ЗАПИСНИК од XXXI СЕДНИЦА НА Советот на Општина Берово
одржана на ден 21.12.2011 година

Триесет и првата седница на Советот на Општина Берово како
вонредна седница се одржа на ден 21.12.2011 година со почеток во 10:00
часот во просториите на Општина Берово. На седницата отсуство најавиле
Советниците Ременски Ванчо, Клинчарски Владо, Ковачовски Никола и
Брашнарски Ванчо. Не беше присутен ни Градоначалникот. Седницата ја
водеше Претседателот на Советот Јован Матеничарски. Претседателот ја
отвори 31-вата седница на Советот на Општина Берово и за истата го
предложи следниот дневен ред:

ДНЕВЕН РЕД
1.Предлог одлука за дополнување на Одлуката за давање на согласност
на апликацијата со предлог проектот “Реконструкција на дел од улица
од влезот до центарот на с.Русиново“.
Образложение зошто е свикана вонредна седница на Советот ќе ни
даде Марин Демировски.
Марин зеде збор-„Добар ден на сите. Како што сите знаеме,пред
одреден период аплициравме по програмата за рурален развој за 2011
година, приоритетот беше даден на улицата од влезот на село Русиново до
центарот на село Русиново. Знаеме дека до влезот беше асфалтиран патот и
самиот приоритет беше да се заврши тој дел. Од агенцијата за финансиска
поддршка на земјоделието и руралниот развој добивме писмо дека
дополнително треба да доставиме одлука од Советот, значи давање на
согласност и за обезбедени средства. Се наметнува потреба да се прошири,
односно да се измени Одлуката која ја имаме доставено во апликационите
документи и во таа Одлука треба само да додадеме дека за тој проект се
обезбедени средства од буџетот на Општина Берово. Информации од
вработените во Агенцијата, значи, голем дел од апликациите се отфрлени,
заради тоа што тие во самите Одлуки навеле дека имаат обезбедено
средства само за кофинансирање. Значи,ние според програмата имаме 20 %
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кофинансирање на самиот проект, сега треба само да се прошири Одлуката
која ја имаме донесено.
Претседателот на Советот праша: -„Демировски, значи итноста на
седницата, треба да ни објасниш само зошто итно е свикана седницата.“
Марин зеде збор:-„Па според правилниците на работа и принципите на
работа на самата агенција,тие имаат одредени рокови во кои мораат да
донесат одлука за избор на проекти и во писмото кое ни го доставија ни
дадоа рок од 8 дена, т.е. до петок да им ја доставиме одлуката.И заради тоа
беше потребно да се свика вонредна седница.“
Претседателот на Советот праша дали некој бара збор во врска со
предложениот дневен ред. Бидејќи никој не побара збор, дневниот ред
беше ставен на гласање. Сите присутни гласаа “за“.
Претседателот на Советот отвори расправа по единствената точка на
дневниот ред.
Советничката Јагода –„Мене ме интересира само една работа-кој ја
изработуваше предлог-одлуката?“
Марин-„Одделението за правни работи.“
Советничката Јагода-„Прв пат ли се изработува таква одлука?“
Марин-„Не.“
Советничката Јагода-„Дали секогаш кога се аплицира за некој проект се
пишува процентот со кој учествува општината?“
Марин-„Во зависност од програмата.“
Советничката Јагода-„Сакате да кажете дека има само техничка
грешка?“
Марин-„Па може да се каже дека е техничка грешка, не знам дали е
пропуст, значи самата комисија која ги разгледува документите ги согледува
недостатоците во проектната документација и самата нивна процедура е да
ако има некој недостаток тие тоа го бараат од апликантите. Значи тоа е
нормална процедура и се случува со голем број од апликациите. Ние ги
немаме темплејтите на одлуки или на документи кои тие ги бараат од нас.
Имаме темплејти само за барањето кое е до нив. Тоа барање го пополнуваме
по нивни темплејт. Даваат и објаснување за уште 10 документи кои ги
бараат. Но ги бараат во форма на наслов, а немаат никакво објаснување што
треба да стои во тие документи. И понекогаш се случува да има таков
недостаток, тоа е дел од процедурата кои тие го бараат од апликантите, а
доколку апликантите го достават, тогаш тие продолжуваат во процесот на
селекција понатаму. Тоа се случува со сите програми, и од Европска Унија.
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Советничката Јагода-„Минатиот пат, јас колку што разбрав, останале
средства од патот што се гради во Русиново, станува збор за истите средства
или јас погрешно сум разбрала?“
Претседателот Јован-„Јас мислам дека и јас исто разбрав.“
Советничката Јагода-„Јас разбрав дека останале средства од патот што
се гради во Русиново, меѓутоа ние без одлука на Совет не можеме да ги
искористиме за доизградба од влезот на селото до центарот на селото. Јас
така разбрав. Сега не ми е јасно зошто, нели треба тие пари да се потрошат
што останале. Ако имало средства сега излева дека аплицираме за нов
проект.“
Советничката Шуманска зеде збор-„Претседателе, станува збор за
апликација во руралниот развој. Меѓутоа мене толку тоа техничката грешка
што ја има направено одделението за правни работи при изготвувањето на
одлуката не ми паѓа толку во очи. Ми паѓа во очи-„се предвидени потребни
средства за целосна реализација на проектот“. Значи, дали ние во нашиот
буџет тоа го имаме инкорпорирано и дали имаме целосно предвидени
средства? Зошто оваа агенција ќе ни бара целосна реализација на
инвестицијата, ако има намера да даде на пример за реализација на тој
проект одредени средства кои ги немаме евидентирано во оваа одлука?
Така ли е? Или на пример, што вели Шахпаска, да се надоврзам, ние значи
треба 10,20,30 % да финансира општината во реализација на тој проект,
одреден процент. А тука имаме целосна реализација. Сакам објаснување на
тој збор-целосна реализација.“
Марин зеде збор-„Прашањето е доста резонантно и мислам дека е
вистинското прашање за кое треба да разговараме на оваа седница. Значи
самата програма за рурален развој е направене на тој начин да апликантите,
т.е. бенефициентите како што ги викаат во програмата, треба да ја
реализираат целата инвестиција, потоа средствата се враќаат на апликантот.
Ние мораме да имаме средства да го направиме патот, да прикажеме дека
патот е направен. Голем дел од проектите ние треба да го платиме само
кофинансирањето, а другиот дел тие си го плаќаат. Но сега бараат целосно да
се исплати, а ние да го платиме само кофинансирањето. Ни ги враќаат
средствата за другиот дел.
Советничката Александрова праша:-„Во колку општината го поддржи
финансиски проектот, значи се направи се, дали само со 20 % учествува
општината, а другите 80 % ги дава агенцијата?“
Марин одговори дека да.
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Советничката Александрова:-„Значи другите 80 % се враќаат.“
Марин:-„Значи целата вредност на проектот е 8.462.600 денари.
Агенцијата учествува со 6.774.880 денари, а ние учествуваме со 1.687.723
денари-20 %.“
Советничката Шуманска:-„Уште едно прашање, дали овие средства што
ги кажуваме во милионски суми се вградени во буџетот кој треба да го
донесеме за 2012 година? Предвидени ли се средствата или не се?“
Марин:-„По моја информација,за изградба на улици во буџетот за 2012
година се предвидени 14.000.000 денари.“
Советничката Шуманска праша дали во тие 14.000.000 се и тие 6
милиони.
Марин:-„Доколку биде добиен проектот,ќе бидат и тие 6 милиони.
Советничката Шуманска праша:-„Сега не се?“
Марин:-„Ние на ставката за изградба на улици од која ќе биде
финансиран овој проект имаме 14.000.000 денари. Доколку го добиеме
проектот, доколку добиеме други средства од други програми, во буџетот
можеме да направиме ребаланс и да ги прошириме.“
Советникот Славчо Буровски побара збор:-„Мене не ми е јасно едново програмата беше наведено километража да се асфалтира пат од Ѓердови
воденици до Русиново, вкупната километража што велиме ние до мегданот.
Исто така беа предвидени средствата. Меѓутоа сега има грешки во одлуките,
и во првобитната одлука-реконструкција на дел од улица од влезот до
центарот на село Русиново, во материјалите кои ми беа вчера доставени
пишува реконструкција на улица „Маршал Тито“,денес повторно промена на
одлуката-реконструкција на дел од улицата од влезот до центарот на село
Русиново. Тоа значи дека не е улицата „Маршал Тито“ што ја нарекуваме ние
од Коколанци до мегданот. Да не дојде ред еднаш да аплицираме за
реконструкција на дел од улицата „Маршал Тито“, а сега промена на
одлуката.“
Претседателот зеде збор:-„Јас ќе појаснам. Во првата одлука имаше
дел од улицата „Маршал Тито“, меѓутоа дојдовме до заклучок дека таму
имаме три улици, не е само „Маршал Тито“ и тоа е тоа што го пишува во
преамбулата на одлуката- „за дополнување на Одлуката за давање на
согласност на апликација со предлог проектот „Реконструкција на дел од
улица од влезот до центарот на с.Русиново.“ И претходниот пат беше грешка,
напишано беше само „Маршал Тито“, и во вчерашните материјали што беа
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доставени беше исто, ама сега имате нови поделени материјали и таму е
исправено.“
Советникот Мазновски праша дали треба да се наведат улиците во
апликацијата.
Претседателот на Советот-„Вие како советници не го знаете тоа, тоа е
работа на службите во општината, тие аплицираат, ако треба да се наведат
улиците, ќе се наведат, да се стави и во записник тоа, ако треба да ја
потпишам одлуката таква како што е донесена вчера-да ја потпишам, ако не
да се додадат улиците.“
Марин:-„Ние во самата документација имаме доставено геодетски
елаборат кој ја покажува целата траса, објаснување на сите улици.“
Советникот Мазновски праша:-„Зошто не стои во одлуката тука за тие
другите две улици?“
Марин:-„Сметаме дека е поедноставно да ја објасниме трасата и тие
полесно да ја сватат, дека е приоритетен пат и дека се работи за улица која е
од влезот до центарот.“
Советникот Мазновски-„Да,ама се работи за три улици.“
Претседателот Матеничарски-„Значи да оставиме простор уште сега на
седницата, ако треба да стојат улиците,да ги ставиме.“
Правничката Светлана-„Претседателе, јас имам еден предлог-бидејќи
претходната одлука која сте ја донеле гласи на дел од улица-од влезот до
центарот,ние на неа вршиме дополнување,ние не вршиме на нови улици
дополнување.Правиме само измена.“
Претседателот Матеничарски-„Не е ништо страшно ние да ја измениме
додека сме тука присутни советниците, бидејќи се аплицира за проект кој е
важен. Добар е предлогот на колегата Мазновски, додека сме тука, ако треба
да се внесат улиците, не е лошо да го исправиме тоа. Советниците ќе бидат
запознаени, ќе влезе во записник, ќе ја изготвиме одлуката како таква и јас
ќе ја потпишам.“
Советникот Мазновски-„Овдека стои дел на улица, излегува само на
една улица. Да не биде тоа проблем понатаму во апликацијата.“
Правничката Светлана-„Одделението за ЛЕР не ни расчисти дали
станува збор за една или за три улици.“
Марин-„Ние ставивме општа формулација која ја објаснува улицата.
Станува збор за две улици. За да не ги збуниме. Таму си стои дека станува
збор за таа улица, поткрепено е со геодетски елаборат од фирма, значи за
која траса станува збор.
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Советничката Љупка-„Ние нема да ги збуниме ако во одлуката пишува
исто како и во проектот, повеќе ќе ги збуниме ако пишува дел од улица во
одлуката, а проектот да е за три улици.“
Советникот Мазновски-„Ако во елаборатот стои за три улици а во
одлуката е за една улица, да не биде проблем после пак. Сите одат на едно
место.“
Советничката Светлана-„Тие од ЛЕР треба да се изјаснат, бидејќи уште
тогаш не беше јасно тоа.“
Марин-„Нема потреба, бидејќи ние веќе сме ја доставиле
документацијата. Нема забелешки по однос на тоа како е објаснет проектот.
Значи, дополнително ни бараат само да ја измениме одлуката. Нема што да
се враќаме назад. Тие ги имаат прегледано документите, и според нив се е
во ред.“
Претседателот Матеничарски-„Јас приметив дека никој нема против да
се усогласи според потребите на апликацијата. Ако има некој друг за збор
повелете.“
Советничката Александрова праша:-„Вие сметате ли дека одлуката
како таква ќе помине во агенцијата?“
Марин-„Јас се консултирав и ќе помине во таква форма.“
Претседателот ја стави одлуката на гласање. Со 11 гласа “за“ одлуката
беше усвоена.

Записничар:
Зорица Ризовска

Бр.07-2805/1
29.12.2011 година
Берово

Совет На Општина Берово
Најстар член
Никола Ковачовски
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