ЗАПИСНИК ОД 5.ТА РЕДОВНА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА
БЕРОВО
ЗАПИСНИК
ОД 5.ТА РЕДОВНА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА БЕРОВО ОДРЖАНА НА ДЕН 25.09.2013
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, Директорот на ОСУ„Ацо
Русковски“ Ефтим Гашчеовски, педагогот Руменка Нинчовска од ООУ„Дедо Иљо Малешевски“,
Директорката на ОУ„Никола Петров Русински“ Лилјана Буровска и Директорот на ЈПКР „Услуга“ Љупчо
Дракалски.
Претседателот на Советот Јован Матеничарски се изјасни дека од тековната седница почнува да
дејствува во советничката група на Сојузот за иднината.
За работата на Советот на оваа седница, претседателот на Советот Јован Матеничарски го
предложи следниот:

ПРЕДЛОГ-ДНЕВЕН РЕД:
1.Усвојување на Записник од 4-та седница на Советот на Општина Берово;
2.Предлог-Изменување и дополнување на Буџетот на Општина Берово за 2013 година;
3.Предлог-Одлука за кофинансирање на проект од програмата „План за управување со речниот
слив на Р.Брегалница“;
4.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;
5.Предлог-Одлука за давање на согласност за намената на инвестицијата 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;
6. 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;
7. Предлог-Одлука за давање на согласност за намената на инвестицијата 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;
8.Годишна Програма за работа на ООУ „Дедо Иљо Малешевски“-Берово за учебната 2013/2014
година;
9.Годишна Програма за работа на ООУ „Никола Петров Русински“-с.Русиново за учебната
2013/2014 година;
10.Годишна Програма за работа на ОСУ„Ацо Русковски“-Берово за учебната 2013/2014 година;
11.Годишен извештај за работа на ОЈУДГ „23-ти Август“- Берово за 2012/2014 година;
12.Годишна Програма за работа на ОЈУДГ „23-ти Август“ - Берово за 2013/2014 година;
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13.Шестмесечен извештај за работа и Финансиски извештај на ЈПКР „Услуга“ Берово за 2013
година;
14.Предлог-Програма за измена на Програмата за уредување на градежно земјиште на Општина
Берово за 2013 година;
15.Предлог-Одлука за определување и исплата на надоместок за изборните трошоци на
организаторите на изборната кампања за локалните избори 2013 година во Општина Берово;
16.Извештај за работа на овластен комунален инспектор за периодот од 01.01.2013 до 30.06.2013
година;
17.Извештај за работа на овластен инспектор за сообраќај и локални патишта на Општина
Берово за периодот од 01.01.2013 до 30.06.2013 година;
18.Извештај за работа на овластен општински инспектор за образование и спорт за периодот од
01.01.2013 до 30.06.2013 година;
19.Извештај за работа на овластен урбанистички и градежен инспектор за периодот од
17.08.2012 до 30.06.2013 година;
20.Предлог-Решение за формирање на Совет за јавно здравје и определување на членови на
подрачјето на Општина Берово;
21.Барање позитивно мислење за училишнa екскурзија на ООУ „Никола Петров Русински“ с.Русиново;
22.Барање на позитивно мислење за училишна екскурзија на ООУ „Дедо Иљо Малешевски“Берово;
23.Предлог-Одлука за начин и услови за користење на сала за спортски активности „Македонски
бранители“- Берово со Предлог-Ценовник;
24.Барања од институции и граѓани;
25.Советнички иницијативи и прашања.
Претседателот на Советот отвори расправа по предложениот дневен ред.
Советникот Антонио Двојаковски предложи точките 4, 5, 6 и 7 да бидат симнати од дневен ред.
Се водеше кратка дискусија од страна на Градоначалникот Драги Наџински, советничката група на
ВМРО-ДПМНЕ и советничката група на Сојузот за иднината за важноста на одлуките за давање на
согласности и утврдување на приоритет, меѓутоа дискусијата не го промени ставот на советничката
група на Сојузот за иднината да бидат симнати од дневен ред.
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, без предложените точки под
реден број 4, 5, 6 и 7:

Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1.Усвојување на Записник од 4-та седница на Советот на Општина Берово;
2.Предлог-Изменување и дополнување на Буџетот на Општина Берово за 2013 година;
3.Предлог-Одлука за кофинансирање на проект од програмата „План за управување со речниот
слив на Р.Брегалница“;
4.Годишна Програма за работа на ООУ „Дедо Иљо Малешевски“-Берово за учебната 2013/2014
година;
5.Годишна Програма за работа на ООУ „Никола Петров Русински“-с.Русиново за учебната
2013/2014 година;
6.Годишна Програма за работа на ОСУ„Ацо Русковски“-Берово за учебната 2013/2014 година;
7.Годишен извештај за работа на ОЈУДГ „23-ти Август“- Берово за 2012/2014 година;
8.Годишна Програма за работа на ОЈУДГ „23-ти Август“ - Берово за 2013/2014 година;
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9.Шестмесечен извештај за работа и Финансиски извештај на ЈПКР „Услуга“ Берово за 2013
година;
10.Предлог-Програма за измена на Програмата за уредување на градежно земјиште на Општина
Берово за 2013 година;
11.Предлог-Одлука за определување и исплата на надоместок за изборните трошоци на
организаторите на изборната кампања за локалните избори 2013 година во Општина Берово;
12.Извештај за работа на овластен комунален инспектор за периодот од 01.01.2013 до 30.06.2013
година;
13.Извештај за работа на овластен инспектор за сообраќај и локални патишта на Општина
Берово за периодот од 01.01.2013 до 30.06.2013 година;
14.Извештај за работа на овластен општински инспектор за образование и спорт за периодот од
01.01.2013 до 30.06.2013 година;
15.Извештај за работа на овластен урбанистички и градежен инспектор за периодот од
17.08.2012 до 30.06.2013 година;
16.Предлог-Решение за формирање на Совет за јавно здравје и определување на членови на
подрачјето на Општина Берово;
17.Барање позитивно мислење за училишнa екскурзија на ООУ „Никола Петров Русински“ с.Русиново;
18.Барање на позитивно мислење за училишна екскурзија на ООУ „Дедо Иљо Малешевски“Берово;
19.Предлог-Одлука за начин и услови за користење на сала за спортски активности „Македонски
бранители“- Берово со Предлог-Ценовник;
20.Барања од институции и граѓани;
21.Советнички иницијативи и прашања.
Од присутните 15 советници, со 8 гласа ЗА, нема советници кои се ВОЗДРЖАНИ, 7 ПРОТИВ, нема
присутни советници кои не гласале, Советот го усвои предложениот ДНЕВЕН РЕД со измените за
работа на 5.тата редовна седница.
1.Усвојување на Записник од 4-та седница на Советот на Општина Берово
Претседателот на Советот отвори расправа по 1.та точка од дневниот ред.
Советникот Предраг Монев даде забелешка на Записникот од 4.тата седница да се тргне пасусот на
стр.12 каде е кажано дека тој ја напушта седницата и се враќа после паузата, бидејќи смета дека е
непотребно да стои во записникот.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, Записникот од 4.тата седница на Советот на Општина
Берово со забелешката на советникот Предраг Монев 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 4.тата седница на Советот на Општина Берово.
2.Предлог-Изменување и дополнување на Буџетот на Општина Берово за 2013 година
Претседателот на Советот отвори расправа по 2.та точка од дневниот ред.
Беше повикан Раководителот на Одделението за финансии и буџет Звонко Пекевски. Тој објасни
дека потребата за ребаланс на буџетот на Општина Берово не е зголемување на буџетот и барање на
нови средства, туку се работи за прераспределба на средствата кои треба да ги добијат од АФПЗРР.
Некои ставки имплицираат зголемување на приходите, а со тоа и зголемување на расходите.
Пренамената е направена таму каде што има создадени обврски кои треба да бидат измирени со
средствата од тие ставки каде што не се потрошени парите. Зголемени се обврските по основ на
консултантските услуги, правни услуги за адвокати, потребни се средства за стратегијата за енергетска
ефикасност. Тој појасни дека има зголемување и во програмата Ј3, во делот на улично осветлување, за
да може до крајот на тековната година да бидат измирени обврските за јавното осветлување. Исто така
појасни дека се зголемени средствата во ЕА, капитални трошоци, поради потребата со законот за
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инспекциски надзор да бидат инсталирани уписници за кои мора да се надгради електронскиот систем,
кои средства мора да се исплатат на МБС за инсталирање на софтверот.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, Предлогот за изменување и дополнување на Буџетот на
Општина Берово за 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 Предлогот
за изменување и дополнување на Буџетот на Општина Берово за 2013 година.
Советникот Предраг Монев најави дека ја напушта седницата поради итни и неодложни работни
обврски.
3.Предлог-Одлука за кофинансирање на проект од програмата „План за управување со
речниот слив на Р.Брегалница“
Претседателот на Советот отвори расправа по 3.та точка од дневниот ред.
Бидејќи никој не се јави за збор, Предлог-Одлуката за кофинансирање на проект од програмата
„План за управување со речниот слив на Р.Брегалница“ беше ставена на усвојување.
Од присутните 14 советници, со 14 гласа ЗА, нема советници кои се ВОЗДРЖАНИ, нема
советници кои гласале ПРОТИВ, нема присутни советници кои не гласале, Советот ја усвои ПредлогОдлуката за кофинансирање на проект од програмата „План за управување со речниот слив на
Р.Брегалница“.
4.Годишна Програма за работа на ООУ „Дедо Иљо Малешевски“-Берово за учебната
2013/2014 година
Претседателот на Советот отвори расправа по 4.та точка од дневниот ред.
Советничката Биљана Марковска посочи на неколку забелешки низ годишната програма кои
треба да бидат отстранети, а се однесуваат на технички грешки при изготвувањето на програмата. Таа
појасни дека програмата е копирана од претходната година, има пропусти во изготвувањето на
програмата, па дури и техничките грешки не се поправени кои претходно ги имало. Доставена е
исправка која се однесува само на бројот на ученици, а не се направени исправки онаму каде што имаат
грешки.
Претседателот Јован Матеничарски побара од претставничката на ООУ „Д.И.М.“ да ги направат
потребните корекции во програмата и за следната седница да ја достават корегирана до Советот на
Општината.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, Годишната Програма за работа на ООУ „Дедо Иљо
Малешевски“-Берово за учебната 2013/2014 година беше ставена на усвојување.
Од присутните 14 советници, со 14 гласа ЗА, нема советници кои се ВОЗДРЖАНИ, нема
советници кои гласале ПРОТИВ, нема присутни советници кои не гласале, Советот ја усвои Годишната
Програма за работа на ООУ „Дедо Иљо Малешевски“-Берово за учебната 2013/2014 година.
Од гласањето беше отсутен советникот Предраг Монев.
5.Годишна Програма за работа на ООУ „Никола Петров Русински“-с.Русиново за учебната
2013/2014 година
Претседателот на Советот отвори расправа по 5.та точка од дневниот ред.
Бидејќи никој не се јави за збор, Годишната Програма за работа на ООУ „Никола Петров
Русински“-с.Русиново -Берово за учебната 2013/2014 година беше ставена на усвојување.
Од присутните 14 советници, со 14 гласа ЗА, нема советници кои се ВОЗДРЖАНИ, нема
советници кои гласале ПРОТИВ, нема присутни советници кои не гласале, Советот ја усвои Годишната
Програма за работа на ООУ „Никола Петров Русински“-с.Русиново -Берово за учебната 2013/2014
година.
Од гласањето беше отсутен советникот Предраг Монев.
6.Годишна Програма за работа на ОСУ„Ацо Русковски“-Берово за учебната 2013/2014
година
Претседателот на Советот отвори расправа по 6.та точка од дневниот ред.
Бидејќи никој не се јави за збор, Годишната Програма за работа на ОСУ„Ацо Русковски“-Берово
за учебната 2013/2014 година беше ставена на усвојување.
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Од присутните 14 советници, со 14 гласа ЗА, нема советници кои се ВОЗДРЖАНИ, нема
советници кои гласале ПРОТИВ, нема присутни советници кои не гласале, Советот ја усвои Годишната
Програма за работа на ОСУ„Ацо Русковски“-Берово за учебната 2013/2014 година.
Од гласањето беше отсутен советникот Предраг Монев.
7.Годишен извештај за работа на ОЈУДГ „23-ти Август“- Берово за 2012/2014 година
Претседателот на Советот отвори расправа по 7.та точка од дневниот ред.
Бидејќи никој не се јави за збор, Годишниот извештај за работа на ОЈУДГ „23-ти Август“-Берово
за учебната 2013/2014 година беше ставен на усвојување.
Од присутните 14 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 работа на ОЈУДГ „23-ти Август“-Берово за учебната 2013/2014 година.
Од гласањето беше отсутен советникот Предраг Монев.
8.Годишна Програма за работа на ОЈУДГ „23-ти Август“ - Берово за 2013/2014 година
Претседателот на Советот отвори расправа по 8.та точка од дневниот ред.
Бидејќи никој не се јави за збор, Годишната програма за работа на ОЈУДГ „23-ти Август“-Берово
за учебната 2013/2014 година беше ставена на усвојување.
Од присутните 14 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 работа на ОЈУДГ „23-ти Август“-Берово за учебната 2013/2014 година.
Од гласањето беше отсутен советникот Предраг Монев.
9.Шестмесечен извештај за работа и Финансиски извештај на ЈПКР „Услуга“ Берово за
2013 година
Претседателот на Советот отвори расправа по 9.та точка од дневниот ред.
Беше повикан директорот на ЈПКР „Услуга“-Берово, Љупчо Дракалски.
Советникот Антонио Двојаковски напомена дека формираното работно тело на претходната
седница, веќе одржало состанок со записник, на кој констатирале дека работите во ЈПКР константно
одат надолу и состојбата не е добра. Според него треба редовно сервисирање на трошоците бидејќи во
извештајот се гледа загуба од 3 милиони загуба, а на таков извештај со таква не се дава позитивно
мислење.
Директорот на ЈПКР „Услуга“-Берово, Љупчо Дракалски објасни дека извештајот е реално
направен, разбирлив во делот на приходите и на трошоците. Предложи да се одржи уште еден работен
состанок со работното тело за да може и Советот да се изјасни и да се реши проблемот со ликвидноста.
Според него, важно е да се направи корекција на услугите, кое е земено во предвид и во Бизнис планот
за работа на претпријатието, дека е потребна инфлација и покачување од 3%, според кое на секои 5
години треба да биде направено 15% покачување на цените. Со покачување на цената за канализација
од 11 денари и јавна чистота од 30 денари само во Берово, би се собрале околу 532.000,00 денари. Друга
можност за регулирање на проблемот би била 10% покачување на цената на водата и нова ставка за
канализација од 8 денари за Берово и с.Русиново. Или како трет предлог, посочи директорот, би можело
да се направи 25% покачување на цената на водата и 50 денари покачување на цената за јавна чистота.
Тој објасни дека и покрај сите трошоци, имаат проблеми и со заостанати долгови на ЈПКР од пред 7-8
години. Апелираше да имаат разбирање советниците и да се направи корекција на цените според
првата можност што тој ја наведе, за да може претпријатието да си ги сервисира обврските.
Советникот Звонко Миовски спомена дека имаат некои аномалии во однос на структурата на
вработените, па предложи да биде направена систематизација за да се намалат вработените во
претпријатието. Исто така да се посвети внимание и на дивите приклучоци на вода.
Директорот на ЈПКР „Услуга“-Берово, Љупчо Дракалски објасни дека ЈПКР опфаќа работна
површина од 599 км 2 , со 14.000 жителии 64 км должина на регионалниот систем, плус селските
мрежи. Во ЈПКР имаат 83 вработени, што е многу помалку во споредба со други општини, кои имаат
помали површини а имаат 110 вработени или преку 100. Тој смета дека превработеност нема.
Претседателот Јован Матеничарски додаде дека не треба само да ги покачат цените на водата,
туку дека и вработените во ЈПКР треба да покажат добра волја и да ги намалат платите на вработените
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додека претпријатието да излезе од финансиската криза. Не треба да ја наметнуваат кривицата на
некој друг и да бегаат од одговорноста.
Директорот на ЈПКР „Услуга“-Берово, Љупчо Дракалски дополни дека тој е директор на
претпријатието 5 години и ниедна плата нема покачено, како затекол, така ги оставил платите. Посочи
дека треба да ги имаат во предвид претходните случувања. Побара од Советот да даде предлог за
надминување на проблемот, па заеднички да се преземат мерки. Сите предлози кои ќе донесат
финансиска стабилност на претпријатието ќе треба да бидат разгледани.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, Шестмесечниот извештај за работа и Финансискиот
извештај на ЈПКР „Услуга“ Берово за 2013 година беше ставен на усвојување.
Од присутните 14 советници, со 6 гласа ЗА, нема советници кои се ВОЗДРЖАНИ, 8 ПРОТИВ, нема
присутни советници кои не гласале, Советот не го усвои Шестмесечниот извештај за работа и
Финансискиот извештај на ЈПКР „Услуга“ Берово за 2013 година.
Од гласањето беше отсутен советникот Предраг Монев.
10.Предлог-Програма за измена на Програмата за уредување на градежно земјиште на
Општина Берово за 2013 година
Претседателот на Советот отвори расправа по 10.та точка од дневниот ред.
Претседателот Јован Матеничарски, како претседател на надлежната комисија, по нејзиното
разгледување, даде Предлог на Советот да ја усвои Програмата за измена на Програмата за уредување
на градежно земјиште на Општина Берово за 2013 година.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, Предлог-Програмата за измена на Програмата за
уредување на градежно земјиште на Општина Берово за 2013 година беше ставена на усвојување.
Од присутните 14 советници, со 14 гласа ЗА, нема советници кои се ВОЗДРЖАНИ, нема
советници кои гласале ПРОТИВ, нема присутни советници кои не гласале, Советот ја усвои ПредлогПрограмата за измена на Програмата за уредување на градежно земјиште на Општина Берово за 2013
година.
Од гласањето беше отсутен советникот Предраг Монев.
11.Предлог-Одлука за определување и исплата на надоместок за изборните трошоци на
организаторите на изборната кампања за локалните избори 2013 година во Општина Берово
Претседателот на Советот отвори расправа по 11.та точка од дневниот ред.
Бидејќи никој не се јави за збор, Предлог-Одлуката за определување и исплата на надоместок за
изборните трошоци на организаторите на изборната кампања за локалните избори 2013 година во
Општина Берово беше ставена на усвојување.
Од присутните 14 советници, со 14 гласа ЗА, нема советници кои се ВОЗДРЖАНИ, нема
советници кои гласале ПРОТИВ, нема присутни советници кои не гласале, Советот ја усвои ПредлогОдлуката за определување и исплата на надоместок за изборните трошоци на организаторите на
изборната кампања за локалните избори 2013 година во Општина Берово.
Од гласањето беше отсутен советникот Предраг Монев.
12.Извештај за работа на овластен комунален инспектор за периодот од 01.01.2013 до
30.06.2013 година
Претседателот на Советот отвори расправа по 12.та точка од дневниот ред.
Претседателот Јован Матеничарски, како претседател на надлежната комисија, по
разгледувањето на извештајот на состанокот на комисијата, даде Предлог на Советот да го усвои
извештајот за работа на овластен комунален инспектор за периодот од 01.01.2013 до 30.06.2013
година.
Советникот Митко Кржовски посочи на незадоволство на граѓаните од с.Будинарци, бидејќи не
се исфрла ѓубрето и бидејќи постојат диви депонии во селото.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, Извештајот за работа на овластен комунален инспектор за
периодот од 01.01.2013 до 30.06.2013 година беше ставен на усвојување.
Од присутните 14 советници, со 8 гласа ЗА, нема советници кои се ВОЗДРЖАНИ, 6 ПРОТИВ, нема
присутни советници кои не гласале, Советот го усвои Извештајот за работа на овластен комунален
инспектор за периодот од 01.01.2013 до 30.06.2013 година.
Од гласањето беше отсутен советникот Предраг Монев.
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13.Извештај за работа на овластен инспектор за сообраќај и локални патишта на
Општина Берово за периодот од 01.01.2013 до 30.06.2013 година
Претседателот на Советот отвори расправа по 13.та точка од дневниот ред.
Градоначалникот појасни дека знакот кој е поставен кај Пензионерскиот дом ќе биде само
времено поставен таму додека траат градежните активности на Кејот на река Брегалница.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, Извештајот за работа на овластен инспектор за сообраќај и
локални патишта за периодот од 01.01.2013 до 30.06.2013 година беше ставен на усвојување.
Од присутните 14 советници, со 8 гласа ЗА, нема советници кои се ВОЗДРЖАНИ, 6 ПРОТИВ, нема
присутни советници кои не гласале, Советот го усвои Извештајот за работа на овластен инспектор за
сообраќај и локални патишта за периодот од 01.01.2013 до 30.06.2013 година.
Од гласањето беше отсутен советникот Предраг Монев.
14.Извештај за работа на овластен општински инспектор за образование и спорт за
периодот од 01.01.2013 до 30.06.2013 година
Претседателот на Советот отвори расправа по 14.та точка од дневниот ред.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, Извештајот за работа на овластен општински инспектор за
образование и спорт за периодот од 01.01.2013 до 30.06.2013 година беше ставен на усвојување.
Од присутните 14 советници, со 8 гласа ЗА, нема советници кои се ВОЗДРЖАНИ, 6 ПРОТИВ, нема
присутни советници кои не гласале, Советот го усвои Извештајот за работа на овластен општински
инспектор за образование и спорт за периодот од 01.01.2013 до 30.06.2013 година.
Од гласањето беше отсутен советникот Предраг Монев.
15.Извештај за работа на овластен урбанистички и градежен инспектор за периодот од
17.08.2012 до 30.06.2013 година
Претседателот на Советот отвори расправа по 15.та точка од дневниот ред.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, Извештајот за работа на овластен урбанистички и
градежен инспектор за периодот од 01.01.2013 до 30.06.2013 година беше ставен на усвојување.
Од присутните 14 советници, со 8 гласа ЗА, нема советници кои се ВОЗДРЖАНИ, 6 ПРОТИВ, нема
присутни советници кои не гласале, Советот го усвои Извештајот за работа на овластен урбанистички и
градежен инспектор за периодот од 01.01.2013 до 30.06.2013 година.
Од гласањето беше отсутен советникот Предраг Монев.
16.Предлог-Решение за формирање на Совет за јавно здравје и определување на членови на
подрачјето на Општина Берово
Претседателот на Советот отвори расправа по 16.та точка од дневниот ред.
Предложени за членови во Советот за јавно здравје беа: Надица Ачовска, Јагода Шахпаска, Ванчо
Димовски, Живка Пелтековска и Татјана Предарска.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, Предлог-Решението за формирање на Совет за јавно
здравје и определените членови на подрачјето на Општина Берово беше ставен на усвојување.
Од присутните 14 советници, со 14 гласа ЗА, нема советници кои се ВОЗДРЖАНИ, нема
советници кои се ПРОТИВ, нема присутни советници кои не гласале, Советот го усвои ПредлогРешението за формирање на Совет за јавно здравје и определување на членови на подрачјето на
Општина Берово.
Од гласањето беше отсутен советникот Предраг Монев.
17.Барање позитивно мислење за училишнa екскурзија на ООУ „Никола Петров Русински“ с.Русиново
Претседателот на Советот отвори расправа по 17.та точка од дневниот ред.
Бидејќи никој не се јави за збор, Барањето за позитивно мислење за училишнa екскурзија на
ООУ „Никола Петров Русински“ - с.Русиново беше ставено на усвојување.
Од присутните 14 советници, со 14 гласа ЗА, нема советници кои се ВОЗДРЖАНИ, нема
советници кои се ПРОТИВ, нема присутни советници кои не гласале, Советот даде позитивно мислење
за училишнa екскурзија на ООУ „Никола Петров Русински“ - с.Русиново.
Од гласањето беше отсутен советникот Предраг Монев.
18.Барање на позитивно мислење за училишна екскурзија на ООУ „Дедо Иљо Малешевски“Берово
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРАВНИ И ОПШТИ РАБОТИ, ОПШТИНА БЕРОВО
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Претседателот на Советот отвори расправа по 18.та точка од дневниот ред.
Бидејќи никој не се јави за збор, Барањето за позитивно мислење за училишнa екскурзија на
ООУ „Дедо Иљо Малешевски“-Берово беше ставено на усвојување.
Од присутните 14 советници, со 14 гласа ЗА, нема советници кои се ВОЗДРЖАНИ, нема
советници кои се ПРОТИВ, нема присутни советници кои не гласале, Советот даде позитивно мислење
за училишнa екскурзија на ООУ „Дедо Иљо Малешевски“-Берово.
Од гласањето беше отсутен советникот Предраг Монев.
19.Предлог-Одлука за начин и услови за користење на сала за спортски активности
„Македонски бранители“- Берово со Предлог-Ценовник
-повлечена од дневен ред.
20.Барања од институции и граѓани
*Барање од Кантурски Ирфан*
-Барањето е препратено до Одделение за комунални дејности и до инспекторот за
градежништво и урбанизам за да постапат по истото и да достават писмен одговор за наредната
седница на Советот.
*Барање од Гоцевска Лилјана*
-Одобрени 5.000,00 денари.
*Барање за покривање на пасивата од ЈПКР „Услуга“-Берово*
-Одложено за наредна седница.
*Барање од СДСМ*
-Комисијата да распише јавен оглас.
21.Советнички иницијативи и прашања.
Претседателот Јован Матеничарски праша каде е коцката од улицата „Маршал Тито“ и коцката
од улицата „23ти Август“ .
Градоначалникот одговори дека коцката од ул.„Маршал Тито“ е дадена под реверс на фирмата
Жикол , а од ул.„23ти Август“ се наоѓа во магацинскиот простор на ЈПКР и со истата ќе се прават помали
улички. Средствата од 1.400.000, 00 денари се чуваат како залог, затоа што Жикол има обврска да ја
врати коцката.
Советничката Јасминка Димовска го праша Градоначалникот за средствата што им ги ветил
како мала помош на децата од Народна техника.
Градоначалникот одговори дека ќе им организираат дводневно патување низ Македонија.
Дневниот ред беше исцрпен, а со тоа 5.тата седница беше завршена во 14:40 часот.

Бр.07-2292/1
12.11.2013 година
Берово

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

Претседател на Совет
Јован Матеничарски
М.П.

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

(потпис)
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