XXXV-та седница на Советот на Општина Берово одржана на ден 02.03.2012
година
На ден 02.03.2012 година со почеток во 12:25 минути, беше одржана 35.тата седница на
Советот на Општина Берово. На седницата беа присутни само 8 советници, а отсутни беа сите
советници од советничката група на СДСМ. На седницата не беше присутен ни Градоначалникот
Драги Наџински. Најстариот член на Советот Никола Ковачовски, откако констатираше кворум за
одржување на седницата, ја отвори 35.тата итна седница и за истата го предложи следниот дневен
ред:

ДНЕВЕН РЕД:
1.Предлог-Одлука за изменување и дополнување на Одлука за извршување
на Буџетот на Општина Берово за 2012 година;
2.Програма за работа во областа на располагањето со градежно
земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на
Општина Берово за 2012 година;
3.Предлог-Одлука за сопствено учество во проект на повикот за развој на
подрачја со специфични развојни потреби за 2012 година;
4.Заклучок за престанок на функција на член на Совет на Општина
Берово;
5. Заклучок за престанок на функција на член на Совет на Општина
Берово.

1.Предлог-Одлука за изменување и дополнување на Одлука за
извршување на Буџетот на Општина Берово за 2012 година;

Отворен беше претрес по првата точка. Бидејќи никој не побара збор, беше
ставена на усвојување и истата беше едногласно усвоена со 8 гласа „за“.

2.Програма за работа во областа на располагањето со градежно
земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на
Општина Берово за 2012 година;
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Отворен е претрес по втората точка. Советничката Емилија Шуманска побара да
биде писмено известена од Раководителот на одделението за урбанизам, Мишо
Догазански, која е парцелата во програмата со број 36/18 (361), и каде се наоѓа.
Бидејќи немаше никој друг забелешки,беше ставена на гласање и програмата беше
усвоена со 8 гласа „за“.
3.Предлог-Одлука за сопствено учество во проект на повикот за
развој на подрачја со специфични развојни потреби за 2012 година;

Советникот Зоран Мазновски кажа дека Градоначалникот ги известил за итноста на
седницата, и за тоа дека одлуката е со временски рок за аплицирање, а и проектот е веќе
процесуиран, така да треба да се изгласа.
Предлог-Одлуката беше ставена на гласање и истата беше едногласно усвоена со 8
гласа „за“.
4.Заклучок за престанок на функција на член на Совет на Општина
Берово;

Најстариот член на Советот Никола Ковачовски се изјасни дека оставката ја дава од
здравствени причини. Според законот и деловникот, извештај треба да даде
верификационата комисија во врска со оставките.
Советничката Љупка Дупкарска, како претседател на верификационата комисија,
се произнесе дека комисијата ги разгледала оставките и бидејќи утврдиле дека тие се
неотповикливи, ги прифатиле како такви и предлагаат на советот да ги констатира.
Заклучокот за престанок на функција на Советникот Никола Ковачовски беше
ставен на гласање и истиот беше усвоен со 8 гласа „за“.

4.Заклучок за престанок на функција на член на Совет на Општина
Берово;

Бидејќи веќе беше произнесен ставот на комисијата за оставките во претходната
точка од дневниот ред, заклучокот за престанок на функцијата на Советничката Емилија
Александрова беше ставен на гласање и истиот беше констатиран со 8 гласа „за“.
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Мандатот на двата Советника престанува заклучно со 02.03.2012 година.
Советниците изразија благодарност за досегашната работа и досегашната
соработка. Советникот Зоран Мазновски како координатор на советничката група на
ВМРО-ДПМНЕ исто така изрази благодарност за досегашната меѓусебна соработка и им
посака успеси и здравје понатаму.
Дневниот ред беше исцрпен, а со тоа и 35.тата итна седница затворена.

Записничар:
Зорица Ризовска

Бр.07-476/1
15.03.2012 година
Берово

Совет на Општина Берово
Најстар член
Љупчо Русковски
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