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ЗАПИСНИК ОД 23.ТА РЕДОВНА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА
ОПШТИНА БЕРОВО
ЗАПИСНИК
од 23.та РЕДОВНА седница на Советот на Општина Берово
одржана на ден 27.04.2015 година во салата за состаноци при
Општина Берово со почеток во 10:15 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, Директорката на
ООУ „Дедо Иљо Малешевски“ Наташа Аврамска, Директорката на ОУ
„Никола Петров Русински“ Лиљана Буровска, Директорката на Домот
на културата Димитар Беровски Снежана Ајтовска и Началникот на
Полициската Станица од Општа Надлежост Берово Горан Тасевски.
За работата на Советот на оваа седница, Претседателот на
Советот Јован Матеничарски го предложи следниот:
ПРЕДЛОГ ДНЕВЕН РЕД:
1. Усвојување на Записник од 22-та седница на Совет на Општина
Берово;
2. Предлог – Програма за Измена и дополнување на Програма за
изградба, реконструкција и одржување на локални патишта и улици
во Општина Берово за 2015 година;
3. Предлог – Програма за Измена и дополнување на Програма за
одржување на јавна чистота во Општина Берово за 2015 година;
4. Предлог – Програма за Измена и дополнувње на Програма трошоци за уредување на градежно земјиште по области и објекти –
комунални дејности - на подрачјето на Општина Берово за 2015
година;
5. Предлог – Програма за Измена и дополнување на Годишна
Програма за работењето на ТППЕ Берово за 2015 година;
6. Предлог – Одлука за Измена и дополнување на Буџет на
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Општина Берово за 2015 година;
7. Предлог – Одлука за отпис на застарени обврски на Општина
Берово;
8. Предлог – Одлука за поддршка на проект „Биомасата извор на
енергија за Бизнис Инкубатор“ Берово преку Програмата за
зачувување на природата во Македонија;
9. Предлог – Одлука за донесување на „Измена и дополна на
УПВНМ“ за Туристичка населба „Беровско Езеро“ – „Комплекс спортски
терени“, во Општина Берово;
10. Предлог – Одлука за донесување на „Изработка на ДУП на
Берово“, за локалитет „Стара Гимназија“ во Берово, дел од урбан блок
4 и 8, Општина Берово;
11. Предлог – Одлука за прифаќање на иницијатива за
отпочнување на постапка за изработка на Локална Урбанистичка
Планска Документација, за изгрдба на Стопански комплекс за
преработка на пчелни производи, на КП бр.5 КО Берово – вон град,
надвор од плански опфат;
12. Предлог – Одлука за усогласување на намените на
„Урбанистички план вон населено место” за Туристичка населба „Суви
Лаки”, во однос на легализација на објекти надвор од дефинираниот
опфат на планот, на КП 9774, КО Русиново;
13. Предлог – Одлука за усогласување на намените
на„Урбанистички план вон населено место” за Туристичка населба
„Суви Лаки”, во однос на легализација на објекти надвор од
дефинираниот опфат на планот, на КП 9737, КО Русиново;
14. Предлог – Одлука за усогласување на намените
на„Урбанистички план вон населено место” за Туристичка населба
„Суви Лаки”, во однос на легализација на објекти надвор од
дефинираниот опфат на планот, на КП 9730 i 9799, КО Русиново;
15. Предлог – Елаборат за процена на штети од обилни врнежи
(поплави) во КО Берово, КО Владимирово, КО Смојмирово, КО Мачево,
КО Будинарци и КО Митрашинци во месец февруари 2015 година;
16. Годишен извештај на ЈПКР „Услуга“ Берово за 2014 година;
17. Предлог – Одлука за измена и дополнување на Одлуката за
утврдување на висината на надоместоците за управување и
одржување на градски гробишта;
18. Предлог – Одлука за начинот на обештетување на граѓаните
за солидарен погреб;
19. Предлог – Одлука за измена и дополнување на ценовникот за
производите и услугите на ЈПКР „Услуга“ Берово;
20. Извештај за реализација на програмата за работа на Домот
на културата „Димитар Беровски“ Берово за 2014 година;
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21. Извештај за безбедносната состојба во областа на јавната
безбедност на подрачјето на ПС-Берово второ полугодие од 2014
година;
22. Полугодишен извештај за работа на училиштето за
2014/2015 година за ООУ„Дедо Иљо Малешевски“ Берово;
23. Полугодишен извештај за работа на училиштето за
2014/2015 година за ОУ„Никола Петров Русински“ с.Русиново, Берово;
24. Полугодишен извештај за работа на училиштето за
2014/2015 година за ОСУ „Ацо Русковски“-Берово;
25. Барања од институции и граѓани;
26. Советнички иницијативи и прашања.
Претседателот на Советот отвори расправа по предложениот
дневен ред.
Како 25.та точка на дневниот ред беше предложено да биде
додадена Предлог Одлуката за прифаќање на иницијативата за
отпочнување на постапка за изработка на ЛУПД вклопување на
легализиран објект во Урбанистичка документација на КП бр.68 и
100, КО Берово.
Претседателот на Советот ја затвори расправата и го стави на
усвојување предлогот. Истиот беше усвоен со 14 гласа ЗА.
Од гласањето беше отсутен советникот Предраг Монев.
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 23.та седница:
ДНЕВЕН РЕД:
1. Усвојување на Записник од 22-та седница на Совет на
Општина Берово;
2. Предлог – Програма за Измена и дополнување на
Програма за изградба, реконструкција и одржување на
локални патишта и улици во Општина Берово за 2015
година;
3. Предлог – Програма за Измена и дополнување на
Програма за одржување на јавна чистота во Општина Берово
за 2015 година;
4. Предлог – Програма за Измена и дополнувње на
Програма - трошоци за уредување на градежно земјиште по
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области и објекти – комунални дејности - на подрачјето на
Општина Берово за 2015 година;
5. Предлог – Програма за Измена и дополнување на
Годишна Програма за работењето на ТППЕ Берово за 2015
година;
6. Предлог – Одлука за Измена и дополнување на Буџет
на Општина Берово за 2015 година;
7. Предлог – Одлука за отпис на застарени обврски на
Општина Берово;
8. Предлог – Одлука за поддршка на проект „Биомасата
извор на енергија за Бизнис Инкубатор“ Берово преку
Програмата за зачувување на природата во Македонија;
9. Предлог – Одлука за донесување на „Измена и
дополна на УПВНМ“ за Туристичка населба „Беровско Езеро“
– „Комплекс спортски терени“, во Општина Берово;
10. Предлог – Одлука за донесување на „Изработка на
ДУП на Берово“, за локалитет „Стара Гимназија“ во Берово,
дел од урбан блок 4 и 8, Општина Берово;
11. Предлог – Одлука за прифаќање на иницијатива за
отпочнување на постапка за изработка на Локална
Урбанистичка Планска Документација, за изгрдба на
Стопански комплекс за преработка на пчелни производи, на
КП бр.5 КО Берово – вон град, надвор од плански опфат;
12. Предлог – Одлука за усогласување на намените на
„Урбанистички план вон населено место” за Туристичка
населба „Суви Лаки”, во однос на легализација на објекти
надвор од дефинираниот опфат на планот, на КП 9774, КО
Русиново;
13. Предлог – Одлука за усогласување на намените
на„Урбанистички план вон населено место” за Туристичка
населба „Суви Лаки”, во однос на легализација на објекти
надвор од дефинираниот опфат на планот, на КП 9737, КО
Русиново;
14. Предлог – Одлука за усогласување на намените
на„Урбанистички план вон населено место” за Туристичка
населба „Суви Лаки”, во однос на легализација на објекти
надвор од дефинираниот опфат на планот, на КП 9730 i
9799, КО Русиново;
15. Предлог – Елаборат за процена на штети од обилни
врнежи (поплави) во КО Берово, КО Владимирово, КО
Смојмирово, КО Мачево, КО Будинарци и КО Митрашинци во
месец февруари 2015 година;
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16. Годишен извештај на ЈПКР „Услуга“ Берово за 2014
година;
17. Предлог – Одлука за измена и дополнување на
Одлуката за утврдување на висината на надоместоците за
управување и одржување на градски гробишта;
18. Предлог – Одлука за начинот на обештетување на
граѓаните за солидарен погреб;
19. Предлог – Одлука за измена и дополнување на
ценовникот за производите и услугите на ЈПКР „Услуга“
Берово;
20. Извештај за реализација на програмата за работа на
Домот на културата „Димитар Беровски“ Берово за 2014
година;
21. Извештај за безбедносната состојба во областа на
јавната безбедност на подрачјето на ПС-Берово второ
полугодие од 2014 година;
22. Полугодишен извештај за работа на училиштето за
2014/2015 година за ООУ„Дедо Иљо Малешевски“ Берово;
23. Полугодишен извештај за работа на училиштето за
2014/2015 година за ОУ„Никола Петров Русински“
с.Русиново, Берово;
24. Полугодишен извештај за работа на училиштето за
2014/2015 година за ОСУ „Ацо Русковски“-Берово;
25. Предлог Одлуката за прифаќање на иницијативата
за отпочнување на постапка за изработка на ЛУПД
вклопување на легализиран објект во Урбанистичка
документација на КП бр.68 и 100, КО Берово;
26. Барања од институции и граѓани;
27. 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 со дополнувањето за работа на 23.та редовна седница.
Од гласањето беше отсутен советникот Предраг Монев.
1. Усвојување на Записник од 22-та седница на Совет на
Општина Берово
Претседателот на Советот отвори расправа по 1.та точка од
дневниот ред.
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Бидејќи никој не се јави за дискусија, Претседателот на Советот
ја затвори расправата и го стави на усвојување Записникот од 22-та
седница на Совет на Општина Берово.
Од присутните 15 советници, со 13 гласа ЗА, нема советници кои
се ВОЗДРЖАНИ, нема советници кои гласале ПРОТИВ, нема присутни
советници кои не гласале, Советот го усвои Записникот од 22-та
седница на Совет на Општина Берово.
Од гласањето беа отсутни советниците Предраг Монев и
Антонио Двојаковски.
2. Предлог – Програма за Измена и дополнување на Програма
за изградба, реконструкција и одржување на локални патишта и
улици во Општина Берово за 2015 година
Претседателот на Советот отвори расправа по 2.та точка од
дневниот ред. Тој како претседател на комисијата појасни дека на
состанокот на комисијата е разгледана програмата, било дадено
појаснување од страна на градоначалникот, но комисијата не
завземала став.
Бидејќи никој не се јави за дискусија, Претседателот на Советот
ја затвори расправата и ја стави на усвојување предлог програмата.
Од присутните 15 советници, со 6 гласа ЗА, нема советници кои
се ВОЗДРЖАНИ, 8 ПРОТИВ, нема присутни советници кои не гласале,
Советот не ја усвои предлог програмата.
Од гласањето беше отсутен советникот Предраг Монев.
3. Предлог – Програма за Измена и дополнување на Програма
за одржување на јавна чистота во Општина Берово за 2015
година
Претседателот на Советот отвори расправа по 3.та точка од
дневниот ред. Тој појасни дека се работи за зголемување на фактурте
од страна на ЈПКР „Услуга“ Берово. Старите програми биле доставени
на комисијата и ја виделе измената на состанокот на комисијата.
Измената се состои во зголемување на средствата за 500.000,оо
денари.
Бидејќи никој не се јави за дискусија, Претседателот на Советот
ја затвори расправата и ја стави на усвојување предлог програмата.
Од присутните 15 советници, со 14 гласа ЗА, нема советници кои
се ВОЗДРЖАНИ, нема советници кои гласале ПРОТИВ, нема присутни
советници кои не гласале, Советот ја усвои предлог програмата.
Од гласањето беше отсутен советникот Предраг Монев.
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4. Предлог – Програма за Измена и дополнувње на Програма трошоци за уредување на градежно земјиште по области и
објекти – комунални дејности - на подрачјето на Општина
Берово за 2015 година
Претседателот на Советот отвори расправа по 4.та точка од
дневниот ред. Тој појасни дека програмата е разгледана на самата
комисија, разговарано е и им било објаснето дека се зголемуваат
средствата за изградба на систем за водоснабдување во с.Русиново, на
улицата „Даме Груев“ и се додадени нови две потставки. Постоечкиот
резервоар е понизок и зата дел од жителите не можат да се
снабдуваат со вода.
Бидејќи никој не се јави за дискусија, Претседателот на Советот
ја затвори расправата и ја стави на усвојување предлог програмата.
Од присутните 15 советници, со 14 гласа ЗА, нема советници кои
се ВОЗДРЖАНИ, нема советници кои гласале ПРОТИВ, нема присутни
советници кои не гласале, Советот ја усвои предлог програмата.
Од гласањето беше отсутен советникот Предраг Монев.
5. Предлог – Програма за Измена и дополнување на Годишна
Програма за работењето на ТППЕ Берово за 2015 година
Претседателот на Советот отвори расправа по 5.та точка од
дневниот ред.
Советничката Благица Русковска, како претседател на
комисијата за општествени дејности се изјасни дека комисијата
заседавала и дека немаат забелешки во однос на програмата.
Бидејќи никој не се јави за дискусија, Претседателот на Советот
ја затвори расправата и ја стави на усвојување предлог програмата.
Од присутните 15 советници, со 6 гласа ЗА, нема советници кои
се ВОЗДРЖАНИ, 8 ПРОТИВ, нема присутни советници кои не гласале,
Советот не ја усвои предлог програмата.
Од гласањето беа отсутни советниците Предраг Монев и
Антонио Двојаковски.
6. Предлог – Одлука за Измена и дополнување на Буџет на
Општина Берово за 2015 година
Претседателот на Советот отвори расправа по 6.та точка од
дневниот ред.
Советникот Звонко Миовски, како претседател на комисијата
објасни дека комисијата заседавала и одржала состанок, но не
завземале став на состанокот, туку одлучиле да се произнесат на
самата седница. Во однос на предлог измените тој смета дека
законска обврска им е како основач на ЈПКР да се изнајдат средства и
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да се покрие загубата од 1.300.000,оо денари и средствата за набавка
на сулфат.
Градоначалникот Драги Наџински како предлагач на измените
и дополнувањата на буџетот, појасни дека советникот Звонко
Миовски нема потреба да го предлага она што веќе е ставено во
буџетот, бидејќи тоа е веќе ставено во буџетот и е предложено во
предлогот кој им е доставен.
Претседателот Јован Матеничарски праша за во билансот на
приходи, во приходи од донации се зголемени средствата. Бидејќи во
приходите од донациите и дотациите, тие измени и дополнувања на
програмите за Г1 и ГА ги немаат, па не можаат да видат од каде се
измените и дополнувањата на програмите. На што се должи измената,
побара објаснување.
Градоначалникот Драги Наџински објасни дека се работи за
средства кои можат да бидат реализирани, и потребно е да бидат
планирани, и иако тие сметаат дека треба да има измена во
програмата, тој смета дека нема потреба да има. Се работи за усвоена
одлука од страна на Советот за да се користат тие средства, така да
средствата во тековната 2015 година можат да се реализираат според
динамиката и планот по кој се работи. Останатите средства кои нема
да бидат реализирани во 2015 година, ќе бидат вметнати во буџетот
за 2016 година. Се работи за донацијата од 2000 евра за проектите
покриен пазар и улицата „Даме Груев“ во с.Русиново, кои доаѓаат како
донација од Министерството за финансии. Оваа измена е по веќе
изгласана програма од страна на Советот, а измената во буџетот е да
се убрза постапката за јавниот повик, бидејќи е кривично дело
доколку ги нема средствата предвидено во буџетот. Не се знае со
сигурност дали средствата ќе ги има сите, но мора да се распише јавен
повик. Нивно право е дали ќе ги гласаат, бидејќи еднаш како Совет
донеле одлука да се користат тие средства, а сега анализираат, додаде
градоначалникот. Затоа е предложено да се вградат во буџетот, а ако
тие сметаат дека не треба да се гради, можат да не го усвојат
ребалансот на буџетот.
Претседателот на Советот Јован Матеничарски, праша за
ставката за паркови и зеленило, од која програма се тие средства,
односно за што ќе бидат наменети средствата.
Градоначалникот Драги Наџински појасни дека се работи за
градскиот пазар.
Претседателот на Советот Јован Матеничарски праша за
разните трансфери, на страна 14, за кои средства се работи, бидејќи ја
нема измената во програмата. И за делот за јавна чистота, значи ли
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тоа дека програмите нема да се усогласуваат. Во однос на програмите
за образование, зголемени се средствата, по кој основ.
Градоначалникот Драги Наџински појасни дека за тоа е
разговарано на комисијата за финансии, и се работи за средства за
фактури од декември месец, кои средства не се предвидени претходно
во буџетот. За делот образование, се работи за средства кои тој ги
предвидел за оградите во училиштата.
Претседателот Јован Матеничарски предложи да, од основниот
буџет бидат тргнати зголемувањата во Ј0 30.000,оо денари за ТППЕ за
материјали и ситен инвентар, 300.000,оо денари во ставката Домови
за стари лица од комунални услуги да бидат тргнати средствата, и во
ставката К4 ставка 425 за договорни услуги .
Градоначалникот Драги Наџински праша кој ја предлага
измената, бидејќи Советот не е предлагач на буџетот и не може да
предлага ребаланс и буџет. Тој им го предложил како предлагач на
буџетот, законска надлежнст како градоначалник има да го предлага,
а тие како Совет можат или да го гласаат или да не го гласаат.
Претседателот на Советот додаде дека тие имаат право да
менуваат и со мнозинство да ги усвојат измените кои како советници
ќе ги предложат. Тој имал право да ги менуваат ставките, односно да
предлага измени во ставките и да ги дава на усвојување.
Градоначалникот Драги Наџински додаде дека тој тоа што го
предложил треба да го дадат на гласање, а измени и дополнувања во
буџетската проекција има право да предлага градоначалникот, а не
Советот, ниту пак претседателот. Тоа е според законот, и не може да
се ставаат предлози на претседателот на гласање. Побара правно
толкување од страна на Раководителот на одделението за правни и
општи работи Анита Пуреовска.
Раководителот на одделението за правни и општи работи Анита
Пуреовска објасни дека измените на буџетот ги предлага
градоначалникот, а Советот или ги усвојува или не ги усвојува.
Од страна на советникот Дејан Пачемски беше побарана пауза.
По паузата седницата беше продолжена.
Градоначалникот Драги Наџински предложи од ставката 482
920 да се минусираат 100.000,оо денари, од изградба на други објекти,
и од ставка 482 930 да се намалат 50.000,оо денари, а средствата да
бидат додадени на ставка 426 990, вкупните 150.000,оо денари, од
причина што со измените на законот за финансии, општините се
даночни обврзници на ддв и претходно не било предвидено, а сега е
законска обврска на општините да си го плаќаат ддв-то. Од
програмата ЈА се одземаат, а се додаваат на програмата Е0.
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Советникот Антонио Двојаковски додаде дека на комисијата им
било кажано од страна на раководителот на одделението за финансии
дека тие средства ќе бидат пренаменети од ставките бидејќи не биле
предвидени. Тој додаде дека основниот буџет се крати, 3.220.000,оо,
А0 програма за субвенции, К4 им е кажано дека средствата ќе бидат за
бина, средства има за функционирање на домот за стари лица.
Објаснето им било од страна на раководителот на самата седница на
комисијата.
Градоначалникот Драги Наџински појасни дека се работи за
средства кои не се префрлени, туку се останати, и бидејќи завршната
сметка е изгласана и усвоена, 8-те милиони се средства кои единките
си ги имаат на нивните сметки, меѓутоа се работи за пасивни
средства, кои не се буџетирани и предвидени. Затоа тој побарал да се
усвојува ребалансот. Алуминиум сулфат им е потребно за да се пие
чиста вода. Сите знаат дека пречистителната станица работи без да
создава приход. Од министерството за култура им биле дадени
средства, од УНДП има проект, загубата на ЈПКР мора да биде
покриена, ако така го гласаат како предлог што е даден, нека го
гласаат, ако не сакаат да го прифатат, нека не го гласаат. Тој побара
предлогот каков што им е даден на расправа, како таков да го
разгледуваат.
Советникот Звонко Миовски, предложи до градоначалникот,
дали сака да го прифати неговиот предлог, 30.000,оо од ТППЕ и
300.000,оо да бидат префрлени во субвенции за Јавното претпријатие.
Односно, В2 421 В1 300.000,оо денари за субвенции на ЈП, од
програмата К4 425 180.000,оо денари во субвенции на ЈП и средствата
за ддв 150.000,оо денари, вкупно 480.000,оо денари.
Градоначалникот побара пауза за координација. По паузата, тој
објасни дека од страна на советникот Звонко Миовски бил даден
предлог, кој од страна на градоначалникот е прифатен, предложените
измени да бидат вградени во измените и дополнувањата на буџетот.
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 14 гласа ЗА, нема советници кои
се ВОЗДРЖАНИ, 1 ПРОТИВ, нема присутни советници кои не гласале,
Советот ја усвои предлог одлуката.
7. Предлог – Одлука за отпис на застарени обврски на
Општина Берово
Претседателот на Советот отвори расправа по 7.та точка од
дневниот ред.

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРАВНИ И ОПШТИ РАБОТИ, ОПШТИНА БЕРОВО

Страна11

ЗАПИСНИК ОД 23.ТА РЕДОВНА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА
ОПШТИНА БЕРОВО
Советникот Звонко Миовски, како претседател на Комисијата за
финансии, појасни дека одлуката била разгледана на состанокот на
комисијата, и дека тие како комисија не завземале став. Негов личен
предлог е да се прифати и усвои одлуката, бидејќи според пописната
листа, се работи за средства кои се дотрајани и не работат, а
обврските се застарени.
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 13 гласа ЗА, нема советници кои
се ВОЗДРЖАНИ, 2ПРОТИВ, нема присутни советници кои не гласале,
Советот ја усвои предлог одлуката.
8. Предлог – Одлука за поддршка на проект „Биомасата
извор на енергија за Бизнис Инкубатор“ Берово преку
Програмата за зачувување на природата во Македонија
Претседателот на Советот отвори расправа по 8.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 9 гласа ЗА, нема советници кои
се ВОЗДРЖАНИ, 6 ПРОТИВ, нема присутни советници кои не гласале,
Советот ја усвои предлог одлуката.
9. Предлог – Одлука за донесување на „Измена и дополна на
УПВНМ“ за Туристичка населба „Беровско Езеро“ – „Комплекс
спортски терени“, во Општина Берово
Претседателот на Советот отвори расправа по 9.та точка од
дневниот ред. Тој појасни дека одлуката била разгледана на
состанокот на комисијата за урбанизам, објасни дека се работи за ски
центарот, постапката е во последна фаза, поминало на јавен увид.
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 предлог одлуката.
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10. Предлог – Одлука за донесување на „Изработка на ДУП на
Берово“, за локалитет „Стара Гимназија“ во Берово, дел од урбан
блок 4 и 8, Општина Берово
Претседателот на Советот отвори расправа по 10.та точка од
дневниот ред. Тој како претседател на комисијата за урбанизам
објасни дека и оваа одлука била разгледана на состанокот на
комисијата, им било објаснето дека поминало на јавен увид, се работи
за локалитет стара гимназија и кај Беровчанка, трета фаза е од
донесување на ДУП.
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 предлог одлуката.
11. Предлог – Одлука за прифаќање на иницијатива за
отпочнување на постапка за изработка на Локална
Урбанистичка Планска Документација, за изградба на Стопански
комплекс за преработка на пчелни производи, на КП бр.5 КО
Берово – вон град, надвор од плански опфат
Претседателот на Советот отвори расправа по 11.та точка од
дневниот ред. Тој појасни дека се работи за изградба на објект за
пакување на мед од страна на Шу-Ми, од бензинската станица надолу,
на Брдославица.
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 предлог одлуката.
12. Предлог – Одлука за усогласување на намените на
„Урбанистички план вон населено место” за Туристичка населба
„Суви Лаки”, во однос на легализација на објекти надвор од
дефинираниот опфат на планот, на КП 9774, КО Русиново
Претседателот на Советот отвори расправа по 12.та точка од
дневниот ред. Појасни дека и овие одлуки биле разглдани на
комисијата, и дека се однесуваат на усогласување на намените за
легализација.
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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 предлог одлуката.
13. Предлог – Одлука за усогласување на намените
на„Урбанистички план вон населено место” за Туристичка
населба „Суви Лаки”, во однос на легализација на објекти надвор
од дефинираниот опфат на планот, на КП 9737, КО Русиново
Претседателот на Советот отвори расправа по 13.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 предлог одлуката.
14. Предлог – Одлука за усогласување на намените
на„Урбанистички план вон населено место” за Туристичка
населба „Суви Лаки”, во однос на легализација на објекти надвор
од дефинираниот опфат на планот, на КП 9730 i 9799, КО
Русиново
Претседателот на Советот отвори расправа по 14.та точка од
дневниот ред.
Советникот Дејан Пачемски посочи дека не се совпаѓаат
броевите на парцелата во насловот на одлуката и во дневниот ред.
Претседателот на Советот побара да биде повикан
Раководителот на Одделението за урбанизам Мишо Догазански за да
не направат грешка при усвојувањето и да се види која бројка е
правилната.
Раководителот на Одделението за урбанизам Мишо Догазански
по извршениот увид во елаборатот одговори дека точна е бројката
која е наведена во насловот на дневниот ред, а згрешена е во одлуката
која е доставена од негова страна.
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 предлог одлуката.
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15. Предлог – Елаборат за процена на штети од обилни
врнежи (поплави) во КО Берово, КО Владимирово, КО Смојмирово,
КО Мачево, КО Будинарци и КО Митрашинци во месец февруари
2015 година
Претседателот на Советот отвори расправа по 15.та точка од
дневниот ред.
Советникот Звонко Миовски, како претстедател на комисијата
за финансии појасни дека елаборатот е крајно професионално
направен и дека истиот треба да биде поддржан.
Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на
Советот ја затвори расправата и го стави на усвојување предлог
елаборатот.
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 предлог елаборатот.
16. Годишен извештај на ЈПКР „Услуга“ Берово за 2014 година
Претседателот на Советот отвори расправа по 16.та точка од
дневниот ред.
На седницата беше повикан директорот на ЈПКР „Услуга“ Берово
Љупчо Дракалски.
Бидејќи никој не се јави за дискусија, Претседателот на Советот
ја затвори расправата и го стави на усвојување Годишниот извештај
на ЈПКР „Услуга“ 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 Годишниот извештај на ЈПКР „Услуга“
Берово за 2014 година.
17. Предлог – Одлука за измена и дополнување на Одлуката
за утврдување на висината на надоместоците за управување и
одржување на градски гробишта
Претседателот на Советот отвори расправа по 17.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 14 гласа ЗА, 1 ВОЗДРЖАНИ,
нема советници кои гласале ПРОТИВ, нема присутни советници кои
не гласале, Советот ја усвои предлог одлуката.
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18. Предлог – Одлука за начинот на обештетување на
граѓаните за солидарен погреб
Претседателот на Советот отвори расправа по 18.та точка од
дневниот ред.
Советникот Предраг Монев побара појаснување за делот од
одлуката каде што стои и/или, дали се работи за компензација само
„и“, или по основ на „или“. Дали и двете можности ќе се земаат во
предвид, или само едната.
Претседателот на Советот Јован Матеничарски побара
објаснување за цената за гробно место која е 9.000,оо денари.
Директорот Љупчо Дракалски појасни дека цената е утврдена со
одлука од 2011 година, единечна калкулација од 9.000,оо денари и
15.000,оо за двојно, дупло гробно место. Тоа се однесува за оние кои за
прв пат ќе ја користат услугата. Кој не искористил до сега, единечно
го следува, врз основа на компензацијата која ќе ја прават со договор
склучен помеѓу ЈПКР и граѓаните.
Советникот Звонко Миовски праша дали има разлика од
платено и резервирано гробно место.
Директорот Љупчо Дракалски појасни дека има разлика од
резервирано и платено гробно место. Ако е резервирано, не значи и
дека е платено. Само резервација се прави за да се задржи гробното
место, и истата се наплаќа 1.800,оо денари. Од 17-24.000,оо денари е
наплаќано за плаќање, однсно откупување на гробното место.
Советникот Гоце Ружински праша дали пак ќе се копаат луѓе во
стариот дел на гробиштата.
Директорот Љупчо Дракалски појасни дека законот бара да се
направи катастарска евиденција и за новите, и за старите гробишта.
За старите е тешко изводливо, бидејќи во еден ист гроб имаат ставано
по 2-3 починати. За новите гробишта ќе се изготвува и катастерска
евиденција. Не е изводливо вршење на погреб во стариот дел на
гробиштата, бидејќи е неможно да се води потоа евиденција на
починатите лица.
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 предлог одлуката.
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19. Предлог – Одлука за измена и дополнување на
ценовникот за производите и услугите на ЈПКР „Услуга“ Берово
Претседателот на Советот отвори расправа по 19.та точка од
дневниот ред.
Совтникот Дејан Пачемски објасни дека став на нивната
советничка група е дека таа одлука не треба да се прифати, бидејќи се
работи само за 30 денари. Сепак тоа место треба да биде добро
уредено и да е достојно за да се погребуваат луѓето, да биде чисто и
средено, да не дојде ред да се запуштат гробиштата. Таа сума на
средства е многу мала за да биде уште намалена.
Претседателот на Советот Јован Матеничарски додаде дека не
може да наплаќаат 110 денари, а погребот не го вршат повеќе ЈПКР.
Не треба да е истата цена во која претходно имало и погреб и венец и
сандак и се. Нема логика да остане истата цена.
Директорот Љупчо Дракалски појасни дека операторот сега
превземал некои работи. Законот бара и огради да бидат ставени, да е
изолирано на некој начин. Затоа и гробиштата денес се такви какви
што се. Старите гробишта се хаос. Затоа се потребни тие средства,
самата калкулација од нивното одделение покажува дека цената
најмалку треба да биде 97 денари. Ние се трудиме да го
субвенционираме јавното претпијатие, од една страна, од друга
страна донесуваме одлука да враќаме средства на граѓаните кои
досега не искористиле погребални услуги. Тој смета дека треба да
биде прифатена како цена 97 денари, ако сакаат да имаат уредени
гробишта. Капелата се завршува, тоалетите се такви какви што се, се
одржува инфраструктура, водоводи, чешми, итн, и тој смета дека 30
денари за домашниот буџет на граѓанте не е оптеретување, а на
претпријатието многу ќе му значат.
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 8 гласа ЗА, нема советници кои
се ВОЗДРЖАНИ, 7 ПРОТИВ, нема присутни советници кои не гласале,
Советот ја усвои предлог одлуката.
20. Извештај за реализација на програмата за работа на
Домот на културата „Димитар Беровски“ Берово за 2014 година
Претседателот на Советот отвори расправа по 20.та точка од
дневниот ред.
На седницата беше повикана директорката на Домот на
културата „Димитар Беровски“ Снежана Ајтовска.
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Советничката Јасмина Димовска праша зошто е набавена
литература на албански јазик, а не на ромски јазик, бидејќи нема
население кое зборува албански јазик.
Директорката Снежана Ајтовска појасни дека тоа се преводи на
стручната литература кои преводи ги врши Министерството за
култура и ги доставуваат до нив, а ги има само на македонски и на
албански јазик. Тие не се набавувачи, ним им ги праќаат по распоред
од страна на министерството.
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 работа на Домот на културата „Димитар
Беровски“ 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
програмата за работа на Домот на културата „Димитар Беровски“
Берово за 2014 година.
21. Извештај за безбедносната состојба во областа на
јавната безбедност на подрачјето на ПС-Берово второ полугодие
од 2014 година
Претседателот на Советот отвори расправа по 21.та точка од
дневниот ред.
На седницата беше повикан Началникот Горан Тасевски.
Совтникот Дејан Пачемски констатираше дека е зголемен бројот
на гранични премини во делот на пограничната работа, дека тоа се
должи на зголемен број на туристи.
Началникот Горан Тасевски појасни дека секој странски
државјанин се пријавува како турист според евиденцијата. Толку
странски државјани се пријавени, а деновите на престој се повеќе. Од
соработката со хотелите, кои ги пријавуваат гостите кои ги имаат,
можат да се пофалат дека се приведени две лица кои се барани со
потерница во државата.
Советничката Јасмина Димовска праша дали имаат програми за
посетите кои често ги прават по селските терени.
Началникот Горан Тасевски појасни дека имаат квартални
планови за патроли. Некои места имаат обврска да ги посетуваат
дневно, некои месечно или годишно, а патролите се пуштаат по сите
села. Каде што има проблеми, се оди почесто. Кога имаат дојава,
задолжително по проценка на сменоводителот се постапува или
веднаш или следниот ден. По секоја најава должни се да постапат
најкасно во рок од 15 дена. Кога имаат дојави, во областа на
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превенцијата имаат повеќе проекти, и преку превентивните
активности се ангажираат почесто. МВР работи по некои нови
принципи, се одржуваат често семинари, целиот начин на работење е
опфатен со тој проект, се гледаат појавите, да се делува превентивно и
целта е да се спречат, а не само да се дејствува отпосле. Многу голем
акцент се става на превентивното работење.
Советникот Предраг Монев додаде дека почнува летната сезона
кога се зголемува бројот на туристите, домашни и странски.
Претходната година имало некои муабети дека полицијата била
многу строга, па препорача полицијата да биде погостопримлива, да
не се тие причина да се намалуваат туристите. Исто така предложи, по
завршувањето на летната сезона, да имаат еден вид на извештај
колку возила имало низ Берово со регистарски таблички кои немаат
домашна локална регистрација.
Началникот Горан Тасевски појасни дека посебно е истакнат тој
проблем. Тие како институција имаат флексибилност, но затоа ги
регистрираат само потешките проблеми, под дејство на алкохол,
возење со повисока брзина од над дозволената, сепак тие што се
казнети вршат некои дејствија кои не можат да им бидат дозволени.
Не може да се дозволи некој да биде паркиран на пешачки премин.
Тие првин ги опоменуваат граѓаните, а потоа ги казнуваат. Дури и
дозволиле да се паркира на полукругот од црквата натаму, што не е
дозволено, но се трудат да се флексибилни бидејќи е во интерес на
сите. Си имаат тие оперативни планови и се водат по нив. Во однос на
статистиката која ја бараат, ќе контактираат со СВР Штип, па ако им
биде овозможено, ќе им достават извештај.
Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на
Советот ја затвори расправата и го стави на усвојување Извештајот за
безбедносната состојба во областа на јавната безбедност на
подрачјето на ПС-Берово второ полугодие од 2014 година.
Од присутните 15 советници, со 15 гласа ЗА, нема советници кои
се ВОЗДРЖАНИ, нема советници кои гласале ПРОТИВ, нема присутни
советници кои не гласале, Советот го усвои Извештајот за
безбедносната состојба во областа на јавната безбедност на
подрачјето на ПС-Берово второ полугодие од 2014 година.
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22. Полугодишен извештај за работа на училиштето за
2014/2015 година за ООУ„Дедо Иљо Малешевски“ Берово
Претседателот на Советот отвори расправа по 22.та точка од
дневниот ред.
Советничката Благица Русковска, појасни дека извештаите биле
разгледани на состанокот на комисијата и истата нема забелешки по
нив.
Од училиштето за време на расправата по извештајот немаше
присутен претставник.
Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на
Советот ја затвори расправата и го стави на усвојување Извештајот за
работа на училиштето за 2014/2015 година за ООУ„Дедо Иљо
Малешевски“ Берово.
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 работа на училиштето за
2014/2015 година за ООУ„Дедо Иљо Малешевски“ Берово.
23. Полугодишен извештај за работа на училиштето за
2014/2015 година за ОУ„Никола Петров Русински“ с.Русиново,
Берово
Претседателот на Советот отвори расправа по 23.та точка од
дневниот ред.
На седницата беше повикана директорката Лиљана Буровска.
Бидејќи никој не се јави за дискусија, Претседателот на Советот
ја затвори расправата и го стави на усвојување Извештајот за работа
на училиштето за 2014/2015 година за ОУ„Никола Петров Русински“
с.Русиново, Берово.
Од присутните 15 советници, со 13 гласа ЗА, 2 ВОЗДРЖАНИ,
нема советници кои гласале ПРОТИВ, нема присутни советници кои
не гласале, Советот го усвои Извештајот за работа на училиштето за
2014/2015 година за ОУ„Никола Петров Русински“ с.Русиново, Берово.
24. Полугодишен извештај за работа на училиштето за
2014/2015 година за ОСУ „Ацо Русковски“-Берово
Претседателот на Советот отвори расправа по 24.та точка од
дневниот ред.
На седницата беше повикан директорот Гоце Џалевски.
Советникот Гоце Ружински даде забелшка дека и во овој и во
претходниот извештај професорите Сашко и Данче се ставени дека
предаваат биологија, е се професори по историја.
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Директорот Гоце Џалевски појасни дека се работи за техничка
грешка која е увидена и ќе биде корегирана.
Советникот Звонко Миовски праша кој е ставот на
наставничкиот кадар во врска со студентскиот пленум, дали го
поддржуваат или не го поддржуваат, каков е ставот на министерот за
образование и каков е нивниот став.
Директорот Гоце Џалевски објасни дека тие немаат став како
наставнички кадар спрема средношколскиот пленум, со нив веќе
имале состанок и тие како институција сите барања на нивните
ученици ги поддржуваат и немаат ништо против нивните барања.
Учениците се на став дека тие треба да си одат на настава се со цел да
можат да си ја завршат учебната година на 20 мај. Институционално
тие ако институција барањата на учениците ги имаат спроведено,
нивните барања се архивирани и испратени преку институцијата, а за
одговорот од страна на министерството тоа не е до нив.
Советничката Биљана Марковска праша дали нивните ученици
имале ден за да протестираат и дали воопшто имало протести,
бидејќи од муабетите кои се слушале, им биле скриени некои работи
на учениците и како е дозволено на децата да им биде скриено тоа
што тие го пишувале.
Директорот Гоце Џалевски објасни дека учениците два дена
бојкотирале настава по еден час, а еден ден бојкотирале два часа. Се
што било нивно им било дадено, ништо не им е одземено, а се што не
е нивно, не може да биде дадено. Дури и од училиштето им било
дозволено да користат некои работи. А за да бидат спречени, не биле
спречени, бидејќи тоа е маса на народ која тешко дека може да биде
спречена.
Претседателот Јован Матеничарски додаде дека имаат сознанија
дека бојкотирале. Ама не било во ред да им ги горат транспарентите,
тие имаат право да бојкотираат.
Директорот Гоце Џалевски појасни дека не биле сопрени и дека
условите за тек на настава им биле овозможени на учениците. Тоа
што е имот на училиштето, некој треба да одговара за него. Тој
одговори дека ништо не им е изгорено, а од нивна страна им е
овозможено да бојкотираат, не се спречени со ништо.
Советничката Јасмина Димовска побара објаснување за
проектот преку ИПА програмата, добиле проект за опремување на
кабинет за угостителско туристичката струка, дали кабинетски се
одвива наставата и за текстилната група. Дали не можело да се
аплицира преку истиот проект и за текстилната група.
Директорот Гоце Џалевски појасни дека за настава текстилната
група си имаат свој кабинет, а за пракса немаат. Конкретно во
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проектот е аплицирано за туристичко угостителската струка. 95% од
средствата ќе бидат наменети за нив. Со оглед на тоа колку ученици
ќе бидат запишани до септември, ќе бидат опремени комплетно за
келнери и ќе се опреми ресторант за послужување. Ќе биде опремено
со комплетна опрема и за келнер и за рецепционер. Тој посочи дека
имале голема среќа да бидат извлечени, бидејќи се работи за поголем
проект. Нивно е да обезбедат соодветна просторија за непречено
одвивање на проектните активности.
Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на
Советот ја затвори расправата и го стави на усвојување Извештајот за
работа на училиштето за 2014/2015 година за ОСУ „Ацо Русковски“Берово.
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 работа на училиштето за
2014/2015 година за ОСУ „Ацо Русковски“-Берово.
25. Предлог Одлуката за прифаќање на иницијативата за
отпочнување на постапка за изработка на ЛУПД вклопување на
легализиран објект во Урбанистичка документација на КП бр.68
и 100, КО Берово
Претседателот на Советот отвори расправа по25.та точка од
дневниот ред. Тој појаси дека се работи за дополнетата точка и во
одлуката се менува само бројката.
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 предлог одлуката.
26. Барања од институции и граѓани
*Барање од ООУ „Дедо Иљо Малешевски“ за настава во
природа*
На седницата, за образложување на барањето кое беше
доставено на денот на одржувањето на седницата, беше присутна
директорката Наташа Аврамска.
Директорката Наташа Аврамска појасни дека наставата во
природа се реализира по закон, законска обврска им е да биде
спроведена, за учениците само од петто одделение. Меѓутоа, услов за
да биде спроведена наставата во природа, родителите на учениците
морале најмалку 50% позитивно да се произнесат дека ја прифаќаат.
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До четвртокот го немале потребниот процент на позитивно
прифаќње од страна на родителите, додека на последниот ден веќе
имале над 50% број на родители кои прифатиле да се одвива настава
во природа. Родителите покажале голем интерес, иако трошоците за
изведувањето на наставата во природа паѓа на терет на родителите.
За да може тие како училиште да спроведат постапка, која е иста како
за екскурзија, мора да добјат позитивно мислење од страна на
Советот.
Советничката Биљана Марковска праша зошто ако со закон е
регулирано, родителите треба да ја платат, каде би била реализирана
таа настава, и зошто е толку итно да се донесе, доставено денес и
веднаш да се усвои, бидејќи не е прв пат така во последен момент да
им се доставуваат барања.
Директорката Наташа Аврамска појасни дека тоа е регулирано
согласно Правилникот за екскурзии и друг вид на настава, со закон се
регулира училиштето да ја пружи можноста на учениците, доколку
50% од родителите ја прифатат. Денес е доставено со оглед на тоа
што до петокот немало доволен број на родители кои прифатиле, а
бидејќи за нив интересот на родителите е важен, и бидејќи доколку се
одложи давањето на позитивно мислење од страна на Советот, нема
да може навреме да биде спроведена наставата во природа. Децата
кои нема да можат да бидат во состојба да отидат, ќе си спроведуваат
настава во училиштето. Местото на изведување на настава во природа
ќе биде одредено по консултации со родителите и по добиени понуди.
Таа како директор мора да постапи по барањето на родителите, не
може да не се реализира нивното барање, ако родителите на децата
позитивно се изјаснат. Дури и откако им е кажано дека ќе изнесува
околу 5.000,оо денари, односно, откако родителите биле запознаени
со средствата кои ќе бидат потребни за изведување на наставата во
природа, бројот на пријавени деца се зголемил. Родителите се
вклучени во комисија, тие учествуваат во отварањето на понудите.
*Барање за замена на член во Управњн Одбор од ОЈУДГ „23
Август“ Берово*
-Претседателот на Советот Јован Матеничарски се произнесе
дека споменатиот член за кој е побарано да биде заменет, Горан
Панковски, со оглед на тоа дека е отсутен од државата, и Управниот
Одбор не може непречено и нормално да функционира, нема да биде
заменет, бидејќи тие имаат сознанија дека е вратен во државата.
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*Барање од ЈКР „Услуга“ Берово за свикување на итен
состанок*
-Претседателот Јован Матеничарски појасни дека тие имале
состанок во претпријатието.
Советникот Дејан Пачемски предложи да биде закажан уште
еден состанок.
Градоначалникот Драги Наџински појасни дека им дале
задолженија да изговат некои извештаи, по кое доставување ќе биде
потребно да се свика барем уште еден состанок, а колку што има
сознание, извештајот и статистилките податоци се доставени и до
него, и до претседателот на Советот. Затоа е потребно да се одржи
барем уште еден состанок со вработените.
Советот не зеде став, но одговорено е до барателите дека кога ќе
одлучат да свикаат состанок, благовремено ќе бидат известени за
датумот и часот на одржување.
*Записници од одржани средби со граѓани во с.Двориште и
с.Ратево во врска со проблемот со водата за пиење*
-Записниците се разгледани, нема прашања, нема забелешки.
*Барања од Академија ФК Малеш*
-Советот, односно Претседателот и координаторите се
произнесоа дека терминот на одржување на настанот е поминат, па
според тоа нема да бидат доделени средства.
*Барање од советникот Влатко Вакански да биде разрешен
од член на комисиите формирани од страна на Советот*
-За следна седница да се произнесе комисијата за мандатни
прашања за да предложат нов член и Советот да именува нов член.
*Барање од Лесански*
-Советот се произнесе дека рокот е пропуштен и не може да
биде прифатено барањето.
27. Советнички иницијативи и прашања
Претседателот на Советот Јован Матеничарски даде забелешка
дека многу навреди се упатени на веб страната кон советниците. И
посочи да се ажурира објавувањето на службените гласници и
записниците, бидејќи последните 2-3 не се објавени, на што му беше
одговорено дека до последниот усвоен записник и објавен службен
весник се објавени на страната.
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Советничката Јасмина Димовска праша кога биле потив
реализацијата на буџетот од 85%, да стои така на страната, кога само
двајца од советниците гласале против.
Градоначалникот Драги Наџински објасни дека таа страна не е
партиска страна и дека објавите важат за сите.

Дневниот ред беше исцрпен, а седницата беше затворена.
Седницата заврши во 13:00 часот.

Бр.09/1
10.06.2015 година
Берово

Записничар
Зорица Ризовска
---------------------------------(потпис)

Претседател на Совет
Јован Матеничарски
М.П.

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