2015
ЗАПИСНИК ОД 24.ТА
РЕДОВНА СЕДНИЦА НА
СОВЕТОТ НА ОПШТИНА
БЕРОВО
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ЗАПИСНИК ОД 24.ТА РЕДОВНА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА
ОПШТИНА БЕРОВО
ЗАПИСНИК
од 24.та РЕДОВНА седница на Советот на Општина Берово одржана на ден
10.06.2015 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.
За работата на Советот на оваа седница, Претседателот на Советот Јован
Матеничарски го предложи следниот:
ПРЕДЛОГ ДНЕВЕН РЕД:
1. Усвојување на Записник од 23-та седница на Совет на Општина Берово;
2. Предлог Одлука за утврдување на приоритет на проект за учество на
јавен повик за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на
руралниот развој за 2015 година за мерка 321;
3. Предлог Одлука за давање на согласност за намена на инвестицијата од
Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2015 година за мерка
321;
4. Предлог Одлука за утврдување на приоритет на проект за учество на
јавен повик за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на
руралниот развој за 2015 година за мерка 322;
5. Предлог Одлука за давање на согласност за намена на инвестицијата од
Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2015 година за мерка
322;
6. Предлог Одлука за утврдување на приоритет на проект за учество на
јавен повик за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на
руралниот развој за 2015 година за мерка 323;
7. Предлог Одлука за давање на согласност за намена на инвестицијата од
Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2015 година за мерка
323;
8. Квартален извештај за извршувањето на буџетот за Општина Берово за
извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2015 година до
31.03.2015 година;
9. Квартален извештај за достасани ненамирени обврски Образец К2;
10. Квартален извештај за промените на состојбата на секое задолжување
на општините и јавните претпријатија основани од општините Образец К3;
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРАВНИ И ОПШТИ РАБОТИ, ОПШТИНА БЕРОВО
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11. План за управување со отпад на Општина Берово за периодот од 2015 до
2020 година;
12. Извештај за работа на овластениот инспектор за просвета и спорт во
одделението за инспекциски надзор во Општина Берово за период од 01.07.2014 до
31.12.2014 година;
13. Извештај за работа на овластениот урбанистички и градежен
инспектор во одделението за инспекциски надзор во Општина Берово за период од
01.07.2014 до 31.12.2014 година;
14. Извештај за работа на овластениот инспектор за комунални работи во
одделението за инспекциски надзор во Општина Берово за период од 01.12.2014 до
31.12.2014 година;
15. Извештај за работа на овластениот инспектор за сообраќај и локални
патишта во одделението за инспекциски надзор во Општина Берово за период од
01.07.2014 до 31.12.2014 година;
16. Годишен извештај за работењето на Центарот за развој на Источен
плански регион за 2014 година;
17. Годишен извештај за спроведување на програмата за развој на
Источниот плански регион 2009-2014 за 2014 година;
18. Предлог Одлука за отпочнување на ЛУПД за базна станица за мобилна
телефонија СТП 6092, КО Смојмирово;
19. Предлог Одлука за усогласување на намените за легализација на објект
на КП 7595, 7596, 7597, 7598 и 13695, КО Берово;
20. Барања од институции и граѓани;
21. Советнички иницијативи и прашања.
Претседателот на Советот отвори расправа по предложениот дневен ред.
Градоначалникот Драги Наџински побара дневниот ред да биде дополнет
со решенијата за разрешување и именување на член на комисиите за буџет,
комисијата за јавни дејности и комисијата за еднакви можности, да биде
додадена предлог Одлука за давање согласност и овластување за потпишување
на Договор/и за грант,согласно Договор за финансирање serapis број 2008-0446
помеѓу Република Македонија и Европска инвестициона банка заПроект:
“Водоснабдување и одведување на отпадни води“ во врска со Законот за
задолжување на Република Македонија со заем кај Европската инвестициона
банка по Договорот за заем по Проектот „Водоснабдување и одведување отпадни
води“ (“Службен весник на Република Македонија“ број 83/10) и Одлуката за
распределба на средства согласно договорот за заем по проектот
„Водоснабдување и одведување на отпадни води“ (“Службен весник на Република
Македонија“ број 154/2010), меѓу Општина Берово и Министерство за транспорт
и врски на Република Македонија и предлог Одлука за давање согласност и
овластување за измирување односно пренасочување на средства од буџетската
сметка на Општина Берово. Исто така, како дополнување на дневнот ред да биде
ставена и Одлуката на ЈКР „Услуга“ Берово за измена и дополнување на статутот
на Јавното претпријатие, која е изготвена во согласност со законските измени на
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРАВНИ И ОПШТИ РАБОТИ, ОПШТИНА БЕРОВО
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законот за јавни претпријатија.
По двоминутна пауза, координаторот на советничката група на СДСМ
Антонио Двојаковски се изјасни дека поради тоа што не се толку итни,
решенијата за разрешување на советникот Влатко Вакански и за назначување на
нов член на комисиите, како и статутарната одлука за измена и дополнување на
Статутот на ЈПКР да бидат разгледувани на следната седница, а другите
предлози да бидат ставени на гласање.
Советничката Јасмина Димовска, побара да бидат тргнати од дневен ред 11,
16 и 17 точка, со образложение дека сите советници немаат материјали. Бидејќи
не ги разгледале и ги немаат материјалите, не можат да гласаат ниту за ниту
против.
Градоначалникот Драги Наџински, во однос на 16.та и 17.та точка, појасни
дека годишниот извештај и годишната програма се на центарот за развој на
источно планскиот регион и за нив само се донесува заклучок за нивно
разгледување, тие не се надлежни да донесуваат ниту одлуки, ниту да даваат
позитивно или негативно мислење. Во однос на 11.та точка, прифатливо е да
биде поместена за наредната седница, да биде доставено материјал до сите
советници.
Предлогот на Градоначалникот Драги Наџински за дополнување на
дневниот ред со двете предлог одлуки, предлог Одлука за давање согласност и
овластување за потпишување на Договор/и за грант,согласно Договор за
финансирање serapis број 2008-0446 помеѓу Република Македонија и Европска
инвестициона банка заПроект: “Водоснабдување и одведување на отпадни води“
во врска со Законот за задолжување на Република Македонија со заем кај
Европската инвестициона банка по Договорот за заем по Проектот
„Водоснабдување и одведување отпадни води“ (“Службен весник на Република
Македонија“ број 83/10) и Одлуката за распределба на средства согласно
договорот за заем по проектот „Водоснабдување и одведување на отпадни води“
(“Службен весник на Република Македонија“ број 154/2010), меѓу Општина
Берово и Министерство за транспорт и врски на Република Македонија и предлог
Одлука за давање согласност и овластување за измирување односно
пренасочување на средства од буџетската сметка на Општина Берово, беше
ставен на гласање и истиот беше усвоен со 15 гласа ЗА.
Предлогот на советничката Јасмина Димовска да биде тргната 11.та точка и
предлог планот да се помести за наредната седница беше ставен на гласање и
истиот беше усвоен со 15 гласа ЗА.
Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Советот ја
затвори расправата и го стави на усвојување следниот дневен ред со измените и
дополнувањата, за работа на 24.та седница:
ДНЕВЕН РЕД:
1. Усвојување на Записник од 23-та седница на Совет на Општина
Берово;
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРАВНИ И ОПШТИ РАБОТИ, ОПШТИНА БЕРОВО

Страна4

ЗАПИСНИК ОД 24.ТА РЕДОВНА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА
ОПШТИНА БЕРОВО
2. Предлог Одлука за утврдување на приоритет на проект за
учество на јавен повик за користење на средства од Програмата за
финансиска поддршка на руралниот развој за 2015 година за мерка
321;
3. Предлог Одлука за давање на согласност за намена на
инвестицијата од Програмата за финансиска поддршка на руралниот
развој за 2015 година за мерка 321;
4. Предлог Одлука за утврдување на приоритет на проект за
учество на јавен повик за користење на средства од Програмата за
финансиска поддршка на руралниот развој за 2015 година за мерка
322;
5. Предлог Одлука за давање на согласност за намена на
инвестицијата од Програмата за финансиска поддршка на руралниот
развој за 2015 година за мерка 322;
6. Предлог Одлука за утврдување на приоритет на проект за
учество на јавен повик за користење на средства од Програмата за
финансиска поддршка на руралниот развој за 2015 година за мерка
323;
7. Предлог Одлука за давање на согласност за намена на
инвестицијата од Програмата за финансиска поддршка на руралниот
развој за 2015 година за мерка 323;
8. Квартален извештај за извршувањето на буџетот за Општина
Берово за извештајниот период (кумулативно) за квартал од
01.01.2015 година до 31.03.2015 година;
9. Квартален извештај за достасани ненамирени обврски Образец
К2;
10. Квартален извештај за промените на состојбата на секое
задолжување на општините и јавните претпријатија основани од
општините Образец К3;
11. Предлог Одлука за давање согласност и овластување за
потпишување на Договор/и за грант,согласно Договор за финансирање
serapis број 2008-0446 помеѓу Република Македонија и Европска
инвестициона банка заПроект: “Водоснабдување и одведување на
отпадни води“ во врска со Законот за задолжување на Република
Македонија со заем кај Европската инвестициона банка по Договорот
за заем по Проектот „Водоснабдување и одведување отпадни води“
(“Службен весник на Република Македонија“ број 83/10) и Одлуката за
распределба на средства согласно договорот за заем по проектот
„Водоснабдување и одведување на отпадни води“ (“Службен весник на
Република Македонија“ број 154/2010), меѓу Општина Берово и
Министерство за транспорт и врски на Република Македонија;
12. Предлог Одлука за давање согласност и овластување за
измирување односно пренасочување на средства од буџетската сметка
на Општина Берово;
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРАВНИ И ОПШТИ РАБОТИ, ОПШТИНА БЕРОВО

Страна5

ЗАПИСНИК ОД 24.ТА РЕДОВНА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА
ОПШТИНА БЕРОВО
13. Извештај за работа на овластениот инспектор за просвета и
спорт во одделението за инспекциски надзор во Општина Берово за
период од 01.07.2014 до 31.12.2014 година;
14. Извештај за работа на овластениот урбанистички и градежен
инспектор во одделението за инспекциски надзор во Општина Берово
за период од 01.07.2014 до 31.12.2014 година;
15. Извештај за работа на овластениот инспектор за комунални
работи во одделението за инспекциски надзор во Општина Берово за
период од 01.12.2014 до 31.12.2014 година;
16. Извештај за работа на овластениот инспектор за сообраќај и
локални патишта во одделението за инспекциски надзор во Општина
Берово за период од 01.07.2014 до 31.12.2014 година;
17. Годишен извештај за работењето на Центарот за развој на
Источен плански регион за 2014 година;
18. Годишен извештај за спроведување на програмата за развој на
Источниот плански регион 2009-2014 за 2014 година;
19. Предлог Одлука за отпочнување на ЛУПД за базна станица за
мобилна телефонија СТП 6092, КО Смојмирово;
20. Предлог Одлука за усогласување на намените за легализација
на објект на КП 7595, 7596, 7597, 7598 и 13695, КО Берово;
21. Барања од институции и граѓани;
22. Советнички иницијативи и прашања.
Од присутните 15 советници, со 15 гласа ЗА, нема советници кои се
ВОЗДРЖАНИ, нема советници кои гласале ПРОТИВ, нема присутни советници
кои не гласале, Советот го усвои предложениот ДНЕВЕН РЕД со дополнувањето
за работа на 24.та редовна седница.
1. Усвојување на Записник од 23-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 23-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 23-та седница на Совет на
Општина Берово.
2. Предлог Одлука за утврдување на приоритет на проект за учество
на јавен повик за користење на средства од Програмата за финансиска
поддршка на руралниот развој за 2015 година за мерка 321
Претседателот на Советот отвори расправа по 2.та точка од дневниот ред.
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРАВНИ И ОПШТИ РАБОТИ, ОПШТИНА БЕРОВО
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Претседателот на Советот Јован Матеничарски се произнесе дека овие
предлози за мерки биле разгледани на состанокот на комисијата и не донеле
конкретен заклучок во однос на нив, туку оставаат сами на советниците на
самата седница да се произнесат по однос на нив.
Советникот Антонио Двојаковски праша за каде се однесува кружниот тек,
бидејќи во одлуката не е наведено за каде се работи.
Градоначалникот Драги Наџински, како предлагач на одлуките, објасни
дека сите знаат дека е распишан јавниот оглас и во сите мерки има оски и
подоски кои треба да ги објаснуваат критериумите за како треба да бидат
направени проектите. Тој објасни дека се работи за раскрсницата кај АД
Алкалоид. Проектот е готов, даден е на ревизија, и ќе се носи следниот
понеделник, кога е краен рок за аплицирање.
Советничката Сунчица Цонкинска, посочи дека оваа мерка може да се
однесува и на регионалниот пат кај с.Митрашинци, кое неколку пати досега беше
предлагано и не беше изгласано, па праша дали во одлуката може да се направи
измена, и наместо кружниот тек, да биде ставен патот кај с.Митрашинци.
Градоначалникот Драги Наџински објасни дека во интерес на тоа да нема
политика, овој предлог опфаќа повеќе граѓани и поврзување на Општината со
сите селски населби. Тој ветил на граѓаните дека патот ќе го реализира кај
с.Митрашинци, а сега смета дека овој проект за кружниот тек има поголема
тежина.
Советничката Сунчица Цонкинска праша дали може да биде ставен на
гласање нејзиниот предлог, да биде направена измената во одлуката.
Претседателот на Советот Јован Матеничарски појасни дека тие работат по
утврден дневен ред, кој на почетокот на седницата се дополнува и усвојува, па со
оглед на тоа, советничката требала да го даде нејзиниот предлог за измени на
самиот почеток, односно пред усвојувањето на дневниот ред. Со оглед на тоа
дека дневниот ред е веќе усвоен, ќе работат по него според тоа како што е усвоен.
Претседателот на Советот Јован Матеничарски посочи дека е добро
следниот пат кога ќе биде објавен следниот јавен повик за аплицирање, да
седнат заедно, ако не сите, барем само со координаторите, да се консултираат
кои проекти да бидат правени.
Градоначалникот Драги Наџински појасни дека програмата е објавена во
декември претходната година, но огласот за аплицирање е објавен дури во мај.
Тој посочи дека кон крајот на следната година пак ќе има таква програма на
Владата, па затоа кога на нашиот дневен ред ќе бидат ставени нашите развојни
програми за работа, треба да вметнат таму кои проекти сакаат да бидат
предвидени и реализирани.
Советничката Биљана Марковска праша дали во проектот има каде ќе биде
кружниот тек и зошто не стои и во самата одлука.
Градоначалникот Драги Наџински појасни дека треба да стои во насловот
на одлуката така како што моментално стои, за да не се случи да не биде
прифатен и да биде одбиена апликацијата, а во самиот проект е конкретно
прецизирано каде точно ќе биде кружниот тек, односно кај Алкалоид. Таму ќе
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биде потребно да се срушат гаражите на Алкалоид и да бидат направени и неко
други работи, но тоа последователно ќе си го работат службите во Општината.
Бидејќи никој не се јави за дискусија, Претседателот на Советот ја затвори
расправата и ја стави на усвојување Предлог Одлуката за утврдување на
приоритет на проект за учество на јавен повик за користење на средства од
Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2015 година за
мерка 321.
Од присутните 15 советници, со 15 гласа ЗА, нема советници кои се
ВОЗДРЖАНИ, нема советници кои гласале ПРОТИВ, нема присутни советници
кои не гласале, Советот ја усвои Одлуката за утврдување на приоритет на проект
за учество на јавен повик за користење на средства од Програмата за финансиска
поддршка на руралниот развој за 2015 година за мерка 321.
3. Предлог Одлука за давање на согласност за намена на
инвестицијата од Програмата за финансиска поддршка на руралниот
развој за 2015 година за мерка 321
Претседателот на Советот отвори расправа по 3.та точка од дневниот ред.
Бидејќи никој не се јави за дискусија, Претседателот на Советот ја затвори
расправата и ја стави на усвојување Предлог Одлуката за давање на согласност за
намена на инвестицијата од Програмата за финансиска поддршка на руралниот
развој за 2015 година за мерка 321.
Од присутните 15 советници, со 15 гласа ЗА, нема советници кои се
ВОЗДРЖАНИ, нема советници кои гласале ПРОТИВ, нема присутни советници
кои не гласале, Советот ја усвои Одлуката за давање на согласност за намена на
инвестицијата од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за
2015 година за мерка 321.
4. Предлог Одлука за утврдување на приоритет на проект за учество
на јавен повик за користење на средства од Програмата за финансиска
поддршка на руралниот развој за 2015 година за мерка 322
Претседателот на Советот отвори расправа по 4.та точка од дневниот ред.
Тој појасни дека и за оваа одлука комисијата не завземала став, туку оставаат на
самите советници да одлучат како ќе се произнесат.
Градоначалникот Драги Наџински појасни дека смета дека треба да се
направи едно кружно заокружување кај с.Смојмирово, да нема кал, и да има едно
идејно решение, бидејќи има нови градби, има работилници, и ќе им биде од
корист на жителите.
Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Советот ја
затвори расправата и ја стави на усвојување Предлог Одлуката за утврдување на
приоритет на проект за учество на јавен повик за користење на средства од
Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2015 година за
мерка 322.
Од присутните 15 советници, со 15 гласа ЗА, нема советници кои се
ВОЗДРЖАНИ, нема советници кои гласале ПРОТИВ, нема присутни советници
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кои не гласале, Советот ја усвои Одлуката за утврдување на приоритет на проект
за учество на јавен повик за користење на средства од Програмата за финансиска
поддршка на руралниот развој за 2015 година за мерка 322.
5. Предлог Одлука за давање на согласност за намена на
инвестицијата од Програмата за финансиска поддршка на руралниот
развој за 2015 година за мерка 322
Претседателот на Советот отвори расправа по 5.та точка од дневниот ред.
Бидејќи никој не се јави за дискусија, Претседателот на Советот ја затвори
расправата и ја стави на усвојување Предлог Одлуката за давање на согласност за
намена на инвестицијата од Програмата за финансиска поддршка на руралниот
развој за 2015 година за мерка 322.
Од присутните 15 советници, со 15 гласа ЗА, нема советници кои се
ВОЗДРЖАНИ, нема советници кои гласале ПРОТИВ, нема присутни советници
кои не гласале, Советот ја усвои Одлуката за давање на согласност за намена на
инвестицијата од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за
2015 година за мерка 322.
6. Предлог Одлука за утврдување на приоритет на проект за учество
на јавен повик за користење на средства од Програмата за финансиска
поддршка на руралниот развој за 2015 година за мерка 323
Претседателот на Советот отвори расправа по 6.та точка од дневниот ред.
Градоначалникот Драги Наџински појасни дека се работи за проект кој
отпочнал да се реализира со средства од буџетот на Опшина Берово, и во
координација со претседателот на Советот и координаторите на советничките
групи, решиле да го стават патот Абланица – Јуовец. Смета дека овој пат ќе има
огромен придонес и од економски аспект. Овој пат кординаторите го предложиле
и тој се сложува со нивниот предлог.
Бидејќи никој не се јави за дискусија, Претседателот на Советот ја затвори
расправата и ја стави на усвојување Предлог Одлуката за утврдување на
приоритет на проект за учество на јавен повик за користење на средства од
Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2015 година за
мерка 323.
Од присутните 15 советници, со 15 гласа ЗА, нема советници кои се
ВОЗДРЖАНИ, нема советници кои гласале ПРОТИВ, нема присутни советници
кои не гласале, Советот ја усвои Одлуката за утврдување на приоритет на проект
за учество на јавен повик за користење на средства од Програмата за финансиска
поддршка на руралниот развој за 2015 година за мерка 323.
7. Предлог Одлука за давање на согласност за намена на
инвестицијата од Програмата за финансиска поддршка на руралниот
развој за 2015 година за мерка 323
Претседателот на Советот отвори расправа по 7.та точка од дневниот ред.
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Бидејќи никој не се јави за дискусија, Претседателот на Советот ја затвори
расправата и ја стави на усвојување Предлог Одлуката за давање на согласност за
намена на инвестицијата од Програмата за финансиска поддршка на руралниот
развој за 2015 година за мерка 323.
Од присутните 15 советници, со 15 гласа ЗА, нема советници кои се
ВОЗДРЖАНИ, нема советници кои гласале ПРОТИВ, нема присутни советници
кои не гласале, Советот ја усвои Одлуката за давање на согласност за намена на
инвестицијата од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за
2015 година за мерка 323.
8. Квартален извештај за извршувањето на буџетот за Општина
Берово за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2015
година до 31.03.2015 година
Претседателот на Советот отвори расправа по 8.та точка од дневниот ред.
Претседателот на Комисијата за буџет Звонко Миовски се изјасни дека
комисијата одржала состанок, извештајот бил разгледан, и во извештајот има
значително приходи, и реализацијата е некаде околу 17.8%. Раководителот на
Одделението за финансиски прашања Звонко Пекевски им објаснил на
состанокот на комисијата дека во следниот период се очекуваат поголеми
приходи. Тој појасни дека нема причина за да не биде усвоен кварталниот
извештај. Став на комисијата е да се усвои.
Советникот Антонио Двојаковски побара објаснување зошто има слаба
реализација во ставката на донации, каде се предвидени 126 милиони, а досега
има реализирано само 2 милиони.
Градоначалникот Драги Наџински објасни дека ќе бидат реализирани,
бидејќи дел од проектите воопшто не се отпочнати досега.
Бидејќи никој не се јави за дискусија, Претседателот на Советот ја затвори
расправата и го стави на усвојување Кварталниот извештај за извршувањето на
буџетот за Општина Берово за извештајниот период (кумулативно) за квартал од
01.01.2015 година до 31.03.2015 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
Кварталниот извештај за извршувањето на буџетот за Општина Берово за
извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2015 година до
31.03.2015 година.
9. Квартален извештај за достасани ненамирени обврски Образец К2
Претседателот на Советот отвори расправа по 9.та точка од дневниот ред.
Претседателот на Комисијата за буџет Звонко Миовски се изјасни дека и
овој извештај е разгледан на состанокот на комисијата, се работи за тековни
трошоци, а став по однос на извештајот комисијата не завземала.
Советникот Антонио Двојаковски појасни дека на комисијата им било
објаснето дека тековните работи се регулираат, од пренесеното салдо не се
чепнати средствата, и ставот на комисијата бил дека е реален извештајот.
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Градоначалникот Драги Наџински појасни дека ова е најваријабилниот
извештај, често се менуваат цифрите, и тие како Општина си водат сметка да
биде оптимална сума, која ќе може да биде подмирена.
Претседателот на Советот Јован Матеничарски постави прашање до
Градоначалникот од каде произлегуваат утужените обврски за месец март,
бидејќи во колоната за утужени обврски има 1 милион и 26 илјади денари.
Градоначалникот Драги Наџински одговори дека Општината нема утужени
обврски.
Беше повикан Раководителот на Одделението за финансиски прашања
Звонко Пекевски да даде појаснување.
Раководителот на Одделението за финансиски прашања Звонко Пекевски
објасни дека немаат утужени обврски, дека Општината не е тужена. К2 образецот
не го изработува тој, но може да провери во системот и да се врати за кратко за
да им даде повратна информација. По извршената проверка во системот, тој
појасни дека Општината нема тужба, а по извршените консултации со колешката
која го изготвила, Марина Предарска, таа му објаснила дека го направила
извештајот по обавен разговор по телефон по насока од Министерството за
финансии. Вредностите се тие, распоредот по колони и месеци е направен по
сугестии од Министерстото за финансии, ако советницте сметаат, може тој износ
од 1 милион и 26 илјади да биде избришан и како таков да биде усвоен
кварталниот извештај.
Претседателот Јован Матеничарски посочи дека не се само тие 1 милион и
26 илјади, туку има и обврски 3 милиони и нешто. Тој додаде дека нема да го
менуваат извештајот, а за следната седница да дадат објаснување зошто е
изготвен таков образецот.
Бидејќи никој не се јави за дискусија, Претседателот на Советот ја затвори
расправата и го стави на усвојување Кварталниот извештај за достасани
ненамирени обврски Образец К2.
Од присутните 15 советници, со 12 гласа ЗА, 3 ВОЗДРЖАНИ, нема советници
кои гласале ПРОТИВ, нема присутни советници кои не гласале, Советот го усвои
Кварталниот извештај за достасани ненамирени обврски Образец К2.
10. Квартален извештај за промените на состојбата на секое
задолжување на општините и јавните претпријатија основани од
општините Образец К3
Претседателот на Советот отвори расправа по 10.та точка од дневниот ред.
Претседателот на комисијата за буџет Звонко Миовски појасни дека засега
се плаќа само каматата за кредитот и редовно се подмируваат обврските. Став
комисијата не завземала.
Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Советот ја
затвори расправата и го стави на усвојување Кварталниот извештај за промените
на состојбата на секое задолжување на општините и јавните претпријатија
основани од општините Образец К3.
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Од присутните 15 советници, со 12 гласа ЗА, 3 ВОЗДРЖАНИ, нема советници
кои гласале ПРОТИВ, нема присутни советници кои не гласале, Советот го усвои
Кварталниот извештај за промените на состојбата на секое задолжување на
општините и јавните претпријатија основани од општините Образец К3.
11. Предлог Одлука за давање согласност и овластување за
потпишување на Договор/и за грант,согласно Договор за финансирање
serapis број 2008-0446 помеѓу Република Македонија и Европска
инвестициона банка за Проект: “Водоснабдување и одведување на отпадни
води“ во врска со Законот за задолжување на Република Македонија со заем
кај Европската инвестициона банка по Договорот за заем по Проектот
„Водоснабдување и одведување отпадни води“ (“Службен весник на
Република Македонија“ број 83/10) и Одлуката за распределба на средства
согласно договорот за заем по проектот „Водоснабдување и одведување на
отпадни води“ (“Службен весник на Република Македонија“ број 154/2010),
меѓу Општина Берово и Министерство за транспорт и врски на Република
Македонија
Претседателот на Советот отвори расправа по 11.та точка од дневниот ред.
Градоначалникот Драг Наџински појасни дека се работи за проекти кои ќе
бидат финансирани со средства од Европска инвестициона Банка. Досега е
аплицирано со два проекти, продолжување на колекторискиот систем на
Беровско Езеро и за с,Ратево. Ќе биде потребно да се потпише договор помеѓу
Општината, Министерството за транспорт и врски и Банката. Со овие одлуки се
дава право на Градоначалникот да потпише договор.
Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Советот ја
затвори расправата и ја стави на усвојување Предлог Одлуката за давање
согласност и овластување за потпишување на Договор/и за грант,согласно
Договор за финансирање serapis број 2008-0446 помеѓу Република Македонија и
Европска инвестициона банка заПроект: “Водоснабдување и одведување на
отпадни води“ во врска со Законот за задолжување на Република Македонија со
заем кај Европската инвестициона банка по Договорот за заем по Проектот
„Водоснабдување и одведување отпадни води“ (“Службен весник на Република
Македонија“ број 83/10) и Одлуката за распределба на средства согласно
договорот за заем по проектот „Водоснабдување и одведување на отпадни води“
(“Службен весник на Република Македонија“ број 154/2010), меѓу Општина
Берово и Министерство за транспорт и врски на Република Македонија.
Од присутните 15 советници, со 14 гласа ЗА, 1 ВОЗДРЖАН, нема советници
кои гласале ПРОТИВ, нема присутни советници кои не гласале, Советот ја усвои
Предлог Одлука за давање согласност и овластување за потпишување на
Договор/и за грант,согласно Договор за финансирање serapis број 2008-0446
помеѓу Република Македонија и Европска инвестициона банка заПроект:
“Водоснабдување и одведување на отпадни води“ во врска со Законот за
задолжување на Република Македонија со заем кај Европската инвестициона
банка по Договорот за заем по Проектот „Водоснабдување и одведување отпадни
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРАВНИ И ОПШТИ РАБОТИ, ОПШТИНА БЕРОВО
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води“ (“Службен весник на Република Македонија“ број 83/10) и Одлуката за
распределба на средства согласно договорот за заем по проектот
„Водоснабдување и одведување на отпадни води“ (“Службен весник на Република
Македонија“ број 154/2010), меѓу Општина Берово и Министерство за транспорт
и врски на Република Македонија.
12. Предлог Одлука за давање согласност и овластување
за
измирување односно пренасочување на средства од буџетската сметка на
Општина Берово
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 ја стави на усвојување Предлог Одлуката за давање согласност и
овластување за измирување односно пренасочување на средства од буџетската
сметка на Општина Берово.
Од присутните 15 советници, со 13 гласа ЗА, 1 ВОЗДРЖАН, нема советници
кои гласале ПРОТИВ, нема присутни советници кои не гласале, Советот ја усвои
Одлуката за давање согласност и овластување
за измирување односно
пренасочување на средства од буџетската сметка на Општина Берово.
Од гласањето беше отсутен советникот Антонио Двојаковски.
13. Извештај за работа на овластениот инспектор за просвета и
спорт во одделението за инспекциски надзор во Општина Берово за период
од 01.07.2014 до 31.12.2014 година
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 го стави на усвојување Извештајот за работа на овластениот
инспектор за просвета и спорт во одделението за инспекциски надзор во
Општина Берово за период од 01.07.2014 до 31.12.2014 година.
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 Извештајот за работа на овластениот инспектор
за просвета и спорт во одделението за инспекциски надзор во Општина Берово за
период од 01.07.2014 до 31.12.2014 година.
Од гласањето беше отсутен советникот Антонио Двојаковски.
14. Извештај за работа на овластениот урбанистички и градежен
инспектор во одделението за инспекциски надзор во Општина Берово за
период од 01.07.2014 до 31.12.2014 година
Претседателот на Советот отвори расправа по 14.та точка од дневниот ред.
Бидејќи никој не се јави за дискусија, Претседателот на Советот ја затвори
расправата и го стави на усвојување Извештајот за работа на овластениот
урбанистички и градежен инспектор во одделението за инспекциски надзор во
Општина Берово за период од 01.07.2014 до 31.12.2014 година.
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРАВНИ И ОПШТИ РАБОТИ, ОПШТИНА БЕРОВО
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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 Извештајот за работа на овластениот
урбанистички и градежен инспектор во одделението за инспекциски надзор во
Општина Берово за период од 01.07.2014 до 31.12.2014 година.
Од гласањето беше отсутен советникот Антонио Двојаковски.
15. Извештај за работа на овластениот инспектор за комунални
работи во одделението за инспекциски надзор во Општина Берово за период
од 01.12.2014 до 31.12.2014 година
Претседателот на Советот отвори расправа по 15.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 работа на овластениот
инспектор за комунални работи во одделението за инспекциски надзор во
Општина Берово за период од 01.12.2014 до 31.12.2014 година.
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 Извештајот за работа на овластениот инспектор
за комунални работи во одделението за инспекциски надзор во Општина Берово
за период од 01.12.2014 до 31.12.2014 година.
Од гласањето беше отсутен советникот Антонио Двојаковски.
16. Извештај за работа на овластениот инспектор за сообраќај и
локални патишта во одделението за инспекциски надзор во Општина
Берово за период од 01.07.2014 до 31.12.2014 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 работа на овластениот
инспектор за сообраќај и локални патишта во одделението за инспекциски
надзор во Општина Берово за период од 01.07.2014 до 31.12.2014 година.
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 Извештајот за работа на овластениот инспектор
за сообраќај и локални патишта во одделението за инспекциски надзор во
Општина Берово за период од 01.07.2014 до 31.12.2014 година.
Од гласањето беше отсутен советникот Антонио Двојаковски.
17. Годишен извештај за работењето на Центарот за развој на
Источен плански регион за 2014 година
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 го стави на усвојување Годишниот извештај за работењето на
Центарот за развој на Источен плански регион за 2014 година.
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРАВНИ И ОПШТИ РАБОТИ, ОПШТИНА БЕРОВО
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Од присутните 15 советници, со 7 гласа ЗА, 7 ВОЗДРЖАНИ, нема советници
кои гласале ПРОТИВ, нема присутни советници кои не гласале, Советот не го
усвои Годишниот извештај за работењето на Центарот за развој на Источен
плански регион за 2014 година.
Од гласањето беше отсутен советникот Антонио Двојаковски.
18. Годишен извештај за спроведување на програмата за развој на
Источниот плански регион 2009-2014 за 2014 година
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 Годишниот извештај за спроведување на
програмата за развој на Источниот плански регион 2009-2014 за 2014 година.
Од присутните 15 советници, со 7 гласа ЗА, 7 ВОЗДРЖАНИ, нема советници
кои гласале ПРОТИВ, нема присутни советници кои не гласале, Советот не го
усвои Годишниот извештај за спроведување на програмата за развој на
Источниот плански регион 2009-2014 за 2014 година.
Од гласањето беше отсутен советникот Антонио Двојаковски.
19. Предлог Одлука за отпочнување на ЛУПД за базна станица за
мобилна телефонија СТП 6092, КО Смојмирово
Претседателот на Советот отвори расправа по 19.та точка од дневниот ред.
Тој појасни дека е разгледана на состанокот на комисијата и комисијата
завземала став да биде усвоена предлог одлуката.
Бидејќи никој не се јави за дискусија, Претседателот на Советот ја затвори
расправата и ја стави на усвојување Предлог Одлуката за отпочнување на ЛУПД
за базна станица за мобилна телефонија СТП 6092, КО Смојмирово.
Од присутните 15 советници, со 14 гласа ЗА, нема советници кои се
ВОЗДРЖАНИ, 1 ПРОТИВ, нема присутни советници кои не гласале, Советот ја
усвои Одлуката за отпочнување на ЛУПД за базна станица за мобилна телефонија
СТП 6092, КО Смојмирово.
20. Предлог Одлука за усогласување на намените за легализација на
објект на КП 7595, 7596, 7597, 7598 и 13695, КО Берово
Претседателот на Советот отвори расправа по 19.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 за усогласување на
намените за легализација на објект на КП 7595, 7596, 7597, 7598 и 13695, КО
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 ја усвои Одлуката за усогласување на намените за
легализација на објект на КП 7595, 7596, 7597, 7598 и 13695, КО Берово.
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21. Барања од институции и граѓани
* Барање од ЈПКР „Услуга“ за надомест на загуба *
- Да се стави како точка на дневен ред на следна седница.
*Барање од Љупчо Гошевски*
- Одговор на барање:
„Советот на Општина Берово, на 24 седница која се одржа на 10.06.2015
година го разгледа Вашето Барање за изградба на мост кај местото Дупките
(Чарко). Во врска со истото Ве известуваме дека согласно позитивните законски
прописи, Советот нема надлежност за доделување на финансиски средства за
ваков вид на објекти.“
* Барање за донација од Бранко Јован Марковски *
- Доделени 5.000,оо денари.
* Барање од група граѓани од улица „4“ *
- Одговор на барање:
„Советот на Општина Берово, на 24 седница која се одржа на 10.06.2015
година, а на која присуствуваа и претставници кои живеат на улица 4 во Берово
го разгледа Вашето Барање за пробивање на улицата.
Согласно позитивните законски прописи, Советот нема надлежност за
контрола на постапката или превземање на било какви дејствија апро по
Општината, а согласно образложението на Градоначалникот кој присустуваше на
седницата, од страна на стручните служби во Општината се превземени сите
неопходни дејствија во постапката, но истата е запрена од страна на Управата за
имотно – правни односи поради решавање на судски процеси.
Во врска со горенаведеното, Советот на Општина Берово донесе заклучок
да го задолжи Одделението за комунални дејности и заштита на животна
средина да го извести Советот и граѓаните на улица 4 за текот на постапката и да
ги превземе сите потребни законски дејствија за окончување на истата.“
- Задолжение од 24 седница на Советот на Општина Берово за
Одделение за комунални дејности и заштита на животната средина:
Врска: Барање примено во Општина Берово под бр.09-1396/1 од 03.06.2015
година
„Советот на Општина Берово, на 24 седница која се одржа на 10.06.2015
година, а на која присуствуваа и претставници кои живеат на улица 4 во Берово
го разгледа Барање на група граѓани кои живеат на улица 4 за пробивање на
улицата.
Согласно позитивните законски прописи, Советот нема надлежност за
контрола на постапката или превземање на било какви дејствија апро по
Општината, а согласно образложението на Градоначалникот кој присустуваше на
седницата, од страна на стручните служби во Општината се превземени сите
неопходни дејствија во постапката, но истата е запрена од страна на Управата за
имотно – правни односи поради решавање на судски процеси.
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРАВНИ И ОПШТИ РАБОТИ, ОПШТИНА БЕРОВО
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Во врска со горенаведеното, Советот на Општина Берово Ве задолжува да го
известите Советот и граѓаните на улица 4 за текот на постапката и да ги
превземете сите потребни законски дејствија за окончување на истата.“
* Барање од граѓани на с.Ратево за изградба на мост *
- Задолжение за Одделение за комунални дејности и заштита на
животна средина од 24 сединца на Совет на Општина Берово:
Врска: Барањето на ЗГ – МЗР – Ратево Бр.02/15 од 08.06.2015 година (наш
бр.05-1448/1 од 08.06.2015 година)
„Советот на Општина Берово, на седницата која се одржа на 10.06.2015
година го разгледа Барањето на ЗГ – МЗР – Ратево Бр.02/15 од 08.06.2015 година
(наш бр.05-1448/1 од 08.06.2015 година) за одобрување на парични средства за
изградба на пречистителна станица, филтер станица со хлониратор и пумпа за
вода во село Ратево и во врска со истото Ве задолжува како надлежно оделение
за оваа област да го разгледате проектот и да не известите за евентуални
недостатоци или потреба од измена и дополнување на истиот.
Во прилог Ви доставуваме:
Основен проект за објект “Доградба на сува комора до постоечки резервоар
за вода и реконструкција и доградба на канал на песочен филтер за вода на зафат
во с.Ратево”“
*Барање од Здружние Владимирски Илинденски Средби *
- Доделени 20.000,оо денари.
*Петиција од Александар Мановски*
-Одговор по петиција:
„Советот на Општина Берово, на 24 седница која се одржа на 10.06.2015
година го разгледа Вашето Известување Бр.08-1023/2 од 28.05.2015 година,
врска Петиција поднесена до Градоначалникот од 15.04.2015 година.
Во врска со истото Ве известуваме дека согласно позитивните законски
прописи, Советот нема надлежност за вршење на преиспитување на постапката
за издавање на одобрение за градба. Надлежено Министерство за оваа област е
Министерството за транспорт и врски и Инспекторатот.
Доколку сметате дека трпите евентуална штета и дека се врши злоупотреба
на водата од река Брегалница, Ви препорачуваме да се обратите при
Водостопанство “Берово” од Берово, како надлежна институција за
стопанисување со водите и водотеците во општината.“
22. Советнички иницијативи и прашања
- Задолжение за Одделение за комунални дејности и заштита на
животна средина од 24 сединца на Совет на Општина Берово
Врска: Советничка иницијатива на советник Звонко Миовски
„Советот на Општина Берово, на седницата која се одржа на 10.06.2015
година, во врска со иницијативата на советникот Звонко Миовски за
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРАВНИ И ОПШТИ РАБОТИ, ОПШТИНА БЕРОВО
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ЗАПИСНИК ОД 24.ТА РЕДОВНА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА
ОПШТИНА БЕРОВО
поставување на контењер кај повеќенаменското игралиште во с.Смојмирово, го
задолжува Одделението за комунални дејности и заштита на животна средина во
координација со ЈПКР Услуга Берово во најкраток можен рок, а со цел заштита на
животната средина и чиста околина да се постави контењер кај
повеќенаменското игралиште во с.Смојмирово и за истото да го извести
Советот.“
Дневниот ред беше исцрпен, а седницата беше затворена.

Бр.09/1
21.08.2015 година
Берово

Записничар
Зорица Ризовска
----------------------------------

Претседател на Совет
Јован Матеничарски
М.П.

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

(потпис)

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРАВНИ И ОПШТИ РАБОТИ, ОПШТИНА БЕРОВО

(потпис)
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