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Одделение за правни и општи работи,
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ЗАПИСНИК ОД 25.ТА РЕДОВНА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ
НА ОПШТИНА БЕРОВО
ЗАПИСНИК
од 25.та РЕДОВНА седница на Советот на Општина Берово одржана
на ден 21.08.2015 година во салата за состаноци при Општина Берово со
почеток во09:00 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. Во врска со образложување на точките кои беа
предложени на дневен ред, беа повикани и Бистра Дракалска од ОЈУДГ „23
Август“, Гоце Џалевски, директор на ОСУ „Ацо Русковски“ Берово, Наташа
Аврамска, директор на ООУ „Дедо Иљо Малешевски“ Берово, Лиљана Буровска,
директор на ООУ „Никола Петров Русински“, с.Русиново, Берово, Горан Тасевски,
командир на ПС од ОН Берово, Љупчо Дракалски, директор на ЈПКР „Услуга“
Берово.
За работата на Советот на оваа седница, Претседателот на Советот Јован
Матеничарски го предложи следниот:
ПРЕДЛОГ ДНЕВЕН РЕД:
1. Усвојување на Записник од 24-та седница на Совет на Општина Берово;
2. Квартален извештај за извршувањето на буџетот за Општина Берово за
извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.04.2015 година до
30.06.2015 година;
3. Квартален извештај за достасани ненамирени обврски Образец К2;
4.Квартален извештај за промените на состојбата на секое задолжување
на општините и јавните претпријатија основани од општините Образец К3;
5. Елаборат од проценка на штета од елементарна непогода врнежи од
дожд и град во месец јули (31.07.), 2015 година;
6. План за управување со отпад на Општина Берово за периодот од 2015 до
2020 година;
7. Извештај за работа на овластениот инспектор за просвета и спорт во
одделението за инспекциски надзор во Општина Берово за период од 01.01.2015 до
30.06.2015 година;
8. Извештај за работа на овластениот урбанистички и градежен
инспектор во одделението за инспекциски надзор во Општина Берово за период од
01.01.2015 до 30.06.2015 година;
9. Извештај за работа на овластениот инспектор за комунални работи во
одделението за инспекциски надзор во Општина Берово за период од 01.01.2015 до
30.06.2015 година;
10. Извештај за работа на овластениот инспектор за сообраќај и локални
патишта во одделението за инспекциски надзор во Општина Берово за период од
01.01.2015 до 30.06.2015 година;
11. Предлог – Решение за разрешување и именување на член на Комисијата
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за финансирање, буџет и локален економски развој;
12. Предлог – Решение за разрешување и именување на член на Комисијата
за еднакви можности;
13. Предлог – Решение за разрешување и именување на член на Комисијата
за јавни дејности;
14. Предлог – Одлука за затварање на времена депонија за комунален отпад
на Општина Берово;
15.Предлог – Одлука за давање на користење на објект Капела на градски
гробишта на ЈПКР „Услуга“ Берово;
16. Предлог Одлука за давање на согласност на измена и дополнување на
статутот на ЈПКР „Услуга“ Берово;
17. Предлог – Одлука за давање согласност на Одлуката за обезбедување на
финансиски средства за покривање на загубата на ЈПКР „Услуга“ Берово за 2014
година;
18. Тримесечен финансиски извештај на ЈПКР „Услуга“ Берово;
19. Извештај за работа на ПС од ОН Берово за прво полугодие од 2015
година;
20. Правилник за внатрешна организација на ОЈУДГ „23 Август“;
21. Правилник за систематизација на работните места во ОЈУДГ „23
Август“;
22. Барање од ОСУ „Ацо Русковски“ за формирање на паралелки со помал број;
23. Барање од ООУ „Дедо Иљо Малешевски“ за формирање на паралелки со
помал број;
24. Барање од ООУ „Никола Петров Русински“ за формирање на паралелки со
помал број;
25. Барања од институции и граѓани;
26. Советнички иницијативи и прашања.
Претседателот на Советот отвори расправа по предложениот дневен ред.
Градоначалникот Драги Наџински побара да биде додадена на дневниот
ред и давање на информација од Градоначалникот за активностите превземени
за организирање на Етно Плоштад Фестивалот, бидејќи се потребни повеќе
активности кои не се предвидени во програмата, и доколку се прифати, да се
донесе одлука за продолжување на работното време до 04:00 часот на
угостителските објекти за деновите 27, 28 и 29.ти август. Тоа за работното време
да биде посебна точка, да биде додадена како 27.ма на дневниот ред, а
информацијата да биде во склоп на точката советнички иницијативи и прашања.
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 25.та седница:
ДНЕВЕН РЕД:
1. Усвојување на Записник од 24-та седница на Совет на Општина
Берово;
2. Квартален извештај за извршувањето на буџетот за Општина Берово
за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.04.2015 година до
30.06.2015 година;
3. Квартален извештај за достасани ненамирени обврски Образец К2;
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4. Квартален извештај за промените на состојбата на секое
задолжување на општините и јавните претпријатија основани од општините
Образец К3;
5. Елаборат од проценка на штета од елементарна непогода врнежи од
дожд и град во месец јули (31.07.), 2015 година;
6. План за управување со отпад на Општина Берово за периодот од
2015 до 2020 година;
7. Извештај за работа на овластениот инспектор за просвета и спорт во
одделението за инспекциски надзор во Општина Берово за период од
01.01.2015 до 30.06.2015 година;
8. Извештај за работа на овластениот урбанистички и градежен
инспектор во одделението за инспекциски надзор во Општина Берово за
период од 01.01.2015 до 30.06.2015 година;
9. Извештај за работа на овластениот инспектор за комунални работи
во одделението за инспекциски надзор во Општина Берово за период од
01.01.2015 до 30.06.2015 година;
10. Извештај за работа на овластениот инспектор за сообраќај и
локални патишта во одделението за инспекциски надзор во Општина
Берово за период од 01.01.2015 до 30.06.2015 година;
11. Предлог – Решение за разрешување и именување на член на
Комисијата за финансирање, буџет и локален економски развој;
12. Предлог – Решение за разрешување и именување на член на
Комисијата за еднакви можности;
13. Предлог – Решение за разрешување и именување на член на
Комисијата за јавни дејности;
14. Предлог – Одлука за затварање на времена депонија за комунален
отпад на Општина Берово;
15. Предлог – Одлука за давање на користење на објект Капела на
градски гробишта на ЈПКР „Услуга“ Берово;
16. Предлог Одлука за давање на согласност на измена и дополнување
на статутот на ЈПКР „Услуга“ Берово;
17. Предлог – Одлука за давање согласност на Одлуката за
обезбедување на финансиски средства за покривање на загубата на ЈПКР
„Услуга“ Берово за 2014 година;
18. Тримесечен финансиски извештај на ЈПКР „Услуга“ Берово;
19. Извештај за работа на ПС од ОН Берово за прво полугодие од 2015
година;
20. Правилник за внатрешна организација на ОЈУДГ „23 Август“;
21. Правилник за систематизација на работните места во ОЈУДГ „23
Август“;
22. Барање од ОСУ „Ацо Русковски“ за формирање на паралелки со
помал број;
23. Барање од ООУ „Дедо Иљо Малешевски“ за формирање на
паралелки со помал број;
24. Барање од ООУ „Никола Петров Русински“ за формирање на
паралелки со помал број;
25. Барања од институции и граѓани;
26. Советнички иницијативи и прашања;
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27. Предлог Одлука за продолжување на работното време на
угостителските објекти до 04:00 часот за деновите 27.08, 28.08 и 29.08.2015
година.
Од присутните 15 советници, со 15 гласа ЗА, нема советници кои се
ВОЗДРЖАНИ, нема советници кои гласале ПРОТИВ, нема присутни советници кои
не гласале, Советот го усвои предложениот ДНЕВЕН РЕД со дополнувањето за
работа на 25.та редовна седница.
1. Усвојување на Записник од 24-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 24-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 24-та седница на Совет на Општина
Берово.
2. Квартален извештај за извршувањето на буџетот за Општина
Берово за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.04.2015
година до 30.06.2015 година
Претседателот на Советот отвори расправа по 2.та точка од дневниот ред.
Советникот Звонко Миовски, како претседател на комисијата за буџет,
појасни дека комисијата не одржала состанок бидејќи немало кворум. Никој освен
тој не бил присутен на состанокот. Во однос на кварталниот извештај, тој додаде
дека буџетот е малку преамбициозен, капиталните приходи заостануваат,
самофинансирачките активности се реализираат во многу мал обем, за првото
полугодие кај капиталните расходи има многу мала реализација од 30%.
Бидејќи никој друг 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 01.04.2015 година до 30.06.2015 година.
Од присутните 15 советници, со 7 гласа ЗА, 4 ВОЗДРЖАНИ, 4 ПРОТИВ, нема
присутни советници кои не гласале, Советот не го усвои Кварталниот извештај за
извршувањето на буџетот за Општина Берово за извештајниот период
(кумулативно) за квартал од 01.04.2015 година до 30.06.2015 година.
3. Квартален извештај за достасани ненамирени обврски Образец К2
Претседателот на Советот отвори расправа по 3.та точка од дневниот ред.
Советникот Звонко Миовски додаде дека се гледа од овој квартален
извештај за достасани ненамирени обврски вкупната обврска на општината,
според што има доста измирени обврки по основ на дооворни услуги и тековни
расходи, но тој смета дека има и неизмирени обврски.
Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Советот ја
затвори расправата и го стави на усвојување Кварталниот извештај за достасани
ненамирени обврски Образец К2.
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Од присутните 15 советници, со 7 гласа ЗА, 6 ВОЗДРЖАНИ, 2 ПРОТИВ, нема
присутни советници кои не гласале, Советот не го усвои Кварталниот извештај за
достасани ненамирени обврски Образец К2.
4. 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 4.та точка од дневниот ред.
Бидејќи никој 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.
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 промените на состојбата на секое задолжување на
општините и јавните претпријатија основани од општините Образец К3.
5. Елаборат од проценка на штета од елементарна непогода врнежи
од дожд и град во месец јули (31.07.), 2015 година
Претседателот на Советот отвори расправа по 5.та точка од дневниот ред.
Тој побара да биде повикан претседателот на комисијата бидјќи елаборатот е
доставен последен од материјалите за седницата, па да даде појаснување.
Претседателот на комисијата за проценка на штети од елементарни
непогоди, Александар Ружински појасни дека последниот пат бил промашен
рокот за проценка, сега гледале да ја убрзаат работата. Опфатени се сите
доставени барања, вкупно 127 барања се поднесени.
Претседателот Јован Матеничарски праша до кога бил рокот за
поднесување на барањата и како тие го утврдиле рокот, бидејќи имало поплаки
од комисијата.
Претседателот на комисијата за проценка на штети од елементарни
непогоди, Александар Ружински одговори дека се прифатени сите барања кои се
доставени во рокот.
Градоначалникот Драги Наџински појасни дека претседателот на Советот
не може да се однесува како истражен судија кон административниот службеник,
бидејќи тој како претседател на комисијата назначен од Советот си ја завршил
неговата работа. Законот јасно кажува какви се роковите, и комисијата нема
надлежност да утврдува рокови, нити да ги скратува, нити да ги продолжува.
Законот јасно кажува дека во рок од 24 часа од настанатата штета Општината е
таа која објавува повик, а не комисијата, и рокот за доставување на барања
изнесува 5 дена, бидејќи се работи за утврдување на штета кај живи материи, кај
кои мора да биде утврдена штетата во краток временски период. Во законските
одредби комисијата нема право да се меша. Доколку Општината не го спроведува
законот, ќе сноси одговорност и ќе плаќа казни, доколку го пробие тој рок. По
јавните гласила во Општина Берово, регионалните телевизии и радија, по
информативните табли секаде имаше објавено повик за доставување на барања.
Сите поднесени барања после завршувањето на рокот не треба да бидат
разгледувани. Граѓаните за во иднина треба да бидат поажурни кон сето тоа што
е пропишано со закони. Услови се обезбедени на комисијата д страна на
Општиата, и возила им се дадени за да завршат во дадениот рок, затоа што
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претходната комисија си правеше политика со неволјите кои ги снајдоа
граѓаните, а таа комисија не е за таква намена да си игра политика со неволјата
на граѓаните, и со нивното однесување го пробија рокот и им беше вратен
одговор од Влада дека го промашиле рокот и граѓаните нема да бидат
обештетени.
Претседателот Јован Матеничарски праша дали може да му бидат
доставени на увид тие рокови кои му ги кажува градоначаликот.
Градоначалникот Драги Наџиснки одговори дека тоа нема да биде
проблем, одредбите со рокови од законот ќе му бидат дадени од страна на
правната служба во Општината. Воедно, тој им го прочита дописот добиен од
Комисијата формирана од Владата, добиен на 13.07.во кој е напоменато дека во
врска со нашиот предмет, известуваат дека комисијата постапува согласно со
законот, согласно член 143, утврдувањето на штетата започнува веднаш по
утврдувањето на штетата, и во рок од 60 дена комисијата е должна да изготви
извештај и да го достави до комисијата формирана од Владата.
Претседателот Јован Матеничарски праша кој го промашил рокот.
Градоначалникот Драги Наџински одговори дека повеќе работи
промашила комисијата. Во рок од тие 60 дена, треба да се соберат и пријавите за
штети, и да ги разгледа комисијата, и да излезе на терен и да изготви елаборат.
Претседателот Јован Матенчарски праша колку барања не се земени на
разгледување од страна на комисијата.
Претседателот на комисијата за проценка на штети од елементарни
непогоди, Александар Ружински појасни дека се работи за некои 15-16 барања, а
ним вчера како комисија им бил последниот рок за да го завршат елаборатот и да
го достават како материјал на седница на Совет, а уште доаѓале луѓе и носеле
барања, иако теренски комисијата завршила со работа, и неизводливо е во
последниот ден да се примаат нови барања и истата процедура од почеток да се
изведе пак.
Советникот Предраг Монев праша колку вкупно барања биле доставени во
рокот, а колку после рокот.
Претседателот на комисијата за проценка на штети од елементарни
непогоди, Александар Ружински одговори дека во рокот биле примени 127
барања, а околу 15 барања биле доставени после рокот за прием на барања.
Советникот Предраг Монев додаде дека секој кој има претрпено штета,
поголема или помала, ќе се заинтересира до кога е рокот и ќе достави во
предвидениот рок барање и документација. Доколку нема рок, можно е уште да се
поднесуваат барања.
Претседателот на комисијата за проценка на штети од елементарни
непогоди, Александар Ружински објасни дека поентата е да не се пропушта рокот
за да може да се обештетат граѓаните.
Советникот Јован Матеничарски додаде дека треба да се обештетат
граѓаните, нема да се препираат за тоа, појаснувајќи дека при изготвувањето на
дневниот ред со Зорица, е дадено разбирање на комисијата, бидејќи знаат дека
комисијата нема да може да го изготви елаборатот кога се пратени материјалите
и им било допуштено од нивна страна да биде доставен елаборатот на самата
седница. Не требало да ги одбиваат и тие луѓе.
Претседателот на комисијата за проценка на штети од елементарни
непогоди, Александар Ружински дека не било изводливо да се излезе на терен, по
цели денови работеле членовите од општинската администрација на пресметки
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во елаборатот, така да многу работа би се створило доколку ги прифателе и
отпосле доставените барања, и немало ни да биде направен елаборатот ни до
седницата, бидејќи технички е неизводливо.
Претседателот на комисијата за проценка на штети од елементарни
непогоди, Александар Ружински додаде дека треба да го изгласаат елаборатот за
да им ги исплатат средствата на оштетените граѓани од страна на Владата.
Советничката Благица Русковска додаде дека се согласува со
Градоначалникот, но требало да го продолжат рокот бидејќи невремето во
Русиново фатило отпосле.
Претседателот на комисијата за проценка на штети од елементарни
непогоди, Александар Ружински додаде дека тие биле и таму на терен, но тоа не е
во истото невреме за кое Владата објавила дека ќе ги обештети граѓаните. За
Русиново треба да се распише повторно од страна на Општината и ако има
можност Советот или Општината да ги обештети нив.
Градоначалникот Драги Наџински појасни дека рокот за да ги достават
барањата е краток баш за да може комисијата да ги обработи барањата на терен, а
не еднаш да поминат некое село во еден ден, и некој пак да донесе барање од
истото село и пак комисијата да се враќа а терен.
Претседателот Јован Матеничарски праша дали има можност пак да се
распише повик и да се направи и друг елаборат.
Градоначалникот Драги Наџински појасни дека има одреден процент на
штета кој треба да биде достигнат, за да може да се распише повик за
доставување на барања за обештетување. Непотребно е да се дискутира за нешто
ое е во рок согласно со закон. Никој досега не поднел ниту претставка ниту
приговор за работењето со роковите.
Бидејќи никој не се јави за дискусија, Претседателот на Советот ја з атвори
расправата и го стави на усвојување Елаборатот од проценка на штета од
елементарна непогода врнежи од дожд и град во месец јули (31.07.), 2015 година.
Од присутните 15 советници, со 15 гласа ЗА, нема советници кои се
ВОЗДРЖАНИ, нема советници кои гласале ПРОТИВ, нема присутни советници кои
не гласале, Советот го усвои Елаборатот од проценка на штета од елементарна
непогода врнежи од дожд и град во месец јули (31.07.), 2015 година.
6. План за управување со отпад на Општина Берово за периодот од
2015 до 2020 година
Претседателот на Советот отвори расправа по 6.та точка од дневниот ред.
Тој како претстедател и на комисијата, појасни дека од сите изготвувачи на
планот, никој не бил присутен на состанокот на комисијта да го образложи, па
затоа побара некој од изготвувачите да дојде и да даде образложение на самата
седница.
Во врска со планот, беше повикан Васко Буровски, од Одделението за
комунални дејности и заштита на животната средина, како еден од
изготвувачите на планот.
Претседателот Јован Матеничарски праша накратко да образложи што се
предвидува со тој план од 2015-2020 година, дали е обврзана Општината со закон
да го донесе, или е иницијатива на општинската администрација и на
градоначалникот.
Соработникот Васко Буровски објасни дека Општината е обврзана со закон
да донесе план за управување со отпад, согласно член 24 од Законот за животна
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средина, секоја општина треба да изготви план за перид не помал од 5 години,
има и програма за управување со отпад, која е годишна, и за следната година ќе
биде спремана и годишна програма.
Советникот Антонио Двојаковски постави прашање дали учествувал и
некој од ЈПКР „Услуга“ бидејќи и тие се наведени во планот и тие ќе работат
според планот.
Соработникот Васко Буровски одговори дека планот е изготвен во
соработка со ЈПКР „Услуга“ Берово, од кои тие како општинска администрација
задолжена за изготвување на планот барале и добивале податоци од вработените
од ЈПКР „Услуга“ Берово, а немало потреба никој лично да учествува во
подготовката на планот од претпријатието.
Советникот Антонио Двојаковски праша дали имаат информација колку
пари се соберени за ѓубрарина.
Соработникот Васко Буровски одговори дека таков податок немаат.
Советникот Антонио Двојаковски праша како имаат податок дека е
зголемено, а не знаат колку пари за ѓубрарина имаат соберено.
Соработникот Васко Буровски објасни дека податоците им се дадени од
ЈПКР. Тие ги имаат внесено податоците за тоа колку ѓубре имаат соберено, а не и
колку средства.
Советничката Биљана Марковска додаде дека имало презентација во врска
со тој план, и на презентацијата им било кажано дека трошоците за наплата нема
да се зголемат, а во планот стои дека ќе бидат зголемени, односно дека
трошоците за регионално управување ќе паднат на грбот на граѓаните. Има и
некоја табела во која стои дека ќе биде зголемена цената за ѓубрарина, која е
причината за таквото зголемување.
Соработникот Васко Буровски одговори дека според проценките се очекува
зголмување на количината на отпад, така да, според тоа, за да може да се
управува со отпадот, ќе мора да се зголеми и цената за ѓубрарина.
Соработникот Васко Буровски одговори дека така е предвидено врз основа
на економскиот развој, бидејќи со растот на стандардот ќе порасне и другото.
Претседателот Јован Матеничарски појасни дека тој би прифатил да се
зголемат трошоците ама во однос на нафта и слично.
Советничката Јасмина Димовска додаде дека во планот стои дека од 2008
година наваму има зголемување на количината на отпад.
Претседателот Јован Матеничарски праша дали тие, со прифаќањето на
планот, прифаќаат и зголемување на цените кои ги ставиле во планот, бидејќи
секоја година се зголемуваат цените за да биде реализиран планот.
Соработникот Васко Буровски одговори дека не мора да значи дека ќе
бидат зголемени цените, туку само е предвидено зголемување.
Советникот Дејан Пачемски појасни дека додека како одлука не помине на
Совет, не може да има зголемување на цените. Согласно економскиот развој, сите
купуваат од маркети, ѓубрето се зголемува и на тој начин. Цената нема да се
зголеми ако се усвои планот, за тоа треба да си има посебна одлука. А
прифаќањето на планот не значи дека ќе се зголемат цените.
Советникот Антонио Двојаковски додаде дека тие ќе треба да го усвојат тој
план и дека ќе треба да се работи после согласно него. Во него стои дека на се се
зголемуваат трошоците, и на пренесување на отпадот во Пехчево, и трошоци ќе се
создадат за бензин, и тој лично, додаде дека е нереално зголемувањето на тие
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трошоци, ако не се донесе одлука за зголемување на цените, и тие потоа пак ќе
бидат виновни и ќе треба да ги покриваат загубите на ЈПКР.
Претседателот Јован Матеничарски посочи дека додека самите советници
со усвојувањето на планот, тие всушност ќе треба да дадат согласност после и на
одлуката за зголемување на цените.
Соработникот Васко Буровски одговори дека во тек е тендерска постапка
за отварање на регионална депонија и таа одлука е потребна за да се изготви
документацијата до крај. Не мора да значи дека ќе мора да се носи отпадот во
Пехчево.
Претседателот Јован Матеничарски објасни дека од затварање на
депонијата, ќе мора да се носи отпадот на Пехчево. Така било разговарано и со
градоначалникот.
Советникот Предраг Монев, појасни дека, кога имале презентација од
страна на ИПР, тие уште тогаш дале согласност Берово да влезе во тој проект кој
ќе биде финансиран од ЕУ. Тие им објасниле убаво дека депониите во градовите
треба постепено да се укинуваат, начинот на собирање на ѓубрето ќе биде
поинаков, и можеле да ги споредат податоците дали се исти во планот со
документите од Министерството за животна средина. Тие само предвиделе тогаш
зголемување на трошоците по тон ѓубре. Тие пред три месеци дале согласност да
се вклучат во проект за изградба на регионална депонија, кој проект е
финансиран од ЕУ, а е реализиран од Министерството за животна средина. Тие
сега не донесуваат одлука за зголемување на цените, ЈПКР нема ни да го собира
отпадот, кога ќе влезе во регионалната депонија, тие можат да бидат како
изведувачи на собирањето на ѓубре, и граѓаните ќе си ги плаќаат истите цени
како што ќе бидат одредени и за другите градови од регионот. Тие уште тогаш
кажале колку ќе чинат услугите. Ванчо Димовски бил присутен на презентацијата
од Министерството за животната средина, а ЕУ ќе ја финансира всушност
изградбата на регионалната депонија.
Претседателот Јован Матеничарски праша пак дали со прифаќањето на
планот всушност се прифаќа и зголемувањето на цената и со тоа ќе треба да се
донесе одлука за зголемување на цената.
Советникот Антонио Двојаковски појасни дека во планот стои дека во
моментот приходите се пониски од тршоците на ЈПКР за собирањето на отпадот.
Во планот стои дека другите трошоци ќе треба да се додадат на локално ниво.
Советникот Предраг Монев објасни дека од Министерството им било
објаснето дека ако се вклучат во тој проект следствено на тоа ќе треба да ги
прифатат и другите мерки.
Соработникот Васко Буровски појасни дека проектот ќе биде финансиран
од ИПА програмата.
Советничката Биљана Марковска додаде дека во планот стои дека имало и
консултации со јавноста во врска со покачувањето на цените.
Соработникот Васко Буровски одговори дека овој план само предвидува
покачување моментално, и не е пристапено во чекорот да има известување на
јавноста и да се покачат цените, туку само е предвидено.
Советникот Дејан Пачемски додаде дека и тој се сложува со тоа да има
јавна расправа и трошоците кои се ставени во таа табела, тука спаѓаат
контејнери, селектиран отпад, ќе се чистат диви депонии, и ќе се прават многу
работи кои сми по себе ќе мора да ја покачат цената, а јавна презентација мора да
се направи.
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Претседателот Јован Матеничарски додаде дека после усвојувањето на
планот, џабе е јавна презентација. Ним ќе им биде полесно 15 луѓе да кренат рака
ако на граѓаните им биде објаснето дека ќе мора да има покачување и ако тие се
сложат со тоа. Тој постави прашање дали се обврзани со рок кога треба да се
донесе тој план.
Соработникот Васко Буровски одговори дека тоа треба да го провери,
бидејќи не е сигурен до кога ќе биде рокот.
Претседателот Јован Матеничарски додаде дека сепак треба да има
расправа на која задолжително ќе бдат присутни од ЈПКР, бидејќи тие најдобро
знаат како ќе се одвиваат работите.
Соработникот Васко Буровски одговори дека податоците во планот се
добиени од ЈПКР, и дека тој план веќе бил доставен на мислење до
Министерството за животна средина.
Раководителот на одделението за правни и општи работи Анита Рунтевски
појасни дека планот е доставен на мислење до Министерството за животна
средина и како таков што е му е дадена согласност од нивна страна, така да не
треба да го менуваат, бидејќи пак ќе треба да го препраќаат на мислење до
Министерството и истата постапка да ја повторуваат. Во изготвувањето на тој
план не зеле учество само од општинската администрација, туку и тим на
подготвувачи од страна на Министерството.
Советникот Предра Монев додаде дека со тој план не ја утврдуваат цената,
туку само го предвидуваат зголемувањето. Тој побара Васко да биде поконкретен,
дали ќе бидат обврзани да донесуват и одлука за зголемување на цената со
усвојувањето на планот за управување со отпад. Тој побара да биде повикан
градоначалникот за да објасни во врска со планот за управување со отпад, дали со
усвојувањето на тој план тие како советници се обврзуваат дадените годишни
тарифи да ги зголемуваат, или е само план кој треба да се изгласа за да Берово
учествува во проектот.
Соработникот Васко Буровски одговори дека планот предвидува
зголемување на цените, а не задолжува зголемување. Тој план само превидува
зголемување, а не задолжува и не обврзува никој да бидат зголемени цените.
Градоначалникот Драги Наџински, појасни дека тој план за управување со
отпад е обврска на секоја општина да биде изготвен. Тоа што е дадено во планот,
Министерството за животна средина го има одобрено, и ние како ЕЛС обврските
сме си ги завршиле со тоа што сме го изготвиле планот, а Советот треба да го
усвои. Помеѓу Општината и Министерството е остварен повторно контакт, а од
таму е посочено дека доколку има потреба да има измени во планот, ќе се изготви
анекс на планот. Тие цени во планот се пазарни цени, и тие цени кои стојат во
планот, не зависат од усвојувањето или неусвојувањето на планот. За да се
зголемат цените, треба првин да биде донесена одлука од Управен Одбор, па
потоа да биде усвоена од страна на Советот. Тој план ќе биде доставен и до ЈПКР,
бидејќи ќе бидат обврзани да работат по планот. Тој план не задолжува никој
нешто да направи, туку е акт кој ЕЛС го изработила и изготвила и ќе биде
задолжено ЈПКР да работи по него. Тоа што стои во планот е предвидено само, по
извршените анализи. Ние со усвоен план сме задолжени нив да ги задолжиме да
работат. Ако се отпочне постапка за регионалната депонија, тогаш ќе бидеме
задолжени од страна на Министерството за животна средина да изготвиме анекс
на договорот и на планот и ќе бидат посочени измените кои ќе бидат направени
во тој план.
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Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Советот ја
затвори расправата и го стави на усвојување Планот за управување со отпад на
Општина Берово за периодот од 2015 до 2020 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 Планот за управување со отпад на Општина Берово
за периодот од 2015 до 2020 година.
7. Извештај за работа на овластениот инспектор за просвета и
спорт во одделението за инспекциски надзор во Општина Берово за период
од 01.01.2015 до 30.06.2015 година
Претседателот на Советот отвори расправа по 7.та точка од дневниот ред.
Советничката Благица Русковска како претседател на комисијата појасни
дека комисијата одржала состанок, и извештајот бил прифатен од нивна страна.
Советничката Јасмина Димовска побара објаснување за подрачното
училиште во с.Смојмирово, кое нема спортска сала и спортските активности ги
изведуваат на мегданот.
Советникот Дејан Пачемски побра објаснување дали инспекторот нешто
превземал во врска со констатацијата.
Претседателот Јован Матеничарски појасни дека тоа е констатација на
инспекторот во извештајот, а локалната самоуправа сигурно реагирала.
Прашањето нека го постават до градоначалникот на советнички иницијативи и
прашања.
Советничката Виолета Марковска Димовска посочи дека во извештајот
уште има и грешки, учениците учат до 9.то одделение, а во извештајот стои дека
се до 8.мо одделение.
Бидејќи никој друг 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 01.01.2015 до 30.06.2015 година.
Од присутните 15 советници, со 7 гласа ЗА, нема советници кои се
ВОЗДРЖАНИ, 7 ПРОТИВ, нема присутни советници кои не гласале, Советот не го
усвои Извештајот за работа на овластениот инспектор за просвета и спорт во
одделението за инспекциски надзор во Општина Берово за период од 01.01.2015
до 30.06.2015 година.
Од гласањето беше отсутен советникот Антонио Двојаковски.
8. Извештај за работа на овластениот урбанистички и градежен
инспектор во одделението за инспекциски надзор во Општина Берово за
период од 01.01.2015 до 30.06.2015 година
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 го стави на усвојување Извештајот за работа на овластениот
урбанистички и градежен инспектор во одделението за инспекциски надзор во
Општина Берово за период од 01.01.2015 до 30.06.2015 година.
Од присутните 15 советници, со 7 гласа ЗА, нема советници кои се
ВОЗДРЖАНИ, 7 ПРОТИВ, нема присутни советници кои не гласале, Советот не го
усвои Извештајот за работа на овластениот урбанистички и градежен инспектор
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во одделението за инспекциски надзор во Општина Берово за период од
01.01.2015 до 30.06.2015 година.
Од гласањето беше отсутен советникот Антонио Двојаковски.
Од страна на советничката Биљана Марковска беше побарана пауза од 5
минути.
По паузата, седницата беше продолжена.
9. Извештај за работа на овластениот инспектор за комунални
работи во одделението за инспекциски надзор во Општина Берово за период
од 01.01.2015 до 30.06.2015 година
Претседателот на Советот отвори расправа по 9.та точка од дневниот ред.
Советничката Јасмина Димовска праша дали може, врз основа на тој
извештај, да наложат и на комуналниот редар да им доставува извештај.
Зорица Ризовска, самостоен референт за подготвување на материјали за
седници на Советот, одговори дека не можат да му наложат на комуналниот
редар да им доставува извештај, затоа што како комунален редар, ниеден закон,
ниедна одлука, ниедна програма, не го обврзува комуналниот редар да доставува
извештај до Советот. Може да побарате само информативно да Ви даде
информација, конкретно за некој предмет, а редарот не е инспектор за да дава
извештај.
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 01.01.2015 до 30.06.2015 година.
Од присутните 15 советници, со 15 гласа ЗА, нема советници кои се
ВОЗДРЖАНИ, нема советници кои гласале ПРОТИВ, нема присутни советници кои
не гласале, Советот го усвои Извештајот за работа на овластениот инспектор за
комунални работи во одделението за инспекциски надзор во Општина Берово за
период од 01.01.2015 до 30.06.2015 година.
10. Извештај за работа на овластениот инспектор за сообраќај и
локални патишта во одделението за инспекциски надзор во Општина
Берово за период од 01.01.2015 до 30.06.2015 година
Претседателот на Советот отвори расправа по 10.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 01.01.2015 до 30.06.2015 година.
Од присутните 15 советници, со 14 гласа ЗА, нема советници кои се
ВОЗДРЖАНИ, 1 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
01.01.2015 до 30.06.2015 година.
11. Предлог – Решение за разрешување и именување на член на
Комисијата за финансирање, буџет и локален економски развој
Претседателот на Советот отвори расправа по 11.та точка од дневниот ред.
Тој појасни дека советникот Влатко Вакански си поднел оставка од комисиите, па
затоа го разрешуваат и треба да именуваат друг член.
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Советникот Дејан Пачемски, како координатор на советничката група на
ВМРО ДПМНЕ, на местото на советникот Влатко Вакански, го предложи
советникот Митко Кржовски.
Бидејќи никој не се јави за дискусија, Претседателот на Советот ја затвори
расправата и го стави на усвојување предлогот.
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 предлогот за разрешување на советникот Влатко
Вакански и именување на советникот Митко Кржовски за член на Комисијата за
финансирање, буџет и локален економски развој.
Од гласањето беше отсутен советникот Антонио Двојаковски.
12. Предлог – Решение за разрешување и именување на член на
Комисијата за еднакви можности
Претседателот на Советот отвори расправа по 12.та точка од дневниот ред.
Советникот Дејан Пачемски, како координатор на советничката група на
ВМРО ДПМНЕ, на местото на советникот Влатко Вакански, го предложи
советникот Митко Кржовски.
Бидејќи никој не се јави за дискусија, Претседателот на Советот ја затвори
расправата и го стави на усвојување предлогот.
Од присутните 15 советници, со 15 гласа ЗА, нема советници кои се
ВОЗДРЖАНИ, нема советници кои гласале ПРОТИВ, нема присутни советници кои
не гласале, Советот го усвои предлогот за разрешување на советникот Влатко
Вакански и именување на советникот Митко Кржовски за член на Комисијата за
еднакви можности.
Од гласањето беше отсутен советникот Антонио Двојаковски.
13. Предлог – Решение за разрешување и именување на член на
Комисијата за јавни дејности
Претседателот на Советот отвори расправа по 13.та точка од дневниот ред.
Советникот Дејан Пачемски, како координатор на советничката група на
ВМРО ДПМНЕ, на местото на советникот Влатко Вакански, го предложи
советникот Предраг Монев.
Бидејќи никој не се јави за дискусија, Претседателот на Советот ја затвори
расправата и го стави на усвојување предлогот.
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 предлогот за разрешување на советникот Влатко
Вакански и именување на советникот Предраг Монев за член на Комисијата за
јавни дејности.
Од гласањето беше отсутен советникот Антонио Двојаковски.
14. Предлог – Одлука за затварање на времена депонија за комунален
отпад на Општина Берово
Претседателот на Советот отвори расправа по 14.та точка од дневниот ред.
Тој појасни дека за таа точка е расправано, и Зорица била присутна, кога
разговарале со градоначалникот, дека времено ќе се носи отпадот во Пехчево.
Зорица Ризовска, самостоен референт за подготвување на материјали за
седници на Советот, појасни дека им дала презентација во материјалот за
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седницата, од расправата која била одржана во Пехчево. Се работи за
презентација за подготовка на
техничка и тендерска документација, за
затварање на несоодветните депонии во источиот и североисточниот регион.
Претседателот Јован Матеничарски појасни дека нашата депонија времено
ќе биде префрлена во Пехчево.
Бидејќи никој не се јави за дискусија, Претседателот на Советот ја затвори
расправата и ја стави на усвојување Предлог Одлуката за затварање на времена
депонија за комунален отпад на Општина Берово.
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 Одлуката за затварање на времена депонија за
комунален отпад на Општина Берово.
Од гласањето беше отсутен советникот Антонио Двојаковски.
15. Предлог – Одлука за давање на користење на објект Капела на
градски гробишта на ЈПКР „Услуга“ Берово
Претседателот на Советот отвори расправа по 15.та точка од дневниот ред.
Тој појасни дека како Совет не учествувале нити во изготвувањето на програмата,
нити дале согласност на капелата. Тие не дале одлука да се гради, и немаат
обврска да се предава, бидејќи не може да предадат нешто за кое не дале
согласност да се гради.
Советникот Предраг Монев појасни дека тие како Совет учестуваат во
прифаќањето на одлуките, плановите и програмите, и градоначалникот има
конкретно негово право за кое мисли дека има средства да си го реализира.
Доколку средствата за таа капела се наменски искористени, не гледа проблем во
тоа капелата да биде изградена и предадена. Таа е веќе изградна и е сопственост
на Општината, па тие како Совет располагаат со неа. Нивна е одлуката дали ќе ја
отстапат на ЈПКР, а градоначалникот си има негово право да гради, и да менаџира
со буџетот. Капелата е сопственост на Општината и тие треба да ја преотстапат.
Одлуката на градоначалникот како ќе ги користи средствата е негова и немаме
право да му се мешаме.
Претседателот на Советот Јован Матеничарски посочи на тоа дека нивна
констатација е дека тие не учествувале во изготвувањето на програмата, не
донеле одлука за изградба на капела, и нема зашто да ја даваат. Тој си ја градел и
тој нека си ја дава.
Градоначалникот Драги Наџнски објасни дека капелата е предвидувана во
буџетот, предвидувана е во капитални инвестиции, и таа е најлегално направена,
со проектна документација, со одобрение за градба, со имотен лист, и по сите
нешта, капелата треба да се преотстапи со одлука на Совет на користење на ЈПКР,
не да се даде, туку да се преотстапи, на ЈПКР, за кое имаат донесено одлука ЈПКР
да биде управител на гробиштата. Тоа се капитални инвестиции. Утврдено е од
негова страна дека од капитални инвестиции е потребно да се изгради капела.
Советот го донел буџетот, и тој има право како градоначалник да бира што ќе
гради. Нивна надлежност е да преотстаат објекти кои се сопственост на
општината. ЈПКР може да управува бидејќи со одлука на Совет го определиле како
управител на гробишта. Факт е дека капелата е сопственост на Општината, а нема
да се стави во функција ако тие не донесат одлука а ја преотстапат на ЈПКР.

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРАВНИ И ОПШТИ РАБОТИ, ОПШТИНА БЕРОВО

Страна15

ЗАПИСНИК ОД 25.ТА РЕДОВНА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ
НА ОПШТИНА БЕРОВО
Советникот Предраг Монев праша, во невремето кога беше однесен мостот
на р.Брегалница, во програма не било предвидено правењето на тој мост, дали ќе
го остават мостот да седи ненаправен затоа што не е предвиден во програма.
Градоначалникот Драги Наџински појасни дека тие ќе им кажат на
граѓаните дека советниците не даваат да им се стави во функција капелата, а тој
секако ќе даде вонредно решение на ЈПКР да работи со неа.
Бидејќи никој не се јави за дискусија, Претседателот на Советот ја затвори
расправата и ја стави на усвојување Предлог Одлуката за давање на користење на
објект Капела на градски гробишта на ЈПКР „Услуга“ Берово.
Од присутните 15 советници, со 7 гласа ЗА, нема советници кои се
ВОЗДРЖАНИ, 7 ПРОТИВ, нема присутни советници кои не гласале, Советот не ја
усвои Одлуката за давање на користење на објект Капела на градски гробишта на
ЈПКР „Услуга“ Берово.
Од гласањето беше отсутен советникот Антонио Двојаковски.
16. Предлог Одлука за давање на согласност на измена и дополнување
на статутот на ЈПКР „Услуга“ Берово
Претседателот на Советот отвори расправа по 16.та точка од дневниот ред.
Советничката Јасмина Димовска појасни дека комисијата не ги
разгледувала сега тие промени, бидејќи претходно кога им била доставена
одлуката ги гледале и побарале да им се достави статутот, кој сега е доставен.
Нејзина забелешка е што измените се само за директор и за членовите на управен
одбор, а во законот за јавните претпријатија, во член 37 пишува дека и
раководителите од категориите А1 - А4 треба да ги поседуваат истите
сертификати, а не се вметнати во одлуката.
Претседателот на Советот Јован Матеничарски побара правна помош од
раководителот на одделението за правни и општи работи Анита Рунтевски.
Измени треба да претрпи статутот, така да и вработените кои се раководители на
секторите.
Раководителот на одделението за правни и општи работи Анита Рунтевски
појасни дека најдобро е да ја консултираат Здравка од ЈПКР, бидејќи таа ја
правела одлуката.
Советникот Предраг Монев праша дали тоа не е за кога некој треба да се
пријави на конкурс за ново работно место, бидејќи напоменуваат дека има и
старосна граница.
Зорица Ризовска, самостоен референт за подготвување на материјали за
седници на Советот, појасни дека тие измени се однесуваат за новите
вработувања. Законска обврска е на сите кои спаѓаат во јавна администрација, да
ги предвидат тие измени кои се предвидени согласно со Законот за
административни службеници и Законот за вработени во јавен сектор. За веќе
постоечките работни места не важат одредбите, се до влегување на Македонија
во ЕУ. Меѓутоа, за новите вработувања, за унапредувањата и за мобилност во
јавната администрација законските одредби важат. Секој од вработените мора да
поседува сертификат за познавање на јазик и за вештини, со определено ниво
согласно звањето што го има. Ние не можеме да влијаеме тука, бидејќи тие
одредби се донесени од страна на Министерството за информатичко општество и
администрација, туку треба само да се усогласат актите со законите.
Претседателот Јован Матеничарски додаде дека измените во статутот
треба да си ги вметнат и во систематизацијата, и во статутот. Ова што го

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРАВНИ И ОПШТИ РАБОТИ, ОПШТИНА БЕРОВО

Страна16

ЗАПИСНИК ОД 25.ТА РЕДОВНА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ
НА ОПШТИНА БЕРОВО
менуваат само за директорот и за управниот одбор, треба да го додадат и за
раководителите во одлуката.
Зорица Ризовска, самостоен референт за подготвување на материјали за
седници на Советот, појасни дека за раководителите на секторите и одделенијата,
тоа си е одредба пропишана со законот и стои како таква во каталогот. Исто како
таква ќе биде вметната во нивниот правилник за систематизација на работните
места.
Советникот Предраг Монев појасни дека овие за кои е направена измената
во статутарната одлука се лица кои се бираат на јавен конкурс, со мандатна
функција, а оние раководители на секторите и одделенијата, кои се дел од
внатрешната организација на институцијата, не се лица кои имаат мандатна
функција.
Зорица Ризовска, самостоен референт за подготвување на материјали за
седници на Советот, појасни дека ЈПКР немаат обврска да го стават тоа во
статутарната одлука, бидејќи тие критериуми кои треба раководителите да ги
исполнат, се подразбираат сами по себе од нивото и звањето на работното место
и се пропишани со уредба и со закон. Има даден рок на секоја институција, без
разлика дали е министерство, јавно претпријатие, општина или друга јавна
администрација, во кој рок треба да бидат променети правилникот за внатрешна
организација и систематизација и правилникот за систематизација на работните
места и да бидат усогласени согласно одредбите од ЗАС и ЗВЈС.
Претседателот Јован Матеничарски посочи дека тоа не се споменува во
член 37 од Законот за јавни претпријатија.
Зорица Ризовска, самостоен референт за подготвување на материјали за
седници на Советот, појасни дека актот за систематизација го донесува
директорот по претходна согласност од управниот одбор на јавното
претпријатие, тоа е член 4 став 1 точка 2, од истиот закон. Актот за
систематизација го донесува директорот по претходна согласност од управниот
одбор на јавното претпријатие и од МИОА, во делот на усогласеноста на описите
на работните места со каталогот на работните места утврден во Законот за
вработени во јавен сектор.
Претседателот Јован Матеничарски додаде дека се работи за измени на
статутот.
Зорица Ризовска, самостоен референт за подготвување на материјали за
седници на Советот, појасни дека не е задолжително да го вметнат во статутот
тоа што со законот е веќе регулирано. Тоа си се подразбира согласно со законот.
Раководителот на одделението за правни и општи работи Анита Рунтевски
објасни дека статутот не го регулира тоа. Тоа не влегува во статутарна одредба.
Зорица Ризовска, самостоен референт за подготвување на материјали за
седници на Советот, појасни дека Законот за административни службеници и
Законот за вработени во јавен сектор поконкретно ги регулираат тие работи. Тоа
не мора да го има и во статутот, бидејќи законите го регулираат.
Претседателот на Советот Јован Матеничарски додаде дека тоа мора да го
има и во статутот, и Советот да даде согласност и на тоа.
Зорица Ризовска, самостоен референт за подготвување на материјали за
седници на Советот, појасни дека тоа законите го регулираат и Советот не дава
согласност на законските одредби. Согласност може да даде Советот откако ЈПКР
ќе ги остават на усвојување нивните правилници за внатрешна организација и
систематизација и за ситематизацијата на работните места. Со одлука на Совет
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или ќе ги усвојат или нема да ги усвојат. На тоа тие даваат согласност. Во нивната
систематизација ќе стои посебно секое работно место, за секое работно место се
пропишани посебни услови кои ќе треба да бидат исполнети. Дури и за оние
работни места со средно образование ќе биде потребен сертификат за познавање
на јазик и на информатички вештини.
Претседателот на Советот Јован Матеничарски праша зошто тогаш вршат
измена во статутот.
Зорица Ризовска, самостоен референт за подготвување на материјали за
седници на Советот, појасни дека измената се става во статутот за мандатните
функции кои траат по 4 години, во кои спаѓаат директорот на претпријатието и
претседателот на управниот одбор. Тие се извршни органи во претпријатието, а
сите други останати се само дел од администрацијата на претпријатието.
Советничката Биљана Марковска праша што ќе се случи и врз основа на
што ќе се распише оглас ако некој од раководителите отиде на пензија.
Раководителот на одделението за правни и општи работи Анита Рунтевски
одговори дека оглас за вработување на тие раководители ќе се распише врз
основа на систематизацијата, а не врз основа на статутот. Тие тоа ќе го стават во
самата систематизација како услов, по дефолт. Законска обврска е тоа да стои во
систематизацијата за кое работно место кои се посебните услови и што трба да
исполнуваат како критериум кандидатите за вработување.
Советничката Јасмина Димовска праша како ќе го изготват правилникот за
систематизација, бидејќи тој треба да е усогласен со статутот, а статутот е највиск
правен акт.
Зорица Ризовска, самостоен референт за подготвување на материјали за
седници на Советот, појасни дека за административните службеници важат ЗАС,
ЗВЈС, Кталогот на работните места во јавниот сектор, бидејќи тој е унифициран
каталог за сите институции од јавната администрација. Правилникот за
систематизација на работните места и правилникот за внатрешна организација
се изготвува согласно тие закони. Секоја институција беше задолжена да достави
назив и број на работни места кои ги имаат во својата институција до МИОА. Врз
основа на доставените податоци е изготвен унифицираниот каталог на работни
места. Врз основа на тој каталог потоа институциите се задолжени да ги
усогласат своите систематизации, да ги усогласат и со новите закони. Откако ќе
ги изготват, тие се доставуваат првин до МИОА на нивно одобрување пред да
бидат дадени на усвојување или на давање насоки за корегирање од страна на
МИОА. Во тој каталог стојат посебните услови за секое работно место. Во
правилниците нема ни да биде споменат во преамбулата статутот на
претпријатието, туку само законите врз основа на кои се донесува. Статутот е
највисок акт на претпријатието, не не е и повисок правен акт од законите.
Претседателот Јован Матеничарски праша дали не е сменет законот,
бидејќи често ги менуваат.
Зорица Ризовска, самостоен референт за подготвување на материјали за
седници на Советот, појасни дека Законот не е сменет, сменето е само времето на
стапување на сила на одредбите кои се однесуваат на поседување на сертификати
за познавање на јазик и информатички вештини, за веќе постоечките пополнети
работни места. Категориите се утврдени со тие закони, сега и јавните
претпријатија спаѓаат во административни службеници, останатите вработени
спаѓаат во една од 4-те категории од ЗВЈС. Сите категории се утврдени во самите
правилници. Условите за тие работни места се утврдени во секое работно место
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во самите правилници, не со статут. Тоа важи на централно државно ниво, а не на
локално ниво само кај нас.
Советничката Јасмина Димовска праша што ќе биде повеќе сега управниот
одбор со тоа што ќе ги има тие сертификати.
Зорица Ризовска, самостоен референт за подготвување на материјали за
седници на Советот, одговори дека со тоа се добива на квалитет на
администрацијата. Во цела држава има по некои вработени, кои се поставени
многу години одамна на раководни функции, земаат плати за раководители, а
имаат завршено средно образование. Затоа е таа измена во законот направена,
баш за тие вработени, кои го немаат потребниот степен на образование, да се
усовршат во период од 7 години и да го стекат потребниот степен на образование
за да останат на истата работна позиција. Има такви луѓе кои 20 години се
раководители, земаат плата соодветна на звањето, а не поседуваат образование
соодветно на работното место. Затоа се направени и измени во законот. Законите
се изготвени согласно законодавството на ЕУ.
Бидејќи никој не се јави за дискусија, Претседателот на Советот ја затвори
расправата и ја стави на усвојување Предлог Одлуката за давање на согласност на
измена и дополнување на статутот на ЈПКР „Услуга“ Берово.
Од присутните 15 советници, со 7 гласа ЗА, 3 ВОЗДРЖАНИ, 4 ПРОТИВ, нема
присутни советници кои не гласале, Советот ја усвои Одлуката за давање на
согласност на измена и дополнување на статутот на ЈПКР „Услуга“ Берово.
Од гласањето беше отсутен советникот Антонио Двојаковски.
17. Предлог – Одлука за давање согласност на Одлуката за
обезбедување на финансиски средства за покривање на загубата на ЈПКР
„Услуга“ Берово за 2014 година
Претседателот на Советот отвори расправа по 17.та точка од дневниот ред.
Тој појасни дека за таа одлука е направен и ребалансот на буџетот и веќе м е јасно
за што се работи.
Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Советот ја
затвори расправата и ја стави на усвојување Предлог – Одлуката за давање
согласност на Одлуката за обезбедување на финансиски средства за покривање
на загубата на ЈПКР „Услуга“ Берово за 2014та 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 ја усвои Одлуката за давање согласност на Одлуката за
обезбедување на финансиски средства за покривање на загубата на ЈПКР „Услуга“
Берово за 2014 година.
Од гласањето беше отсутен советникот Антонио Двојаковски.
18. Тримесечен финансиски извештај на ЈПКР „Услуга“ Берово
Претседателот на Советот отвори расправа по 18.та точка од дневниот ред.
Во врска со извештајот, беше повикан директорот на ЈПКР „Услуга“ Берово
Љупчо Дракалски.
Претседателот на Советот Јован Матеничарски објасни дека е повикан во
врска со извештајот.
Директорот на ЈПКР „Услуга“ Берово Љупчо Дракалски објасни дека веќе се
им е познато.
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Советникот Предраг Монев појасни дека тие дале согласност на одлуката
за покривање на загубата. Гледаат во тримесениот извештај дека загубата е
1.309.000,оо денари.
Директорот на ЈПКР „Услуга“ Берово Љупчо Дракалски објасни дека
загубата од 1.309.000,оо денари се однесува на загуба од 2014 година, а 954.000,оо
денари е загуба направена во 2015 година. Таа загуба е највеќе од
пречистителната станица за отпадни води. Секој месец се собираат средства кои
ја зголемуваат загубата. Покриената загуба е за 2014 година.
Советникот Предраг Монев додаде дека се свесни за загубата што ја прави
пречистителната станица, но постави прашање во врска со павењето на
тротоарите, кои не се наведни во извештајот.
Директорот на ЈПКР „Услуга“ Берово Љупчо Дракалски дека тоа е
тримесечен извештај во кој не се опфатени градежните работи, кои не се
изведуваат во тој период. Порано имавме референт кој ни ги гонеше тие работи
околу тендерите, а сега можеме да учествуваме и законот ни овозможува да
добиваме работи од водоводна мрежа, поставување на канализации и мрежи.
Таму дека можеме, работиме, таму дека не можеме и не ги исполнуваме
критериумите, не можеме.
Советникот Звонко Миовски посочи на тоа дека тој често го споменува
трошокот кој го прави пречистителната станица, па праша дали не боде во очи
ставката за приходи за вработените, од кои 7% им одат за плати на вработените.
Од таа ставка можат да си ги покријат загубите од станицата.
Директорот на ЈПКР „Услуга“ Берово Љупчо Дракалски појасни дека
објаснувањето на тоа е многу едноставно, и тие како Совет треба да го знаат, а и
општината сигурно ги прати тие трендови и статистики, што посочува дека
нашата општина има голема миграција на населението, во последните 9-10
години, и тоа се одразува во сите сфери. Приходите заради намалување на
населението паѓаат секоја година. Во споредба со претходните години, ќе видите
дека приходите паѓаат. Ние го имаме тој систем изградено и тој е регионален
систем, со кој капацитет може да се снабдува и поголема територија со вода. Со
исселувањето на населението, се намалува потребата за вода, а од друга страна
тој систем со примарна и секундарна мрежа мора да се одржува. Секундарната
мрежа е дури и потешка за одржување. Истото се однесува и за јавната чистота.
Обемот на програмата за јавна чистота е истиот обем, а од друга страна приходот
и надоместоците паѓаат. Значи, приходите паѓаат. Во однос на лани, приходите
паднале за 8%. Бројот на вработени исто така се намалува. Имаме недостиг на
квалификувана работна рака, почнуваат да напуштаат водоинсталатери и други
квалификувани работници од областа на механиката. Состојбата со
квалификувана работна рака е лоша.
Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Советот ја
затвори расправата и го стави на усвојување Тримесечниот финансиски извештај
на ЈПКР „Услуга“ 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 Тримесечниот финансиски извештај на ЈПКР „Услуга“
Берово.
19. Извештај за работа на ПС од ОН Берово за прво полугодие од 2015
година
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Претседателот на Советот отвори расправа по 19.та точка од дневниот ред.
На седницата беше повикан командирот на ПС од ОН Горан Тасевски.
Советникот Предраг Монев посочи на командирот да бидат потолерантни
кон туристите во врска со претстојните празници. Тој праша дали можеме да
примиме толку луѓе колку што е предвидено дека ќе дојдат за претстојните
празници и како тие се организирани во однос на тоа.
Командирот на ПС од ОН Горан Тасевски појасни дека периодов имаат
засилени интензивни активности, како и секоја година до сега, само што сега е
зголемено со концертот на Здравко Чолич. Работат заедно со екипа од Општина
Берово и имаат постојани контакти, па според тоа смета дека ќе одговорат
соодветно за празниците. Проблеми секако ќе има, незадоволни секако ќе има,
Берово според тоа што се очекува, не знаат колку ќе има капацитет да го потпре
тоа. Меѓутоа, заедно со редарската служба која ќе ја добијат на располагање од
Општината, ќе се справат и ќе одговорат на тоа. Оваа година ќе видат како ќе
биде, па за следната година ќе знаат.
Советникот Предраг Монев предложи да бидат известени граѓаните од
нашата Општина барем во тие денови да не излегуваат со нашите возила.
Командирот на ПС од ОН Горан Тасевски одговори дека веќе има
известување. Како полициска служба ќе имаат засилување и од други полициски
станици. Тие имаат разработено план и имаат добиено скици од вработените од
Општината, кои веќе го имаат скицирано теренот, па заедно работат на планот за
организација на настанот, и се прилагодуваат на барањата од вработените во
пштината, бидејќи сепак Општината е организатор на настанот. Имаат
испланирана динамика за паркинзите. СВР Штип се запознаени со претстојните
активности и 2-3 дена пред настанот ќе имаат детално разработен план.
Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Советот ја
затвори расправата и го стави на усвојување Извештајот за работа на ПС од ОН
Берово за прво полугодие од 2015 година.
Од присутните 15 советници, со 15 гласа ЗА, нема советници кои се
ВОЗДРЖАНИ, нема советници кои гласале ПРОТИВ, нема присутни советници кои
не гласале, Советот го усвои Извештајот за работа на ПС од ОН Берово за прво
полугодие од 2015 година.
20. Правилник за внатрешна организација на ОЈУДГ „23 Август“ Берово
Претседателот на Советот отвори расправа по 20.та точка од дневниот ред.
На седницата беше повикана Бистра Дракалска, како претставник на ОЈУДГ
„23 Август“. Таа појасни дека нивната директорка е на терен по селата, и дека
била присутна на состанокот на комисијата.
Советничката Јасмина Димовска како претседател на комисијата, појасни
дека директорката Фимка Кофчегарска била присутна на состанокот на
комисијата и дека е разговарано и за двете предлог точки на дневниот ред, таа им
објаснила дека правилниците се изготвени согласно Законот за административни
службеници, по шаблон кој е даден од Министерството. Таа им објаснила дека
има измени во службата за административни работи, многу е слаба со
службеници во стручната административна служба. Градинката се смета за
голема градинка, според критериумите и условите, па соглано тоа, има во
систематизацијата и стручни работници, као дефектолог, педагод итн. Други
промени нема во рабоните места.
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Советникот Звонко Миовски праша какво е тоа работно место советник
сметководител, што тој сметководител ќе советува.
Раководителот на одделението за правни и општи работи Анита Рунтевски
му одговори дека тоа е звање на работното место, а не дека ќе советува. Според
обемот на работа што ќе го извршува, се добива повисоко звање советник, кои
звања се дефинирани со закон.
Бистра Дракалска, вработена во администрацијата на ОЈУДГ „23 Август“
Берово одговори дека систематизацијата е пратена до МИОА и од таму е дадена
согласност, во меѓувреме имаат и направено од таму неколку корекции.
Моментално имаат 51 вработен во градинката, од кои 3 се на определено време, а
другите на неопределено.
Претседателот Јован Матеничарски праша колку деца имаат во градинката,
бидејќи тој податок не го гледа во правилникот.
Бистра Дракалска, вработена во администрацијата на ОЈУДГ „23 Август“
Берово одговори дека имаат 347 деца на територија на цела Општина. Имаат
подрачни во некои села. Во с.Русиново има целодневен престој. Во с.Митрашинци
и с.Будинарци има хомогени групи. Во 2016 година очекуваат да имаат повеќе
деца, а посебно тоа се познава со тие што имаат трето дете. Имаат и група на деца
од прво одделение, кои воспитувачка ги зема од училиштето и ги доведува во
градинката.
Бидејќи никој не се јави за дискусија, Претседателот на Советот ја затвори
расправата и го стави на усвојување Правилникот за внатрешна организација на
ОЈУДГ „23 Август“.
Од присутните 15 советници, со 7 гласа ЗА, нема советници кои се
ВОЗДРЖАНИ, 8 ПРОТИВ, нема присутни советници кои не гласале, Советот не го
усвои Правилникот за внатрешна организација на ОЈУДГ „23 Август“.
21. Правилник за систематизација на работните места во ОЈУДГ „23
Август“ Берово
Претседателот на Советот отвори расправа по 21.та точка од дневниот ред.
Бидејќи никој не се јави за дискусија, Претседателот на Советот ја затвори
расправата и го стави на усвојување Правилникот за систематизација на
работните места во ОЈУДГ „23 Август“ Берово.
Од присутните 15 советници, со 7 гласа ЗА, нема советници кои се
ВОЗДРЖАНИ, 8 ПРОТИВ, нема присутни советници кои не гласале, Советот не го
усвои Правилникот за систематизација на работните места во ОЈУДГ „23 Август“
Берово.
22. Барање од ОСУ „Ацо Русковски“ за формирање на паралелки со
помал број
Претседателот на Советот отвори расправа по 22.та точка од дневниот ред.
Од ОСУ „Ацо Русковски“ беше повикан директорот Гоце Џалевски.
Претседателот на Советот Јован Матеничарски побара од советниците
доколку имаат прашања да се произнесат.
Советникот Предраг Монев посочи дека уписниот рок кај нив не е завршен.
Тој побара објаснување за тоа каква е бројката на запишани ученици.
Директорот Гоце Џалевски одговори дека матуранти завршиле 111, а
ученици новозапишани имаат 105. Лани имало 114 ученици. Сега го чекаат
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вториот уписен рок, кој се движи околу 120. И во септември некои ученици се
запишуваат.
Советникот Звонко Миовски посочи на технички греки, посочувајќи на тоа
дека во барањето стои дека имаат 6 паралелки, од кои 5 гимназија и една
угостителска, и една текстилна, што дава 7 паралелки.
Директорот Гоце Џалевски стручните предмети се делат, тие фигурираат
како една паралелка која има две групи.
Претседателот на Советот Јован Матеничарски праша од предвидените 7
паралелки, имаат 83 ученици за гимназиско образование и има 5 паралелки, што
во просек дава некаде околи 15-16 ученици во паралелка.
Директорот Гоце Џалевски одговори дека тие ставиле во барањето 5
паралелки, но најверојатно ќе бидат 4 паралелки гимназиски, од кои две по 18
ученици во Берово, една 22 ученика, и една 24 ученици во Пехчево. Тоа значи дека
имаат 4 паралелки моментално, а за формирање на петта паралелка нема услови.
Доколку се случи на последниот уписен рок да има повеќе ученици, ќе може да
има и некои измени во бројот на паралелки.
Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Советот ја
затвори расправата и го стави на усвојување Барањето од ОСУ „Ацо Русковски“ за
формирање на паралелки со помал број.
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 Барањето од ОСУ „Ацо Русковски“ за формирање на
паралелки со помал број.
23. Барање од ООУ „Дедо Иљо Малешевски“ за формирање на паралелки
со помал број
Претседателот на Советот отвори расправа по 23.та точка од дневниот ред.
На седницата беше повикана директорката на ООУ „Дедо Иљо Малешевски“
Берово, Наташа Аврамска.
Советничката Биљана Марковска праша, за во Берово, да објасни, какво е
оправдувањето што во прво одделение имаат запишано 62 ученика и 4
паралелки, а во трето одделение тие што ќе бидат, се 63 ученици ,а 3 паралелки.
Директорката на ООУ „Дедо Иљо Малешевски“ Берово, Наташа Аврамска
одговори дека во прво одделение имаат 4 наставнички кои завршуваат со петто
одделение и сите тие се со решение на неопределено работно време, па од тие
причини побарала четири паралелки.
Советничката Биљана Марковска побара мислење за подрачното училиште
во с.Владимирово, каде има три наставника, а имаат вкупно 11 ученика, во три
паралелки.
Директорката на ООУ „Дедо Иљо Малешевски“ Берово, Наташа Аврамска
одговори дека и таа размислувала на таа можност. Тука е проблемот во
с.Владимирово, каде минатата година немало ниеден запишан ученик. Реалноста
е таа, и тројцата наставници се со решение на неопределено време. Доколку сега
скратат една паралелка, наредните години нема да имаат можност да додадат
паралелка.
Претседателот Јован Матеничарски, посочи на тоа дека лани имале 4
наставника, а формирале 3 паралелки и еден од наставниците го испратиле во
с.Митрашинци, па дали не можеле и лани да го остават наставникот, а не да му
измислуваат работно место в с.Митрашинци.
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Директорката на ООУ „Дедо Иљо Малешевски“ Берово, Наташа Аврамска
одговори дека лани биле 50 ученика, а сега се 62. Доколку Советот решел да
формира 4 паралелки, ќе имало 4 паралелки и лани. Што е до неа, таа гледа да
формира и повеќе.
Советничката Биљана Марковска побара објаснување и за с.Митрашинци,
каде во 6то одделение, иако таа не е запознаена колку предмети имаат во 6то
одделение, за два ученика има 12 наставника.
Претседателот на Советот Јован Матеничарски праша од кога има
комбинирана настава.
Директорката на ООУ „Дедо Иљо Малешевски“ Берово, Наташа Аврамска
одговори дека тие 12 наставника не се само за 6то одделение, туку се до 9то
одделение. Инаку, комбинирана настава имаат од минатата година, која законски
е дозволена, предметна настава е во подрачното училиште во с.Митрашинци.
Советничката Биљана Марковска побара да биде скратена една паралелка
во с.Владимирово, бидејќи според нивните согледувања, сметаат дека нема
потреба од 3 паралелки.
Советникот Дејан Пачемски појасни дека кога локалната самоуправа ќе
дојде во третата фаза на децентрализација, кога локалната самоуправа ќе треба
да ги финансира наставниците, тогаш нека кратат. А сега, кога ги плаќа државата,
нека ги кратат, зашто луѓето леб да земаат, нема потреба. Така било и со
вработените во ЕВН, од овде ги нпадиле, во Тетово ги примале. Тие средства се
одливаат во Берово. Тие пари одат во беровските продавници од тие наставници.
Зашто Берово да ги добива седствара од министерството, нека им ги даваат на
западните општини.
Претседателот Јован Матеничарски праша зошто лани не размислувале
така, па го испратиле човекот на 62 години.
Советникот Предраг Монев одговори дека лани никој не изгубил работно
место. А оваа година треба на некој да му го земат работното место. Зошто ги
одбиваат парите кои ги дава државата, што ќе добијат тие со тоа.
Советничката Биљана Марковска посочи дека ќе се најде работно место,
нека го стават наставникот раководител на подрачна единица.
Директорката на ООУ „Дедо Иљо Малешевски“ Берово, Наташа Аврамска
појасни дека и тројцата наставници се со место на живеење во с.Владимирово.
Претседателот Јован Матенчарски посочи дека боде во очи на 11 деца да
има три наставника. Тие може да си гонат нивни политики, а тие си тераат пак
нивни. Тој праша зошто така не размислувале кога ја избркале советничката
Биљана од работа.
Советникот Предраг Монев посочи дека овие наставници се со решение на
неопределено работно време, не може а бидат избркани а кога ја вработувале
Биљана, требало да и дадат решение на неопределено време, а не на определено.
Советничката Биљана Марковска додаде дека не може еднаш да се мисли
на некои луѓе, а некогаш да не се мисли.
Советникот Дејан Пачемски додаде дека не може да се однесуваат така
селективно, државата пари даваше за пат во с.Митрашинци, тие ги одбија, сега
државата дава пари за училиштата, тие ги кратат паралелките. Тоа не е убаво.
Предлогот на советничката Биљана Марковска да се укине една паралелка
во с.Владимирово беше ставен на усвојување.
Од присутните 15 советници, со 8 гласа ЗА, нема советници кои се
ВОЗДРЖАНИ, 7 ПРОТИВ, нема присутни советници кои не гласале, Советот го
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усвои предлогот на советничката Биљана Марковска да биде укината една
паралелка.
Бидејќи никој не се јави за дискусија, Претседателот на Советот ја затвори
расправата и го стави на усвојување Барањето од ООУ „Дедо Иљо Малешевски“ за
формирање на паралелки со помал број со предложената измена, за укинување на
паралелка во с.Владимирово, од страна на советничката Биљана Марковска.
Од присутните 15 советници, со 8 гласа ЗА, 1 ВОЗДРЖАНИ, 6 ПРОТИВ, нема
присутни советници кои не гласале, Советот го усвои Барањето од ООУ „Дедо Иљо
Малешевски“ за формирање на паралелки со помал број со предложената измена
за укинување на паралелка во с.Владимирово.
24. Барање од ООУ „Никола Петров Русински“ за формирање на
паралелки со помал број
Претседателот на Советот отвори расправа по24.та точка од дневниот ред.
На седницата беше повикана директорката на ООУ „Никола Петров
Русински“ с.Русиново, Берово, Лиљана Буровска.
Директорката на ООУ „Никола Петров Русински“ с.Русиново, Берово,
Лиљана Буровска додаде дека толку се деца, толку се и паралелки.
Бидејќи никој не се јави за дискусија, Претседателот на Советот ја затвори
расправата и го стави на усвојување Барањето од ООУ „Никола Петров Русински“
за формирање на паралелки со помал број.
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 Барањето од ООУ „Никола Петров Русински“ за
формирање на паралелки со помал број.
25. Барања од институции и граѓани
*Управа за имотно правни работи*
- Нема заклучок со тоа што е доставено. Има заклучок од УИПР дека нема
доставено правосилна пресуда со цел тужбеното решение да стане правосилно.
Одделнието за комунални дејности си превземало обврските, се чека на решение
од Уставен Суд и на правосилност на друго решение.
*Известување од Полициска Станица од Општа Надлежност за
мешани патроли*
- Советникот Дејан Пачемски, како учесник во мешаните патроли, појасни
дека немало проблеми на терен.
*Барање од Милка Механџиска*
- Се работи за штета на приватен имот и штета која не настанала од
невремето. Потребно е да се обрати лицето до Водостопанство.
- Градоначалникот појасни дека пропустот кој е споменат, веќе е очистен
од страна на службите и надлежното одделение во општината.
*Иницијатива од Уставен Суд*
- Претседателот на Советот се изјасни дека во дописот од Уставен Суд стои
дека иницијативата за преиспитување на уставноста е отфрлена, во врска со
водата во с.Ратево.
Градоначалникот Драги Наџински објасни дека не е отфрлена, туку
Уставниот Суд се произнел дека не е надлежен и побара да биде прочитано
целото, а во тоа стои дека одлуката не е законска.
Извадок од дописот на Уставен Суд:
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„Судот ги имал во предвид наодите дека донесената одлука не е донесена
согласно со позитивните законски одредби...“
*Препратен Елаборат од страна на Одделение за комунални дејности
и заштита на животната средина*
- Проектот е изготвен, треба да биде ревидиран, да ги има разрешено
имотно правните односи и да донесат имотен лист, и кога ќе донесат комплетна
документација, и соодветна документација која ќе биде ревидирана согласно
позитивните законски прописи, да донесат мислење од сите надлежни
институции, па ќе може да им биде издадено одобрение за градење и да им биде
распишана тендерска постапка. Да се извести МЗ дека треба да дојдат да се
консултираат во врска со тоа што треба да направат бидејќи не им е комплетна
документацијата.
26. Советнички иницијативи и прашања
Градоначалникот Драги Наџински појасни дека веќе течат подготовките за
ЕТНО Плоштад Фестивалот, но при изготвувањето на програмата, не се
предвидени некои активности. Од други субјективни причини кои тие ги
прифатиле, се работи за ЗЕГИН, кој понудил да го донесе Здравко Чолич во
Берово, тој го прифатил спонзорството од страна на ЗЕГИН, но тие во програмата
немаат доволно предвидено технички услови кои ги бара Здравко Чолич. Според
тоа, сметајќи дека е потребно да го развиваат туризмот како стопанска гранка, и
да привлечат повеќе посетители, решил да го доведе Здравко Чолич, па бината за
него чини 15.000,оо евра. Оној другиот дел го покрива фирмата ЗЕГИН, другото е
шематски организирано, таа шема бара да има обезбедено и поголема безбедност
во сообраќајот. Тој апелираше до сите во тие денови да не ги користат
сопствените возила, за да не бидат и тие на терет на сообраќајната регулација.
Останатите пеачи, нивните настапи се потпомогнати од страна на
Министерството за култура, а промена во програмата има само во првиот ден од
настанот, со настапот на Здравко Чолич. Тоа е заложба на градоначалникот и на
општинската администрација, и тие треба да ја прифатат таа информација, затоа
што тој смета дека Берово има капацитет да го потпре тој настан. Делегирана е
надлежност на фондцијата Бизнис Инкубатор, да биде организатор на ЕТНО
Плоштад Фестивалот, и таа ќе ги прибира средтсвата од наплата, за да може со
нив потоа да ги реализира трошоците за бината. Тоа е во кратки црти, а сето
друго веќе им е познато во однос на културното лето.
Советничката Јасмина Димовска постави прашање до градоначалникот,
дека во поканата стои дека има доделување на благодарници, а по статутот
комисијата за одбележување на празници и за доделување на награди и
признанија треба да се собере и да даде свое мислење и свои предлози. Таа го
праша дали тој сам одбрал на кого треба да додели блгодарници.
Градоначалникот Драги Наџински одговори дека тој нема ништо нарушено
во неговите надлежности. Тој има право како градоначалник, по извршените
анкети и анализи од страна на вработени во администрацијата на Општина
Берово, тој има право да одлучи како градоначалник на кој да даде благодарници.
Ако тие како комисија имале предлог, можат и тие посебно да дадат. Се работи за
благодарници а не за награди и признанија. Тој како градоначалник сам ги дава
благодарниците, а тие како тело на советот, можат сами да се соберат и да си
дадат предлози. Тој не се меша во нивната работа на комисијата, па така да не
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треба да се мешаат ни тие во неговите надлежности. Тие треба сами да почнат со
давање на иницијативи, а не тој да ги турка.
Советникот Звонко Миовски, посочи на член 63 од Статутот на Општина
Берово, каде стои дека градоначалникот е должен да поднесе извештај до Советот
за извршувањето на одлуките во секои 3 месеци, најмалку 2 пати во годината. Тој
праша зашто тие не добиваат никакви извештаи.
Градоначалникот Драги Наџински го праша советникот Звонко Миовски
што е за него кварталниот извештај. Исто така, го праша, што е за него
службениот гласник на Општина Берово.
Претседателот Јован Матеничарски даде забелешка дека материјалите не
се доставуваат до него редовно. Порано било пракса преку доставната книга
веднаш да се доставуваат до него. Има информација дека имал покани и писма и
до него од страна на збратимените општини, а тие не се доставуваат до него,
затајуваат.
На седницата беше повикана Гордана Топаловска, вработена како
технички секретар, и беше прашана дали таа има скриено и недоставено барање
или покана од страна на збратимените општини.
Таа појасни дека таа кога ја прима поштата, и става приемна бланка со
датум, и оди првин кај градоначалникот поштата, а потоа се доставува до
службата. Покана или писмо од страна на општините кои се збратимени со
нашата општина, нема примено до Совет ниту до претседател на Совет.
Претседателот Јован Матеничарски додаде дека не се доставуваат
материјалите до него и додаде дека ќе ги извести инспекциските служби.
Зорица Ризовска, самостоен референт за подготовка на материјали за
седници на Совет, појасни дека материјалите ги доставувале до претседателот по
негово барање, затоа што тој побарал. Во последно време не се доставуваат
материјалите дополнително, затоа што имаат тековни и чести проблеми со
фотокопирот. Во однос на инспекциските служби, таа посочи дека слободно може
да бидат повикани било кои инспекциски служби, затоа што мaтеријалите се
доставуваат до нив согласно законските одредби, во рок од најмалку 7 дена пред
почетокот на седницата. Законска обврска за дополнителна достава само на
претседателот никаде нема во ниеден закон да ја обврзува. Во однос на примени
итни барања, тој секогаш е повикан во просториите на Општината, и тоа
последниот пат тие го повикале во однос на барањето за свикување на итна
седница од страна на ЈПКР; но тој одбил да свика седница и го посочил барањето
дека не е итно, така да секогаш кога има итни барања, тој е повикан. Во однос на
другите тековни материјали, законскиот рок е запазен.
Градоначалникот Драги Наџински додаде дека има и неколку пати кога
претседателот е побаран да прими нешто, но тој одбивал да го прими и на
доставниците стои дека одбива или не сака да го прими тоа што му се доставува
од страна на општинската администрација.
Претседателот на Советот Јован Матеничарски побара да му бидат
доставени законските рокови кои му беа наведени претходно каде стојат тие
одредби со роковите коишто се посочиува да бидат спазени.
27. Предлог Одлука за продолжување на работното време
Претседателот на Советот отвори расправа по27.та точка од дневниот ред.
Тој појасни дека таа одлука ја немаат како материјали и побара да ги утврдат
датумите за продолжување на работното време.

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРАВНИ И ОПШТИ РАБОТИ, ОПШТИНА БЕРОВО

Страна27

ЗАПИСНИК ОД 25.ТА РЕДОВНА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ
НА ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалникот Драги Наџински појасни дека се работи за продолжување
на работното време на угостителските објекти за деновите 27.08, 28.08. и 29.08.
до 04:00 часот.
Бидејќи никој не се јави за дискусија, Претседателот на Советот ја затвори
расправата и ја стави на усвојување Предлог Одлуката за продолжување на
работното време на угостителските објекти.
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 продолжување на работното време ма
угостителските објекти за деновите 27.08., 28.08. и 29.08.2015 година, до 04:00
часот.
Дневниот ред беше исцрпен, а седницата беше затворена.
Седницата заврши во 13:00 часот.

Бр. 09/1
30.10.2015 година
Берово

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

Претседател на Совет
Јован Матеничарски
М.П.

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