ЗАПИСНИК ОД XXX-ТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА БЕРОВО
одржана на ден 26.12.2011 година
Триесеттата седница на Советот на Општина Берово се одржа на ден 26.12.2011
година со почеток во 09:30 часот во просториите на Општина Берово. На седницата беа
присутни сите 15 пратеници. На седницата беше присутен и Градоначалникот на Општина
Берово Драги Наџински. Седницата ја започна Претседателот на Советот на Општина
Берово Јован Матеничарски, ја отвори 30-тата седница и за истата го предложи следниот :

ДНЕВЕН РЕД
1.Усвојување на Записник од XXIX-та седница на Советот на Општина Берово;
2.Предлог-Заклучок за измена на Заклучокот за одобрување на План на
Програми за развој за 2012,2013 и 2014 година на Општина Берово;
3.Предлог-Одлука за организацијата, делокругот и начин на извршување на
задачите на Општинската администрација на Општина Берово;
4.Предлог-Одлука за преотстапување на товарно специјално моторно возило
марка ФАП на ЈПКР“УСЛУГА“ Берово;
5.Предлог-Одлука за збратимување на Општина Берово-Република Македонија
со Општина Ливаро-Република Франција;
6.Предлог-Одлука за измена на Одлуката за продолжување на работното време
на Угостителски објекти во Општина Берово;
7.Предлог-Решение за формирање на Комисија за изработка на „Програма за
работа на Совет на Општина Берово за 2012 година“;
8.Предлог-Програма за јавна чистота на Општина Берово за 2012 година;
9.Предлог-Програма за одржување на јавно зеленило на подрачјето на Општина
Берово за 2012 година;
10.Предлог-Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на
Општина Берово за 2012 година;
11.Предлог-Програма за изградба, реконструкција и одржување на локалните
патишта и улици во Општина Берово за 2012 година;
12. Предлог-Програма за изградба, реконструкција и одржување на јавно
осветлување на подрачјето на Општина Берово за 2012 година;
13.Предлог-Програма за изработка на Урбанистички планови на подрачјето на
Општина Берово за 2012 година;
14.Предлог-Програма за активности на Општина Берово во областа на ЛЕР за
2012 година;
15.Предлог-Програма за активностите на Општина Берово во областа на
социјалната заштита за 2012 година;
16.Предлог-Програма за развој на спортот и рекреативните активности на
граѓаните на Општина Берово за 2012 година;
17.Предлог-Програма за активностите на Општина Берово во областа на
културата за 2012 година;
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18.Предлог-Програма за одбележување на значајни датуми од Македонската
историја на Општинскиот Одбор на Сојузот на Борци за 2012 година;
19.Програма за работа на ТППЕ на Општина Берово за 2012 година;
20.Годишна програма за работа на Домот на Културата „Димитар Беровски“Берово за 2012 година.
Претседателот Јован Матеничарски прв зеде збор:-„Почитувани Советници, јас
поднесувам оставка на местото Претседател на Советот на Општина Берово. Оставката ја
поднесувам од лични причини, и е поддржана од извршниот одбор на мојата матична
партија.“
Градоначалникот Драги Наџински побара правна помош од Светлана Бошначка:„Очекувам да ни дадете правна помош бидејќи седницата веќе е отпочната и е прочитан
дневниот ред. Јас по предложениот дневен ред очекував да дадете оставка Претседателе,
дали го прифаќаме, дали имаме можност за дополнување, а Вие одма оставка.“
Претседателот Јован Матеничарски:-„Ако го изгласавме дневниот ред ќе немаше
можност за дополнување.“
Светлана Бошначка зеде збор:-„Од констатираната состојба и од предложената
оставка на Претседателот, Советот на Општина Берово само ја констатира предложената
оставка, значи нема претрес по оставката. Во тој случај, констатира се престанок на
функцијата Претседател на Советот на Општина Берово. Во случај кога немаме
Претседател на Советот на Општина Берово, со Советот треба да заседава најстариот член
на Советот до изборот на Претседател на Советот на Општина Берово. Тоа е првата
насока. Втората насока-може да се прекине седницата, да се направи нова седница која
ќе биде 33-та по ред, на која ќе се повикаме на две точки, констатирање престанок на
функција на Претседателот и избор на Претседател на Советот на Општина Берово за
остатокот од мандатот. Така да Советот треба да одлучи само која постапка ќе ја изведе,
или пак на самиот дневен ред да се додаде констатација на оставката на Претседателот,
избор на Претседател и да се продолжи со седницата. Тие се насоките на кој начин треба
да продолжи да работи Советот. До колку Советот смета дека треба друго нешто да се
додаде, прецизни одредби за таа материја нема, тоа е од искуство во случаи како
функционира Советот кога се достави оставка.“
Градоначалникот Драги Наџински:-„Јас мислам дека како најстар треба да ја
продолжи седницата Никола Ковачовски, да претседава, да се утврди дневен ред, па да
се продолжи со текот на седницата.“
Советникот Никола Ковачовски зеде збор:-„Јас како најстар Советник ја преземам
функцијата во својство на Претседавач. Мислам дека 15 минути пауза е доволно.“
После паузата, Претседавачот Никола Ковачовски ја отвори седницата, Советот
констатираше престанок на функцијата Претседател, сметано од денот на поднесување на
оставката и даде збор на Градоначалникот.
Градоначалникот Драги Наџински:-„Почитуван Претседавач, предлагам како 21.ва
точка на дневен ред-Предлог-Програма за активностите на Општина Берово за 2012
година во областа на туризмот. Иако не е ставена на дневен ред како точка, како
материјал ја имате Програмата.“
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Претседавачот Никола Ковачовски го стави предлогот на Градоначалникот на
претрес. Бидејќи никој не побара збор, Советниците го усвоија со 8 гласа „за“ и 7 гласа
„против“.
Предложениот дневен ред со дополнувањето беше ставен на усвојување. Со 11
гласа „за“, 2 „воздржани“ и 1 глас „против“ беше усвоен дневниот ред.
1.Усвојување на Записник од XXIX-та седница на Советот на Општина Берово
Советникот Зоран Мазновски даде забелешка до записничарот на седницата,
имињата на Советниците, на Претседателот и на секој што дискутира на седницата да
стојат целосно, и името и презимето, да не биде само името или само презимето. На
неговата забелешка се надоврза и Советничката Јагода Шахпаска, со истото барање.
Забелешките беа со цел да се даде протоколарен изглед на Записникот, да нема такви
технички грешки.
После констатацијата на техничката грешка на Записникот, беше ставен на
гласање. Со 14 гласа „за“ беше усвоен Записникот од 29-тата седница на Советот на
Општина Берово.
2.Предлог-Заклучок за измена на Заклучокот за одобрување на План на
Програми за развој за 2012,2013 и 2014 година на Општина Берово
Отворена е дискусија по 2.рата точка и е ставена на претрес. Бидејќи никој не
побара збор, Предлог-Заклучокот беше ставен на усвојување. Со 7 гласа „за“, 7 гласа
„против“ и 1 воздржан, Предлог-Заклучокот не беше усвоен.
3.Предлог-Одлука за организацијата, делокругот и начин на извршување на
задачите на Општинската администрација на Општина Берово
Градоначалникот Драги Наџински побара збор:-„Ќе се потрудам јас уште еднаш да
апелирам кон Вас, Советниците, бидејќи веќе по трет пат на трета седница
попропишаниот временски рок ја ставаме таа точка на дневен ред,а ги имате добиено и
материјалите за наредната седница на која е ставено и разгледување и усвојување на
конечниот Записник на ревизорите, е кажано дека треба да направиме усогласување со
делокругот и организацијата на работата со позитивните законски прописи, со тоа што
треба да направиме Одделение за финанскиски прашања,кое Одделение ќе биде
независно од Секторите за урбанизам и градежништво и Секторот за правни работи. Така
да апелирам до сите Вас оваа Одлука да помине, се со намера да бидеме во согласност со
позитивните законски рамки и со тоа што го бараат ревизорите. Оставам на Ваше
позитивно размислување кон приодот на работите.
Советникот Зоран Мазновски побара збор:-„Јас мислам дека неколку пати се
обидуваме како Совет ова да го усогласиме со законските регулативи, немам друго да
додадам, Градоначалникот се кажа, треба да го поддржиме и да се вклопиме законски во
работењето.“
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Бидејќи никој друг не побара збор, Предлог одлуката беше ставена на усвојување.
Со 7 гласа „за“, 7 гласа „против“ и 1 воздржан, Предлог-Одлуката не беше усвоена.
Советникот Ванчо Брашнарски побара збор:-„Јас мислам дека оваа седница нема
логика,нема мнозинство и ја напуштам седницата.“
4.Предлог-Одлука за преотстапување на товарно специјално моторно возило
марка ФАП на ЈПКР“УСЛУГА“ Берово
Отворена е дискусија по 4.тата точка. Бидејќи никој не побара збор, ПредлогОдлуката беше ставена на усвојување. Со 7 гласа „за“, 7 гласа „против“ Предлог-Одлуката
не беше усвоена.
Од страна на Советничката Лилјана Полевска во име на советничката група беше
побарана пауза од 10 минути.
5.Предлог-Одлука за збратимување на Општина Берово-Република Македонија
со Општина Ливаро-Република Франција
Отворена е дискусија по 5.та точка. Бидејќи никој не побара збор, ПредлогОдлуката беше ставена на усвојување. Со 7 гласа „за“, 7 гласа „против“ не беше усвоена.
6.Предлог-Одлука за измена на Одлуката за продолжување на работното
време на Угостителски објекти во Општина Берово
Отворен е претрес по 6.та точка од дневниот ред. Никој не побара збор. ПредлогОдлуката беше усвоена со 13 гласа „за“ и 1 воздржан.
7.Предлог-Решение за формирање на Комисија за изработка на „Програма за
работа на Совет на Општина Берово за 2012 година“
Отворен е претрес по 7.мата точка.
Светлана Бошначка кажа дека членовите за таа комисија треба да ги предложи
мандатната комисија.
Советникот Јован Матеничарски предложи во комисијата да членуваат
координаторите на советничките групи,бидејќи се работи за програма на Советот и тие
треба да бидат членови.
Даден е збор на Претседателот на комисијата Владо Клинчарски:-„Комисијата се
состана,но не можеше да ги усогласи своите ставови. Предлагам на Советот и на
Градоначалникот да дадат предлог.“
Претседавачот Никола Ковачовски зеде збор:-„Светлана, значи на дневен ред
имаме Предлог-Решение, а немаме предлог за членови. Ставена е точка на дневен ред,
направен е пропуст од страна на Претседателот, бараме деловнички излез од
ситуацијата.“
Светлана Бошначка:-„Да ја симнеме точката од дневен ред.“
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Претседавачот Никола Ковачовски:-„Констатирам дека 7.мата точка не е точка на
дневен ред поради тоа што немаме предлог. Направен е пропуст.Поминуваме на
наредната точка на дневниот ред.“
8.Предлог-Програма за јавна чистота на Општина Берово за 2012 година
Предлог-Програмата е ставена на претрес. Бидејќи никој не побара збор, беше
ставена на усвојување и со 7 гласа „за“, 7 гласа „против“ не беше усвоена.
9.Предлог-Програма за одржување на јавно зеленило на подрачјето на
Општина Берово за 2012 година
Предлог-Програмата е ставена на претрес. Бидејќи никој не побара збор, беше
ставена на усвојување и со 7 гласа „за“, 7 гласа „против“ не беше усвоена.
10.Предлог-Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на
Општина Берово за 2012 година
Предлог-Програмата е ставена на претрес. Бидејќи никој не побара збор, беше
ставена на усвојување и со 7 гласа „за“, 7 гласа „против“ не беше усвоена.
11.Предлог-Програма за изградба, реконструкција и одржување на локалните
патишта и улици во Општина Берово за 2012 година
Предлог-Програмата е ставена на претрес. Бидејќи никој не побара збор, беше
ставена на усвојување и со 7 гласа „за“, 7 гласа „против“ не беше усвоена.
12. Предлог-Програма за изградба, реконструкција и одржување на јавно
осветлување на подрачјето на Општина Берово за 2012 година
Предлог-Програмата е ставена на претрес. Бидејќи никој не побара збор, беше
ставена на усвојување и со 7 гласа „за“, 7 гласа „против“ не беше усвоена.
13.Предлог-Програма за изработка на Урбанистички планови на подрачјето на
Општина Берово за 2012 година
Предлог-Програмата е ставена на претрес. Бидејќи никој не побара збор, беше
ставена на усвојување и со 7 гласа „за“, 7 гласа „против“ не беше усвоена.
14.Предлог-Програма за активности на Општина Берово во областа на ЛЕР за
2012 година
Предлог-Програмата е ставена на претрес. Бидејќи никој не побара збор, беше
ставена на усвојување и со 7 гласа „за“, 7 гласа „против“ не беше усвоена.
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15.Предлог-Програма за активностите на Општина Берово во областа на
социјалната заштита за 2012 година
Предлог-Програмата е ставена на претрес. Бидејќи никој не побара збор, беше
ставена на усвојување и со 7 гласа „за“, 7 гласа „против“ не беше усвоена.
16.Предлог-Програма за развој на спортот и рекреативните активности на
граѓаните на Општина Берово за 2012 година
Предлог-Програмата е ставена на претрес. Бидејќи никој не побара збор, беше
ставена на усвојување и со 7 гласа „за“, 7 гласа „против“ не беше усвоена.
17.Предлог-Програма за активностите на Општина Берово во областа на
културата за 2012 година
Предлог-Програмата е ставена на претрес. Бидејќи никој не побара збор, беше
ставена на усвојување и со 7 гласа „за“, 7 гласа „против“ не беше усвоена.
18.Предлог-Програма за одбележување на значајни датуми од Македонската
историја на Општинскиот Одбор на Сојузот на Борци за 2012 година
Предлог-Програмата е ставена на претрес.
Советникот Зоран Мазновски побара збор:-„Само една реченица, и лани исто
кажавме, Програмата на Сојузот на Борците не соодветствува со некои работи кои и
претходно им ги спомнавме за програмата и не заслужува да биде ни на расправа.“
Беше ставена на усвојување и со 14 гласа „против“ не беше усвоена.
19.Програма за работа на ТППЕ на Општина Берово за 2012 година
Предлог-Програмата е ставена на претрес.
Советничката Љупка Дупкарска праша кој е ставот на комисијата во врска со
Програмата.
Градоначалникот Драги Наџински се надоврза барајќи го ставот на комисијата не
само за таа Програма, туку за сите Програми.
Советничката Јагода Шахпаска зеде збор:-„Вие знаете дека комисијата се
состанавме. Не беа присутни некои од раководителите за повеќе Програми.“
Советничката Љупка Дупкарска кажа дека бара одговор од Претседателот на
комисијата.
Тој е отсутен.
Бидејќи никој не побара збор, беше ставена на усвојување и со 7 гласа „за“, 7 гласа
„против“ не беше усвоена.
Градоначалникот Драги Наџински:-„Само да нема пожари.“
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20.Годишна програма за работа на Домот на Културата „Димитар
Беровски“-Берово за 2012 година
Отворен е претрес.
Советничката Љупка Дупкарска побара збор:-„Повторно истото прашање во врска
со оваа Програма, ме интересира ставот на комисијата, дали е разгледана, кои се
недостатоците, кои се позитивни работи во Програмата, дали е дискутирано и кој е
нивниот став.“
Советникот Владо Клинчарски зеде збор:-„Едно објаснување, требаше да го
разгледа комисијата за јавни дејности, но Советниците од ВМРО-ДПМНЕ не доаѓаат на
седниците на тие комисии.“
Советникот Зоран Мазновски зеде збор:-„Ние како советничка група се изјаснивме
дека не учествуваме во ниеден орган кој е во состав, така да советничката група на СДСМ
може да бара виновни на друго место, во своите редови. Значи, ако беа во некоја
координација, своја, ќе си поставеа членови од нивната група да работат.“
Советничката Љупка Дупкарска праша:-„Дали тоа значи дека Вие како комисија по
ниту една точка немате став од денешниот дневен ред? Дали воопшто работевте како
комисија за оваа седница? И доколку сте заморени,да дадеме предлог да се сменат
членовите на комисиите ако не Ви се работи? Јас барав став од координаторот на Вашата
советничка група, бидејќи Општина Берово не може да работи со Ваши лични
интереси,вие сте членови на Совет на Општина Берово, треба да работите во интерес на
граѓаните на Општината континуирано.Значи барам став од координаторот.“
Советничката Лилјана Полевска Одговори.-„Ние како советничка група за оваа
седница немаме став. Нашиот став ќе биде изнесен на наредната седница.“
Советникот Зоран Мазновски побара збор:-„Јас пак би се обратил до правното
лице, до Светлана, кои ќе бидат последиците на целокупното работење на Општината со
Програмите кои на некој начин СДСМ ги бојкотира или сака да ја блокира Општината. Што
ќе се случи во иднина, како што спомна и Градоначалникот, го уфрли тоа, но тоа беше и за
дискусија, не дај боже да има пожари. Ние не поминавме ниту една Програмаи ова е за
прв пат од постоењето на Општината да не поминуваат Програми, односно ниту една
Програма. Значи се случувало да има пропусти во програмите, па да се дискутираат, да не
се прифатат или да се стават на доработување, но ова е прв пат и Вие сте за тоа
свесни,затоа сакам да знам што ќе се случи со Општина Берово во иднина? Со
неусвојувањето на тие Програми?“
Светлана Бошначка одговори:-„ Советот одговара колективно. Така да целокупната
одговорност целиот Совет ќе ја сноси за сето тоа што се случува.“
Советникот Зоран Мазновски:-„Моето прашање не беше до Вас да ми ја кажете
политичката одговорност.“
Светлана Бошначка се надоврза:-„Повеќе е политичко тело. Сметаме дека како
избраници на народот треба сите да работиме во интерес на Општината. За последиците
кон Општината како колективно тело треба да си сносите целосна одговорност.“
Советникот Зоран Мазновски:-„Не,не. Трет пат прашувам, значи која ќе биде
одговорноста или што ќе се случи, какви проблеми ќе има со недонесувањето на ниту
една Програма?“
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Светлана Бошначка одговори:-„Не може да функционира работата на Општината.
Работењето на Општината се заснова на Програми кои се донесуваат на Советот, а потоа
се реализираат со буџетот.“
Советникот Зоран Мазновски:-„Затоа и ние како советничка група гласаме да не ги
кочиме институциите, а другата страна ги кочи.“
Светлана Бошначка:-„Воопшто за работата на Општината само кажувам дека
Програмите треба да се донесат за да може да влезат во буџетот за да може да се работи
наредната година.“
Советничката Љупка Дупкарска побара збор:-„Значи како еден заклучок на
денешната седница, значи толку несериозно од Ваша страна како советничка група на
СДСМ, јас не би сакала да учествувам да велат колективна одговорност на Советот, не
поминале Програмите на Општината или Општината не може да функционира. Бидејќи
Советот, односно советничката група на СДСМ, воопшто не ги ни разгледала, ниту
дискутирала, ниту давате предлози дека не се издржани, значи чисто политички одлуки.
Ние се изземуваме од таа одговорност. Очигледно денеска Вие не сте ни заинтересирани
за работа на Советот на Општина Берово.“
Советничката Јагода Шахпаска побара збор:-„Јас би сакала малку на колешката да
и реплицирам. Вашиот коментар е дека не сме ги разгледале Програмите. Ние сме ги
разгледале и сме ги работеле Програмите, меѓутоа нашиот став е да се однесуваме вака
на оваа седница. А восхитени сме од Вашите богати дискусии и многу големата
подготвеност за денешната седница. Вие многу ги испофаливте Програмите и дадовте
аргументи зошто ќе ги поддржите. Значи восхитена сум од тоа колку Вие како советничка
група бевте подготвени и колку го аргументиравте Вашето позитивно гласање за
предложените Програми.“
Советничката Љупка Дупкарска се надоврза:-„Значи ние сите ги имаме како
материјали Програмите и од сите нас се разгледани Програмите. Ако имаме некои
забелешки секој ќе се јави да ги каже. Значи Програмите се издржани од одделенијата на
Општина Берово. Како што знаеме, Советничке, практика ни беше и претходно, јас сметав
дека и денеска ќе биде така, да Вие, во Ваши раце се комисиите и прво се исфилтрираат
Програмите, дали ќе се Програми, извештаи или било каква одлука на комисиите, па
Претседателот на комисијата да го изнесе ставот, па после отвараме расправа, дискусии и
така оделе седниците на Советот. Вие комисиите немате никаков став, нити
Претседателите се јавивте за збор. А ние како советничка група воопшто немаме
забелешки. Програмите се толку исцрпни, ние ги гласавме „за“. А доколку Вие ги гласате
„против“ треба да кажето зошто ги гласате „против“. Така да Вашето не држи.“
Претседавачот Никола Ковачовски зеде збор:-„Во однос на 20.та точка од дневниот
ред, ја ставам на усвојување.“
Предлог-Програмата не беше усвоена, се гласаше со 7 гласа „за“ и 7 гласа „против“.

21. Предлог-Програма за активностите на Општина Берово за 2012 година во
областа на туризмот
Отворена е расправа.
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Градоначалникот Драги Наџински зеде збор:-„Тоа е програма со која ние како
Општина сакаме да го развиваме туризмот и оваа година одделението за локален
економски развој ја изработи Програмата. Програмата Ви е дадена во позитивниот
временски рок, сигурно ја имате разгледано, доколку ја немате, нема да Ви ја земеме,
разгледајте си ја откако ќе си отидете.
Советничката Емилија Шуманска постави прашање до Претседавачот:-„Дали има
смисла следната седница што ја имаме закажано во четврток, со тоа што буџетот на
Општина Берово за наредната година се прави врз основа на Предлог-Програмите кои
треба Советот на Општина Берово да ги усвои? Бидејќи Советот не усвои ниедна од
предложените Програми на денешната седница, а тие Програми треба да влезат во
креирањето на буџетот за наредната година. Има ли смисла наредната седница која е
закажана за во четврток. Тоа е за Претседателот, поточно кој ја има закажано наредната
седница. Ако може некој да ми даде образложение. Досегашните Програми ниедна не е
усвоена. Јас само поставувам прашање.“
Претседавачот Никола Ковачовски одговори:-„Јас не сум должен да одговарам за
смислата на наредната седница. Јас ја водам седницата според законот.“
Советничката Љупка Дупкарска:-„Разгледана е Програмата од наша страна, како и
сите Програми и таа е разгледана, само можеме да кажеме честитки за Општина Берово
што се потрудила таква Програма да направи,и финансиски проследена во една правна
рамка како што треба да изгледа една Програма за туризам. Значи ние ќе ја поддржиме
Програмата.“
Бидејќи никој друг не побара збор, Предлог-Програмата беше ставена на
усвојување. Со 7 гласа „за“ и 7 гласа „против“ не беше усвоена.
Дневниот ред беше исцрпен. Претседавачот Никола Ковачовски се извини за
одредени пропусти, ако ги имало, бидејќи неподготвен ја водеше седницата.
Седницата беше завршена.

Записничар:
Зорица Ризовска

Бр. 07- 2804/1
29.12.2011 година
Берово

Совет на Општина Берово
Најстар член
Никола Ковачовски
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