прашања.
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 предложениот ДНЕВЕН
РЕД за работа на 22.та редовна седница.
1. Усвојување на Записник од 21-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 21-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 21-та
седница на Совет на Општина Берово.
2. Предлог Одлука за донесување на Регионалниот план за управување со отпад во Источен
плански регион
Претседателот на Советот отвори расправа по 2.та точка од дневниот ред.
На седницата беа повикани претставничката од Источно Плански Регион заедно со нејзините два
соработници од регионалниот одбор, кои заедно со Раководителот на Одделението за инспекциски
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работи – Инспекторатот Ванчо Димовски, им беше отстапено да го презентираат самото излагање и
зошто е потребно, врз основа на кои законски одредби и уредби, е потребно да биде усвоена
предложената одлука.
Раководителката на стручната служба на регионалниот одбор за управување со отпад во ИПР
појасни дека и Општина Свети Николе е вклучена во нивниот ИПР во однос а управувањето со отпадот.
Таа појасни дека моменталната состојба во ИПР е собирање на отпадот. Штип и Пехчево целосно ги
покриваат своите територии во однос на собирање на отпадот со 100% реализација, додека во Берово
процентот на покриеност е 88%. Во РПУО се утврдени некои цели кои што во однос на рециклирањето
треба да бидат исполнети до 2020 година, од кои минималниот процент за рециклирање се движи од
50% нагоре, кои треба да бидат зацртани како цели во РПУО. Таа ја објасни важноста да биде постигнато
управувањето со отпадот, како и процесот на рециклирање, а и спречување на самото создавање на
отпадот. Берово годишно има 393 кг по жител отпад, или 254 кг просечно создавање на отпад по жител.
Со оглед на урбанизираноста на населението, се претпоставува дека оваа бројка ќе опаѓа. Таа објасни
дека одборот разработил 8 сценарија за различни начини со управување со отпад. Законски треба да
бидат задоволени сите критериуми како и европските критериуми за да се избере најсоодветното
сценарио за управувањето со отпад. Исто така и техничките критериуми биле земени во предвид, во
однос на технологија за оперативен квалитет за да одговара на количините на создаден отпад.
Депонијата која е веќепостоечка се уште е во Карбинци, но моментално е можно предвидување на
најмалку уште една локација за депонија во ИПР.
Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Советот ја затвори расправата и ја
стави на усвојување Предлог Одлуката за донесување на Регионалниот план за управување со отпад во
Источен плански регион.
Од присутните 15 советници, со 15 гласа ЗА, нема советници кои се ВОЗДРЖАНИ, нема советници
кои гласале ПРОТИВ, нема присутни советници кои не гласале, Советот ја усвои Предлог Одлуката за
донесување на Регионалниот план за управување со отпад во Источен плански регион.
3. Завршна сметка на Буџетот на Општина Берово за 2014 година
Претседателот на Советот отвори расправа по 3.та точка од дневниот ред.
Советникот Звонко Миовски како претседател на комисијата за финансии појасни дека одржале
состанок на кој бил присутен и раководителот на одделението за финансии и буџет Звонко Пекевски и
истата била разгледана. Тој додаде дека завршната сметка е збир од сите квартални извештаи кои досега
тие сите ги имаат усвоено како Совет, па според тоа предлог на комисијата е таа да биде усвоена.
Советничката Јасмина Димовска побара објаснување во приходниот дел, на ставка 718, такси за
користење и дозволи за вршење на дејност, за малата реализација од 25%.
Градоначалникот Драги Наџински објасни дека тие како Совет донеле одлука за ослободување на
ЈПКР од плаќање на такса за јавна чистота, па така да тој не може да оди против нивната одлука. Се прави
дискусија за завршната сметка, а не се прави анализа на буџетот.
Раководителот на Одделението за финансии и буџет Звонко Пекевски појасни дека се работи за
нешто кое досега повеќе пати е дискутирано, односно тоа се средствата кои ги ослободиле ЈПКР да не
плаќаат.
Претседателот на Советот Јован Матеничарски побара објаснување за ставката за продажбата на
градежно земјиште.
Градоначалникот Драги Наџински појасни дека не е продадено толку градежно земјиште колку
што е предвидено, па затоа има мала реализација.
Претседателот на Советот Јован Матеничарски праша за програмата Њ, противпожарна заштита,
во реализацијата на блок дотациите разликата е само 10.000,оо денари.
Градоначалникот Драги Наџински одговори дека дотациските средства за месец декември се
преведуваат во месец јануари и разликата е таа, која е еднаква на висината на една плата на еден
пожарникар. И уште еднаш ги замоли советниците од СДСМ да не поставуваат прашања со кои си
создаваат контрадикторност со одлуките кои ги донесуваат. Ако не знаат во која ставка се пренесуваат,
присутни се на комисијата за финансии, на која треба да се дискутираат тие работи, тогаш треба да си ги
поставуваат прашањата. Таа завршна сметка ја одобриле и од управата за приходи, и од министерството
за финансии, така да таа е таа сметка која е завршна и е предмет на дискусијата. Ставка по ставка и
потставка по потставка треба да ги дискутираат на комисијата, а претседателот на комисијата уште на
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почетокот појасни дека сите квартални извештаи се усвоени. Според законот, сметката е поднесена таму
каде што треба да се поднесе, Советот само ја усвојува таква каква што е поднесена од страна на
Градоначалникот. Не треба да изиграваат истражни судии, туку треба следниот пат да седнат
подготвени на тие столови.
Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Советот ја затвори расправата и ја
стави на усвојување Завршната сметка на Буџетот на Општина Берово за 2014 година.
Од присутните 15 советници, со 10 гласа ЗА, 5 ВОЗДРЖАНИ, нема советници кои гласале ПРОТИВ,
нема присутни советници кои не гласале, Советот ја усвои Завршната сметка на Буџетот на Општина
Берово за 2014 година.
4. Годишен извештај за користење на средствата од резервите од Буџетот на Општина
Берово за 2014 година
Претседателот на Советот отвори расправа по 4.та точка од дневниот ред.
Советникот Звонко Миовски како претседател на комисијата за финансии, појасни дека се работи
за годишен извештај кој ги опфаќа решенијата за средства донесени од страна на Градоначалникот и од
страна на Советот, од кои, зависно од средствата кои ги има ма располагање, зависи и степенот на
реализација на исплатата на истите.
Претседателот на Советот Јован Матеничарски праша дали не им боде во очи решение кое било
донесено во 2011 година, да биде исплатено во 2014 година.
Советникот Звонко Миовски појасни дека средствата се исплаќаат во зависност од
расположливите средства, така им било одговорено.
Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Советот ја затвори расправата и го
стави на усвојување Годишниот извештај за користење на средствата од резервите од Буџетот на
Општина Берово за 2014 година.
Од присутните 15 советници, со 10 гласа ЗА, 5 ВОЗДРЖАНИ, нема советници кои гласале ПРОТИВ,
нема присутни советници кои не гласале, Советот го усвои Годишниот извештај за користење на
средствата од резервите од Буџетот на Општина Берово за 2014 година.
5. Деветмесечен финансиски извештај за работата на ЈПКР “Услуга” Берово за 2014 година
Претседателот на Советот отвори расправа по 5.та точка од дневниот ред.
Директорот а ЈПКР „Услуга“ Берово Љупчо Дракалски беше повикан на седницата за појаснување
во врска со прашањата поставени во однос на извештајот.
Советникот Антонио Двојаковски појасни дека тие имаат намера да го прифатат извештајот и
немаат намера да навлегуваат во материјална расправа на истиот бидејќи на седницата се дискутираат
завршните сметки.
Претседателот на Советот Јован Матеничарски додаде дека е касно да се расправа по извештајот
бидејќи се дискутираат завршни сметки, а службите ненавремено го доставиле до Советот.
Директорот на ЈПКР „Услуга“ Љупчо Дракалски појасни дека извештајот е доставен уште во месец
декември, меѓутоа дури сега е на ред за дискусија и усвојување од причина што бил ставен како
материјал за седница на Советот која била прекината и затоа е одложена дискусијата по него толку долго
време.
Раководителот на одделението на правни и општи работи Анита Пуреовска појасни дека е
одлагано неговото расправање од причина што за седница се собирал друг материјал и на
координациите е поместувано ставањето на дневен ред на извештајот.
Директорот на ЈПКР „Услуга“ Љупчо Дракалски додаде дека наскоро ќе им биде доставен
годишниот извештај на ЈПКР така да тој ќе биде премет на дискусија за наредна седница.
Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Советот ја затвори расправата и го
стави на усвојување Деветмесечниот финансиски извештај за работата на ЈПКР “Услуга” Берово за 2014
година.
Од присутните 15 советници, со 12 гласа ЗА, 1 ВОЗДРЖАН, нема советници кои гласале ПРОТИВ,
нема присутни советници кои не гласале, Советот го усвои Деветмесечниот финансиски извештај за
работата на ЈПКР “Услуга” Берово за 2014 година.
6. Програма за работа на ЈПКР „Услуга“ Берово за 2015 година
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Претседателот на Советот отвори расправа по 6.та точка од дневниот ред.
Директорот на ЈПКР „Услуга“ Љупчо Дракалски појасни дека таа програма е направена во
координација со одделението за комунални дејности при Општината. Во неа се предвидени сите
определби и на Општината и на ЈОКР; воглавно снабдување на населението с вода, отпремување на
фекални води, собирање и управување со отпадот, јавната чистота и градското зеленило, погребалните
услуги и пазарот. Како посебна е издвоена пречистителната станица за отпадни води која работи
успешно, но и понатаму останува отворено прашање немањето приходи за неа и допринесувањето на
работење со загуба, кое нешто условува негативно работење. Таа не создава приходи, но затоа има многу
трошоци по неа. Тој потенцираше на еден важен момент, во делот на инвестиции на дистрибуцијата на
вода, во планирањето на инвестициите, таму ќе се инвестира и е во тек проект преку ИПА фондовите и
преку Министерството за животна средина просторно планрање, преку кој се доделени средства од 5.5
милиони евра, со кои ќе биде финансирана изградбата на канализациона мрежа во Општина Берово.
Консултант од МЖС ги имаше презентирано можностите за финансирање кои ќе бидат предмет на
дискусија и финансирање. Општина Пехчево исто таа ќе биде вклучена во тој проект и селото Чифлик,
преку село Смојмирово каде ќе има изградба на канализациона мрежа. Тие ќе бидат приклучени на
пречистителната станица. Тој проект опфаќа и изработка на атмосферска канализација во Берово, и
изградба и реконструкција на колекторксиот систем на река Брегалница, кои моментално се во лоша
состојба, потоа изградба на два помали секундарни крака кај м.в. Манакија и Ширината, и Беровско Езеро
е опфатено со проектот, како и село Владимирово, кое ќе биде поврзано со главен колектор и
канализациона мрежа во селото. Предност за добивање на тој проект е и постоењето на пречистителната
станица. Директорот појасни дека тој проект ќе донесе бенефит за сите. Буџетот за 2015 година
предвидува приходи од 18 милиони во делот на производство и дистрибуција на вода, каде се
предвидува и оној приход од корегирање на цените. Тоа не е искорегирано во претходните години, па
потребно е да бидат искорегирани, бидејќи 7 години ЈПКР работи со зголемени трошоци, и е нарушена
ликвидацијата на претпријатието, каде три месеци не е поделена плата на вработените, а тие работат.
Резервите за сулфат се исцрпуваат таа година, а за јавната набавка за сулфур се уште нема повратен
одговор за распишување на тендерот од страна на советот за јавни набавки. Од кога се порача потребни
се најмалку 7 денови за да се донесе сулфатот во државата.
Советникот Антонио Двојаковски праша за собирањето и депонирањето, одржување имаат 1.1
милион, за програма и работа на механизација 2.1 милион, дали во овие средства спаѓа и горивото или
само одржувањето на возилата, и каде е вметната сумата за електрична енергија во буџетот.
Директорот на ЈПКР „Услуга“ Љупчо Дракалски за одржување и исправност на возниот парк имаат
2.1 милион. Имаат средства и за резервни делови, во кои средства влегуваат и оние за гориво и уље, кои
ги имаат наведени во трошковникот, кои спаѓаат во овие 2.1 милион. Покрај овие, горивото за возилата
за собирање и депонирање на отпад се приклучува на други средства. За секоја работна единица посебно
каде е предвидуван буџетот, има предвидено и средства и за електрична енергија.
Советникот Антонио Двојаковски побара објаснување за средствата за смената на азбестни цефки
на ул.„Даме Груев“.
Директорот на ЈПКР „Услуга“ Љупчо Дракалски појасни дека ќе се доврши замената на азбестните
цефки на улицата „Даме Груев“, како и на ул.„Карпош“, кои средства ќе бидат издвоени од Општината.
Советникот Звонко Миовски побара објаснување до каде е стасана постапката со дислокацијата
на механизацијата кај Пелагонија, бидејќи нема никакви активности, и во врска со градските гробишта,
да им даде објаснување.
Директорот на ЈПКР „Услуга“ Љупчо Дракалски објасни дека нема да има активности, бидејќи
возилата ги поправаат по приватни механичари, немаат средства за да може да ја направат електриката
и за да се затворат отворите на тие работилници. Во однос на градските гробишта, ќе донесат одлука на
УО, која дополнително ќе биде доставена до Советот, бидејќи со законот за погребални услуги, со овој
состав на Советот или претходниот, е донесена одлука за постапување со управување со градските
гробишта. Во нашата Општина до скоро не се имаше појавено оператор кој треба да има регистрирано
подрачна единица и инспекциската служба кога правеше ревизија, ни наложуваше ЈПКР да го врши и
оперативниот дел од услугата се до појавата на оператор. Во другите Општини е на сила повеќе години,
бидејќи законот е од 2008 година. Сега имаме оператор фирма која е регистрирана со лиценца и дозвола
и управител е ЈПКР кое е должно по закон со тоа претрпијатие да склучи договор да тие цени станат
подостапни за наши граѓани. Ние имаме склучено со нив договор и од тој ден веќе се раздвоени
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оперативниот дел од управувачкиот. На ЈПКР паѓа да стопанисува со гробиштата, изработка на стази,
огради, чистење, кастрење на дрвца и одржување на самите гробишта, како и капелата која спаѓа во
одржување на гробиштата. Делот кој потпаѓа под операторот е опремата во која се вклучени сандак,
крст, венец, транспорт на покојниот, ископ на гроб и закоп на гроб. За да може тој да влезе во
гробиштата, управителот на гробиштата издава одобрение и операторот со нивна дозвола одобрува да
се влезе во гробиштата. Најважното за наи граѓани е прашањето што со тие средства кои досега
граѓаните ги исплаќале како солидарен денар. Солидарниот погреб до 30 мај беше на сила и од тогаш е
укинат со закон а заради одржување на гробиштата тие 110 денари преминуваат во гробна такса кои ќе
служат како надоместок за одржување на гробиштата. Од 2013 година тој надоместок станал гробна
такса, а тие средства кои луѓето ги плаќале до тогаш, тие луѓе кои не го искористиле правото ниту еднаш
до тогаш ќе бидат обештетени во висина на сандак, крст и тие операции кои операторот сега ги
превзема, како и венец, транспорт, ископ и закоп на мртовецот. После тоа обештетување, секој си ги
превзема обврските и давачките кон операторот. Со ЈПКР ќе се склучуваат договори за користење на
гробно место. Посебн евидентни листови ќе се водат за новите гробишта. Со старите веќе е хаос, а за
новите гробишта во посебни евидентни листови ќе бидат евидентирани покојните. Некои имаат
пуштено гласини дека ќе се наплаќа по 50 денари за влез во гробиштата и тоа апсолутно не е точно.
Пензионерите си одвојуваат веќе со години во пензискиот фонд и тој им ги исплаќа средства во износ од
30.000,оо денари и тие средства си припаѓаат лично на семејството на покојниот, нема да бидат земани
ни од ЈПКР ни од операторот, како што кружат гласини по народот.
Претседателот на Советот појасни дека во 2012 година е усвоена таа одлука на Совет со која се
определува кои услуги ќе ги врши операторот. Тој праша дали за влез на гробишта ќе бидат наплаќани
1.500,оо денари од страна на операторот, бидејќи имаат донесено таква одлука од страна на Советот. Тие
средства ќе ги наплаќа операторот и дали тој ќе ги преведува на ЈПКР, бидејќи тој веќе ќе им ги зема на
луѓето. Ако операторот ја наплаќа од граѓаните, тој смета дека тоа е преголема сума за да ја наплаќа на
граѓаните за влез на гробиштата.
Директорот Љупчо Дракалски потврди дека таква одлука има усвоено од Советот и дека се
работи за вредност од 1.500,оо денари. Има и за каменорезачот, како втора услуга, но сепак треба да се
направи анализа и во тој дел.
Градоначалникот Драги Наџински додаде дека има сознанија дека операторот наместо 1.500,оо
денари на граѓаните им наплаќа 1.800,оо денари. Не може тој да наплаќа поголема сума на граѓаните од
онаа која што Општината и Советот ја утврдиле. Тие како Совет не смеат да дозволат операторот да ја
злоупотребува одлуката и цените донесени од Советот. Одлука за воведување на гробна такса не
донесува УО на ЈПКР, ниту Советот, туку солидарниот фонд е средства на граѓаните и со донесувањето на
закон и воведувањето на гробна такса, солидарниот фонд застанува и тие средства поминуваат во
сопственост на ЈПКР кое добива одлука од страна на Советот за управител на гробиштата. Граѓаните ќе
бидат обештетени од страна на ЈПКР во износ од вредноста од 1997 година па до мај месец 2013 година.
Директорот Љупчо Дракалски појасни дека во тоа обештетување кон граѓаните ќе влезе и
гробното место. Покрај парите кои ќе бидат или компензирани или вратени на трансакциона сметка на
луѓето, тука влегува и гробното место. Солидарниот фонд по сила на закон премина во гробна такса.
Претседателот Јован Матеничарски додаде дека одлуката треба да биде доставена на
разгледување на следна седница.
Советникот Гоце Ружински посочи на тоа дека некои повеќе пати имаат искористено, а некои
ниту еднаш досега немаат искористено такви услуги. Тој побара објаснување за делот каде пишува дека
шест вработени имало за гробишта и дали сега се намалува бројот на вработени во делот на услугите
бидејќи има и оператор.
Директорот на ЈПКР „Услуга“ Љупчо Дракалски ги калкулираше пресметките од 8-15.000,оо
денари поединечно или за двајца, врз основа на анализа која а правеле во ЈПКР според податоците кои ги
имаат и смата која излегува за обештетување отприлика е во тие граници. Тој појасни дека тие кои веќе
биле вработени, работат на изработка на цоклите во гробиштата. Дваца работеле на ископ и закоп, а
останатите се работна група кои работат и други градежни работи, меѓутоа двајца остануваат кои ќе
работат како гробари и ќе бидат финансирани од таа гробна такса.
Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Советот ја затвори расправата и ја
стави на усвојување Програматата за работа на ЈПКР „Услуга“ Берово за 2015 година.
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ЗАПИСНИК ОД 22.ТА РЕДОВНА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА
БЕРОВО
Советникот Дејан Пачемски праша во однос на пречистителната станица, дали е почнато да се
прави и д каде е нисконапонската централа.
Директорот на ЈПКР „Услуга“ Љупчо Дракалски објасни дека во однос на пречистителната
станица, едно од нивното планирање е да направат самофинансирачка енергија. Тие планираат
изработка на станица за производство на фотоќелии, го имаат проектот и пресметката, меѓутоа бараат
инвеститор преку енергетска ефикасност. Разговарано е со двајца донатори, да може да се иницира еден
таков проект, со кој пречистителната станица би станала апсолутно независна и би работела како
самостојна работна единица. Тоа останува како можност, не се откажуваат од таа идеја, но чекаат на
инвеститор.
Претседаелот на Советот посочи на тоа дека по закон за погребални услуги пишува дека треба да
се води посебно сметководство за тие услуги, па праша дали тие имаат посебно книговодство.
Директорот на ЈПКР „Услуга“ Љупчо Дракалски појасни дека веќе имаат посебно книговодство
откако постои оператор и должни се да имаат посебна евиденција.
Советничката Биљана Марковска додаде дека треба да се намалат те 110 денари кои порано се
плаќале, бидејќи сега се намала и работата на ЈПКР.
Градоначалникот Драги Наџински праша од каде таа оценила дека се намалува работата.
Советничката Биљана Марковска објасни дека превозот, опремата, закоп и искуп.
Градоначалникот Драги Наџински објасни дека сега се зголемуваат трошоците, затоа што има
постапка за експропријација на земјиштето, затоа што има зголемена површина и оградување на
гробиштата. Тие треба да ја одредат таа такса, може да ја одредат и 0 денари, ама ЈПКР ќе прави загуби со
тоа. Ако ЈПКР работи во загуби, што треба да очекуваме, дали да бидат уредени гробиштата, или не. Не
треба да очекуваме дека ќе бидат уредени гробиштата ако претпријатието работи со загуби. Управниот
Одбор треба да донесе одлука за цена на гробно место, за влез на каменорезач, за влез на оператор.
Подобро е тие цени да се намалат, да не биде 1.500,оо денари, да биде на пример 700 денари. Тоа да се
намали, а не гробната такса од 110 денари. Гробната такса е постојана активност на ЈПКР.
Советничката Биљана Марковска, праша после кога ќе дојде ред мртовецот да остане во капелата,
дали дополнително ќе има трошоци или ќе влезат и тие средства во гробата такса.
Градоначалникот Драги Наџински појасни дека ќе има дополнителни трошоци за престој на
мртовецот во капелата, на пример чување на покојниот во капелата. Покојниот може да биде дома
додека се гледа надвор. По стемнувањето, канонските правила велат дека треба да се однесе во капела.
Треба да се почитуваат и законските одредби и канонските.
Советникот Антонио Двојаковски побара објаснување дали тие средства 9.000,оо денари ќе бидат
плаќани на операторот или пак на ЈПКР.
Директорот Љупчо Дракалски одговори дека се плаќаат на управителот, односно на ЈПКР.
Градоначалникот Драги Наџински побара да биде апелирано до УО на ЈПКР да бидат намалени
цените за влез во гробишта. Ќе биде потребно да се направи солемнизација на гробните места, ќе има
катастар на гробни места, не треба така механички да се гледаат нештата.
Од присутните 15 советници, со 13 гласа ЗА, 2 ВОЗДРЖАНИ, нема советници кои гласале ПРОТИВ,
нема присутни советници кои не гласале, Советот ја усвои Програматата за работа на ЈПКР „Услуга“
Берово за 2015 година.
7. Финансиски извештај од завршна сметка на ОСУ „Ацо Русковски“-Берово за 2014 година
Претседателот на Советот отвори расправа по 7.та точка од дневниот ред.
Советникoт Звонко Миовски како претседател на комисијата се изјасни дека немаат став од
состанокот на комисијата бидејќи не повикале претставник, туку одлучиле да се донесе одлука на самата
седница. Како советник, побара објаснување од директорот во врска со зголемувањето на приходите по
завршната сметка од сопствени приходи, од таксата за запишување, кое е и за пофалба.
Директорот Гоце Џалевски појасни дека со законот за задолжително средно образование, тоа се
средства соберени од проектот преку АВРМ за образование за возрасни, од кои АВРМ исплаќала по
30.000,оо денари од ученик. Тоа се средства за запишување и други тековни трошоци.
Советникoт Звонко Миовски побара објаснување за во расходниот дел, разликата за зголемување
на 163.000,оо денари.
Директорот Гоце Џалевски појасни дека се исплатени лицата кои ги реализираат вонредните
часови.
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ЗАПИСНИК ОД 22.ТА РЕДОВНА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА
БЕРОВО
Советникот Предраг Монев посочи кон претстедателот на комисијата дека комсијата на
состанокот во понеделникот констатирала дека ланските и сегашните трошоци соодветствуваат, што е
добро. Како комисија заземале став дека извештајот е добар.
Советникот Гоце Ружински побара објаснување на што се должи драстичното зголемување на
средствата за транспорт на луѓе.
Директорот Гоце Џалевски појасни дека имаат тендер за да ги превезуваат наставниците од
Берово Пехчево. Тука влегуваат и трошоците за учениците кои од Пехчево полагале екстерно тестирање
во Берово. Учениците се носени на натпревари. Имаат и стар долг кон автобуската. Така да сите тие
средства за вкалкулиран во таа ставка.
Советникот Гоце Ружински побара објаснување на што се должи големата сума во ставката за
здравствени услуги.
Директорот Гоце Џалевски објасни дека според Закон за работни односи и за образование секоја
година треба да се оди на систематски и санитарен преглед. Санитарниот преглед е задолжителен за
сите вработени и се плаќаат некаде околу 700-800 денари за секој вработен, без разлика на та дали е
наставен кадар или е помошно технички персонал, бидејќи доколку имаат непрегледан вработен е
казниво, па затоа сега сите вработени се прегледани.
Советничката Биљана Марковска констатираше дека имаат зголемување во ставката за
канцелариски материјали во однос на ланскиот извештај и за средствата за хигиена, дали е зголемен
просторот за одржување на хигиена или на што се должи таа разлика.
Директорот Гоце Џалевски одговори дека зголемен е просторот за одржување на хигиена, а од таа
година праќаат и средства за одржување на хигиена и во Пехчево, хигиената е засилена и заради разните
епидемии и преносливите болести, па зата не се штедат средства за хигиена. Во однос на средствата за
канцелариски материјали, тие се трудат на учениците да не им недостасуваат книги, па затоа им ги
обезбедуваат и им ги копираат таму кај нив, а и тука влегуваат некои активности како на пример за
новогодишната забава, хартии, балони, печатење, укоричување, хамери во боја, тие им биле обезбедени
на учениците.
Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Советот ја затвори расправата и го
стави на усвојување Финансискиот извештај од завршна сметка на ОСУ „Ацо Русковски“-Берово за 2014
година.
Од присутните 15 советници, со 14 гласа ЗА, 1 ВОЗДРЖАН, нема советници кои гласале ПРОТИВ,
нема присутни советници кои не гласале, Советот го усвои Финансискиот извештај од завршна сметка
на ОСУ „Ацо Русковски“-Берово за 2014 година.
8. Финансиски извештај од завршна сметка на ООУ „Дедо Иљо Малешевски“ Берово за 2014
година
Претседателот на Советот отвори расправа по 8.та точка од дневниот ред.
Советникот Звонко Миовски се изјасни дека комисијата не повикла претставник ниту од
основното училиште, па донеле став дека треба да се расправа по извештајот на самата седница. Тој
појасни дека правел споредби и многу е намалено средства за електрична енергија, за горива и масла, за
одржување на згради.
Одговорниот сметководител Калинка, како претставник од ООУ „Дедо Иљо Малешевски“ појасни
дека се работи за мерки за штедење. Таа појасни дека горивото и маслата ги искористуваат и ланските
картички кои им заостанале, па затоа има намалување на средствата. Немале некоја потреба за
одржување на згради затоа нема толку многу средства.
Советникот Антонио Двојаковски, праша во врска со ставката за дрва, и течни горива, кои се
зголемени, а на горива и масла средствата се намалени.
Одговорниот сметководител Калинка, како претставник од ООУ „Дедо Иљо Малешевски“ појасни
дека дрвата ги користат за греење оние кои ги имаат, а маслата и горивата ја користат и за моторни
возила. Таа година првин гледале да се снабдат со нафта да има нафта за греење.
Советникот Гоце Ружински праша за што се тие милион и нешто средства за одржување на
објекти, а Одговорниот сметководител Калинка, како претставник од ООУ „Дедо Иљо Малешевски“
појасни дека се работи за средствата кои биле исплатни за игралиштето.
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ЗАПИСНИК ОД 22.ТА РЕДОВНА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА
БЕРОВО
Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Советот ја затвори расправата и го
стави на усвојување Финансискиот извештај од завршна сметка на ООУ „Дедо Иљо Малешевски“ Берово
за 2014 година.
Од присутните 15 советници, со 11 гласа ЗА, 4 ВОЗДРЖАНИ, нема советници кои гласале ПРОТИВ,
нема присутни советници кои не гласале, Советот го усвои Финансискиот извештај од завршна сметка
на ООУ „Дедо Иљо Малешевски“ Берово за 2014 година.
9. Финансиски извештај од завршна сметка на ОУ „Никола Петров Русински“ с.Русиново,
Берово за 2014 година
Претседателот на Советот отвори расправа по 9.та точка од дневниот ред.
Советникот Звонко Миовски праша на што се должи драстичното зголемување во ставката за
течни горива.
Директорката Лиљана Буровска појасни дека од таа година имаат инсталирано парно греење и
затоа има поголема потрошувачка. И од тие средства за дрва што се се пренесени како салдо за нафта.
Следната година ја планираат целата грејна сезона на нафта да биде, бидејќи оваа година само едно
полугодие се грееле на нафта.
Советникот Антонио Двојковски, побара објаснување за во ставката самофинансирачки
активности, праша што влегува во оваа ставка.
Директорката Лиљана Буровска појасни дека таму влегуваат средствата за екскурзиите, и за
полуматурантите кои исплаќале и е поисправно да си оди преку сметка и на фактура.
Претседателот Јован Матеничарски посочи на тоа дека тие средства ги имаат прикажано како
расход, а ги немаат како приход.
Директорката Лиљана Буровска појасни дека директно се префрлаат средствата на сметката, а
тие како приход се вметнати во ставката други образовни активности.
Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Советот ја затвори расправата и го
стави на усвојување Финансискиот извештај од завршна сметка на ОУ „Никола Петров Русински“
с.Русиново, Берово за 2014 година.
Од присутните 15 советници, со 11 гласа ЗА, 4 ВОЗДРЖАНИ, нема советници кои гласале ПРОТИВ,
нема присутни советници кои не гласале, Советот го усвои Финансискиот извештај од завршна сметка
на ОУ „Никола Петров Русински“ с.Русиново, Берово за 2014 година.
10. Финансиски извештај од завршна сметка на Дом на Култура „Димитар Беровски“ Берово
за 2014 година
Претседателот на Советот отвори расправа по 10.та точка од дневниот ред.
Советникот Звонко Миовски посочи дека во споредба со ланската година се намалени средставата
за весници и списанија.
Директорката Снежана Ајтовска објасни дека им е намален буџетот во сооднос со двете
вработувања кои ги имале во Домот на културата и се намалени средствата, кои се пренаменети за
плати.
Советникот Гоце Ружински побара објаснување за ставката други оперативни расходи.
Директорката Снежана Ајтовска објасни дека тоа се средствата затоа што потребна била уште
една просторија да се адаптира за чување на книги и е обезбедена просторија за да се чуваат и
новодобиените книги, а е наравена и врата за во музејот за долните простории кои моментално ги
користат како вц, и се планира да се постави вратата откако ќе се исчисти подрумот и ќе се подобрат
временеските услови за да се исчисти подрумот во музејот.
Претседателот на Советот Јован Матеничарски побара објаснување за тоа кои се тие други
договорни услуги.
Директорката Снежана Ајтовска појасни дека тука спаѓал Зенил на кој му плаќале 10.000,оо
денари месечно, за книговодител и за чистење. Овие средства ќе бидат намалени.
Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Советот ја затвори расправата и го
стави на усвојување Финансискиот извештај од завршна сметка на Дом на Култура „Димитар Беровски“
Берово за 2014 година.
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ЗАПИСНИК ОД 22.ТА РЕДОВНА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА
БЕРОВО
Од присутните 15 советници, со 12 гласа ЗА, 3 ВОЗДРЖАНИ, нема советници кои гласале ПРОТИВ,
нема присутни советници кои не гласале, Советот го усвои Финансискиот извештај од завршна сметка
на Дом на Култура „Димитар Беровски“ Берово за 2014 година.
11. Финансиски извештај од завршна сметка на ОЈУДГ „23 Август“ Берово за 2014 година
Претседателот на Советот отвори расправа по 11.та точка од дневниот ред.
Од ОЈУДГ „23 Август“ претставник беше Бистра Дракалска.
Советникот Звонко Миовски посочи дека имаат намалувања во споредба со ланскиот извештај во
сметката од сопствени приходи, целодневна и претшколска грижа. Тој посочи на драстично зголемување
на канцелариските материјали и средства за хигиена.
Бистра Дракалска појасни дека тука има намалувања за неисплатени обврски за декември месец.
Народната кујна е исплатена до 6 месец, а потоа се исплатени сите до крајот на годината во 2015 година
за 2014 година од страна на МТСП. Во однос на канцелариски материјали, имаат обврска да им купат
досиеја на децата. За хигиена мора да бидат зголемени средствата за децата, затоа што најмногу се
посветува внимание на хигиената. Некои ставки се намалени во однос на некои други ставки.
Советникот Звонко Миовски побара објаснување за средствата за купување на опрема и машини.
Бистра Дракласка објасни дека оваа година многу малку средства се потрошени, набавени се само
фрижидери во с.Будинарци и с.Митрашинци.
Советникот Гоце Ружински праша дали само со 910,оо денари се одржуваат зелените површини,
бидејќи толку стои во извештајот.
Бистра Дракалска појасни дека тоа се средствата за ѓубриво кои треба да се споменат во таа
ставка.
Советникот Антонио Двојаковски побара објаснување за инклузијата на децата Роми.
Бистра Дракалска појасни дека тоа е посебен проект, со кој се опфатени 27 деца Роми и средствата
се исплаќаат од МТСП. Тие деца ништо не плаќаат.
Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Советот ја затвори расправата и го
стави на усвојување Финансискиот извештај од завршна сметка на ОЈУДГ „23 Август“ Берово за 2014
година.
Од присутните 15 советници, со 10 гласа ЗА, 5 ВОЗДРЖАНИ, нема советници кои гласале ПРОТИВ,
нема присутни советници кои не гласале, Советот го усвои Финансискиот извештај од завршна сметка
на ОЈУДГ „23 Август“ Берово за 2014 година.
12. Извештај за работата на Територијалната противпожарна единица на Општина Берово
за 2014 година
Претседателот на Советот отвори расправа по 12.та точка од дневниот ред.
Бидејќи никој не се јави за дискусија, Претседателот на Советот ја затвори расправата и го стави
на усвојување Извештајот за работата на Територијалната противпожарна единица на Општина Берово
за 2014 година.
Од присутните 15 советници, со 11 гласа ЗА, 4 ВОЗДРЖАНИ, нема советници кои гласале ПРОТИВ,
нема присутни советници кои не гласале, Советот го усвои Извештајот за работата на Територијалната
противпожарна единица на Општина Берово за 2014 година.
13. Извештај за реализација на програмата за изградба, реконструкција и одржување на
локалните патишта и улици на Општина Берово за 2014 година
Претседателот на Советот отвори расправа по 13.та точка од дневниот ред.
Претседателот Јован Матеничарски како претседател на Комисијата појасни дека комисијата
заседавала и го разгледала извештајот. Тој постави прашање до градоначалникот, и побара
објаснувањена што се должи и зошто извештајот не е ни 50% реализација на годишната програма.
Градоначалникот Драги Наџински објасни дека тие средства кои ги имале, ги реализирале. Тоа
што во програмата е напишано преамбициозно, а не е завршено, се надева дека во иднина ќе биде
реализирано.
Советничката Јасмина Димовска посочи дека има некои работи кои не се во програмата, а се
реализирани.
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ЗАПИСНИК ОД 22.ТА РЕДОВНА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА
БЕРОВО
Советничката Биљана Марковска додаде дека во програмата е предвидена улица во с.Будинарци,
а во извештајот стои пешачка патека во с.Будинарци.
Градоначалникот Драги Наџински обасни дека тоа се средства кои останале неисплатени од 2013
година за пешачката патека и се исплатени во почетокот на 2014 година. Се работи за извештај за она
што е исплатено.
Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Советот ја затвори расправата и го
стави на усвојување Извештајот за реализација на програмата за изградба, реконструкција и одржување
на локалните патишта и улици на Општина Берово за 2014 година.
Од присутните 15 советници, со 7 гласа ЗА, нема советници кои се ВОЗДРЖАНИ, 8 ПРОТИВ, нема
присутни советници кои не гласале, Советот не го усвои Извештајот за реализација на програмата за
изградба, реконструкција и одржување на локалните патишта и улици на Општина Берово за 2014
година.
14. Извештај за реализацијата на Програмата за уредување на градежно земјиште на
Општина Берово за 2014 година
Претседателот на Советот отвори расправа по 14.та точка од дневниот ред.
Претседателот Јован Матеничарски како претседател на Комисијата појасни дека комисијата не
заземала став по однос на извештајот.
Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Советот ја затвори расправата и го
стави на усвојување Извештајот за реализацијата на Програмата за уредување на градежно земјиште на
Општина Берово за 2014 година.
Од присутните 15 советници, со 7 гласа ЗА, нема советници кои се ВОЗДРЖАНИ, 8 ПРОТИВ, нема
присутни советници кои не гласале, Советот не го усвои Извештајот за реализацијата на Програмата за
уредување на градежно земјиште на Општина Берово за 2014 година.
15. Извештај за реализација на Програма за одржување на јавно осветлување на Општина
Берово за 2014 година
Претседателот на Советот отвори расправа по 15.та точка од дневниот ред.
Претседателот Јован Матеничарски како претседател на Комисијата појасни дека комисијата се
произнела дека има повеќе останати средства.
Градоначалникот Драги Наџински појасни дека се работи за домаќинско однесување со
средствата.
Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Советот ја затвори расправата и го
стави на усвојување Извештајот за реализација на Програма за одржување на јавно осветлување на
Општина Берово за 2014 година.
Од присутните 15 советници, со 10 гласа ЗА, 5 ВОЗДРЖАНИ, нема советници кои гласале ПРОТИВ,
нема присутни советници кои не гласале, Советот го усвои Извештајот за реализација на Програма за
одржување на јавно осветлување на Општина Берово за 2014 година.
16. Извештај за реализација на Програма за активностите на Општина Берово во областа на
комуникацијата и односите со јавноста и меѓународната соработка во 2014 година
Претседателот на Советот отвори расправа по 16.та точка од дневниот ред.
Бидејќи никој не се јави за дискусија, Претседателот на Советот ја затвори расправата и го стави
на усвојување Извештајот за реализација на Програма за активностите на Општина Берово во областа на
комуникацијата и односите со јавноста и меѓународната соработка во 2014 година.
Од присутните 15 советници, со 10 гласа ЗА, 4 ВОЗДРЖАНИ, нема советници кои гласале ПРОТИВ,
нема присутни советници кои не гласале, Советот го усвои Извештајот за реализација на Програма за
активностите на Општина Берово во областа на комуникацијата и односите со јавноста и меѓународната
соработка во 2014 година.
17. Извештај за реализација на програмата за активностите на Општина Берово за 2014
година во областа на локалниот економски развој
Претседателот на Советот отвори расправа по 17.та точка од дневниот ред.
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ЗАПИСНИК ОД 22.ТА РЕДОВНА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА
БЕРОВО
Совтникот Звонко Миовски поара да биде повикан изготвувачот на програмата за да објасни за
исплатените средства од оваа програма и тоа средства за Ратевски Бамбурци, за размена на учници.
Градоначалникот Драги Наџински појасни дека тоа се средствата предвидени во ставките за
невладини организации кои поднеле барања. Тоа што е предвидено нормално дека е и исплатено од таа
ставка и од таа програма. Тоа се средствата исплатен за 2014 година.
Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Советот ја затвори расправата и го
стави на усвојување Извештајот за реализација на програмата за активностите на Општина Берово за
2014 година во областа на локалниот економски развој.
Од присутните 15 советници, со 9 гласа ЗА, 5 ВОЗДРЖАНИ, нема советници кои гласале ПРОТИВ,
нема присутни советници кои не гласале, Советот го усвои Извештајот за реализација на програмата за
активностите на Општина Берово за 2014 година во областа на локалниот економски развој.
18. Извештај за реализација на програмата за активностите на Општина Берово за 2014
година за енергетска ефикасност
Претседателот на Советот отвори расправа по 18.та точка од дневниот ред.
Бидејќи никој не се јави за дискусија, Претседателот на Советот ја затвори расправата и го стави
на усвојување Извештајот за реализација на програмата за активностите на Општина Берово за 2014
година за енергетска ефикасност.
Од присутните 15 советници, со 12 гласа ЗА, 2 ВОЗДРЖАНИ, нема советници кои гласале ПРОТИВ,
нема присутни советници кои не гласале, Советот го усвои Извештајот за реализација на програмата за
активностите на Општина Берово за 2014 година за енергетска ефикасност.
19. Извештај за реализација на програма за одржување на јавна чистота на Општина Берово
за 2014 година
Претседателот на Советот отвори расправа по 19.та точка од дневниот ред.
Претседателот Јован Матеничарски како претседател на Комисијата појасни дека комисијата го
разгледала извештајот и средствата се исплатени од страна на општината.
Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Советот ја затвори расправата и го
стави на усвојување Извештајот за реализација на програма за одржување на јавна чистота на Општина
Берово за 2014 година.
Од присутните 15 советници, со 11 гласа ЗА, 4 ВОЗДРЖАНИ, нема советници кои гласале ПРОТИВ,
нема присутни советници кои не гласале, Советот го усвои Извештајот за реализација на програма за
одржување на јавна чистота на Општина Берово за 2014 година.
20. Извештај за реализација на програма за одржување на јавно зеленило на Општина
Берово за 2014 година
Претседателот на Советот отвори расправа по 20.та точка од дневниот ред.
Претседателот Јован Матеничарски како претседател на Комисијата појасни дека комисијата
констатирала дека средствата се исплатени кон ЈПКР, а од нивна страна не се преведени на Општината.
Градоначалникот Драги Наџински појасни дека тие средства се на ЈПКР, никаде не е споменато
дека се должни да ги преведат на Општината.
Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Советот ја затвори расправата и го
стави на усвојување Извештајот за реализација на програма за одржување на јавно зеленило на Општина
Берово за 2014 година.
Од присутните 15 советници, со 11 гласа ЗА, 4 ВОЗДРЖАНИ, нема советници кои гласале ПРОТИВ,
нема присутни советници кои не гласале, Советот го усвои Извештајот за реализација на програма за
одржување на јавно зеленило на Општина Берово за 2014 година.
21. Извештај за реализација на програма за активности на Општина Берово во областа на
социјалната заштита за 2014 година
Претседателот на Советот отвори расправа по 21.та точка од дневниот ред.
Советникот Гоце Ружински побара објаснување за ставката финансиска и друга помош, каде има
реализацја од 30% отприлика.

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРАВНИ И ОПШТИ РАБОТИ, ОПШТИНА БЕРОВО

Страна14

ЗАПИСНИК ОД 22.ТА РЕДОВНА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА
БЕРОВО
Градоначалникот Драги Наџински појасни дека реализирањето на тие средства од таа ставка не
зависат од градоначалникот, туку од потребите на граѓаните кои поднесуваат барања во одредени
случаи, се мисли на болнички лекувања, самохрани родители, а има и поднесени барања кои не ги
исполнуваат критериумите и комисијата ги одбива. Ова се исплатени решнија од 2014 гдина кои се
наведени во извештајот.
Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Советот ја затвори расправата и го
стави на усвојување Извештајот за реализација на програма за активности на Општина Берово во
областа на социјалната заштита за 2014 година.
Од присутните 15 советници, со 10 гласа ЗА, 5 ВОЗДРЖАНИ, нема советници кои гласале ПРОТИВ,
нема присутни советници кои не гласале, Советот го усвои Извештајот за реализација на програма за
активности на Општина Берово во областа на социјалната заштита за 2014 година.
22. Извештај за реализација на програма за развој на спортот и рекреативните активности
на граѓаните на Општина Берово за 2014 година
Претседателот на Советот отвори расправа по 22.та точка од дневниот ред.
Бидејќи никој не се јави за дискусија, Претседателот на Советот ја затвори расправата и го стави
на усвојување Извештајот за реализација на програма за развој на спортот и рекреативните активности
на граѓаните на Општина Берово за 2014 година.
Од присутните 15 советници, со 11 гласа ЗА, 4 ВОЗДРЖАНИ, нема советници кои гласале ПРОТИВ,
нема присутни советници кои не гласале, Советот го усвои Извештајот за реализација на програма за
развој на спортот и рекреативните активности на граѓаните на Општина Берово за 2014 година.
23. Извештај за реализација на програма за активностите на Општина Берово во областа на
културата за 2014 година
Претседателот на Советот отвори расправа по 23.та точка од дневниот ред.
Претседателот на Советот Јован Матеничарски постави прашање, доколку не може да се
предвидат средствата во програмата за кој колку ќе бидат потребни, може во извештаите да се каже за
кој настан колку се потрошени средства. Вкупната сума е дадена, ама за кој настан каде и колку не е
дадено.
Градоначалникот Драги Наџински појасни дека изготвувачот на програмата сметал дека, бидејќи
програмата е одобрена од Министерството за култура, а средствата се наведени во самата програма, па
затоа пак не се наведени во извештајот.
Советничката Биљана Марковска посочи дека сумите во програмата и извештајот се разидуваат
во средствата од Општината.
Градоначалникот Драги Наџински појасни дека кога ма пробивање во средствата, потоа откако се
одобрени средствата требало да се побара проширување на програмата за култура, па да се направи
ребаланс. Таа постапка за проширување е прескокната, па затоа директно е направен ребаланс и затоа
има разидување во средствата.
Советникот Антонио Двојаковски појасни дека градоначалникот Драги Наџински појаснил уште
тогаш дека тука влегуваат и средствата за техничка поддршка како бина и слично. Кога ја разгледувале
програмата им било објаснето дека средствата не се ставени со објаснување дека во извештајот ќе им
биде наведено за кој изведувач колку средства се потрошени.
Градоначалникот Драги Наџински појасни дека и таа година Опшината аплицира за истата
програма и активности во Министерството за култура. Министерството ќе каже кои ги има на
располагање и заеднички да се договорат околу тоа кои ќе дојдат оваа година. Ако актерите и пеачите
прифатат и со нив се склучи договор преку авторска агенција, во ред. Меѓутоа, има некои кои
непредвидено ќе бидат вклучени во настанот, а можно е и да не побараат средства за настапот. Затоа се и
средствата за репрезентации. Нешто што не зависи од нас, не може да се предвиди.
Советникот Антонио Двојаковски објасни дека тие не бараат поединечно, ама бараат барем да
знаат кој настан колку чини, а не во детали за секој настан.
Претседателот Јован Матеничарски појасни дека им било ветено дека во извештајот ќе бидат
наведени трошоците за секој настан.
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БЕРОВО
Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Советот ја затвори расправата и го
стави на усвојување Извештајот за реализација на програма за активностите на Општина Берово во
областа на културата за 2014 година.
Од присутните 15 советници, со 7 гласа ЗА, нема советници кои се ВОЗДРЖАНИ, 8 ПРОТИВ, нема
присутни советници кои не гласале, Советот не го усвои Извештајот за реализација на програма за
активностите на Општина Берово во областа на културата за 2014 година.
24. Извештај за реализација на програма за активностите на Општина Берово во областа на
туризмот за 2014 година
Претседателот на Советот отвори расправа по 24.та точка од дневниот ред.
Бидејќи никој не се јави за дискусија, Претседателот на Советот ја затвори расправата и го стави
на усвојување Извештајот за реализација на програма за активностите на Општина Берово во областа на
туризмот за 2014 година.
Од присутните 15 советници, со 10 гласа ЗА, 4 ВОЗДРЖАНИ, нема советници кои гласале ПРОТИВ,
нема присутни советници кои не гласале, Советот го усвои Извештајот за реализација на програма за
активностите на Општина Берово во областа на туризмот за 2014 година.
25. Барања од институции и граѓани
*Извествање од Одделение за комунални дејности како одговор на барање од претходна
седница*
-Излезено е на терен од страна на службите во Општината.
*Барање од ЛИВЕ БС за продолжување на работното време*
- Одговор на барање:
„Почитувани,
На 22.та седница на Советот на Општина Берово која се одржа на ден 11.03.2015 година, беше
разгледано Вашето барање, доставено до Совет на Општина Берово, со наш деловоднички број 09-533/1,
примено на ден 20.02.2015 година.
Во врска со истото, Ве известуваме дека според Законот за угостителска дејност („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 62/2004, 89/2008, 115/2010, 53/2011, 141/2012, 164/2013, 187/2013,
166/2014 и 199/2014), Советот на Општината, за одредени туристички, културни и друг вид
манифестации, кои се содржани во годишните програми за работа на Општината, може да го продолжи
работното време најмногу за два часа, во времетраење до три дена, но за сите угостителски објекти
заедно, а не само за поединечни барања.
Со оглед на претходно наведеното, Ве известуваме дека Вашето барање за продолжување на
работното време не може да биде одобрено, од причина што датумите наведени во истото не се во
согласност со годишните програми за работа на Општината.“
*Известување од Агенција за храна и ветеринарство*
- Заклучок: Да се спроведе собир на граѓани и во двете села, и во с.Двориште и во с.Ратево, и двата
собири да се закажат во 19 часот, во с.Ратево на 17.ти, а во с.Двориште на 21.ви.
*Петиција од сопственици на имот во Суви Лаки*
- Советот на Општина Берово нема надлежност во решавањето на истото, и дека петицијата треба
да ја достават до соодветната институција.
*Барање за средства од Здружение ДРОМА ФЈУЧР*
- Советот на Општина Берово нема надлежност да доделува дополнителни средства за
организирање на прославата за 8.ми април, бидејќи истата е предвидена како настан во Програмата за
култура на Општина Берово за 2015 година и за настанот се предвидени средства во програмата од
Буџетот на Општина Берово. За предвидените активности во Програмата за култура за 2015 година
Општината ќе даде своја поддршка на Организациониот одбор на Ромите кој ќе биде задолжен за
организација на настанот.
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*Барање од ЕКО АГРО БКБ*
-Барањето е разгледан на комисијата и се работи за промена на урбанизтички план.
Подносителот на барањето се жали на одлуката на комисијата по анкетните прашалници. Ова треба да
оди до министерството за транспорт и врски кои треба да се произнесат во тој дел од постапката.
Советот нема надлежност во овој дел од постапката. Советот не е второстепен орган за жалби од одлуки
на комисијата, туку министерството треба да се произнесе.
*Изјави во врска со оставка на претстедателот на комисијата за проценка на штети од
елементарни непогоди*
Оставката на претседателот на комисијата е прифатена од страна на Советот.
- За претседател на Комисијата е изберен Александар Ружински, од редот на вработените во
општинската администрација.
Претходниот претседател Гоце Гарвански е разрешен со решение за разрешување.
26. Советнички иницијативи и прашања
Претседателот Јован Матеничарски постави прашање врз основа од јавниот увид во јавните
набавки за проектот на мостот на р.Брегалница кај село Митрашинци, со вредност од 2 милиони и нешто,
од која ставка се средствата и по која програма е изграден.
Градоначалникот Драги Наџински одговори дека средствата се од основниот буџет, а негова
проценка е да биде изграден тој мост.
Дневниот ред беше исцрпен, а седницата беше затворена.
Бр.09-1107/1
27.04.2015 година
Берово
Записничар
Зорица Ризовска
----------------------------------

Претседател на Совет
Јован Матеничарски
М.П.

(потпис)
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