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ЗАПИСНИК
ОД 4.ТА РЕДОВНА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА БЕРОВО ОДРЖАНА НА ДЕН 26.08.2013
ГОДИНА ВО САЛАТА ЗА СОСТАНОЦИ ПРИ ОПШТИНА БЕРОВО СО ПОЧЕТОК ВО
09:30 ЧАСОТ
Седницата ја отвори и со неа раководеше Јован Матеничарски, претседател на Советот на
Општина Берово.
Од 15 советници, на седницата присутни беа сите 15 советници: Предраг Монев, Антонио
Двојаковски, Влатко Вакански, Дамјан Црвенковски, Виолета Димовска, Јасминка Димовска, Митко
Кржовски, Гоце Ружински, Благица Русковска, Златко Скендерски, Дејан Пачемски, Биљана Марковска,
Јован Матеничарски, Сунчица Цонкинска и Звонко Миовски.
На седницата исто така присуствуваше и Градоначалникот на Општина Берово Драги Наџински,
Раководителот на Одделението за финансии и буџет Звонко Пекевски, Раководителот на Одделението
за градежништво и урбанизам Мишо Догазански, Командирот на ПС од ОН Берово Горан Тасевски,
Директорот на ОСУ„Ацо Русковски“ Ефтим Гашчеовски, Директорот на ООУ„Дедо Иљо Малешевски
Кирил Стоиловски, Директорката на ОУ„Никола Петров Русински“ Лилјана Буровска и Директорот на
ЈПКР „Услуга“ Љупчо Дракалски.
За работата на Советот на оваа седница, претседателот на Советот Јован Матеничарски го
предложи следниот:

ПРЕДЛОГ-ДНЕВЕН РЕД:
1.Усвојување на Записник од 3-та седница на Советот на Општина Берово;
2.Квартален извештај за извршувањето на буџетот на Општина Берово за извештајниот период
(кумулативно) за квартал од 01.01.2013 до 31.03.2013 година;
3.Квартален извештај за извршувањето на буџетот на Општина Берово за извештајниот период
(кумулативно) за квартал од 01.01.2013 до 30.06.2013 година;
4.Годишен извештај за работа на ПС од ОН – Берово за 2012 година;
5.Извештај за работа на ПС од ОН – Берово за првото полугодие од 2013 година;
6.Годишен извештај за работата на ОСУ „Ацо Русковски“ – Берово во учебната 2012/2013 година;
7.Барање на согласност за формирање на паралелки од ОСУ „Ацо Русковски“ – Берово;
8.Годишен извештај за работата на ООУ„Дедо Иљо Малешевски“;
9.Барање на согласност за формирање на паралелки од ООУ„Дедо Иљо Малешевски“;
10.Годишен извештај за работата на ОУ „Никола Петров Русински“, с.Русиново, Берово за
учебната 2012/2013 година;
11.Барање на согласност за формирање на паралелки од ОУ „Никола Петров Русински“;
12.Тримесечен извештај на ЈПКР „Услуга“ – Берово за 2013 година;
13.Предлог-Одлука за прифаќање на иницијатива за постапка за изработка на ЛУПД за Стопански
комплекс на КП 7023/1, 7024 и 7025 КО Берово;
14.Предлог-Одлука за промена на наслов на урбанистички план во тек на донесување;
15.Предлог-Одлука за утврдување приоритет на проект за учество на јавен повик за користење
на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2013 година за мерка
321;
16.Предлог-Одлука за давање на согласност за намената на инвстицијата и за обезбедените
средства за реализација на Проекти од јавен повик за користење на средства од Програмата за
финансиска поддршка на руралниот развој за 2013 година мерка 321 на Општина Берово;
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17.Предлог-Одлука за утврдување приоритет на проект за учество на јавен повик за користење
на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2013 година за мерка
323;
18.Предлог-Одлука за давање на согласност за намената на инвстицијата и за обезбедените
средства за реализација на Проекти од јавен повик за користење на средства од Програмата за
финансиска поддршка на руралниот развој за 2013 година мерка 323 на Општина Берово;
19.Барања од институции и граѓани;
20.Советнички иницијативи и прашања.

Претседателот на Советот отвори расправа по предложениот дневен ред.
Градоначалникот Драги Наџински даде предлог како 19 точка на дневниот ред да биде
додадена Предлог-Одлуката за финансиско учество во изработка на измена на Деталниот
урбанистички план за индустриска зона во Берово – Урбан Блок 2.
Предлогот на Градоначалникот беше ставен на усвојување и истиот беше усвоен со 15 гласа ЗА.
Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Советот ја затвори расправата и го
стави на усвојување следниот дневен ред за работа на 4.тата седница:

Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1.Усвојување на Записник од 3-та седница на Советот на Општина Берово;
2.Квартален извештај за извршувањето на буџетот на Општина Берово за извештајниот период
(кумулативно) за квартал од 01.01.2013 до 31.03.2013 година;
3.Квартален извештај за извршувањето на буџетот на Општина Берово за извештајниот период
(кумулативно) за квартал од 01.01.2013 до 30.06.2013 година;
4.Годишен извештај за работа на ПС од ОН – Берово за 2012 година;
5.Извештај за работа на ПС од ОН – Берово за првото полугодие од 2013 година;
6.Годишен извештај за работата на ОСУ „Ацо Русковски“ – Берово во учебната 2012/2013 година;
7.Барање на согласност за формирање на паралелки од ОСУ „Ацо Русковски“ – Берово;
8.Годишен извештај за работата на ООУ„Дедо Иљо Малешевски“;
9.Барање на согласност за формирање на паралелки од ООУ„Дедо Иљо Малешевски“;
10.Годишен извештај за работата на ОУ „Никола Петров Русински“, с.Русиново, Берово за
учебната 2012/2013 година;
11.Барање на согласност за формирање на паралелки од ОУ „Никола Петров Русински“;
12.Тримесечен извештај на ЈПКР „Услуга“ – Берово за 2013 година;
13.Предлог-Одлука за прифаќање на иницијатива за постапка за изработка на ЛУПД за хотелски
комплекс на КП 7023/1, 7024 и 7025 КО Берово;
14.Предлог-Одлука за промена на наслов на урбанистички план во тек на донесување;
15.Предлог-Одлука за утврдување приоритет на проект за учество на јавен повик за користење
на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2013 година за мерка
321;
16.Предлог-Одлука за давање на согласност за намената на инвстицијата и за обезбедените
средства за реализација на Проекти од јавен повик за користење на средства од Програмата за
финансиска поддршка на руралниот развој за 2013 година мерка 321 на Општина Берово;
17.Предлог-Одлука за утврдување приоритет на проект за учество на јавен повик за користење
на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2013 година за мерка
323;
18.Предлог-Одлука за давање на согласност за намената на инвстицијата и за обезбедените
средства за реализација на Проекти од јавен повик за користење на средства од Програмата за
финансиска поддршка на руралниот развој за 2013 година мерка 323 на Општина Берово;
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19.Предлог-Одлука за финансиско учество во изработка на измена на Деталниот урбанистички
план за индустриска зона во Берово – Урбан Блок 2;
20.Барања од институции и граѓани;
21.Советнички иницијативи и прашања.
Од присутните 15 советници, со 15 гласа ЗА, нема советници кои се ВОЗДРЖАНИ, нема
советници кои гласале ПРОТИВ, нема присутни советници кои не гласале, Советот го усвои
предложениот ДНЕВЕН РЕД за работа на 4.тата редовна седница.
1. Усвојување на Записник од 3-тата седница на Советот на Општина Берово
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 1 од дневниот ред.
Советничката Јасминка Димовска даде забелешка на техничка грешка каде стои 15 гласа ЗА,
дека треба да стои 7 гласа ЗА за точка од дневниот ред.
Бидејќи никој не се јави за збор, Записникот од 3.тата седница на Советот на Општина Берово со
забелешката беше ставен на усвојување.
Од присутните 15 советници, со 15 гласа ЗА, нема советници кои се ВОЗДРЖАНИ, нема
советници кои гласале ПРОТИВ, нема присутни советници кои не гласале, Советот го усвои Записникот
од 3.тата седница на Советот на Општина Берово.
2. Квартален извештај за извршувањето на буџетот на Општина Берово за извештајниот период
(кумулативно) за квартал од 01.01.2013 до 31.03.2013 година
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 2 од дневниот ред.
Советникот Звонко Миовски даде констатација дека извештајот е квалитетно направен и
динамичен, нема пропусти во него и како претседател на комисијата ќе заземат став да го усвојат.
Раководителот на Одделението за финансии и буџет Звонко Пекевски појасни дека
Градоначалникот е должен во определен рок да го достави кварталниот извештај до Министерството
за финансии. Комисијата го разгледувала извештајот во наведениот период. Вкупниот буџет е остварен
до нивото кое се очекувало. Во сметка 787 има отстапување каде приходите сами ги проектираат, а сите
други приходи се во рамките на остварување.
Советникот Антонио Двојаковски побара објаснување за ставката 722.
Раководителот на Одделението за финансии и буџет Звонко Пекевски појасни дека по закон
немаат глоби, така е формулирана самата сметка, и се работи за административни такси за поднесоци,
каде и приходите се надминати.
Градоначалникот Драги Наџински постави прашање до Раководителот на Одделението за
финансии и буџет Звонко Пекевски дали е добро извршувањето на буџетот, односно побара генерално
оценување за доброто менаџирање на градоначалникот заедно со службите во Општината.
Раководителот на Одделението за финансии и буџет Звонко Пекевски објасни дека оваа
реализација на приходите покажува дека таа динамика значи реализирање на превземените обврски.
Реализацијата е поголема од 75%. Приходната страна на буџетот овозможува сервисирање на сите
обврски.
Советничката Јасминка Димовска побара објаснување за ставката 717 за специфини услуги.
Раководителот на Одделението за финансии и буџет Звонко Пекевски појасни дека специфични
услуги на ниво на потставка ги опфаќа комуналната такса за привремен престој, фирмарините,
комунална такса за регистрација на возила и комунална такса за улично осветлување, плус и
надоместокот за градежно земјиште. И овде има задоволителна реализација.
Советникот Антонио Двојаковски побара објаснување за расходниот дел за ставката 423,
тековни резерви и ставка 464.
Раководителот на Одделението за финансии и буџет Звонко Пекевски појасни дека во ставка
413 се предвидуваат средства за непредвидени расходи, како на пример елементарни непогоди,
доколку се јави потреба за таков непредвиден расход. За ставката 464, појасни дека се работи за
програма ГА, реализирани се средствата во посебниот дел, а се работи за буџетското учество за
проњектот Бизнис Инкубатор.,
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРАВНИ И ОПШТИ РАБОТИ, ОПШТИНА БЕРОВО
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Советникот Јован Матеничарски праша во кој процент се реализирани расходите.
Раководителот на Одделението за финансии и буџет Звонко Пекевски појасни дека расходите не
можат да бидат надминати. Некои бележат повисока стапка на реализација, некаде се врши измена и
дополнување, меѓутоа на ниво на ставка не може да има надминување, што не е случај со ниво на
потставка, каде може да има надминување.
Советникот Антонио Двојаковски постави прашање до градоначалникот за програмата за спорт
и рекреација, дали се доволни предвидените средства во буџетот, бидејќи тој смета дека се работи за
мала сума на пари.
Градоначалникот Драги Наџински појасни дека има можност да се направи поголема ставка,
меѓутоа досега имаат само лошо искуство со спортските клубови, бидејќи на нив им се доделуваат
пари, а тие не враќаат извештај за потрошените средства кон Општината како повратна информација.
Се даваат средства за меморијални турнири на младинските активи, а тие оставаат лични
трансакциски средства, а внесуваат барање од страна на спортско здружение. Од таа страна единствено
поорганизирани се Карневалот Ратевски Бамбурци, кои прават и своја програма.
Бидејќи никој не се јави за збор, Кварталниот извештај за извршувањето на буџетот на Општина
Берово за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2013 до 31.03.2013 година беше
ставен на усвојување.
Од присутните 15 советници, со 15 гласа ЗА, нема советници кои се ВОЗДРЖАНИ, нема
советници кои гласале ПРОТИВ, нема присутни советници кои не гласале, Советот го усвои
Кварталниот извештај за извршувањето на буџетот на Општина Берово за извештајниот период
(кумулативно) за квартал од 01.01.2013 до 31.03.2013 година.
3. Квартален извештај за извршувањето на буџетот на Општина Берово за извештајниот период
(кумулативно) за квартал од 01.01.2013 до 30.06.2013 година
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 3 од дневниот ред.
Бидејќи никој не се јави за збор, Кварталниот извештај за извршувањето на буџетот на Општина
Берово за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2013 до 30.06.2013 година беше
ставен на усвојување.
Од присутните 15 советници, со 15 гласа ЗА, нема советници кои се ВОЗДРЖАНИ, нема
советници кои гласале ПРОТИВ, нема присутни советници кои не гласале, Советот го усвои
Кварталниот извештај за извршувањето на буџетот на Општина Берово за извештајниот период
(кумулативно) за квартал од 01.01.2013 до 30.06.2013 година.
4. Годишен извештај за работа на ПС од ОН – Берово за 2012 година
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 4 од дневниот ред.
Беше повикан Командирот на ПС од ОН Берово Горан Тасевски. Тој да де појаснување дека
ефикасноста е околу 67% што е доста висока ефикасност на полициската станица во однос на другите
полициски станици. Со надворешната канцеларија заедно работат во откривањето на криминалитетот.
66% од кривичните дела целосно се расветлени, од кои најголем дек се кражби, но има и телесни
повреди, а има и семејно насилство со нанесување на телесни повреди. Во рамките на организираниот
криминалитет имаат 3 кривични дела и фатени се строителите кон кои е поднесена и кривична
пријава. Од економски криминалитет имаат 13 кривични дела. Од недозволена трговија со дрога имаат
17 прекршочни пријави. Во областа на јавниот ред и мир имаат регистрирано вкупно 115 пријави за
негово нарушување, од кои 129 се нарушители на јавниот ред и мир, каде се предизвикувало тепачки,
вознемирување на соседи, а 8 нарушувања од сторителите се под дејство на алкохол. При правењето на
извештајот, тој додаде дека за целокупното работење на ПС од ОН Берово имаат пофалба од
поранешниот началник на СВР Штип.
Советничката Виолета Димовска даде укажување дека има поплаки од туристи кои доаѓаат во
Берово дека има општо мислење во Општината дека ги казнуваат оние со туѓи регистарски таблички и
да избегнуваат секогаш казнување, за да не се создава одбивност кон Општината како туристичка
дестинација. Втора забелешка даде дека на почетокот на учебната година, се создава многу голем
метеж пред Основното Училиште „Дедо Иљо Малешевски“, со автомобили, пешаци, ученици. Додаде и
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дека од страна на маркетот Кит-Го нема тротоар. За овој проблем разговарале и на Советот на
родители и побара да им дозволат полициски службеници во тој период пред училиштето.
Командирот Горан Тасевски појасни во врска со првата забелешка дека тоа е општ проблем во
секој град во однос на граѓаните од другите Општини. Тие имаат добиено инструкции и стои и во
нивните оперативни планови колку што може повеќе да се амортизираат казните, меѓутоа
полициските службеници не смеат да добијат наредба да премижуваат на прекршоците. Доколку
возачот вози под дејство на алкохол или вози нерегистрирано возило, кое како такво го сметаат како
технички неисправно, не може а да не бидат казнети. За поситни прекршоци можат да ги амортизираат
казните. Тој посочи дека имаат групи од неколку луѓе, чии возила не се регистрирани, немаат секогаш
возачки дозволи, а се работи за луѓе кои откупуваат старо железо и им прават проблеми. Во однос на
втората забелешка тој појасни дека ќе се потруди полициски службеници да бидат лоцирани околу
училиштето, а во соработка со општинскиот инспектор за сообраќај ќе ги отстранат пропустите со
возилата. Во септември, како најкритично место, таму ќе има полициски службеници, вети Командирот
на ПС од ОН Горан Тасевски.
Градоначалникот Драги Наџински додаде дека од одреден број на граѓани се прават прекршоци
кои не ја почитуваат сообраќајната вертикална сигнализација. Помеѓу нашите сограѓани има такви кои
од инает ги испонижуваат и девалвираат полициските служби, но исто така прават и материјални
штети. Конкретно, се работи за паркирање на возила на Кејот на река Брегалница, каде се изведуваат
градежни активности, и тој чини многу пари, а е поставен знак за забрането паркирање на возила, за
тие личности треба да бидат превземени поконкретни мерки, бидејќи нарушувањата се само од едни
лица. Градоначалникот даде и втора забелешка, дека во раните утрински часови се случува да се најдат
скршени шишиња, наопаку завртени клупи и контејнери и слично.
Командирот Горан Тасевски рече дека ќе се потрудат околу заштитата на општинскиот имот, а
ќе се потрудат и ќе го засилат работењето, бидејќи тоа е и еден дел од нивната работа.
Советникот Јован Матеничарски даде забелешка дека по улицата „Маршал Тито“ се вози со
големи брзини, доколку треба да се постават и радари, за да се реши тој проблем.
Советничката Биљана Марковска праша кое е решението за вознемирувањето од гласната
музика која е до рани утрински часови и дали има такви пријави.
Командирот Горан Тасевски одговори дека во врска со брзото возење по „Маршал Тито“, биле
близу до решение за поставување на интелигентен сообраќаен знак, меѓутоа не им пуштиле средства, а
радар може да се постави и условно кажано, ќе бидат казнети доколку брзо возат. Во однос на гласната
музика, тој одговори дека јачината на гласноста се мери со фонометар за да се констатира прекршок, а
нивните фонометри не се баждарени бидејќи цената за еден апарат е доста висока. Тие можат да
реагираат со укажување, меѓутоа немаат врз основа на што да констатираат прекршок.
Советникот Влатко Вакански додаде дека не е само гласната музика проблем, туку поголеми
проблеми прават луѓето кои кршат шишиња и прават неред, а не се реагира од страна на полицијата.
Командирот Горан Тасевски објасни дека не можат секогаш да го покријат теренски и
с.Русиново, бидејќи службениците од ПС од ОН Берово ја покриваат и Општина Пехчево. Има соодветни
поднесоци, а полициските службеници излегуваат на терен и документираат со записници за нередите.
Полициските службеници често вршат обиколки и излегуваат на терен, меѓутоа од самите граѓани ја
нема некогашната соработка како порано. За овие 6 месеци, во однос на шестмесечниот извештај за
2013 година, командирот додаде дека нарушувањето на јавен ред и мир е намалено за 46%.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, Годишниот извештај за работа на ПС од ОН – Берово за
2012 година беше ставен на усвојување.
Од присутните 15 советници, со 15 гласа ЗА, нема советници кои се ВОЗДРЖАНИ, нема
советници кои гласале ПРОТИВ, нема присутни советници кои не гласале, Советот го усвои Годишниот
извештај за работа на ПС од ОН – Берово за 2012 година.
5. Извештај за работа на ПС од ОН – Берово за првото полугодие од 2013 година
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 5 од дневниот ред.
Бидејќи никој не се јави за збор, Извештајот за работа на ПС од ОН – Берово за првото полугодие
од 2013 година беше ставен на усвојување.
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРАВНИ И ОПШТИ РАБОТИ, ОПШТИНА БЕРОВО
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Од присутните 15 советници, со 15 гласа ЗА, нема советници кои се ВОЗДРЖАНИ, нема
советници кои гласале ПРОТИВ, нема присутни советници кои не гласале, Советот го усвои Извештајот
за работа на ПС од ОН – Берово за првото полугодие од 2013 година.
6. Годишен извештај за работата на ОСУ „Ацо Русковски“ – Берово во учебната 2012/2013 година
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 6 од дневниот ред.
Беше повикан директорот на ОСУ„Ацо Русковски“, Ефтим Гашчеовски. Бидејќи немаше прашања
околу годишниот извештај, директорот се објасни околу барањето на согласност за формирање на
паралелки, појаснувајќи дека во текстилната група годинава немаат запишани деца, додека во
туристичката струка квотата е пополнета од 30 деца. Како гимназија високо котираат на државно ниво.
Годишниот извештај содржи што имаат сработено. Во однос на гимназиските паралелки, бидејќи има
деца и од Пехчево, морало да формираат две паралелки од по 18 деца, бидејќи нема можност за
формирање на една паралелка од 36 деца. Директорот потенцираше дека важно за гимназијата е да
кога ќе се прави ребалансот да се обезбедат средства за препокривање на објектот.
Советникот Звонко Миовски праша дали угостителско-туристичката струка е добро покриена со
наставен кадар.
Директорот Ефтим Гашчеовски одговори дека целосно е покриен наставен кадар кој е стручен, а
резултат на тоа се и децата кои биле на пракса во Манастир и Аурора и тие биле презадоволни од
нивната добра обученост.
Советничката Биљана Марковска праша дали децата од Пехчево учат во Пехчево или во Берово?
Директорот Ефтим Гашчеовски одговори дека учат во Берово.
Советникот Дејан Пачемски праша дали има интерес деца од други општини да учат во Берово?
Директорот Ефтим Гашчеовски одговори дека нема, иако тие се обврзани да им подмират или
сместување или патни трошоци.
Советничката Биљана Марковска праша што превземаат со оние ученици кои одат во други
градови да учат, а планираат да имаат и нови насоки за да ги задржат учениците тука.
Директорот Ефтим Гашчеовски одговори дека тие секоја година нудат стручни насоки, како
замјоделска, туристичка, економска, меѓутоа имаат проблем со бројот на ученици, бидејќи се
намалуваат, а 30-40 деца секоја година одат настрана.
Советничката Јасминка Димовска праша дали ќе има економска струка.
Директорот Ефтим Гашчеовски одговори дека тие ја нудат, меѓутоа не се пријавуваат деца, а и
главниот проблем не е во стручното образование, туку во намалениот број на ученици.
Бидејќи никој не се јави за збор, Годишниот извештај за работата на ОСУ „Ацо Русковски“ –
Берово во учебната 2012/2013 година беше ставен на усвојување.
Од присутните 15 советници, со 15 гласа ЗА, нема советници кои се ВОЗДРЖАНИ, нема
советници кои гласале ПРОТИВ, нема присутни советници кои не гласале, Советот го усвои Годишниот
извештај за работата на ОСУ „Ацо Русковски“ – Берово во учебната 2012/2013 година.
7. Барање на согласност за формирање на паралелки од ОСУ „Ацо Русковски“ – Берово
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 7 од дневниот ред.
Бидејќи никој не се јави за збор, Барањето на согласност за формирање на паралелки од ОСУ
„Ацо Русковски“ – Берово беше ставено на усвојување.
Од присутните 15 советници, со 15 гласа ЗА, нема советници кои се ВОЗДРЖАНИ, нема
советници кои гласале ПРОТИВ, нема присутни советници кои не гласале, Советот го усвои Барањето
на согласност за формирање на паралелки од ОСУ „Ацо Русковски“ – Берово.
8. Годишен извештај за работата на ООУ„Дедо Иљо Малешевски“
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 8 од дневниот ред.
Беше повикан директорот на ООУ„Дедо Иљо Малешевски“, Кирил Стоиловски.
Советникот Звонко Миовски постави прашање до директорот до каде е стасана постапката со
отварањето на училишна кујна, бидејќи учениците одат по продавниците, јадат нездрава храна и тој е
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лично засегнат со тој проблем бидејќи и неговото дете е таму. Тој праша дали има соодветно лице кое
ќе работи со кујната и дали постои можност ако нема, тоа да биде направено од страна на кетеринг
служба.
Директорот Кирил Стоиловски одговори дека во подрачните училишта кујните работат бидејќи
наишле на разбирање таму, освен во с.Митрашинци. Во Берово досега двапати е распишан повик,
меѓутоа никој не се јавил. Тие ќе распишат и по трет пат, доколку има заинтересирани да работат со
училишната кујна, ќе има кујна.
Советничката Биљана Марковска постави прашање до директорот, во делот на материјално
техничките делови на училиштето, направена е пресметка, а не е наведено каде ќе се мени столаријата.
Во однос на неоправданите изостаноци, се гледа од извештајот дека изостаноците се рапидно
зголемени, и со кои педагошки мерки се справуваат со изостаноците. Исто така, во однос на екстерното
оценување, кои биле приговорите и кои биле повратните информации во врска со приговорите.
Директорот Кирил Стоиловски објасни дека ќе се менува металната столарија во предниот дел
на училиштето, за која столарија е направена предмер-пресметката и е аплицирано за истата, но од
Јапонската Влада немаат повратен одговор. Освен промената на столаријата, треба ѕидање на
гардероберите и оставата за физичко. Во однос на изостаноците, тоа се должи на 10-12 ученици кои
биле подолго време неоправдано отсутни, па затоа има и 6 ученици кои ја повторуваат годината. Од
нив двајца се неоценети ученици, кои моментално одат на испит деновиве. Едукација се врши
континуирана и на учениците, и на родителите, од страна на психологот во училиштето, за да имаат
претстава родителите и учениците за слабиот успех и отсуството. Приговор имало затоа што имало
разлика во оценката на ученик, кој имал пониска оцена од онаа добиената на екстерното тестирање.
Само 4 оценки не се совпаѓаат со екстерното тестирање и реално тоа покажува дека наставниците
добро ги ценат учениците.
Советникот Звонко Миовски предложи да се смени и фасадата на училиштето, кога веќе ќе се
менува столаријата.
Директорот Кирил Стоиловски одговори дека тоа и било планирано за 2013 годна, меѓутоа со
градежните активности околу Бизнис Инкубаторот, било неизводливо. Планирано е да се среди и
огради и игралиштето.
Советникот Антонио Двојаковски даде забелешка дека с.Митрашинци од прво до петто се 20
деца, а сите заедно ќе учат.
Директорот Кирил Стоиловски одговори дека по закон се комбинираат прво, второ и трето и
четврто и петто одделение и така ќе биде, по закон комбинирано.
Советникот Антонио Двојаковски праша и за с.Смојмирово, каде се наведени 14 деца, а 0
паралелки.
Директорот Кирил Стоиловски одговори дека прво и второ се комбинираат и четврто и петто.
Советникот Антонио Двојаковски праша дали е можно од с.Мирашинци да се спојат со
с.Будинарци, за да не се мешаат паралелките.
Директорот Кирил Стоиловски одговори дека одамна размислуваат и за тоа одлучува Советот.
Моментално не е изводливо, но во иднина ќе биде можно разгледувањето на прашањето. Тој трошок
паѓа на терет на државата, а не на општината, и се додека државниот буџет ги поддржува, не би било
убаво да ги делат.
Советничката Биљана Марковска се надоврза околу бројната состојба и бројот на паралелки,
каде се намалува бројот на ученици, а наставата се реализира од страна на 90 наставници константно.
Дали наставниците остануваат во исти број и дали тие имаат полн фонд на часови со разликата на
ученици.
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Директорот Кирил Стоиловски објасни дека наставниците немаат полн фонд на часови. Над 15
ученици е доволен број за формирање на ученици. Се распишува оглас за вработување за наставниците
кои конкурираат за толку часови за колку има потреба, иако не е полн фонд на часови. Не е можно
комбинирање на наставниците. Отсега натаму ќе гласи со неопределно работно време со неполн фонд
на часови и ќе распишуваат оглас за двопредметни наставници.
Градоначалникот Драги Наџински се надоврза на констатацијата на советничката Биљана
Марковска, со тоа дека наставната програма во одреден дел се зголемува со додавањето на новите
предмети, техника, етика на религија, информатика, така да со зголемен број на предмети, си останува
истиот број на наставници. Мора да се земе во предвиде дека кон сите наставници со неопределено
работно време не смее да се создаде технолошки вишок со неизбалансиран фонд на часови. Би било
поефтино заради греењето и заради електричната енергија.
Советникот Антонио Двојаковски даде забелешка дека за проекти како училиштето во с.Мачево
не треба да се троши енергија и за такви проекти нема оправданост.
Советникот Предраг Монев го праша Советникот Антонио Двојаковски на кој начин треба да ги
стимулираат луѓето од Мачево, ако не им направат училиште? Училиштето во Мачево, додаде, е
финансирано со средства од Владата на РМ, за поттикнување на развојот во руралните средини. Секоја
инвестиција која е во насока за развој на рурална средина тие ја поддржуваат. Просторијата може да се
користи и за други работи.
Градоначалникот Драги Наџински се надоврза дека зградата во која тие деца ја обавувале
претходно наставата е доста руинирана и спремна да се сруши, така да болката на родителите би била
неизмерна доколку настане некој инцидент во однос на тие 2.000.000,00 денари, затоа што такво нешто
е неспоредливо со праи. Зградата може да служи за повеќе намени, така да зградата не е непотребно
изградена и неоправдано. Објектот е толку ефтин што со неговото функционирање би спречило
полоши работи. Не треба да се создава негативна конотација дека советниците од СДСМ не сакаат да се
гради училиште во с.Мачево.
Советникот Антонио Двојаковски се дообјасни дека не се тие против, туку само сакаат да бидат
запознаени.
Директорот Кирил Стоиловски додаде само дека за во иднина треба да имаат во предвид во
с.Будинарци да се направи сончев колектор за да заштедат на енергија.
Бидејќи никој не се јави за збор, Годишниот извештај за работата на ООУ„Дедо Иљо
Малешевски“ беше ставен на усвојување.
Од присутните 15 советници, со 14 гласа ЗА, нема советници кои се ВОЗДРЖАНИ, нема
советници кои гласале ПРОТИВ, нема присутни советници кои не гласале, Советот го усвои Годишниот
извештај за работата на ООУ„Дедо Иљо Малешевски“.
Од гласањето беше отсутен советникот Предраг Монев.
9. Барање на согласност за формирање на паралелки од ООУ„Дедо Иљо Малешевски“
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 9 од дневниот ред.
Бидејќи никој не се јави за збор, Барањето на согласност за формирање на паралелки од
ООУ„Дедо Иљо Малешевски“ беше ставено на усвојување.
Од присутните 15 советници, со 14 гласа ЗА, нема советници кои се ВОЗДРЖАНИ, нема
советници кои гласале ПРОТИВ, нема присутни советници кои не гласале, Советот го усвои Барањето
на согласност за формирање на паралелки од ООУ„Дедо Иљо Малешевски“.
Од гласањето беше отсутен советникот Предраг Монев.
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10. Годишен извештај за работата на ОУ „Никола Петров Русински“, с.Русиново, Берово за учебната
2012/2013 година
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 10 од дневниот ред.
Беше повикана директорката на ОУ„Никола Петров Русински“, Лилјана Буровска.
Советникот Звонко Миовски даде пофалба за добро изготвен и квалитетно изготвен извештај.
Советничката Биљана Марковска исто така додаде дека е квалитетно направен и само во овој
извештај се дадени табели за споредба на оценките помеѓу оценувањето од наставници и екстерното
тестирање. Таа постави прашање со што ја наградуваат дисциплината.
Директорката Лилјана Буровска објасни дека на тој начин ја подобруваат дисциплината и со
такви активности за наградување, само ги мотивираат учениците. Се работи за скромни награди
според можностите на училиштето, меѓутоа сепак дава резултат. Се работи за дел од развојната
програма.
Бидејќи никој не се јави за збор, Годишниот извештај за работата на ОУ „Никола Петров
Русински“, с.Русиново, Берово за учебната 2012/2013 година беше ставено на усвојување.
Од присутните 15 советници, со 15 гласа ЗА, нема советници кои се ВОЗДРЖАНИ, нема
советници кои гласале ПРОТИВ, нема присутни советници кои не гласале, Советот го усвои Годишниот
извештај за работата на ОУ „Никола Петров Русински“, с.Русиново, Берово за учебната 2012/2013
година.
11. Барање на согласност за формирање на паралелки од ОУ „Никола Петров Русински“
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 11 од дневниот ред.
Бидејќи никој не се јави за збор, Барањето на согласност за формирање на паралелки од ОУ
„Никола Петров Русински“ беше ставено на усвојување.
Од присутните 15 советници, со 15 гласа ЗА, нема советници кои се ВОЗДРЖАНИ, нема
советници кои гласале ПРОТИВ, нема присутни советници кои не гласале, Советот го усвои Барањето
на согласност за формирање на паралелки од ОУ „Никола Петров Русински“ беше ставено на
усвојување.
12. Тримесечен извештај на ЈПКР „Услуга“ – Берово за 2013 година
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 12 од дневниот ред.
Беше повикан директорот на ЈПКР „Услуга“-Берово, Љупчо Дракалски. Тој објасни дека овој
извештај не е обврзен да помине на Совет, а наскоро ќе биде доставен и Шестмесечен извештај на ЈПКР
„Услуга“-Берово, откако ќе помине на Надзорен и Управен одбор.
Советникот Антонио Двојаковски го праша директорот од каде се зголемени трошоците и
намалени приходите од продажба, бидејќи очигледно е дека ситуацијата е прикажана со загуба.
Директорот Љупчо Дракалски објасни дека се работи за тримесечен извештај за прв квартал во
кој е зимен период и не може точната ситуација да биде направена на финансиското работење.
Приходите се намалени од едноставна причина што Белема ланската година правела определен
приход, а сега не работи и поради намалувањето на корисници, Манастир сами си имаат направено
систем за снабдување со вода, така да корисниците се намалуваат, а од таму и приходите. Трошоците се
зголемени.
Советникот Антонио Двојаковски праша на што се сведува разликата во приходите за
механизација.
Директорот Љупчо Дракалски објасни дека механизацијата ја користат за одржување на
канализационен, водоводен систем и за цврст отпад. Тука останува да се вршат услуги кои преку зимен
период ги зголемуваат разликите.
Советникот Антонио Двојаковски праша на што се должи разликата во чистота и градско
зеленило?
Директорот Љупчо Дракалски објасни дека градско зеленило за физички лица изнесува 30
денари, а паушално се плаќа за фирмите. Ако се намалат корисниците, се намалуваат и средствата.
Оние кои не живеат тука доставуваат барање за ставање во мирување на 6 месеци или на година.
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Советникот Антонио Двојаковски праша за приходите од работна рака, какви приходи се
подразбираат под таа ставка?
Директорот Љупчо Дракалски објасни дека тоа се барања од извршени приватни интервенции,
кога вработените одат на повик кај приватни лица. Највеќе од загубите што се направени се од
пречистителната станица за отпадни води, која прави трошок, а не и приходи.
Советникот Јован Матеничарски додаде дека многу имаат системи за наводнување преку
бушотини во канализацијата. Дали тука може да се најде решение како да се наплаќа?
Директорот Љупчо Дракалски објасни дека имаат регистрирано колкава е таа количина на вода,
просекот се зема на годишно ниво и средниот просек и се калкулира. Средната вредност се фактурира.
Тие сметаат дека ќе им биде поефтино ако сами си направат бушотини, меѓутоа и за тоа е потребно
посебни документи, па може да излезат и поскапи, бидејќи се троши и струја и не е толку ефтино.
Градоначалникот Драги Наџински додаде дека ЈПКР„Услуга“-Берово плаќа и заостанати
долгови, за кои има склучено договор со УЈП и затоа се јавуваат зголемени расходи.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, Тримесечниот извештај на ЈПКР „Услуга“ – Берово за 2013
година беше ставен на усвојување.
Од присутните 15 советници, со 13 гласа ЗА, 2 советници се ВОЗДРЖАНИ, нема советници кои
гласале ПРОТИВ, нема присутни советници кои не гласале, Советот го усвои Тримесечниот извештај на
ЈПКР „Услуга“ – Берово за 2013 година.
13.
Предлог-Одлука за прифаќање на иницијатива за постапка за изработка на ЛУПД за
хотелски комплекс на КП 7023/1, 7024 и 7025 КО Берово
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 13 од дневниот ред.
Раководителот на Одделението за градежништво и урбанизам Мишо Догазански објасни дека се
работи за барање од странка, за на влезот од с.Русиново. Се работи за државни парцели, а парцелата на
странката опфаќа повеќе од 70% од парцелата, што значи изводливо е од државното земјиште.
Советникот Предраг Монев праша за кој инвеститор се работи.
Раководителот Мишо Догазански објасни дека лицето е од Скопје, дури ни тој не го знае,
меѓутоа се работи за сместувачки капацитет и производствен капацитет, најверојатно за рибарник.
Бидејќи никој не се јави за збор, Предлог-Одлуката за прифаќање на иницијатива за постапка за
изработка на ЛУПД за хотелски комплекс на КП 7023/1, 7024 и 7025 КО Берово беше ставена на
усвојување.
Од присутните 15 советници, со 15 гласа ЗА, нема советници кои се ВОЗДРЖАНИ, нема
советници кои гласале ПРОТИВ, нема присутни советници кои не гласале, Советот ја усвои ПредлогОдлуката за прифаќање на иницијатива за постапка за изработка на ЛУПД за хотелски комплекс на КП
7023/1, 7024 и 7025 КО Берово.
14. Предлог-Одлука за промена на наслов на урбанистички план во тек на донесување
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 14 од дневниот ред.
Раководителот Мишо Догазански објасни дека законот е променет и затоа не може да стои
измена на генерален план, туку на секои десет години мора да се менува генералниот план. Сите
одлуки што важат, за да не се донесуваат посебни одлуки, треба да се наведе дека тоа важи за сите
одлуки и согласности кои ќе важат за генералниот план. Од Министерството за транспорт и врски
имаме укажување за промена на насловот, кое е и единствената промена.
Бидејќи никој не се јави за збор, Предлог-Одлуката за промена на наслов на урбанистички план
во тек на донесување беше ставена на усвојување.
Од присутните 15 советници, со 15 гласа ЗА, нема советници кои се ВОЗДРЖАНИ, нема
советници кои гласале ПРОТИВ, нема присутни советници кои не гласале, Советот ја усвои ПредлогОдлуката за промена на наслов на урбанистички план во тек на донесување.
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15. Предлог-Одлука за утврдување приоритет на проект за учество на јавен повик за користење
на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2013 година за
мерка 321
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 15 од дневниот ред.
Советникот Звонко Миовски се надоврза дека и покрај тоа што побарале одредена проектна
документација, не им била доставена.
Градоначалникот Драги Наџински додаде дека тие точки биле и на претходната седница, а не
биле изгласани. Проектната документација е изготвена и со неа ќе се аплицира, бидејќи самата АФПЗРР
ни дава можност да аплицираме, но ни бара и доставување на одлуките од Советот. Во програмите не се
ставени предлозите бидејќи е сметано дека како општина не сме подготвени да ги исфинансираме, а не
сме знаеле дека АФПЗРР ќе додаде такви мерки за кои ќе можеме да аплицираме. Овие проекти немаат
финансиски импликации во буџетот на Општината, и доколку ги земеме тие средства од агенцијата,
тогаш не треба да задирнуваме во буџетот на агенцијата. Тоа на што се повикува советникот Звонко
Миовски е неосновано, а ние сме должни кон агенцијата да поднесеме комплетна документација, но не
ни гарантира дали ќе ни бидат одобрени проектите или не. Се работи за нови мерки, а ние како
локална самоуправа треба да се обидеме да ги добиеме тие средства, бидејќи не задирнува во ниедна
програма, ниту во општинскиот буџет.
Советникот Предраг Монев се надоврза на дискусијата, додавајќи дека изговорот на советникот
Звонко Миовски е сувопарен изговор. Се работи за средства кои не задирнуваат во буџетот на Општина
Берово и финансиската конструкција на проектот нема да донесе никаква разлика на нивното мислење.
Тој потсети дека координаторот на советничката група на СДСМ рекол дека за нив сите донации се
добредојдени, па според тоа ги повика да имаат сите заедно чувство и да се надмине политичкиот
реваншизам, за да може да се искористат сите средства кои државата ги дава, а кои не задирнуваат во
општинскиот буџет, бидејќи, сите грантови треба да бидат искористени.
Градоначалникот Драги Наџински додаде дека ако е во прашање финансиската конструкција на
проектот, се работи за 19.000.000,00, од кои Беровско Езеро чини 6.000.000,00, а регионалниот пат чини
13.000.000,00. Финансиската конструкција е направена од друга институција и немаат надлежност да
задирнуваат во тој буџет.
Советникот Антонио Двојаковски се надоврза дека тука се доаѓа сепак до политичкиот дел.
Додаде дека тие две точки веќе ги гледале, им било дадено ветување дека ќе добијат проектна
документација за да ја разгледаат како советници, но не ја добиле. Макар и политика да е, смета дека не
се тие тие кои ќе ги форсираат седниците, а од страна на Општината да нема никаква комуникација. Тој
надополни дека како координатор на советничката група на СДСМ, не го има променето мислењето и
ставот.
Советникот Предраг Монев им постави прашање на советничката група на СДСМ кој став треба
да се преиспитува, бидејќи сепак се работи за средства кои ни ги дава државата и или се бира
добивката или се одбира загуба. Тој додаде дека сите биле повикани од страна на градоначалникот,
посочувајќи им на тие проекти и сите заедно донеле заклучок дека ќе ги прифатат средствата од
државата, значи сепак постоела координација и соработка. Тоа што тие ќе го видат проектот пред нив,
воопшто нема да смени ништо.
Градоначалникот Драги Наџински додаде дека од негова страна се е објаснето. Се работи за
потполно иста постапка и на исти начин и во исто време се аплицира. И тој постави прашање до
советничката група на СДСМ зашто не им сметало да ги усвојат урбанистичките планови, иако и за нив
немало проектна документација, а овие не ги гласаат, со изговор дека нема проектна документација.
Тој додаде дека со тоа тие не гласаат против него, бидејќи таквиот нивни став а него е олеснување, туку
гласаат против граѓаните и против Општината, бидејќи тие всушност седнале на тие столови за да
гласаат против граѓаните, а не за нив. Според него, водат неисправна политика, усвојувајќи ја едната
одлука, а другите две не, вадејќи се на сувопарни оправдувања од нивна страна.
Советничката Јасминка Димовска се надоврза дека програмата опфаќа повеќе мерки, зошто
мора да бидат баш тие предложените две? Кој ги избрал баш тие две?
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Градоначалникот Драги Наџински објасни дека веќе имаат склучено меморандум за соработка
со Пела која им проектира за патишта и улици и затоа се скратува процесот бидејќи времето било
кратко, па на тој начин е скратена постапката, а времето не е доволно за да се изготви проект.
Советничката Јасминка Димовска се надоврза дека може и мостот на Ратево можело да се стави.
Градоначалникот Драги Наџински објасни дека за тоа веќе е направена проектна
документација, и за Трите Реки е веќе аплицирано.
Советничката Благица Русковска се надоврза дека средствата од државата треба да се
искористат.
Советникот Предраг Монев праша дали постои некој друг регионален пат кој не е направен,
освен тој? Доколку градоначалникот одлучи да го направи тој пат, ќе го направи со средствата од
неговата ставка. Зашто тие средства да не бидат искористени од ставката на градоначалникот за некои
други улици, туку да дојде ред да се користат за нешто за што државата дава пари?
Советникот Јован Матеничарски додаде дека патот кај Митрашинци не е приоритет, ниту
осветлувањето на Беровско Езеро е. Туристи на Беровско Езеро нема заради водата, а не поради
осветлувањето, бидејќи таму нема вода и канализација по викендиците.
Беше дадена пауза од 10 минути.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, Предлог-Одлуката за утврдување приоритет на проект за
учество на јавен повик за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот
развој за 2013 година за мерка 321 беше ставена на усвојување.
Од присутните 15 советници, со 7 гласа ЗА, 8 се ВОЗДРЖАНИ, нема советници кои гласале
ПРОТИВ, нема присутни советници кои не гласале, Советот не ја усвои Предлог-Одлуката за
утврдување приоритет на проект за учество на јавен повик за користење на средства од Програмата за
финансиска поддршка на руралниот развој за 2013 година за мерка 321.
16. Предлог-Одлука за давање на согласност за намената на инвстицијата и за обезбедените
средства за реализација на Проекти од јавен повик за користење на средства од Програмата за
финансиска поддршка на руралниот развој за 2013 година мерка 321 на Општина Берово
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 16 од дневниот ред.
Бидејќи никој не се јави за збор, Предлог-Одлуката за давање на согласност за намената на
инвестицијата и обезбедените средства за реализација на Проекти од јавен повик за користење на
средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2013 година мерка 321 на
Општина Берово беше ставена на усвојување.
Од присутните 15 советници, со 7 гласа ЗА, 8 ВОЗДРЖАНИ, нема советници кои гласале ПРОТИВ,
нема присутни советници кои не гласале, Советот не ја усвои Предлог-Одлуката за давање на
согласност за намената на инвестицијата и обезбедените средства за реализација на Проекти од јавен
повик за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2013
година мерка 321 на Општина Берово.
17. Предлог-Одлука за утврдување приоритет на проект за учество на јавен повик за користење на
средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2013 година за мерка
323
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 18 од дневниот ред.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, Предлог-Одлуката за утврдување приоритет на проект за
учество на јавен повик за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот
развој за 2013 година за мерка 323 беше ставена на усвојување.
Од присутните 15 советници, со 7 гласа ЗА, 8 се ВОЗДРЖАНИ, нема советници кои гласале
ПРОТИВ, нема присутни советници кои не гласале, Советот не ја усвои Предлог-Одлуката за
утврдување приоритет на проект за учество на јавен повик за користење на средства од Програмата за
финансиска поддршка на руралниот развој за 2013 година за мерка 323.
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18. Предлог-Одлука за давање на согласност за намената на инвстицијата и за обезбедените
средства за реализација на Проекти од јавен повик за користење на средства од Програмата за
финансиска поддршка на руралниот развој за 2013 година мерка 323 на Општина Берово
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 19 од дневниот ред.
Бидејќи никој не се јави за збор, Предлог-Одлуката за давање на согласност за намената на
инвестицијата и обезбедените средства за реализација на Проекти од јавен повик за користење на
средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2013 година мерка 323 на
Општина Берово беше ставена на усвојување.
Од присутните 15 советници, со 7 гласа ЗА, 8 ВОЗДРЖАНИ, нема советници кои гласале ПРОТИВ,
нема присутни советници кои не гласале, Советот не ја усвои Предлог-Одлуката за давање на
согласност за намената на инвестицијата и обезбедените средства за реализација на Проекти од јавен
повик за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2013
година мерка 323 на Општина Берово.

19. Предлог-Одлука за финансиско учество во изработка на измена на Деталниот урбанистички
план за индустриска зона во Берово – Урбан Блок 2
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 20 од дневниот ред.
Претходно беше повикан Раководителот на Одделението за градежништво и урбанизам Мишо
Догазански. Тој објасни дека финансиите прибавени се дефинирани во одлуката и од ажурираната
геодетска подлога. За делот кај Алкалоид е отпочната постапка, финансирањето е дозволено и од
приватни лица, и тоа мора да биде со договор за финансирање, за да ревизијата има увид за која намена
се приберени и исплатени истите средства. За да се направи договор, мора да донесе одлука Советот
дека се согласува и приватни лица да финансираат, за да може да бидат и побрзо изработени
финансиските планови.
Бидејќи никој не се јави за збор, Предлог-Одлуката за финансиско учество во изработка на
измена на Деталниот урбанистички план за индустриска зона во Берово – Урбан Блок 2 беше ставена на
усвојување.
Од присутните 15 советници, со 15 гласа ЗА, нема советници кои се ВОЗДРЖАНИ, нема
советници кои гласале ПРОТИВ, нема присутни советници кои не гласале, Советот ја усвои ПредлогОдлуката за финансиско учество во изработка на измена на Деталниот урбанистички план за
индустриска зона во Берово – Урбан Блок 2.
20. Барања од институции и граѓани
-1.Барање од Либерална Демократска Партија
Да се достави до Одделението за комунални дејности, за тие да постапат по барањето и да достават
одговор до барателот.
-2.Барање од Владо Димовски
-Да се поднесе барање до Одделението за градежништво и урбанизам, затоа што барањето е
некомплетно.
-3.Барање од Ружински Васко
-Одобрени 3.000,00 денари.
-4.Барање од група граѓани на улица „Даме Груев“
-Да се достави барањето до Одделението за комунални дејности и до Одделението за
инспекциски работи-до Инспекторот за комунални дејности, за тие да постапат по барањето и да
достават одговор до барателите.
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-5.ЈЗУ-Центар за јавно здравје Кочани
-Да се стави за наредна седница како точка на дневен ред Предлог-Решение за формирање на совет за
јавно здравје на Општина Берово.
-6.Барање за ослободување од плаќање на улично осветлување од Ванчо Пеловски
-Советот на Општина Берово има донесено Одлука за определување на населени места во Општина
Берово каде нема јавно осветлување со бр.07-2236/1 од 07.11.2012 година, во која се наведени
определените населени места кои се ослободени од плаќање на улично осветлување. Според Одлуката,
месноста која ја има споменато во барањето, не влегува во населените места кои се ослободени од
плаќање на јавното осветлување, па во согласност на Одлуката, барањето за ослободување од плаќање
на улично осветлување е одбиено.
-7.Синдикат при ЈПКР„Услуга“-Берово
-Формирано е работно тело во чиј состав се:
-Раководителот на Одделението за комунални дејности Славчо Муртовски,
-Советниците Влатко Вакански, Дејан Пачемски од советничката група на ВМРО-ДПМНЕ,
-Советниците Јован Матеничарски и Антонио Двојаковски од советничката група на Сојузот за
иднината
Работното тело нема да има правен основ да изготвува санкции, туку да одржат координативен
состанок со директорот на ЈПКР „Услуга“-Берово, за да се изнајде решение за состојбата во која се наоѓа
ЈПКР.
-8.Барање од Горан Симевски за спонзорство
-Барањето е доставено одамна, и се смета за поминато поради дадениот датум во него, а и по основ на
Правилникот за доделување на средства, истото е одбиено.
-9.Барање од Бранко Пехчевски за надомест на штета
-Одбиено барање поради некомплетна документација.
-10.Финансиски Извештаи од политички партии
-За наредна седница да се стави како точка на дневен ред Предлог-Одлука за определување и исплата
на изборните трошоци на организаторите на изборната кампања за локалните избори 2013 година во
Општина Берово.
21. Советнички иницијативи и прашања.
*Градоначалникот Драги Наџински посочи дека е формирана Комисија за проценка на елементарни
непогоди и штети, а членовите во истата од Сојузот за иднината и од СПМ не доаѓаат на состаноците.
До Комисијата имало поднесени 40 барања од граѓани за непогоди, но тие нити доаѓаат нити
Комисијата може да излезе на терен. Бидејќи Комисијата не функционира, да се сменат членовите и да
се назначат нови, кои ќе си ја вршат својата работа.
-За следна седница да се стави на дневен ред Одлука за разрешување на членови и Одлука за
именување на членови на Комисијата за проценка на елементарни непогоди и штети.
*Советникот Звонко Миовски постави прашање, по иницијатива на граѓани, каква е состојбата со ФК
Малеш.
-Градоначалникот Драги Наџински појасни дека ФК Малеш е граѓанско здружение на граѓани кое има
свој претседател и таму да се обратат за да им кажат дали и како функционира. Тој лично уште нема
добиено писмен акт како извештај за досега доделуваните финансиски средства на нив.
*Советничката Јасминка Димовска праша дали ќе има Форуми во заедницата.
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРАВНИ И ОПШТИ РАБОТИ, ОПШТИНА БЕРОВО

Page 14

ЗАПИСНИК ОД 4.ТА РЕДОВНА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА
БЕРОВО
-Градоначалникот Драги Наџински појасни дека Форумите во заедницата влегле како статутарна
обврска на Општина Берово. Претходната година требало да има, меѓутоа советниците не отишле по
месните заедници за да се види на лице место каде треба да се алоцираат средствата, па затоа тој сам ги
средувал работите. Тој додаде дека им стои на советниците на располагање доколку тие дадат некоја
иницијатива, тој би ја прифатил. Во најскоро време се очекува преку проектот Здрава и чиста река
Брегалница да се изнајдат проекти, да се најде ментор на форумот и да се одржат две сесии за да се
одлучи што да се направи со фекалиите од река Брегалница, како и изградба на фекална канализација
во с.Мачево.
Дневниот ред беше исцрпен, а со тоа 4.тата седница беше завршена во 14:48 часот.

Бр.07-1938/1
25.09.2013 година
Берово

Записничар
Зорица Ризовска
----------------------------------

Претседател на Совет
Јован Матеничарски
М.П.

----------------------------------

(потпис)
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