ЗАПИСНИК ОД XXXII-РА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА БЕРОВО
одржана на ден 29.12.2011 година

Триесет и втората седица на Советот на Општина Берово се одржа на ден
29.12.2011 година со почеток во 09:30 часот во просториите на Општина Берово. На
седницата беше присутен и Градоначалникот Драги Наџински. Најстариот член на Советот
на Општина Берово Никола Ковачовски констатираше кворум и ја отвори 32-рата
седница. За истата го предложи следниот:

ДНЕВЕН РЕД:
1. Усвојување на Записник од XXX-та и XXXI-ва седница на Советот на Општина Берово;
2. Предлог-Буџетски календар за 2012 година;
3. Предлог-Буџет на Општина Берово за 2012 година;
4. Предлог-Одлука за извршување на Буџетот на Општина Берово за 2012 година;
5. Предлог-Одлука за давање согласност за основање на Регионален одбор за
управување со отпад;
6. Разгледување на Конечен извештај за извршена ревизија на финансиските извештаи
на Општина Берово за 2010 година и тоа на:
Сметка на основен буџет (630);
Сметка на основен буџет (637);
Сметка на приходи на буџет на дотации (930);
Сметка на расходи на буџет на дотации (937);
Сметка на буџет на донации (785) – Изградба на тротоари и атмосферска
канализација;
Сметка на буџет на донации – Партерно уредување на централното градско
подрачје.
7. Барања од граѓани и институции;
8. Советнички иницијативи и прашања.

Отворен е претрес по дневниот ред. Бидејќи никој не побара збор по него, ниту
дополнувње, е ставен на усвојување. Со 14 гласа „за“ дневниот ред беше усвоен.
1. Усвојување на Записник од XXX-та и XXXI-ва седница на Советот на Општина
Берово
Усвојување на Записник од XXX-та сеница на Советот на Општина
Берово
Со 14 гласа „за“ беше усвоен Записникот од XXX-тата седница на Советот.
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Усвојување на Записник од XXXI-ва сеница на Советот на Општина
Берово
Со 14 гласа „за“ беше усвоен Записникот од XXX-тата седница на Советот.

2. Предлог-Буџетски календар за 2012 година
Отворен е претрес по втората точка од дневниот ред. Најстариот член Никола Ковачовски
праша дали е потребно посебно објаснување за буџетскиот календар. Бидејќи Советниците се
изјаснија дека не е потребно, беше ставен на гласање. Со 14 гласа „за“ Предлог-Буџетскиот
календар едногласно е усвоен.

3. Предлог-Буџет на Општина Берово за 2012 годинa
Најстариот член на Советот на Општина Берово Никола Ковачовски отвори претрес по 3.та
точка. Збор даде на Градоначалникот Драги Наџински.
Градоначалникот Драги Наџински:-„Почитуван Претседавач, почитувани Советници,
почитувајќи ја мојата обврска која произлегува од член 30 став 1 точка 7 од Законот за Локална
Самоуправа, Сл.весник на РМ бр.5 од 2001 година, член 14 став 3 од Законот за буџет Сл.весник на
РМ бр.64 од 2005 година, бр.4 од 2008 година, бр.130 од 2008 година, бр.156 од 2009 година,
член 27 став 5 алинеа 3 од Законот за финансирање на единиците на Локалната Самоуправа Сл.
Весник на РМ бр.61 од 2004 година, бр.96 од 2004 година, бр.67 од 2007 година и бр.156 од 2009
година, во прилог на писмото Ви го имаме доставено Предлог-Буџетот на Општина Берово за 2012
година. Доставувајќи Ви го погоре наведениот материјал напоменувам дека е потребно Советот
на Општината да ги разгледа и верувам дека се разгледани од страна на комисијата и го донесе во
предложениот текст. Мислам дека од Вашето досегашно конструктивно работење, Вашата
ангажираност за работењето на Локалната Самоуправа ќе допринесе денес предложениот буџет
да биде донесен од Ваша страна.“
Побарано беше мислење од комисијата.
Советникот Славчо Буровски зеде збор:-„Јас како Претседател на комисијата се повикувам
на член 113 од Деловникот за работа на Советот на Општина Берово во кој е наведено дека
комисиите се свикуваат по барање на Претседателот на Советот. До мене такво барање не е
доставено и комисијата не се состанавме. Од досегашната пракса кога беше Матеничарски
Претседател на Советот, секогаш ни беше најавувано и тој не свикуваше.“
Советникот Зоран Мазновски побара збор:-„Почитувани колеги, ако ги погледнете
материјалите ќе видите кој ја има закажано седницата. Не е од Никола Ковачовски, туку од Јован
Матеничарски. Значи, седницата не е презакажана, тие двете седници Матеничарски ги закажа
додека беше Претседател. Во тој дел немаме проблеми. А Вие што сакате да правите, тоа е друга
работа. Седницата е закажана од страна на Матеничарски, сите материјали што се доставени до
Вас се потпишани од негова страна. Комисијата ако не сакала да работи, не може да ја бара
вината во Претседавачот. До избор на нов Претседател тој ги води седниците. Ама седницата и
материјалите за кои денеска расправаме се закажани од Матеничарски.“
Советникот Јован Матеничарски побара збор:-„Мазновски, јас си дадов оставка на 26.ти, а
денеска сме 29.ти. Материјалите согласно законот и предлогот на Градоначалникот се доставени
на време. Јас сум ја закажал седницата согласно законскиот рок. Меѓутоа, од 26.ти до 29.ти јас не
сум Претседател. Комисиите се состануваат пред седницата, така да јас не морам да ја
координирам работата на седницата затоа што сум дал оставка. Јас сум го потпишал решението за
свикување на седницата само поради законскиот рок предвиден по Законот за Локална
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Самоуправа, Деловникот за работа на Општината, затоа што до 31.12. треба да се изгласа буџетот
на Општината.“
Градоначалникот Драги Наџински зеде збор:-„Тоа на што се повикува Претседателот на
комисијата за финансии и буџет, е формалност која од страна на Претседателот на комисијата е
неоправдано образложена од следните причини: дали Претседавачот ја закажал седницата или
Претседателот во оставка ја закажал седницата, тоа и не е толку важно, важно е што општинската
јавна администрација и предлагачот на буџетот во запазениот законски рок го има доставено
Предлог-Буџетот како материјал за денешната седница. Да го изземеме и Претседателот во
оставка, да го изземеме и Претседавачот. Материјалот Ви е даден во благовремен и пропишан
законски рок. Правото на свикување на комисиите не го одлучува ниту Претседателот, ниту
Претседавачот на Советот. Правото и времето на свикување за разгледување на материјалите го
одлучува Претседателот на комисијата. Ако Вие мислите дека тоа е оправдување дека не сте
добиле решение за свикување на комисијата, можеби е и така во Деловникот. Но мислам дека
несериозноста може за една формалност да доведе до последици во понатамошното работење
на Општината. Не е грев ако не сте се изјасниле и не сте се собрале, не е грев да поединечно секој
се изјасни за буџетот, затоа што материјалите ги имате добиено благовремено. И ако јас сум имал
обврска да го спремам Предлог-Буџетот како проекција, сигурно и Вие Советниците сте имале за
обврска да го разгледате материјалот за денешната седница, така да можете да се изјасните и да
кажете дека како комисија не сте се состанале, но јас барам поединечно да се изјасните. Да ми ги
кажете забелешките или доколку немате забелешки, сепак да се изјасните за Предлог-Буџетот.“
Советникот Славчо Буровски побара збор:-„Мислам дека треба да го цитирам член 113:
„Претседателот на комисијата е должен да свика седница ако тоа го бара Претседателот на
Советот, или ако го бараат најмалку два члена наведувајќи го прашањето што треба да се стави на
дневен ред на седницата.“. Претходно Ви кажав дека јас свикував комисии по барање на
Претседателот на Советот, пред секоја седница, ме свикуваше по телефон, да се закаже комисија
за таа и таа точка, од дневниот ред на таа и таа седница.“
Градоначалникот Драги Наџински се обрати:-„Бидејќи Претседателот не Ве побара, зошто
Вие членовите на комисијата или ти како Претседател, ќе си дозволам да ти се обраќам со „ти“,
зошто ти како Претседател не свика? Законските одредби и подзаконските одредби овозможуваат
и Вие, или двајца од комисијата, зошто Вие тоа не го направивте?“
Советникот Славчо Буровски одговори:-„Добро, не го направивме. Претседателот не не
свика, кога е должен тоа да го стори, седницата е должен да ја свика Претседателот на Советот.
Немаме Претседател, ама имаме Претседавач.“
Градоначалникот Драги Наџински:-„Имате и двајца членови во комисијата.“
Најстариот член на Советот Никола Ковачовски:–„Член 113 став 1 гласи:„Седниците на
комисиите ги свикува и со нив претседава Претседателот на комисијата.“ Во редовно работење
должен е Претседателот да ја свика. Ако Претседателот има потреба за вонредна седница, ќе Ви
достави барање или решение да се свика,или самоиницијативно по барање на членовите. Во овој
случај се работи за редовна седница.“
Советникот Зоран Мазновски:-„Значи ставот на комисијата е како претходните ставови на
сите три комисии на претходната седница-немаат став. Тоа е нивна работа, каков став ќе имаат и
каков став ќе заземат. Седницата не е свикана од Ваша страна. И двете седници се свикани од
Матеничарски. Материјалите ги добивме благовремено. Нема што да расправаме повеќе за тоа.
Ставот на комисијата е дека нема став. Доколку навлегуваме дека е по предлог на Претседателот
на Советот, ајде дајте едно решение каде што Претседателот бара да свикате седница на
комисијата. Немате.“
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Советничката Јагода Шахпаска побара збор:-„Сме се спремале за седницата. Можеби не
сме ја одржале комисијата тука, но членовите на комисијата се состанаа бидејќи сите се од нашата
партија. Ние како советничка група имаме став кои делови во буџетот ќе ги предложиме како
измени. Доста не прозивате дека ништо не работиме.“
Градоначалникот Драги Наџински побара да земе збор:-„Имено, ако ми дозволите,
Советничке, тоа и го побарав јас, дали Вие лично или колективно како советничка група, а не како
комисија, ќе се произнесете, тоа е Ваше право. Се отвори расправа по точката по Предлог-Буџетот
и Претседателот кажа –„Ние како комисија не сме се собрале и немаме изградено став.“ Јас
побарав од Вас или лично секој Советник поединечно,или пак како советничка група,
координаторот на Вашата да се произнесе и да продолжи расправата по предложениот буџет. Тоа
го барам. Не значи дека ако комисијата не изградила став, поединечно никој не сме работеле, па
сами за себе немаме став.“
Советничката Лилјана Полевска, во име на советничката група побара кратка пауза.
После паузата, Советничката Лилјана Полевска во име на советничката група побара
кратко образложение од предлагачот на буџетот.
Градоначалникот Драги Наџински, како предлагач на буџетот, му даде збор на
Раководителот на Одделението за финансии и буџет Звонко Пекевски, кој најстручно и најјасно
може да го образложи.
Раководителот на Одделението за финансии и буџет Звонко Пекевски зеде збор:-„Буџетот
на Општина Берово за следната буџетска 2012 година изнесува 202.711.000 денари, со напомена
дека пред неколку дена имаме дополнување за незначителна сума во однос на вкупната сума од
274.650 кои треба да се дополнат на сметката донации. Од детската градинка за социјална
инклузија ги добиваат како донации од Министерството и соодветно ги извршуваат преку
општинскиот буџет. Не е во смисла да не се доставени навреме материјалите да го добијат
износот за кој може да расправаат, за да се буџетира треба да им го определи Министерството.
Тие имаат добиено меил на 21.декември. Тоа е за инклузија на деца Роми, средства кои ги
добиваат од повисоко ниво на власт. Ние ги буџетираме во сметка донации ставка 742 расход,
ставка 423. На тие ќе ги дополниме средствата од 274 илјади денари. Инаку, средствата во буџетот
на Општина Берово за 2012 година распоредени по сметки, ги имате добиено материјалите, значи
ги имате разгледано, изнесуваат 58.684.631 денари од основниот буџет. Тоа се средствата кои
изворно се прибираат, дел се изворни приходи, дел од повисоко ниво. Средствата од
самофинансирачки активности, тоа се средствата на единките корисници во Општината,
изнесуваат 7.685.000,00 денари, доставени врз основа на нивните годишни финансиски планови
како проекција. Беа доставени до Градоначалникот и до Одделението за финансии,ниту имало на
нив корекција, значи буџетот кои го побаруваат, од изворите на финансирање од кои се влечат
средствата за намените за кои се потрошени, значи соодветно се внесени во самиот буџет.
Средствата од донации се 13.215.145 денари од кои средства бизнис инкубаторите веќе средства
кои се реализираат, и тој износ приходно и расходно се реализира преку двете развојни
програми, МА односно МБ. Истите тие, средствата во утврдени намени во програмите МА и МБ,
едната веќе се реализира, ги имаме средствата на сметка на буџетот во одреден износ, тие си
имаат своја соодветна динамика на реализација, тоа е бизнис инкубаторот, проектот за кој е
аплицирано преку ИПА, за заштита на реката Брегалница. Средствата од дотации оваа година
согласно циркуларот на Министерството за финансии изнесуваат 109.620.000 денари се тековните
средства. 5.753.000,00 денари се средства за наменска дотација од сферата на територијалната
противпожарна заштита. Може да забележите на ставката 741 сметка 903 дека вкупниот износ на
средства е 117.370.224 денари. Овие треба да бидат одобрени во првиот квартал, кога најмногу
им се потребни од причина што средствата од соодветните Министерства имаат одредена
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динамика, па за да може тие доколку поминат како буџет, средствата кои им се пренесени од
2010 година во 2011 година да им се стават на располагање во првиот квартал во буџетската 2012
година. Од тие причини износот на ставка 741 е тој. Кредитно задолжување немаме, значи
практично буџетот на ниво на вкупна буџетска сметка изнесува 202.711.000 денари. До денес,
28.ми, говорам за сметката основен буџет, е евидентен ангажманот на Градоначалникот во
прибирањето на приходите. Имаме реализација од 77,23 % на основниот буџет, од кој даночните
приходи кои се важни за Општината до денес е 91,2% реализација. Овие неколку години наназад
тенденцијата на прибирање на приходите е значително зголемена. До денес имаме 41 милион
наплатени, а ги нема и средствата кои Градоначалникот рече дека до 31.ви ќе се префрлат од
повисоко ниво. Имаме 43 милиони реализација на приходна страна, некаде околу 80% во
процент. Чисто за илустрација зошто износот е 58 се должи на Законот за финансирање се зголеми
дотацијата на ддв, догодина во 2013 ќе биде 4.5 и дел од средствата со заложбите за утврдување
на реална даночна основа од данок на имот имаме поголема даночна проекција во делот на
даночните приходи. Ако имате некое прашање за приходната страна, повелете, ако не да
продолжам за расходната страна.“
Советничката Јагода Шахпаска:-„Јас би сакала да поставам прашање, даночни приходи 718
такси на користење или дозволи за вршење на дејност, имаме намалување некаде од околу
400.000. Зошто е тоа намалено?“
Раководителот Звонко Пекевски:-„Намалено е затоа што претходната година имавме
поголема буџетска проекција на делот за надомест за јавна чистота, кои ние не ги прибиравме и
годинава за прв пат програмите и буџетот беа усогласени за да имаме една целина, да навистина
она што се предвидува како активност во изградба или инвестиција или тековно одржување
соодветствува со она што како приход би можело во истиот момент да се прибере. Од тие
причини имаме намалување и затоа самата ставка се намалува во буџетот.Тие се на ниво 718 140.
Најголемо проценување годинава имаме токму во таа ставка.“
Советничката Јагода Шахпаска:-„А најголемо зголемување имаме во 733 –Продажба на
земјиште и нематеријални вложувања.“
Раководителот Звонко Пекевски:-„Да,имаме. Овие две години наназад , тоа го правеше
Министерството за транспорт и врски. Сега, со измените на законот, ние како општина самите
имаме добиено сертификат да можеме да издаваме градежно земјиште, ќе бидеме по ажурни во
смисла на подготовка на документација да може да оди на јавно наддавање. А дали ќе има
наддавање, тоа е веќе до понудата.Во моментот веќе имаме објавено оглас. Во расходниот дел,
говориме за основниот буџет, доколку имате забелешка во делот на сметката дотации. Во делот
на основниот буџет, карактеристично е што оваа година средствата од договорни услуги, патни и
дневни расходи остануваат во најголем дел со исклучок на програмата Г на истото ниво. Имајќи ги
во предвид зголемените животни трошоци, за истата буџетирана проекција ќе имаме помалку
услуги. Услугите се 300 000 денари, до лани, заради тоа што 10% се зголемени трошоците, имаме
до 10 % помалку услуги. Остануваат на исто ниво во смисла на расходна проекција. Претходно
патни расходи имавме, на ниво на потставка 420.110 и 420.210-хранарина и дневница за патување
во странство, изнесуваа меѓу 250 000 и 350 000 денари, сега се сведени на минимум. Тоа што е
посебно карактеристично во посебниот дел се однесува на програмите кои претходната седница
не беа усвоени, а се усогласени на ниво на една или повеќе буџетски програми. Средствата се
утврдуваат во соодветните програми, се распределуваат на насловна страна врз основа на
соодветните дадени поставки и соодветните буџетски програми кои одговараат за намената по
која ќе се трошат средствата. Моја грешка беше што двапати добивте материјали во истиот ден, од
причина што имаше застој во програмата, т.е софтверот кој го изработува буџетот. Првите
материјали средствата беа во една програма, а во вторите материјали средствата ги поделивме
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соодветно посебно за да имате подобра буџетска анализа за тоа кои средства за која програма ќе
се трошат. Во однос на буџетскиот процес, кој е неопходен за да се дојде до подготовка и
изработка после 1.ви јануари и извршување на истиот буџет, беа вклучени надворешни и
внатрешни соработници за изработка на истиот буџет. Градоначалникот достави барање до сите
одделенија и сектори, буџетски корисници благовремено да се добијат годишни финансиски
планови кои потоа беа разгледани и за истите е направена соодветна буџетска пресметка која е
внесена во самиот буџет. Моше да забележите дека средствата за плати и надомести се
намалени. Реализацијата е над 90 % на ниво на расходна страна во една буџетска година. Нер
затоа што се намалени бодови туку заради тоа што средствата кои биле претходно буџетирани,
пресметките покажаа дека остануваат средства кои сега се префрлени во други соодветни
програми. Значи средствата остануваат исти, а распределбата е зголемена на ниво на капитални
расходи. Годинава се реализирани 9 798 000 денари во програмата ЈД, тоа е 100 % реализација на
расходната страна на програмата ЈД ставка 482. Сега се предвидува 14 500 000 денари да се
приберат средства, заложбата е поголема за истите. ЈД на ниво на вкупен буџет е дадено
поголемо, но на ниво на основен буџет она што не прави силни како општина во фискалниот дел
за да можеме да учествуваме на одредени објавени повици од ИПА или некои други донатори,
кадешто досега имаме рејтинг и ако успееме да го одржиме, заради тоа што имаме фискален
капацитет па и човечки, односно кадровски, за да можеме благовремено да обезбедиме од
буџетот средства. Ангажманот во смисла да се приберат што поголем дел приходи благовремено
овозможува при аплицирањето да средствата кои треба во одреден момент да ги сревисираме за
да можеме да учествуваме, ги навремено обезбедиме. Со години се обезбедувани приходи,
барем имаме досега кредибилитет. Да можеме и понатаму да продолжиме да ги сервисираме
обврските за да имаме и други извори на финансирање за подобрување на квалитетот на
живеење и да се уреди просторот на заедницата, кое е единствено преку донациите, па поради
тоа мислам дека е многу важно во делот на растењето да имаме нормални околности за носење
на буџет и негово извршување во следната буџетска година. Убеден сум дека целокупната
постапка буџет и буџетски календар, околу подготовката, во самиот буџет е спазена, корекциите
се реални, во делот на приходите и расходите, можеби ќе има одредени отстапувања во делот на
корисниците, меѓутоа со Градоначалникот веќе трета година го изработуваме заедно и никогаш не
е ускратена можноста, забележавте дека секогаш не се реализирани средствата таму, се со цел да
имаат можност да ги остваруваат своите редовни проблеми од работењето преточени во бројки,
им се остава слобода тие самите да средствата онака како што се алоцирани да се пренесат во
буџетот за соодветната буџетска година. Тоа се однесува и за оваа 2012 година. Имате проекција и
за 2013 и 2014 година. Мораме да ги внесеме меѓутоа не не обврзуваат да се држиме до тоа да не
отстапиме во проекцијата за таа буџетска година. Доколку имате некои други прашања конкретно
за некоја одредена програма, средства на ниво на ставка, повелете.“
Најстариот член на Советот Никола Ковачовски му се заблагодари на Раководителот за
досегашното излагање.
Збор зеде Советникот Славчо Буровски:-„Во програмата Ј6 на страна 17 во посебниот дел
сметам дека предвидениот износ од 200.000 денари не е доволен за одржување и заштита на
локалните патишта. Јас доаѓам од Русиново и во моментот има многу снег и лед. Дали тоа зависи
и од временските услови? Сметам дека овие средства не се доволни. Дали имате сознание за оваа
година колку се потрошени за оваа намена и дали ове се доволни, со оглед на тоа што во
претходниот буџет биле 900.000 денари?“
Раководителот Звонко Пекевски одговори:-„Средствата од 200.000 денари се предвидени
исклучиво за тековно одржување, под кое подразбираме одржување на улици во смисла да се
изведе некое одбележување, некоја финализација, значи да се уредат браници, некои банкини за
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да може да функционираат. Инаку тоа што го велите за снегот, средствата за зимско одржување
на локалните патишта од годинава се префрлени во програмата Ј4, така да од овде ќе се
финансира зимското одржување на локалните патишта. Затоа тука се намалени, а дел од
средствата се пренесени во програмата Ј4. За прв пат имаме програма Ј7, согласно насоките од
ревизијата и упатствата од Градоначалникот, средствата за паркови и зеленило се раздвојуваат во
посебна програма за да имаме соодветна релокација на средства ако дојде до пренамена. Порано
беше сите овие четири во една, па имаше нејаснотии во смисла кои се за јавна чистота а кои се за
паркови и зеленило. Сега се поделени средствата се со цел да имаме појасна слика за
соодветните програми за која намена ќе бидат предвидени средствата.“
Советничката Јагода Шахпаска зеде збор:-„Кога сме веќе кај програмата Ј, јас не разбрав,
во претходниот буџет ЈД-Изградба и реконструкција на локални патишта и улици претходната
година е 17.308.474, сега е намалено на 14.500.000 денари. И во капитални расходи е истото.
Зошто е намалено?“
Раководителот Звонко Пекевски одговори:-„Во претходниот буџет оваа вредност која ние
ја имаме внесено, се однесува на ниво на вкупен буџет. Во претходната година имаме 8.500.000
денари за ЈД и 7.510.474 денари средства за атарно уредување, вкупно прават 17.308.474 денари.
Како средства и во приход и во расход се извршени. 14.500.000 денари се само за оваа година во
однос на основнниот буџет. Тие средства во најголем дел ќе бидат наменети за изградба и
реконструкција на локални патишта и улици. Немавме донација, овие средства лани беа
8.500.000, па со одлуката за прераспределба за уредување од 8.500.000 се зголемија за 1.278.000
и вкупно станаа 9.978.000 денари.“
Советникот Владо Клинчарски побара збор:-„На страна 14, во програмата Ј, во претходниот
буџет имаме 0, сега имаме промена во приходите.“
Раководителот Звонко Пекевски одговори:-„Ако мислите на претходните средства имаме
промена во приходите, тука е 0. Таа програма не е предмет. Програмите се пренасочени и
променети.“
Советникот Владо Клинчарски:-„Истото се однесува и на Ј0, одржување на урбана
опрема.“
Раководителот Звонко Пекевски:-„Нема реализација.“
Советникот Владо Клинчарски:-„Имам друго прашање, на страна 8, урбанистичко
планирање, имаме ставка 425 договорни услуги, во претходниот буџет се 900.000 денари, сега
имаме 1.439.000 денари, разлика од 539.000 денари. Дали тоа зголемување се однесува на нови
проекти, на програми, или?“
Раководителот Звонко Пекевски:-„425 е ставката Договорни услуги, на ниво на потставки е
425, 640 за изработка на просторни и урбанистички планови. Поголем е приходот по основ на
продажба на земјиште, согласно соодветната програма мораме да инвестираме во изработка на
просторно урбанистички планови кои ќе привлечат и инвестиции.“
Градоначалникот Драги Наџински побара збор:-„Да бидеме поконкретни, со правото што
го добивме за да ние стопанисуваме со уреденото градежно земјиште, и со изведувањето, веќе по
распишан тендер, го доби тендерот за изработка на изработка и планирање на урбанистички
планови некоја фирма од Струга. Се обврзавме дека во 2012 година ќе ја ставиме во актива
индустриската зона. Ние имаме генерален урбанистички план, но за тоа ни е потребен детален
урбанистички план. Тоа се потребни средства за индустриската зона. Треба да ги пренесеме да се
изработат детални урбанистички планови и Вие знаете, имаме донесено одлуки, за промена на
детален урбанистички план од левата страна на кејот на Брегалница и централно градско подрачје
и улица „Страшо Пинџур“ до „Белградска“. Од тие причини се зголемуваат потребите, тоа се
договорни услуги, ние треба да направиме договори, веќе е и направен врз основа на тендерот.
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Се наметнуваат потреби, да можеме да добиваме инвестициски средства во општината со
продажба на земјиште, да имаме детални урбанистички планови врз основа на кои ќе можеме да
продаваме земјиште.“
Раководителот Звонко Пекевски:-„Со корекцијата на програмата тие ќе бидат избришани и
ќе бидат нули. Во буџетот кој ќе биде направен тие ќе бидат нули и средствата соодветно ќе се
алоцираат заради поместувањето на програмите. Годинава за прв пат имаме и нови програми,
кои влијаат на ова, и затоа со самото поместување ќе се внесе на тие програми, ќе се префрлат
соодветно на програмата за која се предвидени средствата од буџетот за 2012 година.“
Советникот Владо Клинчарски го праша Градоначалникот:-„За урбанистичкото планирање,
дали се однесува ова и за локацијата Суви Лаки, туристичката населба?“
Градоначалникот Драги Наџински одговори:-„За туристичката населба Суви Лаки ние
имаме детален урбанистички план и за него не изготвуваме. Во моментот се работи и е во
постапка за добивање на согласност од страна на Министерството за транспорт и врски
урбанистичкиот план за Беровско Езеро и таму гледам дека ние имаме по основ на досегашно
изработената проектна документација склучен договор од страна на претходниот Совет и
претходниот Градоначалник, мислам дека треба да го испочитуваме, имаме обврска од 200.000
денари и мислам дека од тие средства ќе бидат платени и тие 200.000 денари.“
Советникот Владо Клинчарски:-„Гледам дека се градат викендици таму, во забранета прва
зона. Треба да се реагира.“
Градоначалникот Драги Наџински:-„Изготвивме елаборат на заштитни зони, прва зона е
најстрого забранена да има секаква активност која сме должни да ја испочитуваме, дури сме
должни да поставиме и мрежа. Мислам дека со донесувањето на проектот на планови, дека ќе
мора да го направиме.“
Советничката Лилјана Полевска побара збор:-„На страна 15, јавно осветлување, во
претходниот буџет е 4.450.000 денари, за оваа година е 5.100.000 денари.“
Раководителот Звонко Пекевски зеде збор:-„Значи изнесува 5.100.000 денари затоа што
средствата се зголемени во однос на приходи, имаме согласно законот за комунални такси, значи
таксата не се зголемува. Годинава имаме прибрано 7.100.000 беше проекцијата, согласно законот
за комунални такси 25 КВ часа е тарифата по која се наплаќа на потрошувач, 0,4 Кв итн. Во
домаќинствата е 25 КВ часа по броило. Како што се зголемува цената на струјата пропорционално
се зголемуваат приходите.“
Советничката Јагода Шахпаска:-„Значи Брегалница не на форумот, туку од тука ќе се
осветли.“
Градоначалникот Драги Наџински зеде збор:-„За Брегалница рековме е аплицирано преку
ИПА програмата во Европски Секретаријат.“
Советничката Лилјана Полевска продолжи:-„Значи во програмата ЈА на страна 20, изградба
на јавно осветлување, со намален буџет ќе се реализира изградбата на јавно осветлување.Лани
биле 1.760.000 денари, сега се 1.000.000 денари.“
Раководителот Звонко Пекевски одговори:-„Толку средства се предвидени од основниот
буџет доколку има потреба за учество во проектот преку ИПА програмата.“
Советникот Јован Матеничарски побара збор:-„На страна 27, јавен превоз, има
предвидени 400.000 денари. Претходните години ја немаше таа ставка. За што се предвидени тие
средства?“
Раководителот Звонко Пекевски одговори:-„Средствата кои се тука алоцирани се за да
имаме одреден превоз и да помогнеме во изработка на одредени станици за да можеме да го
уредиме подрачјето на општината. Предвидени се средствата за таа намена да можат да се уредат
одредени постојки. Тука не е предвиден бесплатен превоз.“
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Советничката Јагода Шахпаска побара збор:-„На страна 31, културни манифестации и
творештво, буџетот е 361.000 денари. Претходната година биле 100.000 денари, сега се 361.000
денари. Средствата се зголемени за 261.000 денари.“
Раководителот Звонко Пекевски зеде збор:-„Средствата се предвидени во областа на
културата, имаме настани, за превоз, 161.000, други материјали кои се неопходни, во смисла
одредена дневница за одредено одбележување и 60.000 договорни услуги доколку имаме
изработка на некоја книга или нешто од сферата на културата да можеме ние да го финансираме.“
Советничката Лилјана Полевска, во име на советничката група на СДСМ побара кратка
пауза. После паузата, како координатор на советничката група зеде збор:-„Во име на советничката
група на СДСМ изјавувам дека Предлог-Буџетот на Општина Берово за 2012 година нема да го
поддржиме од причина што минатата седница не ги изгласавме програмите коишто се составен
дел на буџетот. Тоа е нашето образложение.“
Најстариот член на Советот, Никола Ковачовски зеде збор:-„Јас ќе земам збор во однос на
ставот на советничката група на СДСМ. Ќе Ве повикам уште еднаш да го преиспитате Вашиот став,
од досегашните дискусии не искажавте некои посериозни проблеми во врска со Предлог-Буџетот
за 2012 година, или пак некои пропусти. Мислам дека сепак како советничка група треба да
бидете поодговорни во однос на овој документ кој е од витално значење за развојот на
Општината. Сепак се работи за еден документ кој целата 2012 година ќе ја одвои и развојот на
Општината во 2012 година. Не е наједноставно да се испушти година на развој, мислам цела
година, другите реперкусии околку изготвувањето на буџетот Вие ги знаете. Сепак како
Претседавач на Советот Ви сугерирам дека овој став е погрешен, во името на целата советничка
група да се заземе овој став без никакво посебно образложение. Од политички гест, сепак јас
мислам дека не е во ред.“
Градоначалникот Драги Наџински побара збор:-„Произнесено од координаторот на
советничката група на СДСМ, иако не искажаа никакви незадоволства или слабости во буџетската
проекција, или пак не сакаат да искажат, ценам дека буџетот како проект е направен добро и не
сакам да давам мое мислење и суд дека немајќи основ каде да најдат примедба во буџетската
проекција, се оправдуваат сакајќи да си го задржат нивниот политички став да не го гласаат,
наводно дека не се изгласани годишните програми за 2012 година. Јас морам да Ви укажам како
на политичка партија дека годишните програми се водилки на Градоначалникот кој го проектира
буџетот, а нема никаков правен основ после проектирањето на буџетот ако тие не се изгласани,
дека не треба или не може да се изгласа буџетот. Значи имаме можност, јас сигурно на крајот ќе
Ви посакам многу здравје во наредната година, и ќе се собереме во јануари да закажеме седница
и сигурно ќе ги изгласаме тогаш програмите. Не е оправдување и е многу провидно, многу
неиздржано, многу неправно оправдувањето дека имате заземено став да не ја гласате
понудената буџетска проекција. Јас мислам дека таквото нешто, можеби ние повозрасните нема
да го почувствуваме, ние сме почувствувале од такви индолентни и неодговорни однесувања на
наши претходници, но верувајте, ако продолжиме вака, ако не го смениме курсот и ако не го
смениме начинот на размислување во однос на развојот на политиката, во однос на изградбата на
доверба меѓу нас луѓето, поготово меѓу нас одговорните за водењето на развојот на Општината, и
продолжиме со истиот курс, најголемите последици ќе ги почувствуваат нашите деца. И ако е
разумно да браниме некои политички ставови кои ни ги кажуваат од некои други центри, не
размислувајќи за иднината на нашите деца, на нашите поколенија, мислам дека сите тие таму од
каде што Ви кажуваат си го прават нивниот живот и нивната иднина поудобна, поперспективна,
покреативна, побогата, а ние ќе останеме тука и понатаму во централното градско подрачје да ни
течат канализациите, ќе останеме тука со неизградени тротоари, ќе се движиме по улиците. Не
знам дали да кажам еден тежок збор, како и секоја друга анимална стока, и мислам дека
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граѓаните на Берово не го заслужуваат тоа. Треба да им овозможиме да ја подобриме
инфраструктурата, баш преку оваа буџетска проекција, сметам дека тоа можеме да го
реализираме, последните 2-3 години почнавме и реализиравме, можеби многу малку во однос на
потребите, но толку ни се и финансиските можности. Од тие причини, ако така продолжиме да се
однесуваме, сепак јас мислам дека на крајот самите ние ќе си ја платиме сметката. Нема да ни ја
плаќа никој кој не живее тука. Размислете подобро, отценете се, имате капацитет, не е во
прашање Вашата интелектуална способност и надминете ги некои работи затоа што ќе Ви се случи
утре како што денес ние ги осудуваме нашите претходници, утре Вашите деца лиќно ќе Ве
покажуваат со прст Вас, ќе кажат дека Вие сте биле тие кои сте имале можност да одлучувате, а
сте одлучувале и сте донесувале погрешни спротивни одлуки во однос на подобрувањето на
животот на граѓаните во Општината. Не сакаме да се навраќаме на тоа дека ние сакаме
поскапување, се трудиме сето тоа да не биде задирнато по стандардите на граѓаните, но ако
нешто сме направиле тие да почувствуваат со нивните пари, да нивните пари се враќаат за
нивните потреби, дозволете го тоа преку изгласување на буџетската проекција. За да не бидете
еден век осудени, самите да си го носите товарот на неодговорност и на неизвршување на
обврските кои благодарение на граѓаните сме сите дојдени тука на тие столчиња. Од овие
причини, доколку е тоа возможно, јас како Градоначалник ќе се обидам и ќе апелирам до
координаторот на советничката група на ВМРО-ДПМНЕ доколку нема други за дискусии, пред да
се прејде на гласање да се побара пауза.“
Советникот Ванчо Брашнарски побара збор:-„Ајде да размислуваме малце како сериозни
граѓани. Целата идеја, сите гледаме дека буџетот е само колатерална штета. За да бидат сите
среќни и задоволни, да го направиме следното:колку што рабрав јас од медиумите идејата на
СДСМ е да си ја превземете одговорноста Вие. Значи, мислам дека имате некакви разговори во
таа насока. Идејата им е да си го освоите мнозинството во Советот и за сите наредни одлуки кои
ќе ги донесете да си одговарате за сите насоки. За да не правиме поголеми штети, сите ние бевме
убедени дека мнозинството е веќе направено, официјализирајте си го тоа, соберете си го
мнозинството за да не правиме поголеми штети, донесете си го буџетот. Идејата е СДСМ да не
преземе одговорност за наредните потези, значи да се оградат од одговорност. И нема што тука
да се залажуваме, буџетот е солиден според мене, единствена пречка е тоа. Мојата дискусија
беше во полза на тоа за да се разговара, за утре да немаме некоја кавга, тоа е тоа, суштината е тоа,
најдете начин како да се разреши.“
Најстариот член на Советот Никола Ковачовски зеде збор:-„Од дискусијата на Советникот
Брашнарски се констатира дека ставот на СДСМ како советничка група е да избегне некаква
одговорност и сета одговорност да ја превземе советничката група на ВМРО-ДПМНЕ. Конкретно за
овој документ за буџетот не поставиивме дилема ниту прашање за мнозинство на донесување
дали може да се донесе или не. Кога почнав со излагањето апелирав да биде поддржан
документот и од двете советнички групи затоа што не е тоа некоја одлука која задира во
политиката на одредени политички партии. Се работи за документ кој ја креира политиката на
развојот која е од суштинско значење за целокупното население во Општината. Јас ја сфаќам
колективната одговорност, ја разбирам и јас партиски живеам, меѓутоа не заборавајте дека секој
од нас покрај политичката припадност и она што е дел од еден колективен орган кој сноси
колективна одговорност, сносиме и поединечна одговорност. Добро размислете.Нема никаква
политика СДСМ, ВМРО-ДПМНЕ. Имаме документ за развој на Општината, имаме документ кој
остава последици на идните генерации. Јас барам овој документ да биде поддржан од сите
членови на Советот.“
Советничката Јагода Шахпаска побара збор:-„Не треба да се сфати дека е политички став,
меѓутоа никогаш за нашата конструктивност не ни беше оддадено признание. Почитуван
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Градоначалниче, јас Ве прозвав дека општинскиот весник, билтенот, го користите како партиско
гласило. Повторно ќе се повикам на истото. Зошто ако сте конструктивни и ако ја цените
конструктивноста и работата на членовите на советничката група на СДСМ сте напишале:
„Благодарение на гарнитурата на ВМРО-ДПМНЕ која е на чело на Општина Берово,
инфраструктурата константно се подобрува низ целата Општина“? Народно кажано, ќе Ви се
сронеше едно зрно од ѓерданот ако напишавте:„Благодарение на Градоначалникот и Советот на
Општина Берово инфраструктурата константно се подобрува“. Зарем сме бојкотирале еден проект
кој е во интерес на граѓаните? Зарем сме кренале рака некогаш против изгласување на некој
проект за некоја улица? Бевме премногу конструктивни кога се согласивме за субвенционирање
на електричната енергија за да работи филтер станицата. Секогаш сме биле конструктивни кога
треба. Во ситуации кога на Вас Ви е густо, кога сакате нешто да спроведете, не прозивате на
нашата граѓанска одговорност, на одговорноста како Советници, избраници на населението на
Општина Берово. Само во такви ситуации не прозивате. Зошто Вие како Градоначалник и Вие како
политичка партија, кога гледавте како се одвива ситуацијата не си обезбедивте мнозинство на
денешната седница? Знаевте што ќе се случи. Знаевте и на претходната седница дека веќе после
првата точка кога не беше ни утврден дневниот ред, кога Претседателот на Советот си даде
оставка, Вие не покажавте волја за да ги свртите работите на Вашата воденица, туку упорно одите
понатаму да го деволвирате и обвинувате СДСМ дека е виновен за сите случувања. Вие имате
фрлена ракавица, Вие сте на потег. Јас не знам да играм шах, меѓутоа Вие, следниот потег е Ваш.“
Градоначалникот Драги Наџински зеде збор:-„Почитувана Советничке од СДСМ, добро е
што приметувате дека уредувачката политика на општинскиот весник е токму насочена и кон тоа
да се афирмира работењето и воедно и да се пофали политичката партија на ВМРО-ДПМНЕ. Од
кои причини? Морам да Ви кажам дека како Совет, кој сте орган во Општината, морате да бидете
поактивни, не во последните три години кои поминаа, туку и за оваа година и тие месеци колку
останаа. Ако Вие пројавувавте желба и сакате да имате не Ваша страница, туку целиот општински
весник да биде Ваш и Вие да го уредувате, Вие да го креирате, јас верувам дека ќе имало место и
за СДСМ и за ЛДП и за НСДП и за ВМРО-НП, во весникот ќе имало простор за сите. Активности на
работењето на Советот не само во уредувањето или изготвувањето на општинскиот весник во кој
моравте да бидете поинволвирани, туку и во сите други културни манифестации кои се
одбележуваа за овие три години, Советот никаде не пројави интерес да се вклучи во
организирање на активности. Така да ако мислите Вие дека на грбот на Градоначалникот заедно
со општинската јавна администрација ќе сакате да Ве покануваме, ќе сакате да Ве пишуваме дека
и Вие тоа сте го направиле, а не сте го направиле или не сте учествувале во тоа, од таквото
размислување треба да се срамите. Немојте никогаш да се китите со нешто кое некој друг го
направил. Еве има простор уште година и неколку месеци, весникот и понатаму ќе продолжи да
излегува, имате можност и Вие преку Вашата комисија за информирање или не знам како се вика,
за настани, или не е важно, и сите комисии заедно, имате можност да ставате пасуси, статии,
прилози и Вие да го уредувате весникот. Ако мислите дека поединечно треба да кажам дека сте
донеле одлука за изготвување на локална урбанистичка планска документација, да, но тоа е по
барање. Ако сте мислеле дека сте донеле програма за да ја градиме улицата „Сремска“, или
„Неретва“, или плоштадот, или улицата „Маршал Тито“, да, тоа е по програма на општината. И ако
сте мислеле дека баш тие програми и не сте требале да ги донесете, јас ќе Ви предложам две
работи-или од утре да се вклучите поактивно да работите и надвор од оваа просторија како
Советници и да донесете поголем допринос и за Вашо афирмирање лично и поединечно како
личности и за афирмирање на Советот, и за афирмирање на советничките групи. Тоа е едното, или
ако продолжите со исто темпо на активност, само да дојдете тука да ги искревате рацете, јас ќе
бидам уште поагресивен кон неработењето на Советот. Тоа важи и за нашите Советници. Вие не
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смеете да заборавите Советот е орган на Општината, тело кое работи, кое треба да работи. Не
знам дали приметувате, ни во една покана каде што е испратена и организатор е Општина Берово
не е направено да има поканува Градоначалник и Совет, Претседател на Совет на Општина
Берово. И искрено да Ви кажам имам желба да ставам табла долу на влезната врата на која ќе
пишува Градоначалник на Општина Берово и Совет на Општина Берово. Вие и тука немате
иницијатива, значи Вашата неиницијативност, некреативност и Вашата индолентност, сметајќи
дека еве Вие сте само за да кревате рака, а така размислувате, дојде и донесе до такво уредување
и креирање на општинскиот весник. Дури и тоа не Ви сметаше, или не сакавте да ја искористите
како алатка која ја имавте во Вашите раце, да донесете одлука да се укине, да не се издава
весникот. И тоа не го искористивте. А весникот, мое мислење е дека не е толку тенденциозен, не е
со намери, не е толку пристрасен, па едно време и поблаго ги кажувавме работите.“
Советничката Јагода Шахпаска:-„Да, дури и објавувавте и тужби на членови на СДСМ.“
Градоначалникот Драги Наџински се надоврза:-„Да, сега е објавена тужба против мене.
Пресудата е објавена. И мислам дека весникот ниту сака да форсира ВМРО-ДПМНЕ и
Градоначалникот, ниту пак сака да го дискредитира СДСМ. Морам да Ви кажам, ниту пак сака да
пишува дека тоа го направиле и тие кои не го направиле. Или просто кажано, со наши зборови, јас
можеби затоа и сум лош, нема никогаш да му земам од тоа што си го сработил, но нема на никој
никогаш да дадам ни толку ако не го сработил. Од тие причини јас не ја креирам уредувачката
политика на општинскиот весник, тука си има одговорни државни службеници, но сепак сметам
дека не е убаво некого да го пишуваме за нешто што не го направил. Ако е само весникот причина
да не изгласате буџет, тогаш рековме, одговорноста Ви е голема. Иако колективна, јас мислам
дека треба малку подлабоко да размислите, не поради Драги Наџински, не поради Вас, ние сме
тука уште малку, заради тие што доаѓаат по нас. Не знам дали е потребно да кажам дека пред
6,7,8 години зборуваа како се развива и како отишло напред Делчево, видете како се развива и ќе
оди напред Виница, или дали знаете, тоа се зборови на наши сограѓани, на наши родители, дали
знаете дека Берово беше поим за Делчево, за Царево Село и за Виница. Ако сметате дека имаме
можност а мислам дека имаме можност иако имаме малку пари, да почнееме, и ако малце
почнеме, да се доближиме и до Делчево и до Виница, мораме нешто да направиме. Инаети,
политички ставови неиздржани или на штета на развојот на Берово, на штета на граѓаните на
Берово, само ќе Ви причинуваат на Вас лично задоволство и сатисфакција. Само на Вас. Или пак и
на нас. Ние седиме тука за задоволствата и за потребите на тие што не донесоа. Ако Вашео
чувство, ќе бидете среќни, еве нема да го изгласаме буџетот денес, претпоставувам, ќе бидете
среќни до утре и ќе зборувате ги победивме, не го изгласавме буџетот, јас морам да Ви кажам
дека тоа ќе биде многу кратко. Јас како Градоначалник имам службена одговорност по опис на
работните задачи, имам одговорност по надлежностите кои ги има институцијата Градоначалник,
да го решавам проблемот неизгласан буџет. Па ќе повикаме утре најверојатно седница, вонредна,
по мое барање, законски имам право на тоа, да донесеме одлука за времено финансирање на
Општината. И доколку и во тој период пропишан со закон, не се изгласа буџетот, баш повикувајќи
се Вие на Вашите политички ставови, јас по законските регулативи ќе ја превземам најверојатно
надлежноста, поточно ќе ми ја даде Министерството за Локална Самоуправа се до вонредни
избори, ако се одлучи Владата да распише вонредни избори, избори за Совет на Општината. Така
да, ако мислите дека ќе бидете среќни само 24 часа, само затоа што не сте изгласале буџет, тоа е
многу мала добивка за Вас. Многу мала, многу минорна. Работите ќе функционираат во
Општината, јас Ви тврдам. Работите ќе функционираат, но со закаснување, со потешкотии, со
чекање, со барање. Ние имаме еден извештај, кој можеби и тој ќе Ви смета, еве ќе се потрудам да
го донесам, ако треба и ќе го разложам, само како бројка, еве тоа е предмет-Реализирани проекти
во Општина Берово во 2011 година. Секако дека тие проекти се реализирани со донесени одлуки
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од Советот на Општина Берово. На крајот ќе Ви прочитам цифри, кои цифри секако се донесени со
ангажман на општинската јавна администрација, на Градоначалникот и благодарение на
донесените одлуки сте ми овозможиле да ги реализирам бараните проекти да бидат усвоени од
страна на Советот. Ова се проектите кои беа реализирани во Општина Берово во 2011 година,
изведени со средствата од буџетот на Општина Берово:
Реконструкција и рехабилитација на локален пат Ѓердови Воденици-Русиново
-вредност:9 000 000 денари
Реконструкција на ул.„Маршал Тито“ со преуредување на улична гранитна коцка
-вредност:2 783 996 денари
Изградба на тротоари на ул.„Маршал Тито“ во Берово
-вредност: 1 068 052 денари
Набавка на специјално товарно возило за вршење на комунални услуги марка Рено
-вредност: 1 699 790 денари
Изградба на ул.„Сремска“ во Берово
-вредност: 1 729 402 денари
Изградба на велосипедска патека „Успение на Пресвета Богородица“ во должина од 720 метри
-вредност: 2 340 003 денари
Реконструкција и доградба на постоечки улици во с.Будинарци
-вредност: 2 353 429 денари
Изградба на армирано бетонски мост на велосипедска патека „Успение на Пресвета Богородица“
-вредност: 100 453 денари
Изградба на тротоари на ул.„Маршал Тито“ во с.Русиново горна страна
-вредност: 576 175 денари
Набавка и вградување на урбана опрема во централното градско подрачје
-вредност: 361 080 денари
Изградба на водоводна и канализациона мрежа до градски стадион
-вредност: 170 663 денари
Изградба на ул.„Баскалска“ во с.Двориште
-вредност: 2 103 850 денари
Изградба на дел од улица на Беровско Езеро
-вредност: 545 878 денари
Изградба на дел од ул.„Пиринска“
-вредност: 334 832 денари
Реконструкција на доводен цевковод од Аврамски колиби до Ширината-с.Ратево-Берово (прва фаза)
-вредност: 361 080 денари
Проширување на фонтана на плоштадот Димитар Беровски
-вредност: 173 106 денари
Изградба на подрачно Основно Училиште во с.Мачево
-вредност: 2 090 000 денари
Изработка на збирни решетки за атмосферска вода во с.Русиново
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-вредност: 58 452 денари
Адаптација на деловен простор лименка на ул.„Маршал Тито“ во Берово
-вредност: 75 000 денари
Набавка на канделабри за потребите на Општина Берово
-вредност: 133 871 денари
Изградба на тротоари на ул.„Моша Пијаде“
-вредност: 500 000 денари
Изградба на трафостаница со далековод ниска мрежа во с.Двориште
-вредност: 2 928 000 денари
Изградба на пешачкапатека и степеници помеѓу ул.„Јуриј Гагарин“ и ул.„Борис Кидрич“
-вредност: 307 134 денари
Изградба на пешачка патека помеѓу плоштад Димитар Беровски и ул.„Страшо Пинџур“
-вредност: 166 667 денари
Вкупно инвестирани средства преку буџет на Општина Берово:
-19 559 112 денари
Вкупно инвестирани средства во 2011 година на територија на Општина Берово:
-31 487 112 денари

Советничката Лилјана Полевска го праша Градоначалникот дали со тоа ги фали или ги
обвинува.
Градоначалникот одговори:-„Со тоа Ве фалам.“
Советничката Лилјана Полевска:-„Каде? Во јавноста? По медиуми?“
Градоначалникот Драги Наџински:-„Ама за сето тоа Вие сега прв пат дознавате. На форуми
во зедницата Советничката Шахпаска прашуваше за Кеј на Брегалница. Не пројавивте никогаш
интерес да прашате Градоначалниче, Вие работите, Општината работи, не јас, Општината работи
таму, Општината е присутна таму, ставен е знакот изведува или инвестира Општина Берово.
Искрено да Ви кажам, не пројавивте никогаш интерес да ме прашате за нешто што се
инвестираше со донесени Ваши одлуки, само прашувавте, најблаго кажано, само за хонорари. И
сите советнички прашања кои беа упатени кон мене беа со некоја интрига и со некој револт, со
нешто со кое сакавте да ме ставите во позиција во која не можам да одговорам. Така, ако ова
сакате да го спречиме, да не ги реализираме тие 31.487.112 денари а тоа разликата од скоро
11.000.000 денари е токму во тоа што имаме добиено средства од донации и од дотации за
таквите објекти, утре тие 11.000.000 денари со леснотија можно е да не ги добиеме заради тоа
што сите донатори, сите кои сакаат да ја спонзорираат Општината ќе речат, да, Вие извинете,
Општина Берово не може да аплицира од причина што е на времено финансирање. До март
месец. Ако тоа сакате да го спречите, еве нека Ви се остварат желбите. Не го гласајте. Нема да
застанам. Јавната администрација ќе си зема плата, Вие ќе си ги земате хонорарите, нема тоа да
запре. Градоначалникот ќе си ја зема платата. Значи нема ништо да запре.“
Советничката Лилјана Полевска се надоврза:-„Не, ова е резултат на нашата
неконструктивност. Ако сме биле конструктивни, значи би се остварило тоа. Затоа што ова е
пример за неконструктивен Совет.“
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Градоначалникот Драги Наџински:-„Јас ја ценев Вашата конструктивност.Не покажавте
соработка. Имаше конструктивност. И на медиумите реков „досегашното конструктивно работење
на Претседателот“, да, слушајте го и Канал 5, и Сител и Македонска ТВ, дека мојата изјава е
следнава „досегашното конструктивно работење на Советот СДСМ сака да го спречи“. Тоа беа
моите зборови. „Го принудија Претседателот да си даде оставка“.
Советничката Јагода Шахпаска:-„Пак се враќате на мојата констатација, кога како Ви
одговара, такви Ви се коментарите.“
Советникот Зоран Мазновски побара збор:-„ Што да се каже после сето ова, дали сакате
благодарница да Ви даде Градоначалникот за конструктивноста, мислам дека на сите тука ние
обврска да бидеме конструктивни, да не бараме да ни дава некој благодарница затоа што сме
биле конструктивни. А дали имате амнезија вие како советничка група дека и ланскиот буџет не го
гласавте?“
Советничката Лилјана Полевска:-„Поланскиот го гласавме со 15.“
Советничката Емилија Шуманска побара збор:-„Претседавач, само процедурално, не е
точка на дневен ред. Весникот ќе го расправаме под точка разно. И за ланскиот буџет не е точка на
дневен ред.“
Советникот Зоран Мазновски продолжи:-„Значи, конструктивноста произлегува од
гласачите, а не од нас. На нас ни е должност овде да бидеме конструктивни. Не се ставајте во
подредена и непоредена позиција. Ние тука сме Совет. Градоначалникот секаде споменува Совет,
не кажува ни мнозинство, ни немнозинство. Ако мислите дека тие што Ве гласале треба да бидете
неконструктивни тука и да работите против интересите на граѓаните и на Општината, и да
продолжуваме да негуваме кампања против младите и исселување на младите и невраќање
младите, продолжете. Но да давате причина за негласање на буџетот, а немате никаков предлог,
иако Градоначалникот беше спремен за предлози од Ваша страна, не се случи ни тоа.
Единствената причина е негласањето на програмите од претходната седница. Па кој не ги гласаше
програмите? Па Вие. Затоа што не поминаа програмите, Вие сакате да го одложите буџетот. Или
не се следите, или не се слушате и се чудите како да излезете од овој ќорсокак. Но тоа е Ваш
политички став. И ние не се мешаме во тоа. Ако нема друг за дискусија барам пауза од еден час.“
Најстариот член на Советот Никола Ковачовски ја продолжи седницата со точката 3 од дневниот
ред, прашувајќи дали некој друг сака да отвори дискусија. Бидејќи никој не се јави за збор,
Предлог-Буџетот за 2012 година беше ставен на усвојување. Со 9 гласа „за“ и 6 гласа против,
Предлог-Буџетот беше усвоен.

4. Предлог-Одлука за извршување на Буџетот на Општина Берово за 2012 година
Градоначалникот Драги Наџински побара збор:-„Јас само процедурално, значи се работи
за усвоен Предлог-Буџет со дополнувањето што беше изнесено од страна на градинката.“
Предлог-Одлуката беше ставена на усвојување. Со 8 гласа „за“ и 7 гласа против, беше
усвоена.

5. Предлог-Одлука за давање согласност за основање на Регионален одбор за
управување со отпад
Градоначалникот Драги Наџински побара збор:-„Се работи за Предлог-Одлука за давање
согласност за формирање на регионален одбор за управување со отпад. Сигурно вие се сеќавате
дека имате донесено одлука за формирање на регионално јавно комунално претпријатие за
управување со отпад и тоа јавно комунално претпријатие, кога се аплицираше за добивање на
средства преку ИПА програмата, во ЕУ, донаторот побара од нас дека не може да биде тоа јавно
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претпријатие формирано од сите општини, туку уште во почетокот треба да биде формиран некој
регионален одбор. Фактички, се е исто. Во тој одбор ќе делегира и претставник од наша општина,
така да за да ги исполниме Европските критериуми се бара да биде тоа регионален одбор.
Источно планскиот регион ја бара оваа одлука, формирање на регионален одбор. Од тие причини
барам да се усвои.“
Предлог-Одлуката беше ставена на гласање. Со 15 гласа „за“ беше едногласно усвоена.

6. Разгледување на Конечен извештај за извршена ревизија на финансиските
извештаи на Општина Берово за 2010 година и тоа на:
Сметка на основен буџет (630);
Сметка на основен буџет (637);
Сметка на приходи на буџет на дотации (930);
Сметка на расходи на буџет на дотации (937);
Сметка на буџет на донации (785) – Изградба на тротоари и атмосферска
канализација;
Сметка на буџет на донации – Партерно уредување на централното градско
подрачје.
Отворен е претрес по 6.тата точка од дневниот ред по сите алинеи.
Правничката Светлана Бошначка даде појаснување:-„Тоа не се гласа, Советот не може да
гласа бидејќи тоа е документ на орган кој е од Собранието на РМ и заклучок на годишните
извештаи на државниот завод за ревизија, само Советот треба да знае дека е законска обврска на
државниот завод за ревизија да ги достави до Општината и до Собранието на РМ.“
Советничката Лилјана Полевска побара збор:-„Општина Берово, сметка на основен буџет
630, од кои причини не е применувана методологијата за даночна вредност на недвижен имот,
која ги става во нерамноправна положба даночните обврзници.“
Градоначалникот Драги Наџински одговори:-„Прашувате зошто не е применувана
методологијата. Забелешката ние ја имаме пренесено и до централната власт, значи имаме некои
критериуми во методологијата кои за нас се, да не речам апсурдни и неразјаснети. Во урбаните
средини каде треба да го процениме објектот и дворното место, се јавува поголема квадратура на
дворното место, поготово во селските населби и се ставаме во ситуација да проценката ја
направиме и нејзината вредност да биде сумата поголема од самата вредност на самиот објект.
Методологијата ни даваше можност во некој член да некаде ги правиме пресметките со 50 % до
одреден временски период. Укажано е од страна на Владата дека е правено злоупотреба со тој
подзаконски акт, да се користи 50 % од проценката и од одреден временски период тоа се смени
и се вели дека мораме во целост да ја применуваме методологијата. Во конкретниот случај,
државниот ревизор констатирал дека не е применета, т.е. е применета, се работи за случај во село
Русиново кога барателот за проценка го поднесува барањето додека трае правилникот со 50 % а
комисијата за репроценка оди во време кога се укинува. Ние сметаме дека е правилно и сите
закоснки правила кажуваат дека секогаш треба да се земе полесната страна за странката и е
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пресметано по намалувањето за 50%, поточно периодот кога е поднесено барањето. Во
пресметката, е земен периодот кога е поднесено барањето.“
Советничката Лилјана продолжи:-„На следната страна-Општината нема сознание дали
јавното претпријатие ги уплаќа сите наплатени средства за одржување на јавна чистота, особено
ако се има предвид интервалот во кој се врши уплатата(четири уплати во 2010 година по
интервенција на Општината), што создава ризик од нецелосна наплата на приходите.“
Градоначалникот Драги Наџински зеде збор:-„Не дека не сме имале сознание, ние имавме
сознание, не само по кажувањето. Испративме ние ревизија, ревизијата направи записник и
мислам дека со направениот записник и заклучок го задолживме јавното комунално претпријатие
констатираните средства кои треба да бидат уплатени кон нас да ги исплати и тоа беше
направено. Јавното комунално претпријатие ги трансферираше средствата и се платени кон
Општината.“
Советничката Јагода Шахпаска побара збор:-„Јас сакам да прашам за 637, значи Општина
Берово, сметка на основен буџет 637, на страна 6-За одржување на јавни површини и зеленило се
фактурираат месечни паушални износи, а кон фактурите се приложува преглед за површините на
улиците кои биле предмет на одржување кои се непроменливи секој месец.Во фактурите од
ЈПКР„УСЛУГА“ нема калкулација на цената по која ЈПКР и фактурира на Општината, односно
цената по која фактурира е на вкупен износ.- Што значи тоа?“
Градоначалникот Драги Наџински одговори:-„Ние односите со ЈПКР за давањето на услуги
од истото кон нас не се регулирани со акт, поточно немаме облигационен акт, услугата која ја
врши ја врши врз основа на донесена одлука и ценовник од претходниот Совет, кои со измените
на законот за комунални дејности и јавна чистота е веќе неусогласена. Не можеме ние паушално
да плаќаме и сме обврзани во 2012 година со програмата која ја имаме изготвено, ќе бидеме
обврзани врз основа на таа програма да ги утврдиме површините и цената и ќе бидат склучени
договори со ЈПКР за извршување на овие услуги. Досега се работи паушално, врз основа на стара
одлука, која е веќе спротивна на законот за комуналии.“
Советничката Јагода Шахпаска се надоврза:-„На истата страна, 4.2.2-За изградба на плато и
пазар во с.Митрашинци, паркинг простор и уредување со тампонирање на улици во Шутевска
Маала во с.Русиново, во износ од 649.000 денари не е приложено одобрение за градба и проект
за градба, како услов за добивање одобрение на градба што не е во согласност со член 56 и член
59 од законот за градење. Зошто не е изработено тоа? Мислам, тоа го коментирам како
недостаток кој го констатирале.“
Градоначалникот Драги Наџински зеде збор:-„ Што се донесува до тампонирањето на
улица до Шутевска Маала во село Русиново и изградба на паркови и уредување на пазариште во
село Митрашинци, сметавме дека работите може по основ на обврски ЈПКР да ги работи и да не
се склучуваат договори, да не се покренува јавна постапка за тендерирање за направените услуги,
но увидовме потоа дека имаме направено законски престап, а сите тие работи ги направивме и
реализиравме само со склучени договори за јавни набавки и се работи за постоечки објект,
улицата е постоечка, значи имаме само санирање на истата. Равизорите тоа не го прифатија, и
пазариштето постоеше како пазариште, не не уредено и го уредивме, но сметавме дека за тоа
немаше потреба од одобрение за градба. Но тие мислат поинаку и го имаат ставено тоа во
забелешка.“
Советничката Јагода Шахпаска продолжи:-„Уште еден недостаток, на страна 8, 4.4.1. –
Спроведени се набавки во вкупен износ од 583.000 денари без да се спроведат соодветни
постапки за јавна набавка, што не е во согласност со член 100 од законот.“
Градоначалникот Драги Наџински зеде збор:-„Многу ми е мило и благодарам на тоа
прашање, Советничке, еве сега имам можност да го кажам работењето на тогаш одговорниот
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референт за јавни набавки. Не знам од кои причини, но се утврди и од страна на државниот завод
за ревизија, а пред тоа и ние утврдивме. Во 2009 година јавните набавки ги водеше државниот
службеник Дејан Каламадевски, кој во сите јавни набавки имаше недостатоци. Имаше направено
несклучување на договори, имаше направено необезбедување на понуди зависно од големината
на јавната набавка и начинот како е спроведена и сето тоа државниот завод за ревизија го
квалификува како неспроведени тендери. Ако е кажано да се обезбедат три понуди за превоз, тој
не обезбедил ниедна, а отворил постапка. Тој укажувал на мене да направам договор, а
постапката не му била исправна. Тоа државниот ревизор го констатира како неотпочната постапка.
Овие договори и овие исплати ги третира како направени без транспарентност и без јавни
набавки. Се работи за делови од улица „11 Октомври“ се направи приклучок на главниот водовод
од пречистителната станица, тоа било обврска на некои договори на АД Пелагонија да ги
обезбеди тие вентили, во интерес на времето и да не се случи овој дел да остане без вода, беше
покрената постапка навидум за обезбедување на делови вентили за да се направи приклучокот.
Тие делови ги обезбедивме, но за жал, постапката не била целосно реализирана. Значи,
државниот завод за ревизија ги смета како неотпочнати.“
Претресот е заклучен. Беше констатирано разгледувањето на извештаите.

7. Барања од граѓани и институции
Најстариот член Никола Ковачовски објасни дека сите барања се врзани за парична
помош. Барањата се одложени.

8. Советнички иницијативи и прашања
Советничката Јагода Шахпаска побара збор:-„Нема да прашам за хонорарите бидејќи
Градоначалникот многу пати ме прозва дека тоа ми е основното прашање, сега ќе Ве прашам за
мојот проект за Брегалница, до каде е стигнато, бидејќи апликацијата е одамна.
Градоначалникот одговори:-„Почитувана Советничке, апликацијата од наша страна и од
страна на партнерот на проектот Сандански е доставена во временски пропишан рок. Имаме
најава дека има позитивни насоки за усвојување на проектот. Проектот не го гледа комисија, туку
го гледаат 27 членови на Европскиот секретаријат. Тие 27 членови го гледаат проектот
поединечно. Во нив има луѓе од Полска, Греманија, Бугарија, тој циркулира и ни беше ветено дека
до крајот на 2011 година ќе имаме точно сознание кој проект ќе се одобри. Јас можам да Ви
кажам дека на неколку Општини од страна на Европскиот секретаријат се дадени укажувања од
кои се побарани дополнителни документи. Очекуваме да го добиеме.“
Бидејќи немаше други прашања, 32.рата седница беше заклучена.

Записничар:
Зорица Ризовска

Бр.07-598/1
28.03.2012 година
Берово

Совет На Општина Берово
Најстар член
Славчо Аждерски
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