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ЗАПИСНИК ОД XXXVII СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА БЕРОВО
Триесет и седмата седница на Советот на Општина Берово беше одржана на ден
06.04.2012 година со почеток во 09:15 часот во просториите на Општина Берово. На седницата беа
присутни сите Советници. Беше присутен и Градоначалникот Драги Наџински. Најстариот член на
Советот Славчо Аждерски ја отвори 37.мата седница и за истата го предложи следниот:

ДНЕВЕН РЕД:
1.Усвојување на Записник од XXXVII-та седница на Советот на Општина Берово;
2.Предлог-Решение за разрешување и именување член на Комисијата за
општествени дејности;
3.Предлог-Решение за разрешување и именување член на Комисијата за еднакви
можности;
4. Предлог-Решение за разрешување и именување член на Комисијата за јавни
дејности;
5.Предлог-Решение за разрешување и именување член на Одбор за контрола на Водна
заедница Берово;
6.Предлог-Решение за разрешување и именување претседател на Општински Совет
за безбедност на сообраќајот и патиштата;
7.Предлог-Решение за разрешување и именување на член на Комисијата за
унапредување на правата на пациентите;
8.Предлог-Решение за разрешување и именување на членови на Училишен Одбор на
ОСУ„Ацо Русковски“-Берово;
9.Предлог-Решение за разрешување и именување на членови на Училишен Одбор на
ООУ„Дедо Иљо Малешевски“-Берово;
10.Предлог-Решение за разрешување и именување на членови на Училишен Одбор на
ООУ„Никола Петров Русински“-с.Русиново;
11.Предлог-Решение за разрешување и именување на членови на Управниот Одбор на
ОЈУДГ„23ти Август“-Берово;
12.Предлог-Решение за разрешување на членови на Управен Одбор на ЈПКР„Услуга“Берово;
13.Предлог-Решение за именување на членови на Управен Одбор на ЈПКР„Услуга“Берово;
14.Предлог-Решение за разрешување на членови на Надзорниот Одбор на
ЈПКР„Услуга“-Берово;
15. Предлог-Решение за именување на членови на Надзорниот Одбор на ЈПКР„Услуга“Берово;
16.Предлог-Решение за разрешување и именување членови на Управен Одбор на ЈЗУ
„Здравен Дом“-Берово;
17.Предлог-Решение за престанок и предлагање на член на Управен Одбор на
Меѓуопштински Центар за Социјални Работи-Берово;

18.Предлог-Програма за работа на Советот на Општина Берово за 2012 година;
19.Предлог-Годишна Програма за поставување на урбана опрема на подрачјето на
Општина Берово за 2012 година;
20.Предлог-Одлука за прифаќање на иницијатива за отпочнување на постапка за
изработка на ЛУПД за изградба на базна станица за мобилна телефонија на КП
бр.10442 КО Берово во атарот на Берово;
21.Одлука за измена и дополнување на Одлука за пазарен ред за промет на стоки на
пазарот на мало во Општина Берово донесена од Управниот Одбор на ЈПКР„Услуга“Берово;
22.Ценовник за производите и услугите на ЈПКР„Услуга“-Берово донесен од
Управниот Одбор на ЈПКР„Услуга“-Берово;
23.Полугодишен извештај за работа на Полициска Станица од Општа НадлежностБерово за 2011 година;
24.Полугодишен извештај на ООУ„Дедо Иљо Малешевски“-Берово за учебната
2011/2012 година;
25.Годишен извештај за работењето на Центарот за развој на Источниот Плански
Регион за 2011 година;
26.Барања од институции и граѓани.
Пред да биде ставен на усвојување дневниот ред, најстариот член на Советот праша дали
има некој да надополни нешто.
Збор зеде Советникот Зоран Мазновски:-„Јас имам две точки за надополнување и барам
да се сместат пред 26.тата точка, значи да бидат 26.та и 27.ма точка. 26.та точка да биде ПредлогПрограмата за дополнување на Програмата за активностите на Општина Берово за 2012 година во
областа на туризмот, а 27.ма точка да биде Одлука за давање согласност за одобрување на
средства за поддршка на активностите во „Мал групен дом“ за деца без родителска грижа при
Јавна Установа Меѓуопштински Центар за Социјални Работи во Берово.“
Градоначалникот Драги Наџински побара збор:-„И јас имам еден предлог. Предлагам да
се изврши измена на Одлуката за согласност за намера за започнување на постапка за долгорочно
задолжување на Општина Берово за изградба на инфраструктурни улици, т.е. во Одлуката е
изгласано да бидат тоа улиците од влезот до центарот на с.Русиново и ул.„Прохор Пчински“. Јас
морам да Ви кажам една многу убава и позитивна вест. За истиот проект улицата од влезот до
центарот на с.Русиново имавме аплицирано во агенцијата за финансиска подршка на руралниот
развој, на руралните средини, и со еден песимизам аплициравме бидејќи трет пат, фактички сега
е четврти пат да аплицираме во истата институција , мислевме дека ќе бидеме одбиени. Но за
наша среќа ние веќе потпишавме Решение на 30.ти во петокот и агенцијата ни дава грант од
6.700.000 денари за улицата во с.Русиново. Така да нема законска можност да бараме средства за
еден исти проект, законот не го дозволува тоа.“
Советникот Зоран Мазновски:-„Градоначалниче, се извинувам, ќе може ли како точка само
да предложите, а после да ја објасните?“
Градоначалникот Драги Наџински се надоврза:-„Образложувам за да биде прифатен
предлогот.“
Советничката Јагода Шахпаска се надоврза:-„Градоначалникот е во право. Образложува
зошто бара да стави точка на дневен ред.“
Градоначалникот Драги Наџински продолжи:-„Барам Одлуката да биде изменета баш од
тие причини, да биде исфрлена улицата од влезот на с.Русиново, а на нејзино место да бидат

ставени некои приоритетни улици од Одделението за комунални дејности и од Одделението за
урбанизам, кои се внесени во програмата за санирање, па да бидат ставени тие улици.“
Најстариот член на Советот Славчо Аждерски:-„Значи овој предлог да биде како точка 28, а
последна да биде барања од институции и граѓани.“
Советникот Зоран Мазновски праша дали имаат изготвено материјали.
Градоначалникот Драги Наџински:-„Ќе подготват. Тоа е старата одлука, треба да гласи
наместо улица од влез на с.Русиново до центарот треба да стои...“
Правничката Светлана Бошначка се надоврза:-„Можеме и записнички и само да ја
изготвиме.“
Советничката Јагода Шахпаска праша што би ставиле како приоритет.
Градоначалникот Драги Наџински одговори:-„Има приоритетни улици, ќе ги ставиме
улиците од програмата од Одделението за комунални дејности.“
Советничката Јагода Шахпаска:-„Ширината е прва.“
Градоначалникот Драги Наџински продолжи:-„Ќе се потрудам да Ви објаснам после, значи
треба да правиме реконструкција и рехабилитација на постоечки улици. Таму кај што има
нерешени имотно-правни односи и каде што е потребна експропријација, не дозволува Светска
Банка да се прави. Вчера имавме состанок со Одделението за урбанизам и Одделението за
комунални дејности, јас отприлика ги знам улиците, се работи за ул.„Гоце Делчев“, се работи за
ул.„23-ти Август“ до Борово, за ул.„1ви Мај“, за ул.„29ти Ноември“ и за ул.„Димитар Влахов“. Има
една улица во с.Митрашинци на која сега се прави канализацијата и треба да ја поправиме затоа
што е целосно раскопана.“
Најстариот член на Советот Славчо Аждерски зеде збор:-„Да одиме едно по едно.
Предлогот за 26.та точка на дневниот ред да биде Предлог-Програмата за дополнување на
Програмата за активностите на Општина Берово за 2012 година во областа на туризмот го
ставам на гласање.
Предлог-Програмата за дополнување на Програмата за активностите на Општина Берово
за 2012 година во областа на туризмот беше едногласно усвоена со 15 гласа „за“.
27.ма точка да биде Одлука за давање согласност за одобрување на средства за
поддршка на активностите во „Мал групен дом“ за деца без родителска грижа при Јавна
Установа Меѓуопштински Центар за Социјални Работи во Берово беше ставена на гласање и
истата беше едногласно усвоена со 15 гласа „за“.
Предлогот на Градоначалникот Драги Наџински за измена на Одлуката за согласност за
намера за започнување на постапка за долгорочно задолжување на Општина Берово кај
Меѓународна Банка за Обнова и Развој(Светска Банка) со цел обезбедување на средства за
реализација на капитални инвестиции да биде 28.ма точка беше ставена на гласање и истата беше
едногласно усвоена со 15 гласа „за“.
Бидејќи никој друг не побара дополнување, дневниот ред беше ставен на гласање и истиот
беше едногласно усвоен со 15 гласа „за“.

1.Усвојување на Записник од XXXVII-та седница на Советот на Општина
Берово
Отворен беше претрес по првата точка од дневниот ред. Бидејќи никој не побара збор,
Записникот од 36.тата седница беше ставен на гласање. Бидејќи еден од Советниците беше
излезен од салата за состаноци, беше побарано повторување на гласањето.
Советничката Јагода Шахпаска праша:-„Зошто да прегласуваме? Тоа е Ваш пропуст. Не Ви
поминува Записникот. Не може да се прегласува. Процедурално, немате право повторно да
давате на гласање. Гласањето беше реализирано.“
Градоначалникот Драги Наџински се надоврза:-„Не беше завршено, не е констатирано.“

Записникот повторно беше ставен на гласање. Истиот беше усвоен со 8 гласа за, 1 глас
против и 6-мина воздржани.
Советничката Јагода Шахпаска побара збор:-„Јас имам две процедурални забелешки.
Првин, Вие не ја ставате точката на гласање, исто како од претходниот пат, ќе се научите, туку го
ставате на гласање Записникот од претходната седница. Второ, ние нема да го гласаме Записникот
затоа што не бевме на седницата. И трето, барам записнички да влезе дека беше повторено
гласањето за Записникот од претходната седница затоа што беше направен пропуст-не си го
изброија кворумот пред да биде повторено гласањето. Записнички барам да влезе.“

2.Предлог-Решение за разрешување и именување член на Комисијата за
општествени дејности
Најстариот член на Советот Славчо Аждерски:-„Бидејќи следните 16 точки ни се поврзани
со предлози од мандатната комисија, дали Ви се доволни 15 минути пауза за консултации?“
Советникот Владо Клинчарски побара збор:-„Јас бев претседател на мандатната комисија.
Јас ви кажав на претходната седница дека се повлекувам од функцијата претседател на
комисијата, а ќе учествувам во работата на комисијата. Јавно се откажав уште на претходната
седница.“
После паузата, седницата беше продолжена. Побарано беше збор од комисијата.
Советникот Ванчо Ременски зеде збор:-„Комисијата се состана, присутни беа сите 5
членови, меѓутоа бидејќи за секоја точка ќе одиме поединечно, генерално ќе го кажам ставот на
советничката група на СДСМ дека таа не даде свои кандидати, за да не повторувам на секоја
точка. Скоро на сите точки, освен за комисијата за еднакви можности, беше воздржана во
гласањето. Првиот Предлог-Решение за разрешување и именување член на Комисијата за
општествени дејности, комисијата дава предлог на Советот како член да биде назначен Славчо
Аждерски.“
Предлог-Решението беше ставено на гласање и истото беше усвоено со 8 гласа за, 1 против
и 6 воздржани.

3.Предлог-Решение за разрешување и именување член на Комисијата за
еднакви можности
Советникот Ванчо Ременски:-„Комисијата како член на Комисијата за еднакви можности го
предлага Мазновски Зоран.“
Предлог-Решението беше ставено на гласање и истото беше усвоено со 9 гласа за, 1 против
и 5 воздржани.

4. Предлог-Решение за разрешување и именување член на Комисијата за јавни
дејности
Советникот Ванчо Ременски:-„Комисијата како член на Комисијата за јавни дејности го
предлага Драги Белчовски.“
Предлог-Решението беше ставено на гласање и истото беше усвоено со 8 гласа за и 7
воздржани.

5.Предлог-Решение за разрешување и именување член на Одбор за контрола на
Водна заедница Берово
Советникот Ванчо Ременски:-„Комисијата како член на Одбор за контрола на Водна
заедница Берово го предлага Драги Белчовски.“
Предлог-Решението беше ставено на гласање и истото беше усвоено со 8 гласа за и 6
воздржани.

6.Предлог-Решение за разрешување и именување претседател на Општински
Совет за безбедност на сообраќајот и патиштата
Советникот Ванчо Ременски:-„Комисијата како претседател на Општински Совет за
безбедност на сообраќајот и патиштата го предлага Славчо Аждерски.“
Предлог-Решението беше ставено на гласање и истото беше усвоено со 8 гласа за и 7
воздржани.

7.Предлог-Решение за разрешување и именување на член на Комисијата за
унапредување на правата на пациентите
Советникот Ванчо Ременски:-„Комисијата како на член на Комисијата за унапредување на
правата на пациентите го предлага Ванчо Ременски.“
Градоначалникот Драги Наџински побара збор:-„Ако ми дозволите, процедурално, немам
ништо против Советникот Ванчо Ременски, но мислам дека имаме конфликт на интереси. Ванчо
Ременски има своја Приватна Здравствена Установа и не може да ги штити интересите и на
пациентите преку комисијата и на другите.“
Советничката Јагода Шахпаска се надоврза:-„И јас сакав да го прокоментирам истото. Не
може да бидете давател на услуги од една страна и од друга страна да ги штитите интересите.“
Советникот Ванчо Ременски се повлече и на негово место беше предложена Советничката
Љупка Дупкарска.
Предлог-Решението беше ставено на гласање и истото беше усвоено со 8 гласа за и 7
воздржани.

8.Предлог-Решение за разрешување и именување на членови на Училишен
Одбор на ОСУ„Ацо Русковски“-Берово
Советникот Ванчо Ременски:-„Комисијата како на членови на Училишен Одбор на ОСУ„Ацо
Русковски“-Берово ги предлага следните кандидати: Џамбаска Фронка од с.Смојмирово,
Скендерска Душица и Миловски Роберт.“
Предлог-Решението беше ставено на гласање и истото беше усвоено со 8 гласа за, 3 гласа
против и 4 воздржани.

9.Предлог-Решение за разрешување и именување на членови на Училишен
Одбор на ООУ„Дедо Иљо Малешевски“-Берово
Советникот Ванчо Ременски:-„Комисијата како на членови на Училишен Одбор на
ООУ„Дедо Иљо Малешевски“-Берово ги предлага следните кандидати: Ајтовска Снежана и
Соколовска Александра.
Предлог-Решението беше ставено на гласање и истото беше усвоено со 8 гласа за, 4 гласа
против и 3 воздржани.

10.Предлог-Решение за разрешување и именување на членови на Училишен
Одбор на ООУ„Никола Петров Русински“-с.Русиново
Советникот Ванчо Ременски:-„Комисијата како на членови на Училишен Одбор на
ООУ„Никола Петров Русински“-с.Русиново ги предлага следните кандидати: Буровски Блаже и
Вакански Влатко.

Предлог-Решението беше ставено на гласање и истото беше усвоено со 8 гласа за, 3 гласа
против и 4 воздржани.

11.Предлог-Решение за разрешување и именување на членови на Управниот
Одбор на ОЈУДГ„23ти Август“-Берово
Советникот Ванчо Ременски:-„Комисијата како на членови на Управниот Одбор на
ОЈУДГ„23ти Август“-Берово ги предлага следните кандидати: Маја Пармачка, Сузана Димитровска
и Виолета Димовска.
Предлог-Решението беше ставено на гласање и истото беше усвоено со 8 гласа за, 5 гласа
против и 2 воздржани.

12.Предлог-Решение за разрешување на членови на Управен Одбор на
ЈПКР„Услуга“-Берово
Укажана е забелешка за техничка грешка од повеќе Советници дека членот Ацо Кржовски
кој е наведен во имињата за разрешување треба да биде Љупчо Зорбовски, бидејќи Ацо Кржовски
од поодамна бил веќе разрешен.
Најстариот член на Советот Славчо Аждерски:-„Предлог-Решението за разрешување на
членовите на Управен Одбор на ЈПКР „Услуга“-Берово за членовите-Јован Таковски, Славица
Фурнаџиска, Зоран Аговски, Драги Белчовски и Љупчо Зорбовски го ставам на гласање.“
Советникот Зоран Мазновски даде забелешка:-„Значи, материјалот не е доставен како што
треба, т.е. предлогот. Има поднесено барање за разрешување на првите тројца, а не на сите
петмина.“
Советникот Јован Матеничарски:-„Мазновски, значи не сте ги читале материјалите. Кога се
разрешува, се разрешува целиот Управен Одбор.“
Предлог-Решението беше ставено на гласање и истото беше усвоено со 8 гласови за и 7
воздржани.

13.Предлог-Решение за именување на членови на Управен Одбор на
ЈПКР„Услуга“-Берово
Советникот Ванчо Ременски:-„Комисијата како на членови на Управниот Одбор на ЈПКР
„Услуга“-Берово ги предлага следните кандидати: Младеновски Влатко, Христов Илчо,
Бошнаковски Венко, Драги Белчовски и Љупчо Зорбовски.
Предлог-Решението беше ставено на гласање и истото беше усвоено со 8 гласови за, 5
против и 2 воздржани.
После 5 минутна пауза побарана од страна на Советникот Зоран Мазновски, седницата
беше продолжена со следната точка.

14.Предлог-Решение за разрешување на членови на Надзорниот Одбор на
ЈПКР„Услуга“-Берово
Најстариот член на Советот Славчо Аждерски продолжи:-„Од должноста членови на
Надзорниот Одбор на ЈПКР „Услуга“-Берово се разрешуваат: Славчо Буровски, Илија Рунтевски,
Зоран Јовановски, Стојан Тушевски и Киро Крстовски.“
Предлог-Решението беше ставено на гласање и истото беше усвоено со 10 гласови за и 4
воздржани.

15. Предлог-Решение за именување на членови на Надзорниот Одбор на
ЈПКР„Услуга“-Берово;
Советникот Ванчо Ременски зеде збор:-„Предлог-членови на Надзорниот Одбор на ЈПКР
„Услуга“-Берово на Комисијата се: Цонкински Тони, Ефремов Александар, Скендерска Сања,
Тушевски Стојан и Геговски Славчо.“
Предлог-Решението беше ставено на гласање и истото беше усвоено со 8 гласови за, 3
против и 3 воздржани.

16.Предлог-Решение за разрешување и именување членови на Управен Одбор на
ЈЗУ „Здравен Дом“-Берово
Советникот Ванчо Ременски зеде збор:-„Предлог-членови на Управен Одбор на ЈЗУ
„Здравен Дом“-Берово Комисијата ги предлага: Ајтовски Влатко и Атанасов Атанас.“
Предлог-Решението беше ставено на гласање и истото беше усвоено со 8 гласови за, 3
против и 3 воздржани.

17.Предлог-Решение за престанок и предлагање на член на Управен Одбор на
Меѓуопштински Центар за Социјални Работи-Берово
Советникот Ванчо Ременски зеде збор:-„ Предлогот на Комисијата за член на Управен
Одбор на Меѓуопштински Центар за Социјални Работи-Берово е Пуреовска Анита.“
Предлог-Решението беше ставено на гласање и истото беше усвоено со 8 гласови за, 3
против и 3 воздржани.
Советникот Ванчо Ременски побара збор:-„Записнички да влезе дека Шуманска Емилија се
откажува од член во комисијата а еднакви можности, а ние комисијата како предлог го
предлагаме на нејзино место Драган Белчовски.“
Советникот Јован Матеничарски:-„Но нема точка на дневен ред.“
Советникот Ванчо Ременски:-„Усно, на записник, записнички.“
Советникот Јован Матеничарски:-„Јас само процедурално кажувам. Не може така.“
Советничката Јагода Шахпаска:-„И јас истото го коментирав на комисијата, не е точка на
дневен ред и не може тоа така. Треба да се стави на седница.“
Предлогот беше оставен за наредна седница да биде ставен на дневен ред.

18.Предлог-Програма за работа на Советот на Општина Берово за 2012
година
Најстариот член на Советот Славчо Аждерски даде предлог за дополнување:-„Да дадам
предлог за дополнување на Програмата, да биде дополнета со точка 4.18 да стои како последна
точка-Сите иницијативи за општествени активности дадени од страна на комисиите да ги разгледа
Советот, да ги поддржи и да ги реализира.“
Предлогот на Советникот Славчо Аждерски беше ставен на гласање и истиот беше усвоен
со 8 гласа за и 7 гласа воздржани.
Отворен беше претрес по Предлог-Програмата за работа на Советот на Општина Берово за
2012 година.
Советничката Лилјана Полевска зеде збор:-„Барам образложение зошто точка 2.3 е
исфрлена во новата програма, значи извештај за реализација на средства прибрани по основ на
комунална такса по јавно осветлување. Единствената разлика помеѓу старата и новата програма за
разлика е само таа-извештај за реализација на прибрани средства. Тоа стои во старата програма
под точка 2.4. А сега го нема.“

Градоначалникот Драги Наџински:-„Во точка 2.3 се ставени сите комунални такси и за сите
треба да се даде извештај-комунална такса за јавна чистота, комунална такса за јавно
осветлување. Го има во точка 2.3-Извештај за администрирање приходи(локални даноци и
комунални такси) за 2012 година. Под комунални такси се подразбира: комунална такса за јавна
чистота, комунална такса за улично осветлување, комунална такса за уредување на градежно
земјиште. Штом се ставени во заграда комунални такси, ние сме должни за сите да дадеме
образложение.“
Советничката Јагода Шахпаска:-„Во претходната беше издвоена.“
Градоначалникот Драги Наџински се надоврза:-„Била издвоена и некој увидел дека нема
потреба да се уситнува.“
Советничката Јагода Шахпаска:-„Фала. Еве нешто сте прочитале.“
Бидејќи никој друг не побара збор, Предлог-Програмата за работа на Советот на Општина
Берово за 2012 година беше ставена на гласање и истата беше усвоена со 14 гласови за и еден
против.

19.Предлог-Годишна Програма за поставување на урбана опрема на
подрачјето на Општина Берово за 2012 година
Беше отворен претрес по Предлог-Програмата. Бидејќи никој не побара збор, беше
ставена на гласање и истата беше усвоена со 8 гласа за и 7 воздржани.

20.Предлог-Одлука за прифаќање на иницијатива за отпочнување на постапка
за изработка на ЛУПД за изградба на базна станица за мобилна телефонија на КП
бр.10442 КО Берово во атарот на Берово
Беше отворен претрес по Предлог-Одлуката. Бидејќи никој не побара збор, беше ставена
на гласање и истата беше едногласно усвоена со 15 гласа за.

21.Одлука за измена и дополнување на Одлука за пазарен ред за промет на
стоки на пазарот на мало во Општина Берово донесена од Управниот Одбор на
ЈПКР„Услуга“-Берово
Беше отворен претрес по Предлог-Одлуката. Бидејќи никој не побара збор, беше ставена
на гласање и истата беше усвоена со 8 гласа за и 7 воздржани.

22.Ценовник за производите и услугите на ЈПКР„Услуга“-Берово донесен од
Управниот Одбор на ЈПКР„Услуга“-Берово
Правничката Светлана Бошначка само додаде дека за овие точки Советот дава само
согласност на одлуката.
Советничката Јагода Шахпаска праша:-„Што е изменето? Да ни кажете што е изменето во
ова и што гласаме. Се правеле измени и сега ние треба да ги изгласаме. Во кој дел се тие измени
во ценовникот? Управниот Одбор направил ценовник и во тој ценовник направил некои измени.
Ме интересира во кој дел се направени измените.“
Правничката Светлана Бошначка објасни:-„Ценовникот нема измени. Тука само се дава
согласност на ценовникот кој е донесен од Управниот Одбор. Јас ги контактирав ЈПКР и рекоа дека
нема промена.

Ценовникот беше ставен на гласање и истиот беше усвоен со 8 гласа за, 1 против и 6
воздржани.

23.Полугодишен извештај за работа на Полициска Станица од Општа
Надлежност-Берово за 2011 година
Советникот Славчо Буровски побара збор:-„Само процедурална забелешка, не знам зошто
во дневниот ред се работи за полугодишен извештај за работата на Полициската Станица, а ние
имаме добиено годишен извештај.“
Правничката Светлана Бошначка објасни дека се работи за техничка грешка и дека требало
да стои и во дневниот ред годишен извештај.
Советникот Зоран Мазновски праша која е техничката грешка.
Правничката Светлана Бошначка му одговори дека не е полугодишен извештај, туку е
годишен.
Советничката Јагода Шахпаска:-„Немаме претставник од полицијата. Не сме почнале со
претрес.“
Советникот Јован Матеничарски:-„Господине Претседавач, кога се дава извештај, треба да
се повика и претставник.“
Најстариот член на Советот Славчо Аждерски се обрати до правничката Светлана
Бошначка:-„Бидејќи немаме претставник од полицијата, можеме ли да ја одложиме за наредна
седница?“
Правничката Светлана Бошначка му одговори дека може да дадат пауза и да ги свикаат по
телефон да дојдат, а може да ја разгледаат и без претставник.
Советникот Зоран Мазновски се надоврза:-„Значи, точката можеме да ја одложиме за кон
крајот на седницата доколку повикаме лице, но моето прашање до Вас, бидејќи ние немаме
прашања, имате ли Вие прашања ако биде повикано лицето? Да не го чекаме само.“
Советничката Јагода Шахпаска:-„Сакаме да дадеме коментар. Глеам дека малку
конфискувале дрва. Ќе ги прашаме нешто. Ако ги нема-готово, нема потреба.“
Советникот Владо Клинчарски рече дека нема потреба да се повикува претставник, а кон
неговата изјава се придружија и останатите Советници.
Полугодишниот извештај на Полициската Станица беше ставен на гласање и истиот беше
усвоен со 8 гласа за, 1 против и 6 воздржани.

24.Полугодишен извештај на ООУ„Дедо Иљо Малешевски“-Берово за учебната
2011/2012 година
Советничката Јагода Шахпаска:-„Го нема директорот.“
Советникот Јован Матеничарски:-„Процедурално, значи, околу извештаите кога ги има, за
наредниот пат да поканувате претставници. Нека бидат присутни, а дали има прашања или не, тие
мора да бидат тука. Требаше директорот да биде денеска присутен тука, ќе го прашавме за
сликите, нешто ми се гледа како стари слики да ставил во извештајот. Јас ги поканувах порано. Кој
го иготвува дневниот ред нека си ги повикува.“
Полугодишниот извештај на ООУ „Дедо Иљо Малешевски“-Берово беше ставен на гласање
и истиот беше усвоен со 8 гласа за, 6 против и 1 воздржан.

25.Годишен извештај за работењето на Центарот за развој на Источниот
Плански Регион за 2011 година

Отворен е претрес по годишниот извештај за работењето на Центарот за развој на
Источниот Плански Регион за 2011 година. Бидејќи никој не побара збор, претресот беше
затворен. Годишниот извештај беше ставен на гласање и истиот беше усвоен со 8 гласа за, 1
против и 6 воздржани.

26. Предлог-Програмата за дополнување на Програмата за активностите на
Општина Берово за 2012 година во областа на туризмот
Отворен е претрес по Предлог-Програмата. Бидејќи никој не побара збор, ПредлогПрограмата беше ставена на гласање и истата беше усвоена со 12 гласа за и 3 воздржани.

27. Одлука за давање согласност за одобрување на средства за поддршка на
активностите во „Мал групен дом“ за деца без родителска грижа при Јавна
Установа Меѓуопштински Центар за Социјални Работи во Берово
Отворен е претрес .
Советникот Јован Матеничарски зеде збор:-„ Предлагам да се зголемат тие средства,
малку се. Тие деца заслужуваат повеќе. Лани имаше едно барање од директорката на социјалното
да се одведат за Охрид, па едвај ги наплативме. И не само за превозот. Не знам колкав им е на
нив буџетот, ама овие 42.000 денари се малку. Јас предлагам тие средства да се зголемат.“
Советникот Зоран Мазновски побара збор:-„Значи, во консултации со Градоначалникот,
Градоначалникот има извршено разговор со директорот на труд и социјала и заедно се
консултирале дека таа сума им е потребна и станува збор за таа. Значи не е направена без
согласност од директорот. Доколку има други потреби повторно ќе достават барање.“
Советникот Јован Матеничарски:-„Штом е веќе договорена работа, во ред.“
Бидејќи никој друг не побара збор, Предлог-Одлуката беше ставена на гласање и истата
беше усвоена со 13 гласа за.

28.Измена на Одлуката за согласност за намера за започнување на постапка
за долгорочно задолжување на Општина Берово кај Меѓународна Банка за Обнова и
Развој(Светска Банка) со цел обезбедување на средства за реализација на капитални
инвестиции
Предлог-Одлука за измена и дополнување на Одлуката за согласност за намера за
започнување на постапка за долгорочно задолжување на Општина Берово кај Меѓународната
Банка за обнова и развој (Светска Банка) со цел обезбедување на средства за реализација на
капитални инвестиции.
Градоначалникот Драги Наџински зеде збор да ја образложи предложената измена на
Одлуката:-„Значи, Предлог-Одлуката за измена е по мој предлог, како Градоначалник, да ја
измениме донесената Одлука од претходната седница, поточно да го измениме член 2-Постапката
се започнува со цел обезбедување на финансиски средства за реализација на капитални
инвестиции во општината, кои опфаќаат реконструкција на дел од улицата од влезот до центарот
на с.Русиново и изградба на улица „Прохор Пчински“ во град Берово. Од причина што ние на
30.03. бевме повикани и го добивме привремено решение за одобрување на барањето за
финансиска подршка, јас ќе Ви го дадам, односно ќе Ви го прочитам:

1.Се одобрува барањето на барателот Општина Берово, ул.„Димитар Влахов“бр.10 за дел.9
мерка 3.1 за финансиска подршка за подобрување на квалитетот на животот во рурални средини
врз основа на програмата за финансиска подршка на руралниот развој за 2011 година, а согласно
предмет-пресметката во износ од 6 770 080 денари, односно 80 % од вкупната вредност на
инвестицијата.
Значи, целата инвестиција некаде чини околу 8 милиони и нешто, агенцијата за
финансиска подрша во земјоделството и руралниот развој ни има одобрено 6 770 080 денари, а
ние во Одлуката за намера за задолжување го имаме ставено истиот проект. Светска Банка нема
да ни дозволи, ниту пак законот за финансии на капитални објекти не дозволува еден исти проект
да биде финансиран, да влече средства од две институции. Од причина што тука е грант, тие 6 700
080 денари, без обврска за враќање, мислам дека е потребно и ние го потпишавме и го
прифативме решението, сега е потребно таа Одлука да ја измениме и да ја исфрлиме влезната
улица во с.Русиново и да ставиме улици кои се руинирани, за реконструкција во Берово и едно од
поголемите руинирања сега ќе биде направено на една улица во с.Митрашинци, од црквата преку
неа минува канализацијата и ќе биде катастрофална таа улица, па да ја санираме и неа. Барам во
член 2 наместо да стои дел од улицата од влезот до центарот на с.Русиново да гласи руинирани
улици во Берово и улица во с.Митрашинци. Улицата „Прохор Пчински“ останува. Тоа е мојот
предлог.“
Советникот Јован Матеничарски:-„Јас барам во член 2 да се додаде и патот Трите Рекис.Ратево.“
Градоначалникот Драги Наџински се надоврза:-„Си има друга програма за Трите Рекис.Ратево, тоа е локален пат. Сега разговараме за улици. Проектот е внесен, чекаме да консултантот
од Светска Банка го одобри проектот и да се распише тендер за изградба. Тоа е сосема друг
проект, друга мерка од која се финансираат локални патишта, а ова се прави со задолжување со
многу минорна, минимална камата од 0,9% за реконструкција на улици. Мораме да разликуваме
локални патишта и улици. За патот Трите Реки –с.Ратево го чекаме мислењето на консултантот за
проектот кој е внесен. Беше на ревизија во Градежен Факултет, па се надевам дека ќе биде
пуштен некаде во почетокот на месец мај. Тие средства се одобрени по друг основ, а и за патот од
Берово до монасите. Правиме муабет за локални патишта. Таа измена јас што ја барам, ги земаме
објектите и улиците кои се руинирани од програмата за патишта од Одделението за комунални
работи. Тука нема ништо ново. Да не ги спојуваме работите кои не можат да се спојат.“
Советникот Ванчо Ременски побара збор:-„Сакам да ти кажам дека јас сум повеќе
заинтересиран од тебе и тоа во една прилика го покажав, Вие погрешивте каде погрешивте, сега
веќе се работи за улици, а не за локални патишта. Средствата се одобрени од агенцијата за
финансиска подршка за улици, а не за локални патишта. И претходната програма беше за улици, а
не за локален пат. А инаку јас сум заинтересиран искрено повеќе од тебе, повеќе и од
Градоначалникот за Трите Реки –с.Ратево и не случајно гласав тогаш против и цело време се
расправав. Вие ја пропуштивте можноста кога можевте да ми помогнете и на мене, и на С.Ратево и
на Вас лично. Со ова сега не можете да се исправите.“
Советничката Јагода Шахпаска:-„Тој е фактор на одлучување во Ратево.“
Советникот Јован Матеничарски:-„Една реплика на Ременски. Ако ја носевме одлуката
само јас и ти двајцата, од вкупно 15 Советници, можеби и е грешка што не сум гласал. Ама сите 14
беа против твојот предлог.“
Советникот Ванчо Ременски:-„Вие бевте опозиција и Вие можевте да дејствувате на Ваша
советничка група.“
Советникот Јован Матеничарски:-„А зошто пак Вие не дејствувавте на Ваша советничка
група?“

Советниот Ванчо Ременски:-„Јас бев лично против, ние тогаш не бевме во можност да
одлучуваме, Вие го имавте мнозинството. Вие и без мене можевте да одлучите. Јас се понудив во
интерес на селото и покрај одлуката на советничката група. Вие не ја искористивте можноста. Сега
со ова не можете да се поправите, нити пак нешто да поправите. А нити пак сакате да поправите.
Тука е најголемиот проблем. Ако сакавте нешто да направите, сте имале време. А сега се работи
за одлука која што беше донесена за улици, а не за локални патишта.“
Градоначалникот Драги Наџински :-„Јас зедов збор од причина што мислам дека се
безпредметни репликите помеѓу Вас двата Советника од причина што проектот преку Европската
Банка ќе се реализира многу порано од сите тие одлуки сега тука што ги дискутираме и што треба
да ги донееме. Така да со самото тоа што го поместивме проектот Трите Реки-с.Ратево од
приоритетната листа од Светска Банка како четврт и го ставивме втор во Европска Банка, работите
отидоа многу понапред и јас очекувам дека во мај месец по распишувањето на тендер, дека патот
ќе биде саниран. Интересот на кој колкав е, тоа е немерливо, но јас знам дека имаме потреба тој
пат да го направиме од причина што иако можеби нема многу ударни дупки, ама има потреба од
проширување и има потреба од санирање на мостот на Трите Реки, каде еве за наша добра волја
и за наша среќа Ратево веќе има 2-3 индустриски капацитети-пиланата на Борово стебло, има
уште една друга пилана за дрвна преработувачка на Тошо Цикарски, не знам како му се вика, и
шумскиот расадник на Брндевски. Тие имаат потреба за потешки товарни возила за да можат
произведената роба или суровината да биде внесена до погонот. Така да целта да не ја правиме
локал-патриотска или партиска или не знам каква, целта е на мене како Градоначалник реална
бидејќи навистина имаме реални потреби за да го изградиме патот Трите Реки-с.Ратево. Реални се
тие потреби. Ако сакаме да работи таа пилана која сега функционира и вработила 25-мина или
расадникот на Брндевски кај кој мора да влезе возило да товари и да изнесе и да донесе хумус,
значи не можеме тоа да го работиме со тамчиња. Мораме да овозможиме комуникациска
инфраструктура, сообраќајна инфраструктура, да биде соодветна на производите кои ги
изнесуваат. Затоа нема потреба сега да дискутираме повеќе на седницата, едноставно се што ќе го
направиме треба го направиме за доброто на сите што ќе го користат утре. Динамика, форсирање,
значи зависи од сите нас, ако ние донесеме одлука сега имаме поле на кое ќе работиме, ќе
можам да бидам досаден ако ми речат дајте ми одлука од Совет, ние веќе ја имаме одлуката,
ставена е во апликацијата, ги забрзуваме работите во институциите. Од тие причини верувајте
очекував дека нема да биде усвоено. Ама башзаради тоа што е донесена одлуката, што ние
навремено сме аплицирале, шо не сакам никогаш сам да си ставам ловорики на мене што јас бев
упорен еве успеавме 6 770 000 денари да ги добиеме како грант, тоа се пари кои ќе влезат во
Општината и ќе го направиме тоа. Затоа дајте, сите сакаме да кажеме кој колку е заслужен за
нешто, ама мислам дека тука сите сме заслужни за се досега.“
Советничката Јагода Шахпаска:-„Заправо тоа го барав од Вас да го ставите во билтенот
општински, Градоначалникот и Советот.“
Советникот Ванчо Ременски:-„Г-не Градоначалниче да не се залажуваме, тоа за Вашиот
мандат нема да биде-асфалтирањето на Трите Реки-Ратево. Не сме од вчера. Можеби за некој
иден, ама за Вашиот нема да биде.“
Градоначалникот Драги Наџински:-„Јас ќе се обидам да биде. Европска Банка побрзо
минуваат проектите од што во Светска Банка.“
Советникот Ванчо Ременски:-„Ако одлуката падне, паѓа и улицата „Прохор Пчински“. Колку
средства се на располагање, дали се доволно тие средства за да се асфалтира Трите Реки Ратево,
одлична беше приликата за кредитот од Светска Банка. Само проблемот е што вие не знаевте да ја
искористите кога требаше да реагирате. Доволни беа 160 000 евра за километар ипол колку што е
Трите Реки Ратево. Јас сакам да ја знам финансиската конструкција, колку средства се од
претходната одлука, за асфалтирањето на улицата „Прохор Пчински и влезната улица.“

Градоначалникот Драги Наџински:-„Тие два проекта беа некаде околу 15 000 000 денари
со ДДВ. Улицата „Прохор Пчински“ вреди некаде околу 5 000 000 денари и околу 10 000 000
денари чини влезната улица во Русиново, поточно 8 милиони и нешто, со ДДВ 10 милиони. Сега
таа ја повлекуваме затоа што добиваме грант, во истата вредност од 10 милиони. Имаме можност
до 500 000 евра да се задолжиме, поточно да земеме средства од Светска Банка, но јас мислам
дека нема потреба од повеќе, затоа што после грејс периодот треба да се враќаат.“
Советникот Јован Матеничарски:-„Морам да му аплицирам на Ременски, ако јас не сум
можелмоите да ги убедам, зошто ти како Советник и толку влијателен во ВМРО-ДПМНЕ не ги
убеди твоите, со 7 гласа за и еве јас да бев осмиот? Зошто сум јас должен да ги убедувам моите
Советници за твоите интереси и намери? Зошто не ме извести пред седницата дека сакаш да
помине проектот?“
Советникот Ванчо Ременски:-„А добро,Вие не знаевте ли? Тогаш јас пола саат се карав со
Градоначалникот, тоа беше дуел. Можеби беше недолично, но беше дуел. И требаше јас посебно
на Вас да Ви кажам? Па тие и сега нема да го гласаат затоа што се работи за улици во Берово. Еве
јас нема да го гласам , ајде да видиме кој ќе го гласа. Се работи за улици во Берово, еве ајде нема
да го гласаме. Ни моите, ни твоите. Јас нема да го гласам ајде. Да видам кој ќе го гласа. Јас ќе го
гласам Ратево. На тест ги ставам и моите и твоите Советници. Стави го на гласање, јас нема да го
гласам. Сега нема да помине, јас ќе го гласам Ратево. Тогаш имаше одлична шанса да помине.“
Побарана е кратка пауза.
После паузата предлогот на Градоначалникот Драги Наџински беше ставен на гласање и
истиот беше усвоен со 8 гласа за и 5 против.

29.Барања од институции и граѓани
Советникот Славчо Аждерски:-„Во прилог имаме известување од внатрешниот ревизор
Марина Предарска до Градоначалникот и до нас како општински Совет, за извршена внатрешна
контрола во ЈПКР „Услуга“-Берово. Констатиран е проблем-неплатени фактури за вода и реагенси,
за кои донесовме одлука да бидат покриени. Ова е само известување, координаторите го имаат
во материјалите.“
Советничката Јагода Шахпаска:-„И покрај виската наплата во проценти секој месец, не
можат да си ги покријат основните средства за работа.“
Советникот Славчо Аждерски:-„Тоа нели помина, одлучивме што да се покрие, а што не.
Треба да констатираме едно известување, имаме до општинскиот Совет од Буровски Славчо,
Јовановски Зоран, Крстовски Зоран, Рунтевски Илија. Треба да констатираме. Имаме две барања
за парични средства, апелирам до надлежната комисија за наредната седница да се изготви
правилникот, за да не ги одлагаме тие барања од граѓани за парична помош.“
Советникот Јован Матеничарски:-„Нека влезе записнички, како предлог, за наредната
седница да се избере претседател на комисијата за статут и прописи и да се направи за наредната
седница.“
Советникот Славчо Аждерски:-„Имаме уште едно барање од страна на Ванчо Аврамски со
постојано место на живеење на ул.„Кеј Младина“бр.9-2/15 Берово. Бара да биде ослободен од
плаќање на улично осветлување и тоа за број на корисник 007602874 место на потрошувачка
3109700010003 во м.в.„Три Реки“-Ратево-Ширината. На самото место има изградено објект вон
населено место и тоа се наоѓа на 4 км од Берово, а на 2 км од с.Ратево. Изградениот објект повеќе
години не е во функција. На тој дел нема ниско напонска мрежа и инсталација за улично
осветлување. Поставување на електрична трафостаница и три столбови (бандери) е инвестирано
од лични средства. Смета дека ќе наиде на разбирање за ослободување од комунална таксаулично осветлување.“

Советникот Јован Матеничарски:-„Во врска со законот за комунални такси ќе ни помогнат
службите. Ама секое броило е обврзано да плаќа комунална такса за јавно осветлување. Имаше и
порано други такви барања, или корисници на повеќе броила, ама не можеме да одиме против
законот, дури и да донесеме таква одлука нема да е валидна ако законски не е издржана. Ние
детално го имаме разгледувано законот, знам дека не може.“
Правничката Светлана Бошначка им предложи да го упатат барањето до Одделението за
комунални дејности, до раководителот Славчо Муртовски.
Бидејќи дневниот ред беше исцрпен, со тоа и 37.мата седница беше затворена.
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