ЗАПИСНИК
од XXIX-та седница на Советот на Општина Берово
одржана на 15.11.2011 година
Дваесет и деветтата седница на Советот на Општина Берово се одржа на ден
15.11.2011 година со почеток во 09:30 часот во просториите на Општина Берово.На седницата
присуствуваа сите 15 советници.На седницата присуствуваше и Градоначалникот на Општина
Берово Драги Наџински.Седницата ја водеше Претседателот на Советот Јован Матеничарски.
Претседателот на Советот ја отвори 29-тата седница на Советот на Општина Берово и за истата
го предложи следниот :

ДНЕВЕН РЕД
1.Усвојување на Записник од XXIX-тата седница на Советот на Општина Берово;
2.Предлог-Одлука за сопствено финансиско учество/кофинансирање во Проектот
„Воспоставување на регионално планирање и реализација на ГИС,како предуслов за
воспоставување на заеднички одржлив развој на општините,дел од ИПР“;
3.Предлог-Одлука за преотстапување на објект „Колекторски систем во
с.Митрашинци-Општина Берово Прва Фаза“на ЈПКР“Услуга“-Берово;
4.Предлог-Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за организација
делокруг и начин на извршување на задачите на општинската администрација на Општина
Берово;
5.Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Берово за извештајниот
период(кумулативно)за квартал од 01.01.2011 година до 30.09.2011 година;
6.Предлог-Одлука за проширување на Буџет на Општина Берово за 2011 година;
7.Предлог-Заклучок за усвојување на План за програми за развој;
8.Извештај за работата на Овластен комунален Инспектор на Општина Берово за
периодот од 01.01.2011 година до 01.07.2011 година;
9.Извештај за работата на Овластен градежен и урбанистички Инспектор на Општина
Берово за периодот од 01.01.2011 година до 01.07.2011 година;
10.Извештај за работата на Овластен Инспектор за сообраќај и локални патишта на
Општина Берово за периодот од 01.01.2011 година до 01.07.2011 година;
11.Извештај за работата на Овластен Инспектор за образование,спорт и култура на
Општина Берово за периодот од 01.01.2011 година до 01.07.2011 година;
12.Барања од институции и граѓани;
13.Советнички иницијативи и прашања.
Градоначалникот побара збор-„Во предложениот Дневен ред има неколку
измени,сметам дека треба да бидат ставени денеска,поточно точка 4-Вие знаете дека неколку
пати ја предлагаме таа Предлог-Одлука со цел да се усогласиме со со законските одредби од
сферата на финансии,но задолжението ни е некаде до крајот на 2011 година да ги направиме
усогласувањата.Јас мислам за да не го обременуваме Дневниот ред ја повлекувам точката 4 да
биде изземена од дневен ред,а предлагам на местото на точка 4 да дојде Усвојување на
согласност за Детален Урбанистички План Кеј Брегалница.Тоа е прв предлог.Вториот,под
точка 6 Предлог-Одлука за проширување на Буџетот на Општина Берово за 2011 година со
консултации меѓу мене и Звонко Пекевски,мислиме дека е најдобро,за да не го нарушиме
обемот и рамката на предложениот буџет кој го имаме до 31.12.2010 барам да не биде
Проширување на Буџетот,туку Прераспределба,значи средства од ставки.Во тој период кога
беше потпишано решението од страна на Претседателот ,беше поднесено барање од физичко
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лице-Марија Таковска,за локално-планска,и тоа барање да го ставиме како точка 12.Тоа е
третиот предлог.“
Буровски Горан побара збор и предложи како точка 1 од Дневниот ред да биде
поставено гласање на доверба на Претседателот на Советот.
Претседателот на Советот даде 15 минути пауза за консултации.
После паузата,седницата беше одново продолжена.Претседателот ги стави предлозите
на Градоначалникот на гласање.Советничката Емилија Шуманска побара да се гласаат точките
една по една-деловнички.
Првиот предлог-наместо „Предлог-Одлука за изменување и дополнување на Одлуката
за организација делокруг и начин на извршување на задачите на општинската администрација
на Општина Берово“ да биде ставена „Предлог-Одлука ЗА ДОНЕСУВАЊЕ на „Измена и
дополнување на ДУП на Берово“ за Кеј Брегалница-лева страна,за урбан опфат помеѓу
ул.„Партизанска“,ул.„Задарска“, ул.„23ти Август“ и коритото на река Брегалница“-беше ставен
на гласање.Со 15 гласа „за“ беше усвоен предлогот на Градоначалникот.
Вториот предлог-точка 6, наместо проширување да биде прераспределба на
Буџетот,беше ставен на гласање.Со 15 гласа „за“ беше усвоен предлогот на Градоначалникот.
Третиот предлог,12-та точка да биде „Предлог-Одлука за прифаќање на иницијативата
за отпочнување на постапка за изработка на локална урбанистичка планска документација за
изградба на стопански комплекс за одгледување на пчелни семејства и преработка на пчелни
производи,надвор од планскиот опфат на с.Владимирово“-беше ставен на гласање.Со 15 гласа
„за“ и третиот предлог на Градоначалникот беше усвоен.
Претседателот го стави на гласање предлогот на Советникот Горан Буровски-Гласање
доверба на Претседателот на Советот. Со 1 глас „за“, 7 гласа „против“ и 7 „воздржани“,
предлогот на Советникот Буровски не беше усвоен.
1.Усвојување на Записник од XXIX-тата седница на Советот на Општина Берово
Претседателот отвори расправа по Записникот од дваесет и осмата седница на Советот
на Општина Берово.Никој не побара збор.Со 15 гласа „за“ Записникот беше усвоен.
2.Предлог-Одлука за сопствено финансиско учество/кофинансирање во Проектот
„Воспоставување на регионално планирање и реализација на ГИС,како предуслов за
воспоставување на заеднички одржлив развој на општините,дел од ИПР“
Градоначалникот зеде збор-„Значи,после седницата на Советот на Градоначалници на
Источно Планскиот Регион,преку ИПАРД програмата,за ваша информација-сите Општини го
усвоиле Проектот и донеле одлука да се изработи ГИС на ниво на Источно Планскиот Регион.
Бев замолен од страна на Претседателот повторно да ја ставам оваа Предлог-Одлука на
седница.Мислам дека и да се изработи на ниво на Републиката ГИС мислам дека потребно е
ние како Источно Плански Регион да бидеме чекор напред бидејќи средствата се од ИПАРД
Програмата и финансирањето од страна на Општините е можеби симболично.За нас 6000 и
неколку евра не можеме да кажеме дека е симболично,,но не смееме да бидеме ние црната
врана од 11 Општини во Источниот Регион да не го изгласаме Проектот.Ќе бидеме
контрадикторни.Јас би Ве замолил да дадеме поддршка и да ја изгласаме Одлуката.“
Претседателот даде збор на Комисијата.
Советникот Ванчо Брашнарски се изјасни дека Комисијата ќе ја поддржи Одлуката.
Бидејќи никој друг не побара збор,Предлог-Одлуката беше ставена на гласање.Со 15
гласа „за“ беше усвоена.
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3.Предлог-Одлука за преотстапување на објект „Колекторски систем во
с.Митрашинци-Општина Берово Прва Фаза“на ЈПКР“Услуга“-Берово

По оваа точка побара збор Советничката Емилија Шуманска-„Сакам да побарам
објаснување од Вас Претседателе или од Градоначалникот-кога ќе го преотстапиме на примерхипотетички,колекторскиот систем во с.Митрашинци на ЈПКР„Услуга“-Берово,дали е способна
ЈПКР„Услуга“ да ги обавува тие работи,конкретно за селото,бидејќи сега не е надлежност на
ЈПКР и што ќе добие ако евентуално го одржува колекторскиот систем во с.Митрашинци?“
Градоначалникот одговори-„Со новите законски одредби за комунални дејности сите
системи за слатка вода за пиење и сите системи за однесување на фекална вода веќе мора да
бидат во надлежност на претпријатие кое има лиценца и е регистрирано со дејноста која ја
обавува,поточно водовод и канализација.И не само заради тоа што законска одредба е да
бидат превземени канализациите и со нив да стопанисува Јавното Претпријатие,без разлика
дали мора на граѓаните да им помогне во приклучување на колекторски систем.Мора да биде
регистрирано претпријатие за да го има правото и надлежноста да стопанисува поточно да
приклучува граѓани.Некој треба објектот поточно основното средство да му се даде да
стопанисува самиот објект со него.Што ќе добие?Ако ние плаќаме канализација-40% за
канализација,истото ќе го плаќаат и граѓаните од с.Митрашинци.“
Советничката Емилија Шуманска праша дали сега не го плаќаат.
Градоначалникот одговори –„Не.Значи,се зголемува опфатот и обврските на услуги од
страна на претпријатието.Чисто информативно да ви кажам дека во моментот тече постапка за
изградба на втора фаза од колектор,така да целото село ќе биде опфатено.“
Бидејќи никој друг не побара збор,Претседателот ја стави Предлог-Одлуката на
гласање.Со 14 гласа „за“ и 1 глас „воздржан“,Предлог-Одлуката беше усвоена.
4.Одлука ЗА ДОНЕСУВАЊЕ на „Измена и дополнување на ДУП на Берово“ за Кеј
Брегалница-лева страна,за урбан опфат помеѓу ул.„Партизанска“,ул.„Задарска“,
ул.„23ти Август“ и коритото на река Брегалница
Зеде збор Советникот Ванчо Брашнарски-„Предлогот беше разгледана на Комисија и
мислам дека доволно сме запознаени од минатиот пат.Не зазедовме конкретен став бидејќи
Претседателот беше излезен,но мислиме дека треба да оди понатаму.“
Претседателот ја стави Одлуката на гласање.Со 15 гласа „за“,Одлуката беше усвоена.
5.Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Берово за
извештајниот период(кумулативно)за квартал од 01.01.2011 година до 30.09.2011 година
Зеде збор Претседателот на Комисијата Славчо Буровски-„Комисијата го разгледа
кварталниот извештај и општа констатација е дека се извршени со 60 %.Има слаба реализација
на средства кои не се преведени.За жал констатиравме дека најслабо е извршувањето на
Буџетот во Локалната Самоуправа и Советот на Општината.Комисијата предлага на Советот да
го усвои кварталниот извештај.
Советничката Јагода Шахпаска го праша Градоначалникот што мисли за реализацијата
на програмата за Советот на Општина Берово.
Градоначалникот кажа дека до крајот на годината ќе биде реализирана.
Советничката Јагода Шахпаска –„Во приходен дел браво сум Ви напишала за
глоби,судски и административни такси.Ставревски вели-цитирам-„Ќе и пркосам на светската
криза со Буџетот за 2012 година...“
Градоначалникот-„Советничке,јас мислам дека во просторијата не е присутен
Ставревски.“
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Претседателот праша дали има потреба да го повика Раководителот на Одделението
за финансии и Буџет-Звонко,но бидејќи немаше потреба ,кварталниот извештај беше ставен на
гласање.Со 9 гласа „за“,1 глас „против“ и 5 „воздржани“,кварталниот извештај беше усвоен.
6.Предлог-Одлука за проширување на Буџет на Општина Берово за 2011 година
Претседателот на Комисијата за Финансии Славчо Буровски рече дека ја разгледале
Одлуката,разговарале за средствата со Звонко Пекевски и Комисијата усвоила став и предлага
на Советот да ја усвои.
Одлуката беше ставена на гласање.Со 10 гласа „за“, 5 гласа „воздржани“,Одлуката
беше усвоена.

7.Предлог-Заклучок за усвојување на План за програми за развој
Претседателот на Комисијата Ванчо Брашнарски зеде став дека не е толку упатен и
побара Претседателот на Советот да се изјасни.
Претседателот на Советот-„И јас бев присутен и од сите програми за развој
поставувавме прашања на Одделението за Комунални Дејности и Заштита на животна
средина,дали се усогласени средствата кои треба да се издвојат од Буџетот на Општина
Берово со Одделението за Финансии и Буџет и реализација на истите средства кои тие ги
предвидуваат од Одделението за Комунални Дејности и Заштита на животна средина,и дали
може Општина Берово да си ги дозволи.Изјавата на Раководителот на Одделението беше дека
програмите се предадени на Раководителот на Одделението за Финансии и Буџет и до сега не
им кажал дека не можат да се усвојат.Како комисија зазедовме став бидејќи се програми за
развој да се поддржат.Дали некој друг бара збор?“
Побара збор Претседателот на Комисијата за Финансии-Славчо Буровски-„Комисијата
има иста констатација.Со оглед на тоа дека во 2009 година овие програми за развој ги
гледавме како почетници,а во 2010 година не ги ни гледавме на Совет.Од финансиски аспект
јас ќе замолам да биде повикан Пекевски да ни образложи дали со оглед на тоа што има во
програмите статус на финансирање ставено не е сигурно,па после ставено-во преговори,па
беше доставена промена на програмата на Демировски...Ако овие средства што се ставени
тука во оваа програма донациите не се распоредени,средствата кога ги собрав што се вели
грубо,изнесуваат некаде околу 29 000 000 денари,а тоа е повеќе од половината на
Буџетот.Дали Буџетот може да ги покрие овие програми,или тоа се само нивни желби?“
Претседателот на Советот-„Не знам дали го слушнавте и Раководителот на
Одделението за Комунални Дејности дека има средства од кои и таа година што се
извршени,така да нема да има проблем во тој дел.“
Градоначалникот зеде збор-„Советниче,се работи за развојни програми кои имаат
важност од 3 години.Тие 29 000 000 во Одделението за Комунални Дејности ќе бидат
реализирани во текот на наредните 3 години.Мислам и дека треба да се радуваме да
реализираме 29 000 000 денари.Тие пари се и од ЛЕР и од комунални работи.“
Советничката Јагода Шахпаска се изјасни дека тоа се ептен нереални очекувања.
Советникот Славчо Буровски-„Во таа програма пишува дека ќе има донации но не е
назначено колку пари ќе бидат од донации.Некаде се реализирани околу 300 000 денари. Од
овие 10 000 000 не знам колку се донации. Средствата се планирани до 2012 година,
Градоначалниче.“
Советникот Русковски праша каде се наоѓа Мило,бидејќи не му е познато такво место
со тоа име во с.Ратево.Советникот Ременски му објасни дека нема такво место во Ратево,а се
приклучија и останатите советници во дискусијата,појаснувајќи дека тоа е над црквата
Св.Богородица,во Берово.
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Советникот Русковски праша дали некогаш ќе има колекторски систем во с.Двориште
бидејќи сега за сега само таму нема колекторски систем.
Градоначалникот му одговори дека-„Од тие развојни програми е предвидено и
индицирано да се изгради водовод,од причина што мораме да имаме водовод за пиење чиста
и здрава вода.Да се изгради во с.Двориште колектор е многу скапа инвестиција,баш заради
типот на селото.Има можност бидејќи сега тече тендерска постапка за изработка на проекти за
канализација.Ние сме во контакт со една фирма којашто е заинтересирана и којашто се јавилабеше кај Мило,беше кај Алаѓозовци,беше во с.Митрашинци,во с.Будинарци,во с.Мачево...итн.
Треба да има пречистителна станица и мислам дека за Двориште треба да бидеме и
реални.Утре треба да дојдат претставници од Европската Унија за реализација на проекти,ќе те
викнам да присуствуваш,да видиш колку тешко одат преговорите со нив,тека да од них не
можеме да очекуваме средства за таа намена.Во моментот тоа е тешко да се направи,многу
се-3000 метри.Ако ги земеме и краците кон Баскалска,кон Добрилачка маала,од мегданот до
овие Черговци...нема баш да е лесно да се изведе.Подобро да имаат здрава вода за пиење.“
Бидејќи никој друг не побара збор,Предлог-Заклучокот беше ставен на гласање.Со 14
гласа „за“ и 1 „воздржан“,беше усвоен Предлог-Заклучокот за усвојување на План за програми
за развој.
После 5 минутната пауза која беше побарана од страна на Советникот
Мазновски,седницата беше продолжена.
8.Извештај за работата на Овластен комунален Инспектор на Општина Берово
за периодот од 01.01.2011 година до 01.07.2011 година
Комисијата предложи да биде усвоен извештајот.
Побара збор Советникот Зоран Мазновски-„Како советничка група,слушнавме дека
комисијата дава виза да биде усвоен извештајот и би сакале да добиеме објаснување врз
основа на што е поткрепена одлуката да помине извештајот за работата од
инспекторите,бидејќи самите извештаи не содржат прецизни информации за самата работа.
Значи од работа на терен,директно до работа со граѓаните,проблемите на граѓаните,дали има
потреба од измени на одлуки,на рокови...заокружено воопштено.Издадена е само една
потврда за растовар на градежен материјал.Дали тоа значи дека граѓаните не се запознаени
дека има потреба од такви потврди да вадат,а казните се големи или веднаш се преминува на
казнени мерки кај граѓаните,односно дали се превзема нешто од инспекторот за
информирање на месното население.“
Претседателот Јован Матеничарски кажа дека и тој бил присутен на Комисијата и
записниците не биле дадени,така да констатирано е некој недостаток.Записниците не се
казни,се изготвува после тоа решение.
Советничката Љупка Дупкарска праша-„Недостаток или казнено решение?“
Претседателот и одговори дека со решенијата сигурно се дадени и рокови за да се
исправат.
Советничката Љупка-„Ние не сме тука за да извлечеме констатација од тој извештај,на
мене тој ми личи на заклучок за констатирана состојба и како таков најубав би бил за пред
архивот на РМ-предмети конкретно напишани со бројче и фали само уште дали е траен
документ или не.Значи треба поконкретно да се опише во извештајот работата на инспекторот
што работел.Да имаме ние увид кога ќе погледнеме да видиме да знаеме што работел.“
Претседателот праша дали има потреба да го викнат инспекторот за да го образложи
извештајот.
Советничката Љупка-„Мене ме интересира Записникот од Комисијата-да ми се
прочита.Дали е разгледан тој извештај и што сте разговарале за него.“
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Советникот Ванчо Брашнарски рече-„Комисијата одлучи дека тој извештај
задоволува,ако некој сака поконкретни податоци,точката е ставена на дневен ред,може да го
викнете инспекторот да го образложи извештајот.“
Советничката Љупка-„Јас мислам дека во иднина инспекторите треба да даваат
поконкретни извештаи,а не вакви.Тоа можеби цел ден го куцале,ама може да го направат со
една реченица да биде напишано,37 предмети со Записник,Решение,Заклучок...кога користеле
годишен одмор...од управен инспектор...Значи не навлегуваме во квалитетот на
работата,Предметите се завршени како што треба,меѓутоа поконкретно и појасно да биде
направен извештајот.Имаме донесено многу одлуки за рокови за казнени мерки,колку
потврди се издадени,на што повеќе да се обрне внимание,дали граѓаните реагираат...значи
штом не вадат потврди граѓаните,воопшто не се запознаени со тие работи.И доколку
комуналниот редар излезе на терен,а граѓаните немаат потврда дали за истовар на градежен
материјал,дали за железо,дали за растовар на дрва,значи граѓаните не се запознаени,немаат
потврда и се применува мерката на казнување.“
Советникот Зоран-„Односно забелешката нон-стоп е истата,значи,кон изготвувањето на
извештаите,а за работата ние не навлегуваме дали квалитетно е завршена некоја работа,тие
сносат одговорност и поднесуваат извештаи на Градоначалникот,но за самите извештаи нонстоп реагираме и ќе го кажам ставот на советничката група дека ние ќе го поддржиме само
извештајот на Венко Цоцовски.Кај него имаше најголеми забелешки и сега навистина се труди
да го прави извештајот како што треба.Сите други извештаи ќе ги гласаме против.“
Бидејќи никој друг не побара збор,точката беше ставена на гласање.Со 8 гласа „за“ и 7
гласа „против“,беше усвоен извештајот.
9.Извештај за работата на Овластен градежен и урбанистички Инспектор на
Општина Берово за периодот од 01.01.2011 година до 01.07.2011 година
Комисијата се изјасни и овој извештај да биде поддржан.
Советничката Љупка-„Претседателе,мене не ми е јасно што работи комисијата на тие
состаноци.Записник не ни се чита, кажат една реченица-„Во ред е.“ и готово,завршено.
Значи,штом вие се согласувате со такви про-форми извештаи,нивото на советот е на
минимум.Сепак,мислам,Советот е надлежен орган,надзорен орган за работата на
Одделенијата и малку поконкретно и посуштински треба да навлегуваме во работата со таа
комисија,со исцрпни Записници.И треба да знаеме што работело тоа Одделение и тој
Инспектор.“
Претседателот Јован М.-„Дали тоа е забелешка до Претседателот на Комисијата?“
Советничката Љупка-„Да.Сакаме поконкретен Записник,кои прашања биле поставени,
што е одговорено на нив,не само со една реченица.“
Бидејќи никој друг не побара збор,Извештајот беше ставен на гласање.Со 8 гласа „за“ и
7 гласа „против“,беше усвоен.
10.Извештај за работата на Овластен Инспектор за сообраќај и локални
патишта на Општина Берово за периодот од 01.01.2011 година до 01.07.2011 година
Претседателот Јован М.кажа-„Јас бев присутен на Комисијата,овој Инспектор е на
боледување,го разгледавме Извештајот и комисијата зазеде став да го усвоиме.“
Со 8 гласа „за“ и 7 гласа „против“ Извештајот беше усвоен.
11.Извештај за работата на Овластен Инспектор за образование,спорт и
култура на Општина Берово за периодот од 01.01.2011 година до 01.07.2011 година
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За овој Извештај Комисијата не се состанала бидејќи немало кворум.Со 15 гласа „за“ и
овој извештај беше усвоен.
12.ОДЛУКА за прифаќање на иницијативата за отпочнување на постапка за
изработка на локална урбанистичка планска документација за изградба на Стопански
Комплекс-за одгледување на пчелни семејства и преработка на пчелни производи,надвор
од планскиот опфат на 11223,КО Владимирово
Советникот Брашнарски рече дека вообичаено,Комисијата ги прифаќа таквите барања.
Советничката Шуманска праша дали има пат до таму.Беше одговорено дека има.
Бидејќи никој не побара збор,Предлог-Одлуката беше ставена на гласање и со 15 гласа
„за“ беше усвоена.
13.Барања од институции и граѓани
Претседателот на Советот ги праша Координаторите на советничките групи дали имаат
барања,и бидејќи немаше,започнаа со Барањето од жителите на Кеј Револуција Берово,
поточно позади Автобуската станица.
Советникот Мазновски-„Претседателе,последните 2-3 седници бараме да го
изработите Предлог-Правилникот за трошење на општинските средства,да бидат согласно
упатствата што беа доставени од финансиската ревизија,да бидат усогласени и да бидат
покриени врз основа на показателите.Значи,бараме да го изработите Правилникот и да го
доставите до Советот на Општината,за да можеме да доделуваме средства согласно
Правилникот.“
Советничката Љупка-„Имајте на план дека треба да се направи и Статутот,така да
Комисијата посериозно си ја сванете работата за да се олесни работата на Општината,да не се
соочуваме во иднина со такви пропусти од наша страна,ос Советот,да имаме некои негативни
извештаи по страна на Советот,посериозно си ја сванете работата комисиите.Посебно за Статут
и Прописи.“
Советничката Лилјана-„Во врска со барањето на жителите на ул.„Кеј Револуција“,за тоа
барање е дадено одговор од страна на Градоначалникот.“
Градоначалникот-„Исто како што стигнало барањето до Вас како Совет на Општина
Берово,така истото барање е доставено и до институцијата Градоначалник.Во согласност со
законските прописи и надлежности кои ги имаме,ЈПКР Услуга беше задолжено и пристапи кон
чистење на шахтите,значи шахтите се очистени,тоа барање не требаше да го прифатите,јас не
сакав да се инволвирам во дискусиите за извештаите,поготово за извештајот на комуналниот
иснпектор;беше спроведена акција да се исклучат олуците од фекалната канализација заради
тоа што фекалната канализација не е димензионирана за да може да апсорбира и
атмосферски води,од тие причини кажавме дека со прочистувањето и со исклучувањето на
атмосферската водоводна канализација,таквите проблеми кои ги навеле во барањето ќе бидат
отстранети.А за изградбата на улица,ќе биде во поблиска иднина.“
Советникот Мазновски-„Ние како советничка група,проблемот го префрламе на
Градоначалникот,бидејќи тој веќе заземал став и им одговорил.“
Советничката Лилјана-„Бидејќи на барањето има одговорено Градоначалникот,ние
исто така се согласуваме со одговорот на Градоначалникот.“
*Барање*-од Весна Буровска од с.Русиново за помош за замена на кров,се бараат
парични средства или материјали.
Градоначалникот-„Чисто информативно да Ве запознаам,сигурно ќе го добиеме и како
конечна верзија Записникот од Државниот Завод за Ревизија,сега го имаме само како ПредлогЗаписник,на Вас ќе ви биде даден како краен тука на услужување,ќе видите дека ревизорките
не го препорачуваат и не е законски,нема законски основ тука да средствата од ставката
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резерви ја трансферираме на физички лица кои физички лица немаат доставено програма и
комплет документација за нивните потреби.Значи,неслучајно неколку дена врти по медиумите
дека Општина Берово распишала повик за доставување на програми од невладини
организации,здруженија,друштва,спортски,земјоделски,занаетчиски друштва и сите средства
кои се трансферираат по основ на барање на Советот или од страна на Градоначалникот,или
до Советот и до Градоначалникот,барањата мора да биадат врз основа на некакви програми.
Ако таа дотична-барател има потреба за кров,во Општина Берово има уште Х такви примери
кои имаат некаква потреба и ние не можеме со едно обично ливче-дајте ми пари за керамидиапсурд е.Вие и да го изгласате тоа,утре се ставам јас на одговорност.“
Советникот Брашнарски-„Дали ние како Совет имаме за обврска да донесеме
Правилник за доделување на средства или вие како Градоначалник треба да дадете некакви
критериуми по кои ќе се доделуваат средствата?“
Градоначалникот одговори-„За тоа кои се критериумите,баш на тоа повикав до сите
здруженија,спортски друштва,невладини организации,мој критериум се тие да донесат
програми по кои програми Градоначалникот формира комисии кои оценуваат дали
програмите ќе бидат усвоени и на основа на тоа ќе дадеме средства.Тоа е за во иднина.До сега
имаме забелешка од Државниот Завод за Ревизија,дека имаме неправилности при
трансферирањето на средствата од ставката резерви.Дајте да го решиме ова барање издржано
правно.По укажувањето на ревизорите,веќе не трансферираме средства за таква намена,не
можеме.Утре кај Вас е колективна одговорноста,Вие ќе си заминете,а јас и кога ќе
заминам,имам кривична и материјална одговорност,така да ако нешто сум работел
незаконито,сигурно нема да ме остават.“
Советничката Љупка-„Земете претставник од Правното Одделение,од Одделението за
Финансии и Буџет и формирајте комисија.“
Правничката Светлана рече-„Потребна е организациона поставеност.Ние не работиме
на база на комисии,туку работиме на база на организациона поставеност.“
Советничката Љупка-„Ние работиме на база на комисии,да го одложиме барањето,па
ќе ја информираме накнадно.“
Советникот Мазновски-„Ако Градоначалникот како институција на Општина Берово
воведува постапка согласно насоките на ревизорот,зошто ќе бараат средства од Општината,за
такви намени,сега ние Советот упорно стоиме во место и треба да работиме традиционално и
незаконито.“
Претседателот Ј.Матеничарски се изјасни дека го одлага барањето за наредна седница.
*Барање* од жителите на улица „Ленинова“ и останати жители.
Советничката Шуманска праша дали тоа барање е доставено до Советот.
Претседателот одговори дека е до Советот.-„Барањето е од жителите на улица
„Ленинова“ во врска со пробивање на пат од улица „Ленинова“до улица „Ѓорѓи
Димитров“,заради потребите на населението кое живее во тој дел на градот,преку спојување
на овие две улици,односно пробивање на пат заради нивните потреби.Како што се
запознаени,спојувањето на овие две улици било предвидено со Деталниот Урбанистички
План.“-Значи се работи за пат кај Билка.“
Градоначалникот-„Првпат слушам за такво барање.Треба да видиме во Деталниот
Урбанистички План;доколку има улица и доколку се работи за државно земјиште,можеме да
отпочнеме,а доколку има само проектирана улица во Урбанистичкиот План,а земјиштето е
сопственост на физичко лице,или правен субјект,треба да се покрене постапка за
експропријација.Имаме веќе покренато неколку постапки за експропријација,а тие жители
веќе имаат улица и можат да излегуваат на улица.“
Претседателот Јован-„Јас предлагам да го проследиме барањето до Одделението за
урбанизам и комунални дејности,да се достави до нив,па после да се одлучи.“
*Барање*од Чиндарова Санела-се одложува до изготвување на Правилникот.
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*Барање*- Здружение на деца и младинци без родители од Детските домови и Дом
Семејства од Р.М. „Градиме Иднина“-Скопје
Советничката Лилјана-„Барањето е доставено до Градоначалникот и до Советот на
Општина Берово,од Здружението на деца и младинци без родители од детските домови и дом
семејства од Р.М. „Градиме Иднина“-Скопје.Се работи за оперативен зафат кој чини 92.000.
Барањето е од друга Општина.“
Советникот Мазновски-„Досегашниот став од советничките групи е дека немаме
средства,а се работи и за друга Општина.“
Советничката Лилјана-„Не е дека не сакаме,туку дека немаме средства,па и за друга
Општина.“
Претседателот праша дали има некои други барања,и бидејќи немаше,продолжија
понатаму со следната точка.
14.Советнички иницијативи и прашања
Советникот Русковски упати на Градоначалникот дека прашањето е поставено,а се чека
одговорот.
Градоначалникот рече –„Во една прилика ,член сум на еден Управен Одбор,точка на
дневен ред беше за финансии,дополнување до доделување финанскиски средства за еден
проект и донаторот кој беше од Швајцарија,му дадовме збор на таа точка,тој да разговара,а тој
вели на дискусијата-„Јас ќе бидам многу краток во мојата дискусија-нема пари.“Ќе се
потрудиме да ви преведеме средства,тие се средства коисе пропишани со закон и кои треба
да ги добиете,и во интерес на самата Општина е да се преведат хонорарите и да се реализира
расходниот дел од Буџетот.Јас би Ве замолил чисто информативно,да поставувате и други
прашања кои се од интерес за Ваше знаење,од работењето на Општината,поточно кои проекти
се активни,кои се аплицирани,каде имаме можност да добиеме,од причина што тука Вие
донесете одлуки за нив и после ги заборавите одлуките што сте ги донеле.Одлуките ги
донесувате во интерес на Општината и така треба да биде,но морате одлуките и да ги
запамтите за после тоа на други средби кога има,како на пример,на Форуми во заедниците,не
е убаво еден Советник кој гласал и донел одлука да се аплицира преку ИПАРД програмата Кеј
на река Брегалница,истиот советник на Формуми на заедницата да поставува прашање –
„Градоначалникот вети дека ќе го направи Кејот на реката Брегалница,а еве не го
направил.“Јас не сум бил на таа сесија,на протоколарниот дел бев,после тоа отидовме на
пречистителната станица.Значи како советници ,морате да ги знаете сите одлуки кои ги
донесувате и да ги паметите за да не ги поставувате како прашања пак.Чисто информативно и
на други граѓани треба да им кажете дека е аплицирано за проектот преку ИПАРД програмата
за меѓугранична соработка и Кејот на реката Брегалница,доколку биде одобрен проектот ќе се
прави наредната година.Значи,за Ваш интегритет,за Ваш авторитет,убаво е Вие да кажувате
кои се активностите на Општина Берово,заради тоа што сте посредни учесници во
донесувањето на одлуките.Советничке,не Ви замерувам.“
Советничката Јагода-„Не,не,Вие ме посочивте,а јас ќе Ви одговорам.Тоа беше на првата
сесија од Форумите во заедниците,и јас реков-Ние видовме на Совет дека ќе се аплицира за
некаков проект,не знам до каде е стигната постапката,а ако не е,јас би предложила таа да се
допушти заради туристичката понуда на градот-и се цитирам до детали,како што
беше.Значи,кажав дека дискутиравме на Совет,и дека донесовме одлука да се аплицира,па
прашав до каде е стасано со тоа,има ли средства или нема,и ако нема не е ништо спорно,може
ли тоа како проект да оди на овие форуми ...А друго што се однесува до овие форуми,веќе
нема да доаѓам на форумите.Срамно ми беше да присуствувам на последниот форум,кој е
капацитетот на учесниците во работата на форумите,со исклучок на неколкумина.Срамно беше
тоа што беше предложено,затоа и реков нема ли Вие Градоначалниче да интервенирате во
дискусијата на Директорот на училиштето кој Вие го назначивте.Тоа беше ноторна глупост што
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беше кажано,и срамно беше да се присуствува на последната форумска сесија.Фали уште
Опера да направиме во с.Будинарци.“
Градоначалникот рече дека ја презел дискусијата после тоа.
Советничката Љупка праша колку барања за легализација на дивоградби сме добиле
од граѓаните.
Одговорот на Градоначалникот беше-3652 барања.Тој кажа и дека на 14.11.2011
година е однесен и Регистарот на барања за легализација на дивоградби и е предаден.
Советникот Илија праша за Швајцарскиот проект што бил за главниот цевковод што
минува преку реката,имало направено касакада,која е доста руинирана,а имало и изведувачи
кои требало да го одржуваат тоа таму.
Градоначалникот одговори дека изведувачите биле таму пред една недела.
Советничката Емилија А.праша-„Градоначалник,имам прашање до вас што се случува
со формирањето на координативното тело за жени жртви на семејното насилство,дали
Советот треба да го формира,до кога треба да се формира и дали во иднина е предвидено да
се формира на Советот.“
Градоначалникот рече-„Имаше едно советување во Струмица и испратив присутни од
Општинската Јавна Администрација,кои имаа за задача да ги слушаат тие советувања,насоките
како треба да се направи тоа координативно тело,се работи на таа проблематика и можеби на
наредната седница ќе Ви биде предложено да ја усвоите.Ќе видиме како е по постапка,дали
Вие треба да ги предложите,не се ставајте само вие,ставете не и нас,затоа што и ние сме
загрозени.“
Советничката Емилија Ш. праша-„Претседателе, ние неколку седници назад
дискутираме за проблемот што го имаат со јадењето во осмолетката.Имаше и родителска
средба и на неа се дискутираше околу одговорот што го пратил директорот на училиштето до
Градоначалникот,дека нема во училиштето просторија во која ќе јадат децата кои не се хранат
во училишната кујна.Дали нешто е превземено во тој поглед,ќе се превземе ли,ќе се раскине
ли договорот со концесионерот,како ќе оди тоа понатаму?“
Градоначалникот одговори –„Значи,пред некој ден ние имавме состанок со советот на
родители во Основното Училиште „Дедо Иљо Малешевски“ и со давателот на услугата кој по
пат на тендер ја има земено кујната за организирана исхрана на децата во Основното
Училиште.Ние мораме да кажеме дека училиштето како просторија има просторија,но ние
немаме законска обврска да организираме колективна друштвена исхрана.Што се однесува до
дургиот дел каде да јадат децата,тие кои не се запишани во таа колективна исхрана,ние се
изјаснивме дека не можеме да дозволиме во училниците да се врши храна од повеќе
причини.Една од причините,а одговорноста ја сносам јас како Градоначалник и Директорот на
Основното Училиште,е зачувување на основните средства во Училиштето,т.е.таму им ставија
компјутери,таму има одржување на просторијата и таму во просторијата треба да има услови
за одвивање на наставата.А тие услови се да нема миризба на храна,да е чиста просторијата,да
нема извалкани зидови од мрснотии од банички,еурокремови,мармалади и да нема по
тастатурите на компјутерите се и сешто,како на пример остатоци од храна.Значи,ние стоиме
позади тоа дека училиштето треба да го чуваме и со тоа се согласија и родителите и членовите
на советот на родители.Се што се однесува до кујната,во колку економскиот оператор и
давателот на услугата кој ја има земено,констатира дека не може,бидејќи тие работат од
профит,по основ на добивка,не може да опстојува,во договорот е кажано децидно,дека пред
да се раскине договорот,операторот е должен во рок од 30 дена пред раскинувањето на
договорот да го извести примателот на услугата,така да доколку има некоја најава дека ќе го
раскине договорот,значи треба 30 дена пред тоа да бидеме ние известени и морам да ве
информирам дека има индиции за раскинување на договорот,не е во прашање малиот број на
корисници на услугата,туку е во прашање нередовно плаќање.И за ваша информација,а јас
имам причина да му верувам,околу финансиските податоци на давателот на услугата,некаде
се работи за долг од корисниците на услугата кон давателот на услугата од 450 000 денари,и
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ако некој може да храни некој....не стојам на ниедна страна,но знам дека ние,доколку го
раскине договорот,а има индиции да го раскине,размислуваме,можеме да дадеме предлози
и идеи,како што рече Советничката Дупкарска,да го претвориме во бифе,како што го
изнајмуваме просторот во ДСУ „Ацо Русковски“,и да најдеме некое решение.Добро е да има
од безбедносни причини просторија кај што ќе јадат учениците,но не и во училниците.“
Советничката Емилија Шуманска праша каква е ситуацијата во с.Двориште.
Градоначалникот одговори-„Во Двориште е иста ситуацијата,има поплаки,не е убаво,но
исто е и таму,од 63 корисници на услугата на почетокот,сега има околу 30 корисници на
услугата.Давателот на услугата плаќа работник,констатирано е дека тој работник не ги
почитува нормативите и деловникот пропишан од моја страна,значи има отстапки и ние
донесовме заклучок на советот на родители дека треба да се постави кутија за поплаки и
пофалби за која ќе биде задолжен одговорниот наставник во училиштето и тој ќе има можност
да ја отвара за да ги чита поплаките и пофалбите.Ние во нашите законски надлежности и
ингеренции кои ги имаме,а ги имаме многу малку,и не сме обврзани да организираме
колективна храна,тоа го правиме по основ на традиција,треба да се потрудиме и на децата да
им овозможиме да се хранат,но и не смееме целиот објект,целото училиште да го претвориме
во менза.Од многу причини, Ви кажав, првите причини на кои се повикувам јас и по кои јас ќе
бидам повикан, тоа се иако се осигурани компјутерите,таблите,направивме осигурување,
сепак,здравствениот дел,тука имаме медицински лица,знаете,не смееме да дозволиме да
влегуваат разно разни храни,па да се развиваат виуси,бактерии и уште што не.“
Советникот Ванчо Ременски зеде збор-„Јас не се согласувам со Вас,мислам дека треба
да се хранат во училниците,меѓутоа мислам дека го немаме правото да ги принудиме да се
хранат во кујната.Има доволно ходници,мислам дека најпаметно е да се прегради еден од
ходниците,да се стават клупи,и тие кои не сакаат да се хранат во кујната,да седнат и
достоинствено да се нахранат.А тие деца,сакале или не,повеќето од нив се во училишниот
двор,хигиената е повторно нарушена,на сите страни има хартии и остатоци од храна по
дворот,значи двојно е зголемена работата на чистачите.Кога би биле организирани во еден
хол,поголем е просторот и хигиената ќе биде на поголемо ниво и децата секако ќе бидат
поздрави.Сабајле беше -9 степени во 07:00 часот.Сметајте дека ќе биде и - 15 степени.Истите
тие деца ќе мора надвор да мрзнат.Јас не се согласувам со Вас.Не сум и зад тоа да се хранат во
училниците,размислете си Вие добро со Директорот,мислам дека е најдобро во ходниците од
холовите што се таму,да се организира да се стават едно десетина клупи,немора ништо
повеќе,барем учениците ќе бидат во една топла атмосфера да се најадат како луѓе
достоинствено.Не е во ред,не можеме и не треба да ги принудуваме да се хранат во
кујната.Ама не треба и да им дозволиме да бидат како кучиња и да стојат таму по патиштата и
по дворот,пак е храна на сите страни и на -10 степени да мрзнат,да ни ги полнат ординациите.
Вие размислете за Ваши законски можности или обврски,меѓутоа сметајте дека правите
поголем проблем.А тоа дали е пред раскинување,ќе си помине летото,ќе дојде пак зима,и не
сме направиле ништо.Да е пролет,не им е потребен ни холот а ни училниците.Со сила да ги
терате,нема да седат во училниците.Моето мислење е тоа.“
Градоначалникот зеде збор-„Побарав збор затоа што дискусиите на Д-р Ванчо беа
насочени кон мене,а јас морам да кажам дека треба да отидете во училиштето и да ги видите
условите во холот,дали има услови од втори и од трети спрат децата да се соберат во некој
хол,за да го обават оброкот.Ванчо,морам да ви кажам дека ние за доброто на децата,за да
укинеме нешто кое е во интерес за доброто на децата,за да ја укинеме наставата од втора
смена,имаме изнајмено и плаќаме наем на просторија на Народна Техника на Македонија за
простории само да се оди едносменско,сметајќи дека ќе заштедиме во енергија,нема парното
да работи,ќе заштедиме на струја,поготово зимскиот период,се стемнува до 16:00, а струја е
потребна до последниот час,до 18:00-19:00 часот и ќе обезбедиме една сигурност за
децата,поготово за помалите,кои треба да си одат во 18:00 часот вечерта по темните улици,и
да не ги велиме темни,еве светло е,ама пак има кучиња по улиците.Мислам дека многу се
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залагаме и се трудиме да им овозможиме добри услови на учениците.Верувајте,да
обезбедиме просторија во училиштето за да се јадат банички од други продавачи,јас мислам
дека треба продавачите да им обезбедат просторија на потрошувачите,за тоа ние немаме
законска обврска.А имаме законска обврска да го чуваме инвентарот и објектот.Јас дали ќе
бидам критикуван,дали Директорот ќе биде критикуван,тоа е многу помалку важно отколку да
платам 20 000 евра казна.Нема потреба,ние имаме институционални алатки со кои можеме да
кажеме на родителите-децата ги праќаме таму да учат и да го користат училишниот инвентар
така како што е пропишано.Не знам дали сте имале можност да отидете и да видите,јас сум
бил и сам сум се потрудил и јас да го перципирам проблемот-хранење;јас сите деца ги
сакам,сакам слатко да се најадат,да бидат весели и радосни,не смееме да им замериме,но
толкава е нивната свесност,тие не можат многу да чуваат.Во моментот кога ќе го
опомениш,детето памeти,отиде 15-тина метри подалеку,и пак ќе го фрли мармаладот или
јадењето.Да Ви кажам дека и многу пари сме потрошиле за училиштата,во кои не беа
бојосувани зидовите веќе 20 години.“
Советникот Ванчо Ременски-„Јас само на тоа инсистирам,јас тоа училиште доста добро
го познавам,таму имам учено,има доволно холови и може во еден во нив да јадат.Не е
работата наставниците да си седат во канцелариите,треба да се грижат за децата.“
Советничката Љупка-„Треба да се најде решение да не бидат надвор тие деца што не
јадат во кујната.Или да формираме една комисија од Советот и да отидеме да видиме каква е
ситуацијата во училиштето.Мораме да најдеме начин тие деца да не бидат надвор.Има начини
на кои децата ќе бидат известени каде и како треба да јадат.Многу е ладно тие деца надвор да
јадат.“
Претседателот Јован М. рече-„Јас мислам дека кујната во училиштето е доволно голема
и таму е одредена просторија за јадење.Долу можат да се направат два шанка или како и да
е,ем ќе има конкуренција,ем ќе можат таму да си ја купуваат храната и таму да си јадат.Не
мора да одат настрана.Долу е најдобро,голема е просторијата,за сите деца има место,може да
се направи да има два шанка.“
Советникот Мазновски-„Во врска со Вашата дискусија,значи,и 5 шанка да направиме,
потребите на учениците се различни.Има голем број на ученици кои си носат храна од дома,
посебно малите деца.Се работи за организирањето на целокупниот простор на училишната
кујна,нема да им биде дозволено на тие деца што носат од дома храна да се хранат.Сигурно ќе
биде закупена и просторијата,не само инвентарот.Значи,треба да се организираат добро
децата.Дури и двајца да го закупат,треба добро да се организираат,да не им се забранува да
внесуваат храна,да се ограничи закупената просторија,во однос да се заштити
Градоначалникот,треба и добра поставеност на дежурните наставници,кои треба да им
објаснат на учениците дека храната ќе можат да си ја внесуваат во училиштето и таму да
јадат,ама не во училниците и по клупите.Значи,нема потреба од тоа што рече Ременски,да се
организираат клупи за да седнат достоинствено,не,по холовите рече и Директорот дека е
дозволено да се јаде,да се ставаат повеќе канти,хигиеничарите да се насочени постојано
таму,бидејќи тие ќе го чистат тоа,нема потреба од сето тоа.Ако направиме споредба во
основното и средното училиште,во едното е хаос,а кога прејдат од основното во средното,таму
е се под конец.Треба да се направи комплетна организација,колку и да вршиме притисок врз
учениците да јадат или да не јадат во кујната,да јадат надвор,ние ништо не постигаме.Нема да
постигнеме ништо така,единствено што ќе постигнеме ќе си ги раздвоиме децата.Треба да се
изготви Правилник за користењето на храната,секое училиште има правилник,има воспитни
лица кои треба да им го кажат,бидејќи со добра организација може се да се реши.Се работи да
пристапиме посериозно за да се направи релаксирана атмосфера,значи обезбедено им е
наместо двосменско едносменско,иако обемот е поголем-600 деца се,но ако направиме ние
порелаксирана атмосфера,ќе биде подобро.Сум бил во училишта и по села и во градот.Во
градот е да ти е страв да излезеш во ходникот за време на одмор,а во селските средини децата
се покултурни.“
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Претседателот Јован М.-„Кажете вие што предлагате,дајте конкретни предлози.“
Градоначалникот им кажа на Советниците дека немаат надлежност.
Советничката Љупка-„Ние имаме право да извршиме увид во секоја институција во
Општината,во комуналното,во осмолетката,во гимназијата.Мој предлог е да се формира една
комисија од Советот,која ќе направи увид,ќе видиме и после тоа ќе разговараме.Сите имаме
некаква надлежност,и сите ние имаме некаква одговорност.“
Градоначалникот-„Знаете кој ги сноси последиците,нели,знаете. Последиците,
одлуките,одговорностите ги сносам јас.Немате надлежност да донесувате мерки и да
насочувате,одговорноста ја сносам јас.
Советничката Љупка-„Јас реков заеднички да најдеме решение,а не да наметнуваме
ние некое решение кое нема да даде резултати.Тоа заеднички се решава и е во интерес на
децата.
Градоначалникот-„Укажувањата кои доаѓаат од Министерството за информатика и
државни службеници ги испратија на Градоначалникот,укажувањата од Министерството за
образование ги испратија на Градоначалникот,и на директорите,укажувањата од сите
институции од повисоко ниво ги праќаат на Градоначалникот.Само во Општина Берово има
некакво организирано јадење.Ни во една друга општина нема.“
Советничката Љупка рече дека тоа е нивни проблем,дека можеби немаат простор.
Советникот Мазновски праша дали внесуваат храна во тие училишта.
Советничката Јагода рече дека тие деца,за да ја следат наставата мораат да јадат,за да
бидат сконцентрирани на наставата.
Советничката Емилија Шуманска-„Едно прашање само,пред да ја оформиме таа
комисија што треба да оди таму,кој ја сноси одговорноста за тоа што децата,бесплатно им е
школството,нели,Г-не Мазновски,требаше да добиеме учебници на почетокот на годината,ние
ги добивме пред две недели,и не добивме нови туку добивме стари учебници.Дали некој
сноси тука одговорност,дали во интерес на штедењето сме добиле стари учебници или што
е,не знам.Може ли Вие Претседателе да објасните?“
Претседателот Јован М.-„Немаме надлежност,треба да се обратите до Владата или до
Министерството за образование.“
Советничката Љупка-„А кој ќе ни забрани,дајте Ви се молам?Дајте да направиме една
комисија,да отидеме до таму,да видиме каква е состојбата,тоа е во интерес на децата,па после
ќе даваме насоки како и што.Температурите се многу ниски,да излегуваат надвор да јадатнема шанси јас моето дете да го пуштам,и двете не ми јадат во кујната.“
Советникот Мазновски праша колку ученици се корисници на услугата за јадење во
кујната,а Градоначалникот му одговори дека 254 деца од 600 јадат во кујната.
Советничката Шуманска-„Ние имаме комисија за издавање на општински имот,нека
таа си ја превземе работата.“
Бидејќи немаше друго што да се додаде,седницата беше завршена.
Следна седница е закажана на 22.12.2011 година.
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