Општина Берово

Записник од 33.та
седница
Совет на Општина Берово

ЗАПИСНИК ОД XXXIII СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА
БЕРОВО
Триесет и третата седница на Советот на Општина Берово беше одржана на ден 28.03.2012
година со почеток во 11:30 часот, во просториите на Општина Берово. На седницата беа присутни сите
15 Советници. Беше присутен и Градоначалникот Драги Наџински. Седницата ја започна

најстариот член на Советот Славчо Аждерски и за истата го предложи следниот :

ДНЕВЕН РЕД :
1. Усвојување на Записник од XXXII-та седница на Советот на Општина Берово;
2. Предлог-Одлука за определување на зони во Општина Берово за утврдување на пазарна
вредност на недвижен имот;
3. Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Берово за извештајниот период
(кумулативно) за квартал од 01.01.2011 до 31.12.2011 година;
4. Предлог-Заклучок за измена на Заклучокот за одобрување на План на Програми за развој за
2012, 2013 и 2014 година на Општина Берово;
5. Предлог-Одлука за организацијата, делокругот и начин на извршување на задачите на
Општинската администрација на Општина Берово;
6. Предлог-Одлука за преотстапување на товарно специјално моторно возило марка „ФАП“ на
ЈПКР „Услуга“ Берово;
7. Предлог-Одлука за збратимување на Општина Берово-Република Македонија со Општина
Ливаро-Република Франција;
8. Решение за формирање на Комисија за изработка на „Програма за работа на Совет на Општина
Берово за 2012 година“;
9. Предлог-Програма за јавна чистота на Општина Берово за 2012 година;
10. Предлог-Програма за одржување на јавно зеленило на подрачјето на Општина Берово за 2012
година;
11. Предлог-Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Берово за
2012 година;
12. Предлог-Прогрма за изградба, реконструкција и одржување на локалните патишта и улици во
Општина Берово за 2012 година;
13. Предлог-Програма за изградба, реконструкција и одржување на јавно осветлување на подрачјето
на Општина Берово за 2012 година;
14. Предлог-Програма за изработка на Урбанистички планови на подрачјето на Општина Берово за
2012 година;
15. Предлог-Програма за активности на Општина Берово во областа на ЛЕР за 2012 година;
16. Предлог-Програма за активностите на Општина Берово во областа на социјалната заштита за
2012 година;
17. Предлог-Програма за развој на спортот и рекреативните активности на граѓаните на Општина
Берово за 2012 година;
18. Предлог-Програма за активностите на Општина Берово во областа на културата за 2012 година;
19. Предлог-Програма за активностите на Општина Берово за 2012 во областа на туризмот;
20. Програма за работа на ТППЕ на Општина Берово за 2012 година;
21. Годишна програма за работа на Домот на културата „Димитар Беровски“-Берово за 2012 година;
22. Барања од граѓани и институции;
23. Бидејќи никој друг не побара збор, Предлог-Програмата беше ставена на гласање и истата беше
усвоена со 8 гласови за и 7 воздржани.
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Беше отворен претрес во врска со предложениот дневен ред.
Советникот Зоран Мазновски побара збор:-„Има предлог за уште едно збратимување со
Република Бугарија, со Општина Гоце Делчев, и заради изготвување на самата Предлог-Одлука,
прашање до правничката, дали може да ја изготвите за да се стави веднаш после збратимувањето со
Ливаро, или пак да ја ставиме како последна точка?“
Правничката Светлана Бошначка му одговори:-„За да ставите точка на дневен ред, одлучувате
Вие, Советот. Ако одлучите, ние ќе ја изготвиме. Дневниот ред не Ви е усвоен, сега можете да
предлагате, па после да гласате.“
Советникот Зоран Мазновски:-„Не, не. Дали можете да ја изготвите ако ја предложам после
7.мата точка? Добро. Ја предлагам оваа Предлог-Одлука за збратимување со Општина Гоце Делчев да
биде како последна, 23.та точка на дневниот ред.“
Предлогот на Советникот Зоран Мазновски беше ставен на гласање и истиот беше усвоен со 8
гласа за, 7 против.
Дневниот ред со предлогот беше ставен на гласање и истиот беше усвоен со 8 гласа за, 2 против
и 5 воздржани.
Советничката Лилјана Полевска зеде збор:-„Момент само. Советничката група сметаме дека
дневниот ред не е изгласан со 8 гласа за, ќе Ви го цитирам член 6 од Деловникот за работа и тоа алинеа
3:„Советот со мнозинство гласови од вкупниот број на членови, одлучува за секој предлог на
Верификационата комисија, за одлагањето на верификацијата на мандатот на членови на Советот.
Член на Советот чиј мандат е оспорен иличија верификација е одложена, има право да присуствува на
седница на Советот и да учествува во работата, без право на одлучување.“. Сметаме дека нашите нови
колеги имаат право да присуствуваат во работата, но без право на одлучување, врз основа на член 6 од
Деловникот за работа.“
Советничката Љупка Дупкарска зеде збор:-„Ние на претходната седница кога Вие ја напуштивте
седницата, не сме донеле одлука да ја одложиме нивната верификација. Согласно член 155 став 1 од
Законот за избори, верификационата комисија го потврди мандатот на новите членови.“
Советничката Лилјана Полевска:-„Кој го верифицира мандатот на Советниците? Советот, со
вкупниот број на членови на Советот.“
Советничката Љупка Дупкарска:-„По Деловникот ли читате, колешке? Деловникот не Ви е во
согласност со законот. Ние како комисија по статутарни прашања, многу пати се осврнувавме на тоа да
си го смените Деловникот и Статутот за работа, затоа што не е усогласен со законските прописи.
Советниците не го усвојуваат мандатот на Советникот, бидејќи Советникот е веќе Советник. Тој само
полага заклетва, не гласа Советот за него.“
Градоначалникот Драги Наџински зеде збор:-„Значи координаторке на Советничката група од
СДСМ, морам да Ви кажам дека морате да осознаете кој акт хиерархиски е повисок и има поголема
правна тежина нареден така како што е хиерархиската поставеност. Ако Вие гледате од Деловникот за
работа кој пред малку кажаа дека не е усогласен со позитивните законски прописи, не морате да
кажете дека и Деловникот е акт со кој можеме работите да ги донесуваме така како што се пропишани
во Деловникот. Од едноставна причина што ние имаме 85 општини и град Скопје, таму можеме да
сретнеме 85 различни Деловници, па и Деловникот на град Скопје. Така да Деловникот не носи правно
дејствие, туку само ги усмерува работите на Советот. Тоа што нашиот Деловник не е усогласен со
Законот, не значи дека не е верификуван и мандатот на двата Советника. Ќе бидам директен и
поконкретен, ќе бидете љубезни, искрени, чесни и ќе ми кажете кој го верификуваше Вашиот мандат,
кога и Вие влеговте со неверификуван мандат во таа истата просторија? Кажете Вашиот мандат кој го
верификува, па дали и Вие имате според Деловникот легитимитет да донесувате одлуки? Или
легитимитетот го добивате од Законот за избори член 155 каде е кажано дека Советник се станува со
непосредни избори освоени на редовни локални избори. Така да многу е садистички и грубо да се
обидувате да го земате мандатот на некој на кој друг му го дал. И Вие немате право врз основа на
Деловникот да го земате и да го оспорувате. Од тие причини Ве замолувам, сигурно ќе ми дозволи
Претседавачот, да ми кажете на Вас кој Ви го даде мандатот, лично на Вас?“
Советничката Лилјана Полевска:-„Ние нити го одземаме нити го оспоруваме мандатот, значи
присуството за работа е цитирано.“
Градоначалникот Драги Наџински:-„Па тие кога веќе се Советници имаат право да одлучуваат .
Кажете ми на Вас кој Ви го даде мандатот за Вие да гласате и да формирате Комисии и да формирате
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тела, првиот ден кога влеговте тука во таа просторија? Верификационата комисија. А Вие знаете дека
немаше тогаш Верификациона комисија. И ако повторно дојдете со намера да ги кочите работите,
искрено да Ви кажам, работите ни се многу назад. Баш заради тоа што две-три седници повторно се
обидувате да го опструирате и да водите политика која Ви е наложена. Сите сте интелектуалци,
користете си ги Вашите капацитети, умствени капацитети. Во интерес на тие што Ви го дадоа мандатот,
не на Деловникот. Деловникот ниту дава, ниту одзема мандат.“
Советничката Љупка Дупкарска:-„А верификационата комисија го само потврдува и го одлага
мандатот доколку има неспоивост или конфликт на интереси. Ние како Верификациона комисија сите
документи ги разгледавме. И уверението од Општинската Изборна Комисија, дали е запазена целата
постапка, рокот е запазен, се е запазено. Ги разгледавме и функциите што ги вршат, дали има
конфликт на интереси, значи немаше никаква пречка мандатите да не бидат верификувани. И се дава
предлог за положување на заклетва и започнуваат со работа. Истото како што беше на конститутивната
седница со сите нас, значи ние не сме гласале самите за себе да сме Советници. Значи на првата
конститутивна седница кога ние влеговме прв пат тука, Верификационата комисија излезе со став и
сите Ваши уверенија ги разгледаи констатираше дека сите се законски во ред . Тогаш како најстар член
на Советот седницата ја водеше Никола Ковачовски, бидејќи и тогаш имавме опструкции од
претходната страна, а требаше претходниот Претседавач да ја води, колку што јас се сеќавам.“
Советникот Јован Матеничарски:-„Не беше поканета.“
Советничката Љупка Дупкарска:-„Без иницијатива се прави тоа. Нема кој да ја кани, нема
потреба да навлегуваме во тоа. Според Законот за локална самоуправа, стариот Претседател ја свикува
првата седница на новиот Совет. Нас немаше кој да не верификува или пак ние да си гласаме за нас.
Ние сме изгласани на избори, верификувани и нема тука никакви законски пречки, си отпочнавме со
работата. Првин беше давањето на изјава на двата нови Советника.“
Советникот Зоран Мазновски побара збор:-„Добар ден на сите. Продолжуваме да бидеме
комплетни барем ако не друго, оперативни изгледа слабо ќе бидеме. Во секој случај моменталната
опозиција има право по нивно видување да оспорува, но ние пак имаме право да работиме согласно
законите. Ние сме тука така кажано хонорарно, или паушално, но во секој случај мораме да работиме
согласно со законите. Како што кажа и Градоначалникот, ние тука не сме по лично видување, ние
одиме на непосредни избори, добиваме мандати согласно Законот за локални избори и според
процентите во тој сооднос сме тука. Не би сакал да разговарам кој колку гласови освоил и кој колку
членови има. Но во секој случај, можете да ја повторувате и да ја вртите тезата согласно на директивата
да ни ја кочите работата како Совет и на Општината, тоа се случувало многу пати и до сега во овој
состав на Советот на Општина Берово, но имајте во предвид ние и понатаму ќе работиме за интересите
на Општина Берово и сите граѓани, вклучувајчи ги и Вашите членови кои Ве гласале да вршите одлуки
во корист на сите граѓани. Воочливо е дека Вие не го кочите само гласачите, не членовите, значи
гласачите на ВМРО-ДПМНЕ, туку ги кочите и гласачите кои Вас Ве донеле во оваа просторија. Но,
можеби и не е Ваша вина, значи лично не би сакал на никого да осврнам внимание, по име и презиме,
можеби таква Ви е политичката директива. Во секој случај, како што кажа и Грдоначалникот, и
Дупкарска, нашите мандати ги добиваме преку Законот за локални избори, преку Општинската
Изборна Комисија која доставува решенија за сите нас поединечно. Ние не добивме партиски
решенија, добиваме поединечно. И убаво си пишува, со престанокот на мандатот на еден член на
Советот, следниот кој е на ред станува член на Советот доколку даде лична изјава дека се согласува да
влезе во Советот да стане Советник или со изјава дека го отстапува местото на следниот по него. Ние
тука можеме до утре сабајле да полемизираме, да се расправаме и ништо да не сработиме. Во овој
дневен ред и нема нешто толку важно што Вие ќе го закочите да не го реализираме. Ние и утре ќе ја
свикаме седницата ако мислите дека денеска ќе не стемни и нема да имаме соодветни услови за работа,
пак ќе продолжиме и ќе ја извршиме нашата работа, ќе ја извршиме нашата граѓанска обврска како
изгласани од граѓаните, ќе се заложуваме за нивните и нашите потреби. Значи, сакам да кажам дека
процедурата е испочитувана согласно Законот, член 155 став 1. Доколку Вие сакате да оспорувате, не
оспорувајте тука во Советот, оспорувајте ја Општинската Изборна Комисија, оспорувајте ги
решенијата, таа ги изготвила решенијата и за нас и за новите членови. Верификационата комисија ги
проверува и ги утврдува со мнозинство, ималемнозинство при работата, со Записник констатирано на
претходната седница и во Записникот е забележано и тие стануваат, не ги бираме ние. Кој нас не
бираше првиот ден на седницата? Претходниот Совет ни даде мандат? Значи ние имаме право да се
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гласаме? Не правете нешто од кое што треба и ние да се срамиме како Совет благодарение на Вас.
Имајте разум, политички став си е политички став, но немојте да ја кочите работата.“
Градоначалникот Драги Наџински:-„Има едно правило-Понизок акт не може да суспендира
повисок акт. Деловникот не може да го суспендира Законот.“
Советничката Јагода Шахпаска побара збор:-„Зошто мислам дека погрешно сме сфатиле? Никој
од нас не е против било кој што е на непосредни избори избран од гласачкото тело да биде и член на
Советот. Апсолутно ниту сме против колегите, јас еве Ви честитам, иако верификацијата не одеше како
што треба. Поентата е начинот на кој е извршена верификацијата. Дали Вие имавте услови за работа?
Дали законски беше исполнет условот да имате 8 члена на Советот за да почнете со претходната
седница?“
Градоначалникот Драги Наџински:-„Кого го прашувате?“
Советничката Јагода Шахпаска:-„Колегите, Вие бевте отсутни. Вас Ве немаше, Вие бевте
отсутни, значи немам што Вас да Ве прашувам. Љупка, помогни ми-дали Вие имавте кворум за работа
на почетокот на седницата, со која бројка, Вие бевте 6. На нив не им беа верифицирани мандатите.
Тука е проблемот. Ако тоа законски е дозволиво, ако тоа не се коси со законот, ни кај нас нема ништо
против. Тука е проблемот. А инаку ако оспоруваме мандати, кои сме ние? Ние сме малку за тие осум
илјади и кусур гласачи да го оспориме нивниот избор. Никој од нас тоа не го оспорува нити тоа дека по
автоматизам следниот на листата доаѓа. Апсолутно. Не сакам колегите да мислат дека ние сме лично
против нив, процедурата дали е запазена и дали имавте кворум за работа. Одговорете ми. Ако тоа е во
ред-завршено.“
Советничката Љупка Дупкарска:-„Тие се веќе советници. Заедно со нив имавме кворум. Значи
верификација, поточно потпишувањето на свечена изјава, не го одзема мандатот на Советникот да не е
Советник. Штом тој веќе има уверение од Општинската Изборна Комисија, тој е Советник.
Верификацијата е свечен чин за прогласување на функцијата Советник од тој и тој ден, заклетва, не го
оспорува нивното право на гласање и одлучување.“
Советничката Емилија Шуманска побара збор:-„Претседавач, бидејќи ние имаме тука дискусија
различна дали е усогласен Деловникот за работа или не е, Деловникот како подзаконски акт се
донесува за давање упатства на нас Советот во која насока ние треба да работиме и каде треба да се
движиме во нашата работа. Според тоа, по мој предлог, на дневен ред да ставиме усоласување на
постоечкиот Деловник со законските акти. Да се има во предвид за наредната седница, како точка на
дневен ред и тоа како прва, усогласување на постоечкиот Деловник со законските акти.“
Советникот Јован Матеничарски:-„Процедурално, ќе се надоврзам само на дискуисјата, Вие се
повикавте на Закон кој е од 2006-та година, Законот за избори, а нашиот Деловник за работа е од
2007-ма година. Не е точно дека не е усогласен со законот. Значи работиме скоро 6-7 години
неусогласено. И претходниот мандат на Советниците од претходниот состав, и тие работеле со тој
Деловник, според Вас незаконски работеле неусогласено.
Бидејќи никој друг не побара збор, се премина на првата точка од дневниот ред.

1.Усвојување на Записник од XXXII-та седница на Советот на Општина
Берово
Советничката Лилјана Полевска побара збор:-„На последната страна, разгледување на конечен
извештај за извршена ревизија, спомнат е службеникот Дејан Каламадевски кој што во 2009-та ги
вршел јавните набавки, а ревизијата е за 2010-та. Од 01.01.2010-та на службеникот Дејан Каламадевски
му престануваат должностите за подготовка на документите за поведување на постапките за јавни
набавки. Градоначалникот имаше забелешка дека не се водени постапките онака како што треба, затоа
и го менуваат Дејан, па да видиме кој ги водел 2010-та постапките и кој бил одговорен за јавни
набавки, затоа што ревизијата е за 2010-та.“
Советникот Зоран Мазновски побара збор:-„Јас ќе Ве замолам, доколку се однесува
забелешката на Записникот, а не за работата на некој орган. Тоа нека биде под точка разно доколку
имате забелешка за во друга насока. Ако сметате дека ова не треба да стои, кажете дека не треба да
стои, но не и да барате сега Градоначалникот да дава сега отчет на Вас за работата.“
Градоначалникот Драги Наџински:-„Неговото име стои во Записникот затоа што е спомнат во
дискусијата.“
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Бидејќи никој друг не побара збор, Записникот од 32.рата седница беше ставен на гласање и
истиот беше усвоен со 14 гласа за и 1 воздржан.

2. Предлог-Одлука за определување на зони во Општина Берово за
утврдување на пазарна вредност на недвижен имот

Отворен е претрес.
Советничката Љупка Дупкарска побара од комисијата да се произнесе со став.
Бидејќи немаше став од комисијата, Градоначалникот Драги Наџински побара збор:-„Само едно
објаснување, за да има една пообјективна извршена проценка на пазарната вредност на недвижен
имот, бевме известени од законодавецот дека треба урбанизираните средини да ги ставиме зоните и
дека ќе дадат една права слика на реалната вредност така да градот Берово е на прва втора и трета зона
или А и Б и од тие причини при вршењето на проценка на имотите за нивна пазарна вредност е
потребно, еве нашата служба ја има изготвено и ја дава како Предлог-Одлука за определување на зони
во Општина Берово за утврдување на пазарна вредност на недвижен имот, се со цел да имаме пореално
пресметување на пазарната вредност.“
Советничката Јагода Шахпаска:-„Јас да прашам нешто. Значи, ги делиме 15-та зона и 15-та 1
зона. Дали ќе има разлика во бодирањето таму? Со колку ќе биде, бидејќи бодовите не се напишани
овде? Во претходната одлука пишува 15-та зона со 40 бодови по метар квадратен, 16-та со 30. Како ќе
биде 15-та, како ќе биде 15-та 1 зона?“
Градоначалникот Драги Наџински одговори:-„Значи, има правилник кој правилник е во сила и
ќе се гледа од правилникот дека во 15-та зона вредноста е толку за еден објект, а во 15-та 1 зона
вредноста е за нешто помала.“
Советничката Јагода Шахпаска:-„Во претходната одлука било 40 бодови за 15-та зона. А кој тоа
ќе го направи?“
Градоначалникот Драги Наџински:-„Тоа ќе го направи Одделението за урбанизам и
Одделението за финансии. Методологијата си е истата, таа не се менува, се менуваат само зоните во
Берово.“
Советничката Јагода Шахпаска:-„Дали ќе се зголеми или ќе се намали?“
Градоначалникот Драги Наџински:-„Не, ќе се намали. Во секој случај, со усвојувањето на оваа
одлука, не може Берово да биде секаде 15-та зона. Берово ќе биде 15-та зона само во централното
подрачје. 15-та 1 ќе биде зона на пример од пазарот до Кулата. После тоа имаме 16-та зона и 16-та 1 ќе
биде таму кај неурбанизираните. Сите тие ќе носат поефтина вредност.“
Советничката Јагода Шахпаска:-„Кој ќе го врши бодирањето?“
Градоначалникот Драги Наџински:-„Бодирањето е направено со методологијата. Ние немаме
надлежност да ја менуваме методологијата. Со методологијата за пресметување на пазарна вредност,
ние само ги ставаме зоните порасчленети и поневредни. Значи ги снижуваме. Берово секаде беше 15-та
зона. Немаше логика иста вредност да носи една зграда зад Билка во тоа маало, со една зграда на
„Маршал Тито“.“
Бидејќи никој друг не побара збор, Предлог-Одлуката за определување на зони во Општина
Берово за утврдување на пазарна вредност на недвижен имот беше ставена на гласање и истата беше
усвоена со 8 гласа за и 7 воздржани.

3. Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Берово
за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2011 до 31.12.2011
година
Отворен е претрес по кварталниот извештај.
Советникот Славчо Буровски побара збор:-„Учествував малце во работата за составувањето на
дневниот ред и беше дилемата дали има смисол да се гласа квартален извештај по усвојувањето на
годишната сметка на Општина Берово. По консултациите на Градоначалникот со Пекевски, нормално
значи дека треба да се разгледаат. Јас немам многу забечешки по кварталниот извештај, единствено
сакам да укажам на некои моменти, на пример вкупно остварени оперативни приходи се 83% според
разгледувањето и на претходните квартални извештаи, финансиерите не убедуваа од Општината дека
тоа е добар процент на реализација. Буџетот според ова што го гледам, сите програми кои се
финансираат од блок дотации, имаат добра реализација, единствено загрижувачки податок е што на

6

пример, трансфери од други нивоа на власти во капитални приходи е многу мала ставка на
остварување, некаде скоро 1/3 или 28 %. Капиталните расходи според приложената динамика и добро
се реализирани, некаде околи 90%. Мислам, се работи за мала бројка, меѓутоа, во приходите имаме кај
глоби, судски и административни такси, навистина се работи за мала бројка, меѓутоа, некако тоа боде
очи. Добри остварувања имаме од привремени вработувања, скоро 100%. Загрижува и извршувањето
на програмата на Општина Берово. Како што реков, забелешки немам.“
Советникот Славчо Аждерски зеде збор:-„Еве и јас имам една констатација за истото. Во
приходната страна од даноци од имот, гледам дека реализацијата е над 90%, да беше тука службеното
лице, би му препорачал начинот и методологијата и постапките што ги води да ни ги даде и во некои
од нашите институции како го врши тоа. Има над 90% реализација во наплатата на данок на имот.
Друго, една мала забелешка такса за користење и дозволи за вршење на дејност, планирани се 2 055
000, а има 542 567. Се работи за ставка 718 за даночни приходи, можно ли е во планот да е згрешено
нешто? Планирани се 2 055 000 а реализирани се само 542 567.“
Советничката Љупка Дупкарска:-„Ама тоа е квартален извештај. Вкупната сума е за годишно да
се реализира, а оа е само квартален извештај.“
Бидејќи никој друг не побара збор, кварталниот извештај беше ставен на гласање и истиот беше
усвоен со 8 гласови за и 7 воздржани.

4. Предлог-Заклучок за измена на Заклучокот за одобрување на План на
Програми за развој за 2012, 2013 и 2014 година на Општина Берово
Отворен беше претрес. Бидејќи никој не побара збор, Предлог-Заклучокот за одобрување на
План на Програми за развој за 2012, 2013 и 2014 година на Општина Берово беше ставен на гласање и
истиот беше усвоен со 8 гласови за и 7 воздржани.

5. Предлог-Одлука за организацијата, делокругот и начин на извршување
на задачите на Општинската администрација на Општина Берово

Советникот Јован Матеничарски побара збор:-„Таа Предлог-Одлука нон-стоп ја гласаме и ја
прегласуваме. Првиот став на Градоначалникот беше да се намали општинската администрација,
односно да се спојат одделенијата за да нема толку раководители и да нема толку трошоци. Законски
измени, како што се предложени, има само измена во одделението за финансирање и буџет, односно
да стане организациска единица за финансиски прашања. За другите одделенија кои се предлог на таа
точка, односно Предлог-Одлука, нема законски измени, односно не гледам причина да се додаваат
нови одделенија. Јасна е целта сигурно зошто е тоа така, да се поделат повеќе решенија на повеќе
раководители и општината финансиски да го покрива тоа. Јас според тоа што го гледам тука, од
уредбата се гледа точно што е тоа што треба да се мени, и иако одлуката и измената е направена само
за тој дел, мислам дека целокупната програма е издржана.“
Градоначалникот Драги Наџински зеде збор:-„Првин, многу погрешно е пријдено кон таа
Предлог-Одлука, која неколку пати ја предлагам јас, баш заради тоа што е од централната власт и
вршат притисок од горе да се усогласиме со Законот за јавна администрација. Тоа што го предлагам
Матеничарски, дека баш укажувањата се за да се усогласиме токму во одделението за финансии и
буџет, значи не вели другите одделенија да не ги задирнуваме. Ние не можеме да донесеме ПредлогОдлука дека ќе се зборува само за тоа одделение. Во Предлог-Одлуката во која во сите други
одделенија нема никаква промена, и си остануваат потполно исти, се мисли на одделение за правни
работи, за ЛЕР, се мисли на одделение за урбанизам, се мисли на одделение за комунални дејности, на
инспекторатот, на одделението за внатрешна контрола и ревизија, значи и тие мораат да бидат
внесени во Одлуката, затоа што Одлуката мора да биде целосна., за да агенцијата за администрација ни
овозможи кога ќе ја изготвуваме новата систематизација да во неа, благодарение на донесената
Одлука, видат дека има одделение за правни работи. Како Вие што насочувате, да не ставиме во
Одлуката одделение за правни работи, значи, наредната нова систематизација која ќе ја изготвиме, не
смее да стои одделение за правни работи. Или ако велите да нема одделение за урбанизам, не смее да
стои одделение за урбанизам во систематизацијата. Од тие причини Одлуката мора да биде целосна. А
на тоа што се сомневате, искрено и најчесно, пред Бога, ќе кажам дека немам никаква намера ниту да
давам решенија за нови раководители, ниту да проширувам од причина што бидете свесни и совесни,
ставката за плати во 2012 година во буџетот, не само што не беше зголемена, дури беше и намаленаод
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претходниот. За ти на некој да му дадеш решение и да вработуваш нови раководители, треба да имаш
и пари за плати, така ли е? Треба да имаш и средства на ставката. Ние тоа го немаме. Така да сомнежот
Ви е неоснован и беспредметен и сигурно јас сум тој кој сум најповикан да водам сметка за еден денар
од буџетот. Мораме да се усогласиме од причини кои причини носат други финансиски импликации
на општината. Ќе дојде инспекција, ќе види дека не сме усогласени со законот и ќе ја казни општината
со 25 000 евра. И мене ќе ме казнат од
5-7 000 евра. И Вас. Вие не можете да се штитите само врз
основа на колективната одговорност која ја носите да не донесете Одлука која е потребна. И немам
намера никој ни да запослувам ни да ширам ни да расширувам. Значи тоа е потребно според Законот
за јавна администрација. Мораме да го раздвоиме. Не се совпаѓа, имаше една кадија те тужи, кадија те
суди. Не може Звонко да биде контролор и да биде и реализатор на буџетот. Или Муртовска, и да ги
прима и да ги раскнижува фактурите и на крајот да си направи контрола на книговодството. Има
нешто кое се вика ние собираме, ние трошиме а има нешто кое се вика ние контролираме. Не е
случајно тоа, не е направено само во Берово за да се вработува. Тоа е направено во сите општини. Фала
Ви, толку имам, јас апелирам до сите Вас да ја изгласаме Одлуката за да не ни испраќаат тука
инспекции за да не плаќаме по 30 000 евра казна.“
Советникот Славчо Аждерски зеде збор:-„Мислам дека забелешката на Градоначалникот е на
место, бидејќи е нешто слично во работењето на претпријатијата има Закон и од таму ми е познато
дека не може оној што книжи да биде и директор и раководител и да одлучува на кој начин и како ќе
ги распоредува средствата итн.“
Советничката Јагода Шахпаска побара збор:-„Епа баш е во одделение за финансиски прашања
и контролите пред и после, и тука е следење, примена на законите, се во исто. Најобјективно и
најправилно би било да не постои сектор за финансиски прашања. По што ги разликувате кога и
контролите се во истото одделение?“
Градоначалникот Драги Наџински:-„Треба да биде надвор од секторот. Имаат други
надлежности и други решенија. Таму се 6-мина во тоа одделение. Ние тие 6-мина ќе ги разделиме, ако
имаме можност, ако имаме одлука, ако имаме систематизацција. Тројца ќе одат во оприходување и во
прибирање средства и на книжење, а другите ќе ги ставиме на контрола. Мораме да раздвоиме
материјално книжење и даночно книжење.“
Советничката Јагода Шахпаска праша:-„Зошто ги раздвојувате другите?“
Градоначалникот Драги Наџински:-„Кои други?“
Советничката Јагода Шахпаска:-„Па другите што биле порано заедно. Од 2009-та година во
одлуката порано биле одделение за човечки ресурси....а сега штом се посебно по одделенија треба да
има минимум 5 вработени во секое одделение.“
Градоначалникот Драги Наџински:-„Не е, истите си се. Дури не мора ни да биде пополнето
одделението.“
Советничката Јагода Шахпаска:-„Да, ама тоа Ви дава законска рамка и основ за да се пополни
тоа. Законот дава насоки за одделение за финансиски прашања, не и за останатите. А Вие користејќи ја
можноста да се усогласи со законот, правите дислокација и на други одделенија.“
Градоначалникот побара правен совет од правничката Светлана Бошначка:-„Светлана, ајде
помогни ни правно, тие одделенија мора да постојат. Со законот за јавна администрација. Сега не
дозволуваат. Порано биле во одделението за правни работи.“
Советничката Јагода Шахпаска:-„Еве одделение за човечки ресурси, правни и општи работи,
одделение за финансирање, буџет и даноци јавни дејности и ЛЕР, одделение за урбанизам уредување и
одржување на градежно земјиште, одделение за заштита на животна средина и одделение за
внатрешна ревизија и одделение за инспекциски надзор. Пет биле. А сега имате два сектори со по две
одделенија и плус имате уште пет одделенија.“
Градоначалникот Драги Наџински:-„Грешка си. Тие сите одделенија постојат и сега. Постои
одделение за човечки ресурси, постои одделение за правни работи, постои одделение за
урбанизам...сите.“
Советничката Јагода Шахпаска:-„Јас читам како што пишува. Овде пишува одделение за јавни
дејности, порано пишувало одделение за финансии, буџет, даноци и јавни дејности и ЛЕР. Дали и
тогаш кога постоело тоа одделение имало исти број на вработени како и сега?“
Градоначалникот Драги Наџински:-„Да. Исти број на вработени, тука не е вработено ни едно
лице повеќе.“
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Советничката Јагода Шахпаска:-„А ќе се согласите ли со мене дека ако на ваков начин одлуката
помине ние Ви даваме можност да си ја направите систематизацијата според законските прописи дека
во секое одделение може да има по пет?“
Градоначалникот Драги Наџински одговори:-„Одлуката е потребна за да го извадиме
одделението од секторот за општи и правни работи.“
Советничката Јагода Шахпаска:-„Вие може да си направите нова систематизација.“
Градоначалникот Драги Наџински:-„Систематизација немам потреба да правам, ама имам
обврска да ја направам според законот. Имам обврска да ја усогласам систематизацијата пред новите
законски прописи за општинска јавна администрација. Тоа ми е обврска.“
Бидејќи никој друг не побара збор, Предлог-Одлуката беше ставена на гласање и истата беше
усвоена со 8 гласа за и 7 гласа против.
Советничката Лилјана Полевска, во име на советничката група на СДСМ побара 5 минутна
пауза.
Советничката Јагода Шахпаска:-„Може една сугестија? Може и како малку постар член на
Советот од Вас како претседавач. Не точката, туку ќе ја прочитате Предлог-Одлуката за организација,
делокруг е изгласана со 8 гласови за. А не точката. Мислам дека подобро звучи.“
Советникот Славчо Аждерски:-„Забелешката е прифатена.“
После паузата, седницата беше продолжена со следната точка на дневен ред.

6. Предлог-Одлука за преотстапување на товарно специјално моторно
возило марка „ФАП“ на ЈПКР „Услуга“ Берово
Отворен е претрес по Предлог-Одлуката.
Советничката Јагода Шахпаска побара збор:-„За возилото, така? Дали зад ова не се крие некое
ново вработување во Услуга? И колку ќе чини одржувањето на возилото, дали и така финансиски
заглавена фирма нема да ја оптовариме со уште поголеми финансиски издатоци за одржување на
истото, бидејќи слушнав дека возилото е многу старо, од 69-та е.“
Советникот Зоран Мазновски одговори:-„Колешке, знаете дека комуналното претпријатие има
финансиски проблеми и не би сега навлегувл во тоа бидејќи ќе произлезат нови реплики, не би сакал
да навлеземе во таква расправија. Со законот за јавна чистота знаете дека на јавното комунално
претпирјатие ги зголемивме работите. Значи имаат потреба за тоа возило, кои биле во управниот
одбор таму знаат дека има потреба од возилото. Плус тоа и тој камион или контејнер, како го викаат,
направи хаварија тотална. А за одржувањето, тоа е нивна работа како ќе го одржуваат.“
Бидејќи никој друг не побара збор, претресот по точката беше заклучен и Предлог-Одлуката
беше ставена на гласање. Истата беше усвоена со 8 гласови за и 7 воздржани.

7. Предлог-Одлука за збратимување на Општина Берово-Република
Македонија со Општина Ливаро-Република Франција
Советничката Лилјана Полевска побара збор:-„Сметам дека Ливаро треба да почека некои
подобри времиња и да бидеме добри домаќини на тие со коишто веќе сме збратимени. Факт е дека
гостите на 23-ти август ги оставивме без придружба од никој од нас, ни Градоначалникот не може
секаде да стаса. Па од тие причини сметаме дека Ливаро треба да се одложи за некое подобро време
кога ќе можеме внимание да им посветиме.“
Советникот Зоран Мазновски праша:-„Тоа е став на Вас или на советничката група?“
Советничката Лилјана Полевска одговори:-„На советничката група.“
Советникот Зоран Мазновски:-„Значи, ние пак мислиме обратно, значи секоја комуникација
донесува не само реклама, туку и меѓусебна соработка за Општина Берово. Знаете дека тука беа
претставници и Градоначалникот на Ливаро, кажаа што имаат да кажат и која е релацијата за да има
збратимување. За тоа што имате забелешка, јас не би коментирал за таа работа.“
Советничката Љупка Дупкарска побара збор:-„Јас би сакала да коментирам. Значи не е само
забелешката до Градоначалникот, туку забелешката ќе ја упатам и до претходниот претседател на
Советот, до Матеничарски. Советот претежно го координира претседателот на Советот. Доколку тој
направи добра координација, ние сигурно дека нема да сме биле надвор од тие активности и ќе сме си
ги гонеле должностите кои треба да си ги гониме, значи да не ги оставаме гостите без придружба.
Вината е и на двете страни. За секоја делегација, посебно за празници, кога е од поширок карактер и
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кога има многу гости во Берово, кога треба придружба на такви делегации, треба да има координација
меѓу претседателот на Советот и Градоначалникот. И да се раздвојат тие надлежности и функции така
да ние оставиме еден впечаток пред граѓаните дека функционира и институцијата Градоначалник и
институцијата Совет.“
Советничката Јагода Шахпаска побара збор:-„Јас сакав колешката да ја потсетам дека за оваа
работа имав еден дуел со Градоначалникот кога му најдов замерка зошто ние како членови на Советот
на Општина Берово не добивме официјални покани да бидеме присутни на одбележувањето и на 23-ти
и на 28-ми на Етно фестивалот за да му помогнеме во анимирање на гостите кои треба да имаат и
службена придружба а не личните пријателства кои ги граделе од претходните години со претходните
функционери. И заради подобра и порепрезентативна слика на Градоначалник и на Совет на Општина
Берово. Ако се сеќавате. Значи, Градоначалникот тука носи голема одговорност.“
Советникот Зоран Мазновски:-„Јас само би се надоврзал кратко, ако се сеќавате тогаш,
Градоначалникот кажа дека во иднина ќе се подобри тоа.“
Бидејќи никој друг не побара збор, Предлог-Одлуката беше ставена на гласање и истата беше
усвоена со 8 гласови за и 7 воздржани.

8. Решение за формирање на Комисија за изработка на „Програма за
работа на Совет на Општина Берово за 2012 година“

Отворен е претрес.
Советникот Зоран Мазновски побара збор:-„Бидејќи е веќе разгледана, би Ве прашал бидејќи
сегашната комисија е се Ваши членови, дали ...“
Советникот Владо Клинчарски:-„Јас би земал тука малку збор, како претседател на комисијата,
на последната седница имавме состанок на комисијата, но нашите ставови не се усогласени на
комисијата и затоа дадовме предлог Советот да донесе одлука.“
Советникот Славчо Аждерски:-„Значи, можеме да одиме со одлуката штом комисијата не се
усогласени.“
Советникот Јован Матеничарски:-„Лани јас ја правев, сега правете си ја Вие.“
Советничката Јагода Шахпаска:-„Нека бидат координаторите и претседателот на Советот.“
Правничката Светлана Бошначка зеде збор:-„Член 128 од Деловникот за работа на СоветотРаботата на Советот се одвива според програмата за работа на Советот. Програмата за работа ја
донесува Советот за една календарска година по предлог на комисијата што ја формира Советот.
Значи, Советот ја формира комисијата која треба да ја изготви Програмата.“
Советникот Славчо Аждерски зеде збор:-„После извршената координација, донесовме заклучок
дека координаторите и јас како претседавач на Советот ја формираме оваа комисија. Тоа сме јас како
претседавач, Аждерски Славчо, Мазновски Зоран и Полевска Лилјана.“
Решението за формирање на комисија за изработка на Програмата беше ставено на гласање и
истата беше едногласно усвоена со 15 гласа за.

9. Предлог-Програма за јавна чистота на Општина Берово за 2012 година
Советничката Јагода Шахпаска побара збор:-„Пред мене ја имам Предлог-Програмата за 2012
година и Програмата што беше усвоена за 2011 година. Мојата констатација е следната, значи точка 2,
вид обем и динамика на извршување на работите, сите наведени објекти „Маршал Тито“, „23-ти
Август“, „Димитар Влахов“, „Моша Пијаде“ и останатите, минатата година се чистени по 6 дена во
текот на неделата, а оваа година со новата програма е предвидено само еден ден. Понатаму, точка 2.4
одржување на јавна чистота на паркови и зеленила и улични предници на Берово, понеделник, среда и
петок по налог на одговорно лице. Минатата година било предвидено постојано чистење. Понатаму, за
кејсите зидови, Кеј на река Брегалница, порано било предвидено еднаш неделно, а сега секој први од
месецот. 2.7 за одржување на јавна чистота на спортски терени и на градот, градски стадион и другите
терени, пред и после натпревар и по налог на одговорно лице. Минатата година во програмата било
предвидено еден ден во неделата. Одржување на јавна чистота на градско пазариште, четврток
попладне. Минатата година било предвидено ден пред и ден после пазар, значи два работни дена.
Одржување на јавна чистота со миење во летен период, минатата година било секој втор ден, а сега е
предвидено понеделник и петок. Колку се реализирало и лани, сега тоа не знам. И намален е износот
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на средствата, затоа што најверојатно скратени се планираните износи за реализација на оваа
програма. Кој може да ми одговори за ова? Градоначалникот?“
Советничката Љупка Дупкарска:-„И мене ме интересираат тие прашања, а јас тие прашања ги
упатувам до претседателот на комисијата за јавни дејности, да видиме што работела комисијата, какви
прашања му поставила на надлежното лице што ја предлага таа програма и да видиме како тие
одговоиле? Ме интересира ставот на комисијата.“
Советникот Владо Клинчарски зеде збор:-„Јас како претседател на комисијата за јавни дејности,
многу пати Ви кажувам а и сега, досега најмалку 6-7 пати, Советниците на советничката група на
ВМРО-ДПМНЕ не беа поканети. Мазновски се изјасни дека членовите на ВМРО-ДПМНЕ како
Советници нема да учествуваат во работата на комисијата за јавни дејности. И не само во таа, туку и во
сите други.“
Советничката Љупка Дупкарска праша:-„Без Мазновски, имате ли мнозинство за работа?“
Советникот Владо Клинчарски одговори:-„Не, немаме ни кворум. Немаме кворум за работа без
членовите на советничката група на ВМРО-ДПМНЕ.“
Советникот Зоран Мазновски побара збор:-„Значи комисијата, не само таа, туку сите комисии
не Ви работат. Ние имавме став и го кажавме и со записник дека нашите членови од нашата
советничка група нема да учествуваат во работата. Вие имавте мнозинство, можевте да одлучите да си
направите измени. Работата е во тоа што Вие не сакате да работите. Ние се изјаснивме дека нема да
учествуваме, тоа беше наш став, како што Вие имате Ваши ставови.“
Советникот Владо Клинчарски:-„Јас мислам Мазновски дека тоа Ви е обврска, како членови на
Советот да учествувате во комисиите.“
Советничката Љупка Дупкарска:-„Тоа е право. Ние се изземавме, ние немавме став. Тоа значи
ние оставки си дадовме од комисиите. Тоа беше многу одамна. Мнозинството беше Ваше. Вие требаше
да си ги пополните комисиите. Истото прашање сега го упатувам до Вашата координаторка, доколку
продолжувате со истиот став, дека не сакате да учествувате во работата на комисиите, дајте си оставки
за да на наредната седница си избереме комисии и веќе ефективно тие комисии да работат.“
Советникот Владо Клинчарски:-„Јас мислам дека таа комисија така не може да работи. Јас како
претседател на комисијата за јавни дејности си давам оставка.“
Советникот Љупчо Русковски:-„Јас го замолувам претседавачот да сиработи по дневниот ред.“
Советничката Лилјана Полевска:-„Бидејќи прашањето беше упатено до мене, како претседатели
на комисиите, ние се откажавме од работата на комисиите.“
Советничката Јагода Шахпаска:-„Јас прашав, кој ќе ми одговори? Зошто е намален обемот на
активности во програмата за јавна чистота?“
Градоначалникот Драги Наџински одговори:-„Ние имаме обврска да го правиме и го правиме
тоа, на сите улици дадена е динамика и е внесена во програмата, така да секогаш улиците се чисти и
исчистени. Толку ни се и средствата кои ги прибираме по основ на такса за јавна чистота. Тоа што ние
треба да го платиме по основ на извршени услуги со договор, поточно распишан тендер е програмата
која ја нуди и врз основа на тоа и ја распишуваме. Важно е дека ние имаме програма која е важно да се
реализира. А врз основа на одлука од 2007 година, Јавното комунално претпријатие си ги продолжува
сите други активности. Значи, ние имаме основ во програмата, која ќе биде донесена, или нема да биде
донесена, се надевам дека ќе биде донесена, не можеме да распишеме јавен оглас и јавна набавка некој
тоа да го реализира. Ние можеме толку со соберените пари по основ на такса за јавна чистота да
платиме. Се тоа другото е обврска на јавното комунално претпријатие кое ќе си го врши и извршува.
Така да не да е намалено, туку фактички е зголемено.“
Советничката Јагода Шахпаска:-„Од 6 дена во неделата, сега само еден ден ќе ја метат улицата
„Моша Пијаде.“
Градоначалникот Драги Наџински:-„Па сметаме дека е доволно.“
Советникот Јован Матеничарски:-„Ние лани донесовме една одлука, односно заземавме став за
програмите и за одлуките кој е предлагач да се потпишува кој ја изготвил таа програма. Тука не гледам
потпис. Ставот беше и на советничката група на ВМРО-ДПМНЕ да се потпишуваат изготвувачите.“
Градоначалникот Драги Наџински:-„Еве во забелешка, Светлана, задолжи ги сите за акти
доставени до Советот на Општина Берово од страна на општинската администрација да бидат
потпишани од изготвувачот.“
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Советникот Зоран Мазновски:-„Јас од програмата гледам дека и сите гледаме дека во
општината се одржува хигиената, има резултати. Јас гледам дека забелешката на колешката е на место
за пазарот. Беше да се чисти ден пред и ден потоа, а сега само после пазар. Јас мислам дека треба да
стои ден пред пазарот и ден потоа. Да не ни се случи после да менуваме пак.“
Градоначалникот Драги Наџински:-„Имаат некоја обврска и прават подготовки и во среда.“
Советникот Зоран Мазновски:-„Тоа е забелешка, нека си стои така во програмата и среда, ден
пред и ден после. Исто така гледам исфрлена е улицата од монасите, почетокот од Ловниот дом до
„Страшо Пинџур“.“
Градоначалникот кажа дека сега со решетката, проблемот е надминат.
Бидејќи никој друг не побара збор, Предлог-Програмата беше ставена на гласање и истата беше
усвоена со измените кои беа надополнети со 8 гласови за и 7 воздржани.

10. Предлог-Програма за одржување на јавно зеленило на подрачјето на
Општина Берово за 2012 година
Советничката Лилјана Полевска:-„Не навлегувам во тоа што содржи програмата, видови на
операции, едноставно ме интересира дали со средствата предвидени 25.000 денари ќе се реализира
сето тоа што е предвидено, односно, затоа што месечниот извештај на Јавното комунално претпријатие
чистота и градско зеленило прави трошоци од 3.000.000 денари. Во тие 3.000.000 денари се и
одржување на паркови и улици. Малку пари се.“
Бидејќи никој друг не побара збор Предлог-Одлуката беше ставена на гласање и истата беше
усвоена со 8 гласови за и 7 воздржани.

11. Предлог-Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето
на Општина Берово за 2012 година
Советникот Владо Клинчарски побара збор:-„Јас би додал некој збор тука околу уредувањето на
градежното земјиште за изградбата на објекти надвор од урбаниот опфат. По која цена? Прашањето е
до Градоначалникот, и во случај кога градежното земјиште не е уредено, односно делумно е уредено,
инвеститорот на објектот плаќа надомест во висината на реалните трошоци за делумно уредено
земјиште, односно делумен надоместо, или пак вели воопшто не плаќа. Значи еднаш плаќа, еднаш не
плаќа, или воопшто не плаќа. Сето тоа е малку контрадикторно. Кога плаќа, по која цена плаќа, а кога
не плаќа зошто не плаќа?“
Градоначалникот Драги Наџински:-„Значи да бидеме на јасно, се работи за законската можност
која ни ја даде Законот за градење да се изготвува планска документација на опфати кои се надвор од
Генералниот Урбанистички План, на пример за изградба на викендица на Клепало, на пример на
изградба на стопански објект некаде околу Мачево и Смојмирово или изградба на стопански објект
надвор од Владимирово. Се работи значи за барања за изработка на локална урбанистичка планска
документација. Вие како Совет во интерес на развојот и потребата на барателот треба да му дозволиме
да си најде да ја изработи, о при изработката тој се повикува на фирма која е лиценцирана за
изработка на Генерални урбанистички планови, Детални урбанистички планови, и локална
урбанистичка планска документација. Ние му велиме-Да, ние ќе ти дозволиме, ама ако ти
катастарската парцела со локална урбанистичка планска документација ти си ја разработиш и
изработиш и ти треба да си ја платиш бидејќи на тебе ти е потребно. Ние немаме можност да им
правиме план. Треба да плати надоместок или не треба да плати. Ако ние имаме таму наша изградена
инфраструктура, тоа е канализација или пат, треба да му наплатиме комунална такса за уредување на
градежно земјиште. Но ако е на Клепало или тука на Владимирскиот пат, или таму каде што нити му
обезбедуваме канализација, ниту му обезбедуваме вода, ниту му обезбедуваме струја, немаме основ по
кој ќе побараме од луѓето да платат. Од тие причини сметаме дека така е донесена програмата да некој
кој е заинтересиран и има своја нива или ливада надвор од генералниот урбанистички опфат, а има
можност таму да си направи објект кој ќе го користи, нека си го направи. Но ако ја користи нашата
инфраструктура, треба да плати. Ако не ја користи, нема да плати.“
Советникот Владо Клинчарски:-„Вели градежното земјиште со оваа програма ќе се уреди со
комплетна комунална инфраструктура за Деталниот урбанистички план во Берово. Но вели, каде
објектите се во градба или ќе се во градба, а нема пробиено улица, значи, во оваа инфраструктура да
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речеме или комуналии и електрично осветлување и се, дали има до која далечина треба да дојдат до
градежниот објект?“
Градоначалникот Драги Наџински одговори:-„Значи секундарната и терцијалната мрежа е
уредена со Закон за комуналии и мислам дека има и одлука од претходниот Совет во која гласи
следното, значи сопственикот на индивидуална станбена зграда или на колективна или на стопански
објект е должен 30 метри од маркицата цртана во ДУП или во ЛУПД е должен за 30 метри сам да се
приклучи до секундарната или примарната мрежа. Се мисли и на канализација и на вода. Сега ние не
можеме на секој до аголот да му одведеме и канализација и вода. 30 метри е реално, така предвиделе
претходниот Совет.“
Бидејќи никој друг не побара збор, Предлог-Програмата беше ставена на гласање и истата беше
усвоена со 8 гласови за и 7 воздржани.

12. Предлог-Прогрма за изградба, реконструкција и одржување на
локалните патишта и улици во Општина Берово за 2012 година
Советничката Јагода Шахпаска побара збор:-„Видовме за улицата „Гоце Делчев“ дополнување
од 400.000. Јас ќе прашам, прво констатацијата дека се намалени средствата за реализирање на оваа
програма, во првата точка од програмата, Градоначалникот сигурно ќе рече дека многу и завршивме,
затоа не планираме многу да трошиме оваа година претпоставувам, минатата година биле 19 милиони,
сега се 15.480.000 денари. Зголемени се предвидувањата за две улици, за улицата „Сремска“,
предвидени се 1.600.000 денари, минатата година биле 300.000 денари и за улицата „23-ти Август“ од
300.000 предвидени минатата година сега се 1.300.000 денари. Понатаму, одржување на локални
патишта, зимско одржување, тоа е нешто што е тековно и според мене не треба да се намалува, во
новата програма е 1.500.000 а лани биле 2.000.000 денари. Друго, во приходен дел, средства за
изградба, дека недостасуваат пари од Светска Банка и Европска Банка за обнова и развој, најверојатно
затоа што немате апликации ниту добиени некои проекти. Барам да ми одговорите.“
Градоначалникот Драги Наџински одговори:-„Значи програмата не е намалена, вредностите
можеби се намалени во некои конкретни улици кои што ги кажавте, сметаме дека со изготвувањето на
проектната документација, таму има веќе еден реален предмер и пресметка, кои утре ќе бидат
стварната цена за изработка и реализирање на проектната документација. Тоа е се направено врз
основа на веќе изготвени проекти. За улицата „Гоце Делчев“ ставени се дополнителни 400.000 денари,
имаме намера преку програмата и преку ЕБОР да се задолжиме, поточно ни даваат средства, кои
средства се со незначителна камата како заем, да ја изградиме улицата „Прохор Пчински“ и да ги
споиме и улицата „Јуриј Гагарин“ и Ромското маало. Ќе се менуваат и азбестните цевки до старата
амбуланта, нема логика сега да ја правиме улицата а после да ја раскопуваме, и тука некаде каде што
завршува коцката на „23-ти Август“ да ја асфалтираме, да ја изгребеме и улицата „Гоце Делчев“. Затоа
се потребни тие 400.000 денари, да ги смениме азбестните цевки, после нема да биде убаво врз новиот
асфалт да копаме и да ставаме. Тие 400.000 денари значи се за азбестните цефки. Затоа и е вклучена
улицата „Гоце Делчев“. За прашањето за средства преку Светска Банка и Европска Банка, тие се
реализираа и јас на една седница Ви кажував, ама морам уште еднаш да Ви кажам. Тоа се средства кои
не се трансферираат во буџетот на општината. Тие средства си ги плаќа Агенцијата за државни
патишта директно на изведувачот. Изведувач за патот Владимирово-Русиново, изведувач за патот
Ѓердови Воденици-Русиново, беше Гранит и Агенцијата си ги преведува директно на нив. И затоа и не
се предвидени. Нема логика нешто да предвидиме, ние после правиме, поточно се знае дека локалните
патишта се под надлежност и во сопственост на општинатаа ги реконструира Агенцијата за државни
патишта преку грант од Светска и од Европска Банка. За Ваша информација потпишавме протокол за
соработка повторно со Агенцијата за патишта и ќе се отпочне во април месец со асфалтирање на патот
Студенец-Двориште. Преправени се сите други проекти, кои Вие сте ги правеле, поточно не Вие, туку
од Вашата партија, затоа толку се и кочи , и патот Трите Реки-Ратево. Затоа јас и сум благодарен, на
претходниците, поточно на Вашите сопартијци, многу побргу ми побеле косата додека да ги
реализирам.“
Советникот Зоран Мазновски:-„И лани, на „1-ви Мај“, мислам дека помина, да продолжи
улицата, до почетокот на Чучурци. Треба тоа да стои, службата треба да види и да го усогласи тоа.“
Градоначалникот Драги Наџински:-„Таму треба првин да се покрене постапка за
експропријација, сме размислувале ние за тоа, таа е влезена веќе, ние тука заеднички треба да
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одлучиме на што ќе дадеме приоритет и имав прилика да видам последните два месеци одам почесто
на гробишта и мораме да размислиме, немаме веќе погребално место, ќе се најдеме во една непријатна
ситуација. Така да ние постапката сме ја завршиле со експропријацијата на земјиште за гробишта, и
ако оцениме дека е потребно и ако ја платиме експропријацијата за гробиштата, а треба да ја платиме,
да дадеме приоритет на таа експропријација да ја платиме.“
Советникот Зоран Мазновски:-„Лани ако се сеќавате беше асфалтирање на улицата „1-ви Мај“,
да ја продолжиме само.“
Градоначалникот Драги Наџински:-„Ќе се обидеме да го реализираме тоа.“
Советникот Љупчо Русковски:-„Таа улица тука кај автобуската, „23-ти Август“, мостот е
катастрофа тука.“
Градоначалникот Драги Наџински:-„За Ваша информација, завршивме тендерската постапка,
за пополнување на ударните дупки и асфалтирање на улица во с.Смојмирово, тендерот го доби
Македонија Пат, јас стапив со нив во контакт, Македонија Пат е во една лоша состојба, немаат можност
уште да ја започнат, а втор рангиран по јавната набавка е Гранит, истото ни се случи и за асфалтирање
во Владимирово, беше таму на Стојменов, кој не можеше да ни донесе банкарска гаранција, тука
повторно втор е Гранит, и со Гранит стапив во контакти и во најскоро време ќе се обидеме да ги
реализираме тие асфалтирања на ударните дупки, иако мислам декса не треба да правиме санација
туку треба целосно да бидат изгребани и да ставиме нов слој од причина што тешко се одржуваат.“
Советникот Владо Клинчарски побара збор:-„За Градоначалникот едно прашање, тоа што
рековме за „Гоце Делчев“ до „23-ти Август“, таа улица до старата амбуланта, е сега, таа улица фактички
е водотек. На тоа навистина треба да се обрне внимание, бидејќи е голем водотек.“
Градоначалникот Драфи Наџински:-„Таа улица всушност е улицата „Прохор Пчински, за неа
зборувавме, таа ќе се асфалтира, ќе се стави атмосферска канализација, ќе се стават ивичњаци и ќе се
стави тротоар. Ќе се асфалтира од улицата „Гоце Делчев“ нагоре, ќе се спои со асфалтот на „Јуриј
Гагарин“ и ќе се спои со бехатонот на Ромското маало.“
Бидејќи никој друг не побара збор, Предлог-Програмата беше ставена на гласање и истата беше
усвоена со 8 гласови за и 6 воздржани.

13. Предлог-Програма за изградба, реконструкција и одржување на јавно
осветлување на подрачјето на Општина Берово за 2012 година
Отворен е претрес по точката. Бидејќи никој не побара збор, Предлог-Програмата беше ставена
на гласање и истата беше усвоена со 8 гласови за и 6 воздржани.

14. Предлог-Програма за изработка на Урбанистички планови на
подрачјето на Општина Берово за 2012 година
Советничката Лилјана Полевска побара збор:-“Имам информација за активности околу
изработката и реализацијата на урбанистичките планови, во која информација стои дека има измена
на границите во Деталниот урбанистички план, во чиј интерес е и зошто, кога со дел од тие измени
имаме и засегнати граѓани, а меѓу нив имаме и селективна приватизација.“
Советникот Владо Клинчарски:-„Само ме интересира, на Деталниот урбанистички план кој ќе
го изгласаме, за паркот, за Којова Ливада, имаме таму приватни катастерски парцели, кои влегуваат во
понудата за урбанистичкиот план. Дали сега со ова новото можат да бидат приватизирани од страна на
нивните сопственици или не можат да бидат приватизирани?“
Градоначалникот Драги Наџински одговори:-„До мене е прашањето сигурно, и првото од
координаторката и од Вас, пошто јас сум изведувач на програмата. Значи, да бидеме на јасно, првин
проширување на границите на Деталниот урбанистички план не може да има. Друго е само дел од
опфат во Генерален урбанистички план. Такво проширување имаме само во Генерален урбанистички
план, се мисли на стопанските зони кои се предвидени во влезната партија на Берово. Имаме нови
донесувања на Детални урбанистички планови во опфати, тие се различни по површина и сметаме
дека има потреба да донесеме таму и таму за потребите реално да се реализираат. Ние имаме донесено
Детални урбанистички планови пред 20 години. И ако мислите дека тенденциозно е донесено промена
на Детален урбанистички план, на левата страна по течението на река Брегалница, од улица „23-ти
Август“ до улица „Партизанска“, со улица „Задарска“ и кејот. Мислам дека тука нема тенденциозност,
од причина што таму имаше предвидено во ДУП маркица првин за изградба на Собрание на Општина
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Берово. Јас мислам дека е апсурд да разговараме за Собрание, да градиме ново кога веќе имаме.
Изградба на Младински Дом, мислам дека и тука немаме уште капацитет и можност да го изградиме
Младинскиот Дом, апсурд е бидејќи имавме Младински Дом, но не знаевме да си го чуваме па го
дадовме на Стопанска Банка. Од тие причини потребно е тие маркици да бидат заменети и да се стават
комерцијални објекти за кои ќе се обидеме да најдеме инвеститор и да ги изградиме. Во тек е
изработка на ДУП од десната страна по течението на река Брегалница, и тука е нешто слично. Имаме
потреба да направиме нова Автобуска Станица. Нема потреба толку многу да патува автобусот преку
градот. За тоа да го направиме имаме потреба да направиме измена. Исто така имаме измена на
централното градско подрачје, или се мисли од „Цветан Димов“ до „Дедо Иљо Малешевски“, која е
потреба на сите граѓани, не на никој лично да го засегнеме или повредиме. Треба да направиме и
премин на плоштадот помеѓу улицата „Страшо Пинџур“ и „Маршал Тито“. Важно е сега да го
измениме ДУП од причина што таму некој си е налагал да си става некакви објекти кои немаат врска
со функционалноста. Така да затоа се и потребите, правиме измена на ДУП, етно паркот го правиме
етно село, со намера дека ќе се најдат инвеститори и да го направат тоа етно село туристичка атракција.
Ние не знаеме кои се, иако Вие тврдите дека знаете кои се. Значи, немаме селективна приватизација,
разговараме за тоа прашање што го поставивте. Ние со Закон сме обврзани штом ги извршиме
легализациите на дивоизградените објекти, во рок од 5 години да треба да изготвиме и нови ДУП-ови.
Таму каде што нема ДУП да донесеме одлука. Селективност може да има при донесувањето на
решенија за легализација. Искрено да Ви кажам, ние имаме само една комисија која комисија требада
ги опфати туристичката населба Абланица, Суви Лаки, Беровско Езеро, самиот град, сите селски
населби, така да работат под полна пареа.“
Бидејќи никој друг не побара збор, Предлог-Програмата беше ставена на гласање и истата беше
усвоена со 8 гласови за и 6 воздржани.
Градоначалникот Драги Наџински:-„Ако ми дозволиш, едно објаснување по истата точка, еве
веќе имаме поднесено барање за проширување на ГУП од неколку правни субјекти, кои не можат да си
извршат приватизација баш заради тоа што се надвор од ГУП. И сигурно на некоја наредна седница ќе
направиме пресметка колкав опфат ќе се опфати во која површина и ќе предложиме да донесете
одлука за проширување на ГУП и ако тие се согласат, да тие самите тоа си го финансираат. Иако е
обврска на Општината таа да им го финансира.“

15. Предлог-Програма за активности на Општина Берово во областа на
ЛЕР за 2012 година
Отворен е претрес. Бидејќи никој не побара збор, Предлог-Програмата беше ставена на гласање
и истата беше усвоена со 8 гласови за и 7 воздржани.

16. Предлог-Програма за активностите на Општина Берово во областа
на социјалната заштита за 2012 година
Бидејќи никој не побара збор, Предлог-Програмата беше ставена на гласање и истата беше
усвоена со 8 гласови за и 7 воздржани.

17. Предлог-Програма за развој на спортот и рекреативните
активности на граѓаните на Општина Берово за 2012 година
Советникот Владо Клинчарски побара збор:-„Едно прашање до Градоначалникот, бидејќи тој
беше претседател на клубот едно време, ние имаме еден клуб што заслужува малку поголемо внимание
Малеш, сега поготово бидејќи го правиме и стадионот, да не дојде ред да се направи стадионот, а на
него да нема кој да игра. Треба да превземеме нешто, Градоначалникот сигурно ќе рече дека се води
како граѓанско друштво, дека затоа нема да можеме да финансираме, ама треба да може да се
преправи нешто, да речеме по други основи, или пак да им се бара некаде некој приватен спонзор но со
помош тука и од Градпначалникот и од локалната самоуправа бидејќи навистина е срамота да го
испуштиме клубот така.“
Градоначалникот Драги Наџински:-„Се работи за едно граѓанско здружение кое ги анимира
младите во развој на еден спорт кој секако им донесува правилен физички развој на малдите
генерации. Сите граѓански здруженија и невладини организации имаат поднесено барања за учество
или реализирање на нивните програми, исто така и ФК Малеш има поднесено и до сега редовно колку
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можеме и колку ни даваат законските можности го финансираме и го помагаме клубот. Тие си наоѓаат
спонзори, еве еден од спонзорите им беше и Берово Транс, но им го откажаа спонзорството. Имаме
една потешкотија и не можеме да го анимираме доволно клубот од причина што натпреварите кои
треба да ги игра на домашен терен ги игра во Пехчево и тука се појавува една помала
заинтересираност. На 13.03. имаше обид за технички прием, има недостатоци кои се констатирани од
наша страна, зедоа за обврска изведувачите дека за еден месец ќе ги санираат сите недостатоци кои се
констатирани и очекувам дека од есенскиот натпреварувачки дел од 2012 година или 2013 година
малку повеќе ќе посветиме внимание на ФК Малеш. За Ваша информација, до пред една недела беше
можноста за регистрирање на играчи и официјално имаме 34 играчи регистрирано. Тоа е добра бројка
и верувам дека во есенскиот дел кога веќе ќе се играат натпреварите во Берово ќе се пројави уште
поголем интерес и мислам дека тоа ќе биде навистина една добра проекција реализирана од страна на
здружението на граѓани на ФК Малеш и понатаму ќе го штити имиџот и рејтингот така да нема да
дозволиме тоа да згасне. Има поднесено и други програми од ракометниот клуб, од кошаркарскиот
клуб, имаше трка на ученици, така да водиме сметка колку можеме, а можеби и повеќе.“
Бидејќи никој друг не побара збор, Предлог-Програмата беше ставена на гласање и истата беше
усвоена со 8 гласови за и 7 воздржани.

18. Предлог-Програма за активностите на Општина Берово во областа
на културата за 2012 година
Отворен е претрес по точката од дневниот ред.
Советничката Јагода Шахпаска побара збор:-„Многу малку пари се предвидени за
организирање на културни настани. Не стигаат тие пари за ништо.“
Бидејќи никој друг не побара збор, Предлог-Програмата беше ставена на гласање и истата беше
усвоена со 8 гласови за и 7 воздржани.

19. Предлог-Програма за активностите на Општина Берово за 2012 во
областа на туризмот
Советникот Ванчо Брашнарски побара збор:-„Повеќе јас се јавувам за оваа точка за дискусија, и
лани јас се јавив, некако таа програма секоја година е се послаба и послаба, а таа година е најслаба.
Сакам сериозна забелешка да дадам дека многу повеќе внимание треба да се посвети околу неа.“
Бидејќи никој друг не побара збор, Предлог-Програмата беше ставена на гласање и истата беше
усвоена со 8 гласови за и 7 воздржани.

20. Програма за работа на ТППЕ на Општина Берово за 2012 година
Советникот Владо Клинчарски побара збор:-„Една сугестија до Градоначалникот, обавезно да се
поправат прскалките, бидејќи течат и се мокри со вода, ако можат да се поправат, ако не да се набават
нови.“
Градоначалникот Драги Наџински:-„За Ваша информација, сега сме вклучени во еден проект
преку Форумите во заедницата, знаете дека предлогот на ТППЕ беше трет или четврт, така да сме во тој
проект за да се обезбеди опрема преку Кралството на В.Британија, мислам дека во мај ќе дојдат и ќе ја
донесат опремата, иако ние бараме можност и за сервисирање на истата, мора и да се сервисира. Наши
сервиси едноставно немаат контакти и ги отфрлаат и не сакаат да ги примат. Најверојатно деловите
кои се потребни тие ги немаат, но сепак мораат и да се сервисираат.“
Бидејќи никој друг не побара збор, Предлог-Програмата беше ставена на гласање и истата беше
усвоена со 8 гласови за и 7 воздржани.

21. Годишна програма за работа на Домот на културата „Димитар
Беровски“-Берово за 2012 година

Советничката Јагода Шахпаска побара збор:-„И оваа година, во континуитет трета година,
имаат многу штура програма, без временска рамка, едноставно список на желби. По мене така не се
води ниедна институција. Ни едно семејство не можете да го водите ако не направите план дека
годишниот одмор ќе го користите од први до петнаесетти август и дека ќе располагате со буџет од 1500
до 2000 евра или не е битен износот, а не да планирате КУД при Домот на Културата ќе земе учество на
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меѓународни фестивали во зависност од финансиските средства. Треба да се направи програма според
мене од таа до таа дата, во тој период тоа треба да се прави, планираме да купиме толку книги. Не знам
програмата е многу штуро напишана и покрај нашите коментари секоја година се повторува истата
работа. Како може да каже дека ќе се организираат ликовни изложби, организираните институции
имаат договорено кога, кој автор...по мене ова е само список на желби напишано колку нешто да се
напише.“
Бидејќи никој друг не побара збор, Предлог-Програмата беше ставена на гласање и истата беше
усвоена со 8 гласови, 6 воздржани и 1 против.

22. Барања од граѓани и институции
*Барање од Советодавната
централното градско подрачје*

група граѓани

за

мерки

за

заштита на

-Барањето е одбиено, бидејќи веќе се ангажирани доволно униформирани лица од Полициската
Станица, кои си ја вршат работата, а предност да се даде на други работи, како канцелариски
материјали, за рафтови, за да не бидат материјалите по земја, бидејќи тоа дава непријатна слика.

*Барање од ЈПКР „Услуга“-Берово*
Градоначалникот Драги Наџински побара збор:-„Ние можеме да го направиме тоа, но не така
по такво барање. На Советот му е законска обврска да обезбеди квалитетна и здрава вода за пиење на
граѓаните. Состојбата на претпријатието е лоша, треба да можеме да ја потпомогнеме, поточно,
барањето за средствата за реагенсите да им го усвоиме. Тие прават дополнителни трошоци кои и
самиот барател кажува дека со отпочнувањето со работа на еден друг погон во ЈПКР кое врши работа,
прави дополнителни трошоци, а тоа е пречистителната станица, а од која не добиваат приходи, да тие
фактури за струја само за пречистителната станица бидат прифатени. Другото е нелогично да им ја
платиме струјата за зимото што се грееле во канцеларите или за струјата во работилниците што
работеле, тоа си е нивна тековна обврска да се одржуваат и да си ја приспособат нивната механизација
за работа. Од пречистителната станица горе за добивање на слатка вода исто така имаат приход кој
треба со него да овозможат да си ги платат направените трошоци. Јас би рекол дека треба, доколку
имате Вие разбирање делумно да се усвои нивното барање, т.е. да ги прифатиме трошоците за
реагенсите од причина што ние сме тие кои мораме да ја обезбедиме таа слатка и здрава вода за пиење
и да им ги прифатиме трошоците долу во пречистителната станица која е од општ интерес и работи за
сите, а немам е приход. Тоа е мое мислење, реагенсите и струјата потрошена за пречистителната
станица, а другите да им ги одбиеме.“
Советникот Јован Матеничарски побара збор:-„Јас бев и член на Управниот Одбор во ЈПКР, ги
гледам и извештаите и тоа што се случува, пред малку и претседавачот читаше колку голема наплата
имаат, секој месец се зголемува наплатата и секој месец имаат зголемувања. Пречиститлената станица
мислам дека заслужува да се финансира, ама само станицата за отпадни води, таму може затоа што
таму се зголемени трошоците, а другото не. Требало фирмата да си калкулираат и тие да се покриваат
затоа што тие се покриваат со тоа што ја наплатуваат водата. Вишок им е само пречистителната
станица. За другото раководството на фирмата треба да си води сметка. Нема логика да им се платат и
реагенсите, ние плаќаме 28 денари по кубик вода, плаќаме 40% од вредноста на водата и канализација,
така да во канализацијата ама баш никакви трошоци нема. Што имаат трошоци ако некаде некоја
канализација се запиши, што имаат трошоци освен тоа доле сега што им троши струја? За реагенсите
мислам дека комуналното претпријатие треба да си води сметка, треба да си ги плаќа. Единствено
согласен сум, а мислам дека и лани дававме и правевме некое субвенционирање за пречистителната
станица во Мачево. За другото екипата горе што работи во комуналното треба да си најде решение,
затоа што ние сите како граѓани плаќаме вода. Значи таму нема логика за реагенсите пари да се
даваат.“
Советникот Зоран Мазновски побара збор:-„Има кај нас едно барање доставено од директорот
на Здравниот Дом, односно од Управниот Одбор, во кое вели дека не се во можност актите на јавното
претпријатие да ги усогласат со Законот за јавни службеници. Ова е во контекст на истото барање,
каде вели дека сите разговори и убедувања кои ги даваат и одлуки се одбиваат на Управниот Одбор и
покрај насоките кои ги имаат а се однесуваат и на санкционирање на одговорните објекти.“
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Советникот Славчо Аждерски:-„За истото го имаат известено и претседателот на Управниот
Одбор, а ние треба да бидеме известени за проблемот и за последиците од истиот. Известувањето е од
директорот на ЈПКР.“
Советникот Зоран Мазновски се надоврза:-„Ова сигурно и Вие го имате, тоа е од директорот на
ЈПКР, а не оставките, во кое тој укажува за Вашата одговорност кон јавното комунално претпријатие и
на кој начин може да функционира.“
Советникот Јован Матеничарски:-„Пред нова година се дадени оставките од членовите на
Управниот Одбор. Сега сме март месец. Тие веќе се тргнати од Управниот Одбор, сега после три месеци
што е проблемот?“
Советникот Славчо Аждерски:-„Јас често контактирам со директорот и со претходниот исто така
често бев во контакт, таква ми беше работата а и сега ми е. Проблемите во ЈПКР не се од денеска, туку
од многу порано. Сегашниот директор Љупчо се затече со многу нерешени проблеми и неисплатени
трошоци, од кои уште во стартот се колебаше дали да продолжи со работа или не. Конкретно,
неисплатени даночни обврски, неисплатени придонеси кои тој како непредвидени трошоци ги покри
за 2004 и 2005 година. Мојот став за неговото барање е да му се одобри, логиката и ставот на
Градоначалникот ги подржувам, бидејќи навистина и струјата долу што е и реагенсите како неопходен
елемент за чиста вода за пиење, се работи за животна потреба на населението и целата Општина. Не
треба да се кошкаме политички таму кој ги направил, да не ја бараме одговорноста туку да бидеме
конкретни во врска со прашањето. Јас го подржувам ставот на Градоначалникот, затоа што ние како
Совет сме обврзани да му овозможиме на населението да пие чиста вода. Водата мора да ја обезбедиме
да биде чиста. Ако Љупчо побарал средства, навел и за што конкретно значи стварно му требаат, а тој
да ги определи строго наменски.“
Советникот Ванчо Брашнарски побара збор:-„Само процедурално, самиот Градоначалник кажа
дека ние немаме основа по која ставка да им ги дадеме тие средства.“
Градоначалникот Драги Наџински побара збор:-„Првин морам да Ви кажам дека е навистина
потребно барањето да им биде усвоено од следната причина, доколку тој не ги подмири обврските кон
неговиот доверител кој му донесува алуминиум сулфат и сите други работи, ќе престане снабдувањето
на ЈПКР со реагенси. Кога ќе престане, ние ќе бидеме известени од нив и тогаш веќе обврската по сила
на законот и надлежност ќе мораме да ја превземеме и ќе мораме да си купиме ние како Општина
реагенси, заради тоа што мораме да обезбедиме здрава вода. Последицата ќе биде следна,
Градоначалник, јас не можам да купам реагенси, снајдете се, во лоша финансиска состојба сме. Тогаш
ние ќе мораме да им купиме. Дали ќе правиме ребаланс, дали ќе правиме пренамена на средствата,
дали ќе користиме средства кои биле потребни да набавиме боја за зебрите, затоа што се работи исто за
материјал, нема да ги офарбаме зебрите на пешачките премини, ќе купиме реагенси, тоа ќе го
оставиме како проблем на Градоначалникот и на раководителот на одделнието за финансии.
Апелирам уште еднаш, ние мораме да донесеме реагенси, не смееме да пиеме нетретирана вода. Тоа е
прво, а второ, едно прашање до претседавачот, рековте дека сте разговарале со директорите, и со
претходниот и со сегашниот, за проблемите на ЈПКР кои се од 2004 и 2005 година, кажавте што ви
кажа сегашниот, но не ни кажавте што Ви кажа тогашниот директор?“
Советникот Јован Матеничарски побара збор:-„Средствата кои ги прибираат во ЈПКР за водата,
каде ги наменуваат? Каде одат тие средства? За што ги наменуваат? Точно е дека како Општина
мораме да обезбедиме вода, ама парите кои тие ги наплатуваат за водата одат кај нив, не одат во
Општината. Значи пренамена на средствата се прават, одат некаде на друго место.“
Советникот Славчо Аждерски одговори:-„Пренамена прават, плаќаат придонеси за 2004 и 2005
година, стари долгови.“
Советникот Зоран Мазновски се надоврза:-„Матеничарски, имавте Вие членови на Управниот
Одбор и членови на Надзорниот Одбор. Зошто нив не ги прашате?“
Соевтникот Јован Матеничарски:-„ЈПКР има загуба, прикажана во завршната сметка, значи во
работењето има проблеми. вТоа што плаќа стари долгови не му влегува во завршната сметка.“
Градоначалникот Драги Наџински:-„Како не влегува? Нормално дека ќе биде во загуба и тоа 12
месеци по 300.000 денари, новите трошоци се 3.600.000 денари, сето она другото кое го сервисираат
од тековното работење ги подмируваат неплатените обврски ако треба и по име и презиме на Г-нот
Јован Чичаковски, а тоа се неплатените придонеси за пензиско и инвалидско осигурување и за
здравство е причина сега да не можат тековно да си ги одржуваат работите. Бидете искрени, не е
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светец. Се работи за 50.000.000 денари долгови. Еве јас имам предлог, да го испратам внатрешниот
ревизор во ЈПКР да ви достави извештај за работењето на комуналното претпријатие. Прочитајте го
извештајот на државниот завод за ревизија да видите се што е правено. И сега да ми го поставиш
прашањето за Дејан Каламадевски зошто се нашол на Записникот. Па да Ви кажам што тие работеле и
што Вие сте работеле.“
Советникот Јован Матеничарски:-„Можете да не обвините ако ние сме го работеле.“
Градоначалникот Драги Наџински:-„Не ние, народот треба да Ве обвини. Ние сме повикани тоа
што сте го работеле да се потрудиме да го ставиме во една нормала колку можеме. И тоа заеднички да
си помагаме, а не да продолжувате истото да го работите што тие го работеле. Спуштете се на земја и
приземјете се, бидејќи треба да работите во интерес на Општината.“
Бидејќи никој друг не побара збор, барањето со предлогот на Градоначалникот за да бидат
платени фактурите за пречистителната станица и за реагенсите, беше ставено на гласање и истото
беше усвоено со 8 гласови за, 1 против и 6 воздржани.

*Решение за перманентно хлорирање на водата во с.Ратево*

Градоначалникот Драги Наџински зеде збор:-„Иако и ова е многу блиско со претходното
барање од страна на ЈПКР, иако е поднесено решението до водоводот во МЗ Ратево, сепак јас пак ќе
апелирам дека Советот е тој кој треба да изнајде решение за да и граѓаните од Ратево имаат здрава
вода за пиење. Ние го отпочнавме проблемот кој го имаше комуналниот водовод и сме некаде до 1700
метри, цревото уште 1300 метри го донесовме од Прилеп за да го приклучиме и во таа проекција
имаме и изработка на станица.Станица мораме да направиме.Сега за сега во почетокот е толку и се
надевам дека до крајот на мај или јуни ќе биде поврзан водоводот да имаат граѓаните барем здрава
вода за пиење, ќе биде барем третирана, за да можеме да го обезбедиме барем минималното кое е
потребно за граѓаните. Значи мај или јуни комуналното ќе има можност да го приклучи на водоводот и
ќе има можност и водата да се подобри, но ќе мора да им кажеме на граѓаните на Ратево дека ние што
и да правиме самото одржување на водовод е недоволно, може да се случи повторно во моменти да при
земањето вода од страна на инспекцијата повторно да имаме позитивни резултати кои не дозволуваат
да се користи водата. Од тие причини треба да размислуваме да обезбедиме и континуирано тековно
одржуваање на комуналниот водовод. Јас како институција Градоначалник кажувам дека ние веќе сме
превземале активности и ќе почнеме тие технички недостатоци на комуналниот водовод во Ратево да
ги отстраниме и да ја изградиме таа хлорна сатница, која е потребна за континуирано хлорирање на
водата во резервоарот. Во спротивно треба да се задолжи лице, дали од месната заедница, кое ќе треба
континуирано да го одржува тековното одржување на водоводот. Мора да има од старт механичко
чистење.“
Советникот Јован Матеничарски:-„Мислам дека е кнтрадикторно тоа што го кажува
Градоначалникот, хемиски таа вода е непоправлива и не може да се поправи. Такви решенија имавме
повеќе, бидејќи таму тврдеа дека таа вода не може да се поправи, донесовме одлука за да земе
Општина Берово од Светската Банка заем од 570 000 евра и приоритетно беше да се направи
водоводот во Ратево. Не знаеме до каде сте со тоа, мислам дека сето тоа сега што го кажавте, за
цревото, Вие тврдевте дека водата хемиски не може да се поправи. Тоа може да се види и од Записник
од претходни седници, се е џабе и да се стави и хлорна станица и се. Еве сега користам можност, до
каде сме со проектот што требаше да се однесе вода до таму?“
Градоначалникот Драги Наџински:-„Проектот е готов, ние бевме неколку пати и на состанок,
еве искрен ќе бидам, со собирот на граѓани во МЗ Ратево, искрено да ти кажам, тие велат дека
Матеничарски оди во Ратево и лобира да не се зема вода од водоводот во Берово дека и таа била
штетна. Си терате политика со судбините на граѓаните.“
Советникот Јован Матеничарски:-„Остајте сега што вели народот, ние донесовме одлука.“
Советникот Ванчо Ременски побара збор:-„Проблемот со Ратевската вода е многу сериозен.
Едно е што таа е бактериочошки неисправна, и хемиски не е исправна. Водата ни е матна и ние пиеме
матна вода. Делумно со промената на цревото во поглед на квалитетот водата нема да се промени, таа
бактериолошки ќе биде пак неисправна. Можно е да се промени со изградбата на хлорната станица
која треба да се направи под итно, не можеме да кажеме дека ќе биде здрава за пиење, но колку толку
ќе се среди барем водата. Треба малку посериозно да се погледне на проблемот. Таму треба да се
допринесе да влезот на водата биде поквалитетен. Додека е таква состојбата, никогаш нема да имаме
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здрава вода. Добро е што е отпочнато тоа со цревото, имаме барем редовен доток на вода, а со хлорната
станица доколку редовно се хлорира ќе биде барем технички исправна. МЗ си има техничко лице кое
отклонува некои дефекти. Се до моментот додека не се спомене некое конечно решениешто го
предвидуваме да се одведе вода од тука за да можеме и ние да пиеме вода хлорирана и третирана. Ова е
поургентна состојба, јас апелирам често на тоа. Има многу што не пијат од таа вода, ама не можат сите
да си го дозволат тоа. Веќе немам сили да апелирам, до моментот додека не се случи нешто
посериозно, па сите да бидеме засегнати.“
Советничката Јагода Шахпаска побара збор:-„Јас би го прашала Градоначалникот каков е
Вашиот впечаток од собирите на граѓани во с.Ратево кога го покренавте прашањето за проблемот за
вода за пиење? Дали постои расположение кај граѓаните за крајно решавање на проблемот? Односно
за приклучување кон водоводот?“
Градоначалникот Драги Наџински одговори:-„Не само посетата од моја страна во МЗ Ратево е
направена колку за да ги слушнам приоритетите при проектирањето на буџетот, туку неколку пати јас
сум бил во Ратево иако тоа вие можевте да го слушате, без разлика колку Ви звучи непријатно,
зборовите на граѓаните се тие-Матеничарски со одредени луѓе оди и лобира за водата да не ја земаме
од Берово, бидејќи тој велел дека водата е иста по квалитет. Тие можат да се стават и во ситуација
летно време и да нема вода ниту од реката ниту од пумпите. Има проект да ги приклучиме до
регионалниот водовод, но тие не сакаат бидејќи Матеничарски им рекол дека ќе им стигаат големи
белешки. За да го реализираме проектот, ние и го работиме, средствата кои ни се одобрени од 480.000
евра можеме да ги искористиме да го направиме кракот кон Ратево и да ја земеме водата. Потребна е
одлука од Совет на Општина Берово во самата проектна документација, потребно е изјаснување и
печат од МЗ Ратево. Ние ако не ги обезбедиме тие документи, Светска Банка ќе ни ја врати
апликацијата. Ќе речат извинете, тоа граѓаните на МЗ Ратево не го бараат, не го потврдуваат, не е
верификувано и ние тој проект нема да го финансираме. Ќе финансираме проект за кој Советот донел
одлука и кој граѓаните на МЗ даваат согласност. А согласноста не е референдумско изјаснување, туку
преку собир на граѓани, МЗ ќе ги свика во салата. Ако немаме потполни документи, проектот е готов и
си седи таму во Светска Банка и чека. Често ме прашуваат. Проектната документација е готова, немаме
одлука од Совет, немаме изјаснување од граѓаните на МЗ Ратево. Регионалниот водовод ќе има крак,
граѓаните ќе се приклучат на истата терцијална мрежа, нема да се раскопува.“
Советничката Јагода Шахпаска побара збор:-„Значи сега Вие признавте една многу голема
Ваша слабост. Како може еден Советник да има поголем авторитет и углед во едно населено место во
Општината со која раководите Вие? Втора работа е што колегата Ременски го фрустрира секогаш оваа
работа, јас го разбирам дека треба да се реши како лекар од здравствен аспект. Вие заедно со колегата
не можете да влијаете врз граѓаните од Ратево за да ги убедите дека во нивни интерес е тоа и ќе биде
трајно решение, додека Матеничарски секогаш Ве победува во убедувањето и има поголема моќ?“
Градоначалникот Драги Наџински одговори:-„Морам да Ви кажам дека ние не ги практикуваме
работите по осонов на моќ и на немоќ, туку ние сакаме да го слушнеме граѓанинот. И граѓанинот го
слушаме неколку пати кога одиме во Ратево и граѓанинот се изјаснува така како што се изјаснува. Ние
не одиме нашата моќ да ја пуштиме меѓу граѓаните за да им кажеме дека треба вода. Тоа со моќ Вие го
правите. А ние само ги слушаме граѓаните. Се додека граѓаните самосвесно, без некое лобирање со моќ
и од страна на позиција, ние нема да го правиме. А Вие ако сакате, ние го почитуваме Вашето мислење.
Но да знаете дека штетно и непродуктивно размислувате за селото. Ние до толку можеме да кажеме, а
не да им наложиме на граѓаните со нашата политичка моќ. А Вие си продолжете така да си работите.“
Советничката Јагода Шахпаска:-„Градоначалниче, кога ќе кажам моќ, што разбирате Вие како
моќ? Физичко пресметување? Дел од политиката е убедување, Вие треба да им кажете дека не е во
право Матеничарски, дека треба да се приклучат на водоводот. За таква моќ зборувам јас, треба да ги
убедите. Сметам дека Вие имате повеќе сила отколку тој, јас не знаев дека толку моќен човек е тој.“
Советникот Јован Матеничарски побара збор:-„Бидејќи бев многу пати прозван од
Градоначалникот, морам да го демантирам веднаш. Тоа е всушност оправдување заради немоќта да го
завршат проектот. Ние како Совет донесовме и одлука, и јас кревав рака да ја задолжиме Општината
кај Светска Банка за тие пари што ги даваше банката. Прва точка на одлуката беше Ратево како
приоритет. И немојте Градоначалниче ако не можете да успеете да ја завршите работата таму да се
правдате со Матеничарски. Ако пак сум толку моќен као што рече Јагода, алал да ми е. Јас и во Берово
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ќе се обидам тоа да го направам. Проблемот е во нешто друго, ако не сте успеале таму горе да ја
завршите работата. Советот донесе одлука.“
Градоначалникот Драги Наџински:-„Значи, ние имаме проект. Јас сакам да ја видам таа
одлука.“
Советникот Драги Наџински побара збор:-„Значи, сменето е мислењето и расположението на
граѓаните во Ратево, најверојатно заради посетите што ги направи Градоначалникот, ако до пред
неколку години беше цврст ставот дека не прифаќаме, еден добар дел од населението веќе се согласува
за одлуката да се приклучиме. Мислам дека главната причина не е тоа што не сакаме ние да земеме
вода од Берово, туку е од финансиски аспект. Поголем дел од населението мисли дека тоа финансиски
ќе ги оптерети многу, тоа е главната причина. Меѓутоа, како што одминува времето, сменето е
расположението и мислам дека ќе успееме да ги убедиме и тие преостанатите.“
Градоначалникот Драги Наџински:-„Вие треба да отидете во Ратево како Совет и да ги убедите
за да дадат согласност, а МЗ треба да стават печат. Со тој документ проектот е готов. Државниот
инспектор за храна ќе биде известен дека се превземени мерки од локалната самоуправа.“

*Оставки*
-Оставките се разгледани, прочитани и констатирани.

*Известување со претставка од Марјан С-Струмица*

-Веќе е постапено на претходната седница, донесена е одлука за управител на гробиштата да
биде ЈПКР „Услуга“, само треба да бидат известени.

*Барање од Гордана Дракалска*

-Не може да се дискутира по тоа барање, бидејќи нема Правилник за средствата, па барањето е
одложено за наредна седница, после донесувањето на Правилник.

23.Предлог-Одлука за збратимување на Општина Берово-Република
Македонија со Општина Гоце Делчев-Република Бугарија

Советникот Зоран Мазновски побара збор:-„Бидејќи јас сум предлагач на точката, морам да
кажам дека имам подолгогодишно искуство со таа Општина и работите помеѓу таа Општина и
Општина Берово се одвиваат на две нивоа, развој на култура и детски градинки. Имавме ние и
заеднички проекти и произлегуваат потреби за збратимување на тие двете Општини. Општина Гоце
Делчев од Р.Бугарија е поголема Општина од нас и ресурсите меѓу кои можеме да имаме поврзување се
и природното богатство од шуми и кај нив за разлика од кај нас поголема е искористеноста на
традицијата и културата во поглед на етно туризамот или селскиот туризам. Имавме прилично доста
разговори, прилично доста предлог-проекти на кои можеме заеднички да работиме, но за тоа би му
дал збор на Градоначалникот, бидејќи тие на ниво на Градоначалници разговараа за проекти кои би
можеле заеднички да се аплицираат и да се работат што на Општинско, што на друго ниво. Само да Ви
кажам дека се работи за Општина во која има 9% невработеност, а во 2008 година имале 4%
невработеност. Но како и да е, мислам и тврдам, кога ќе ја извршиме оваа обврска, кога ќе стапиме во
подиректни односи на повисоко ниво, а не само на ниво на институции кои се дел од локалата, туку и
дел од централата, ќе видите дека не само што се работи за не само Општина, туку и за луѓе кои се
искрени и кои сакаат да соработуваат.“
Градоначалникот Драги Наџински:-„Се работи за Општина Гоце Делчев со која ние досега
имаме не само како Општини, туку и како институции и единки кориснчки на буџетот на Општината
за билатерални проекти кои се работат по програми, кои програми се од билатерален карактер, т.е. од
карактер Р.Бугарија-Р.Македонија, така да неодамна се реализираше еден проект на кој беа поканети,
од сферата на детската заштита, проект на ДГ „23-ти Август“, кога се промовираше проектот „Дрвен
град“, беа поканети од Општина Гоце Делчев. Такви средби ќе имаме почесто, а имаме и можност да
имаме, сигурно и преку Домот на културата „Димитар Беровски“ и преку нивните КУД можеме да
продолжиме да соработуваме. По неколку разговори и средби со Г-н Владимир Москов, дојдовме до
сознание дека е потребно за во иднина да имаме еден протокол, еден акт кој ќе каже дека тие две
Општини се збратимени по многуте сличности кои ги имаме, и таа што ја кажа Советникот, дека
невработеноста кај нив е 9%, кај нас е нешто малку повеќе. Но имаме можност баш заради тоа
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збратимување да, еве после 2-3 месеци повторно ќе излезе објава, поточно оглас за третата компонента
од ИПА програмата, баш заради тие сличности кои ги имаме меѓу двете Општини, многу полесно ќе
можеме да аплицираме во Брисел. Сепак резултатите нема да изостанат. До сега Општина Берово има
два пати аплицирано со Општина Струмјани, бидејќи сме збратимени, а сега последното аплицирање
ни беше со Општина Сандански и очекувам на 30.ти Европскиот Секретаријат и Министерството за
Локална самоуправа и Министерството за локални управувања и европски прашања од Бугарија ќе го
имаат работниот состанок тука во нашата Општина и по сите најави што ги имаме, и вториот проект го
имаме добиено, а тоа е уредување на Кејот на река Брегалница во вредност од 500.000 евра, мислам
дека сме 50-50 со Општина Сандански. За да не се врши притисок, бидејќи ние сме многу блиски
погранични Општини и Сандански и Струмјани, не е на одмет да одлуката биде подржана, Гоце Дечлев
е малку повеќе во внатрешноста и има интересни сфери, за да можеме на третата објава, на третиот
повик на ИПА програмата да изнајдеме еден заеднички проект кој ќе биде од интерес и на двете
Општини, па баш оваа одлука ако ја изгласате носи повеќе бодови кои ни овозможуваат нашиот проект
да биде рангиран на повисоко место. Има можности и има потреба, понатаму ќе бидат регулирани
Меморандумот за соработка, јас апелирам кај Вас да се изгласа.“
Бидејќи никој друг не побара збор, Предлог-Одлуката беше ставена на гласање и истата беше
усвоена со 10 гласови за и 5 воздржани.
Бидејќи дневниот ред беше исцрпен, седницата беше затворена.
Записничар:
Зорица Ризовска
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