ЗАПИСНИК ОД 6.ТА РЕДОВНА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА
БЕРОВО
ЗАПИСНИК
ОД 6.ТА РЕДОВНА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА БЕРОВО ОДРЖАНА НА ДЕН 05.11.2013
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.
За истата седница беше предложен следниот Дневен Ред:
1.Записник од 5-та седница на Совет на Општина Берово;
2.Предлог-Одлука за пренамена на средства во Буџет на Општина Берово за 2013 година;
3.Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Берово за извештајниот период
(кумулативно) за квартал од 01.01.2013 до 30.09.2013 година и Квартален извештај за промена на
состојбата на секое задолжување на општините и јавните претпријатија основани од општините
Образец К3;
4.Предлог-План на Програми за развој на Општина Берово 2014-2017 година;
5.Предлог-Одлука за прифаќање на иницијатива за отпочнување на постапка за изработка на
ЛУПД за изградба на стопански комплекс за одгледување на риба со угостителство на КП бр.7316, КО
Русиново на Зоран Мадевски од с.Русиново;
6.Предлог-Одлука за усогласување на намените на Урбанистички план за село Митрашинци, во
однонос на легализација на објекти надвор од дефиниран опфат на планот-локалитет „Обозна“ во
с.Митрашинци-вон план;
7.Предлог-Одлука за усогласување на намена на ДУП на Берово, во однос на легализираните
објекти надвор од дефиниран опфат на планот за локалитет „Брдославица 2“ во Берово;
8.Предлог-Одлука за усогласување на намена на ДУП на Берово во однос на легализација на
објекти надвор од дефинираниот опфат на планот за локалитет „Филтер станица“ во Берово;
9.Предлог-Одлука за усогласување на намените на Урбанистички план на село Митрашинци во
однос на легализација на објекти надвор од дефиниран опфат на планот-локалитет „Влез во
с.Митрашинци“- вон план;
10.Предлог-Одлука за отуѓување на имот КП бр.4427, 5478 КО Будинарци; сопственост на
Општина Берово;
11.Предлог-Решение за формирање на Комисија за изработка на Програма за работа на Совет на
Општина Берово за 2014 година;
12.Советнички иницијативи и прашања;
13.Барања од институции и граѓани.
Координаторот на советниците од советничката група на Сојузот за иднината, советникот
Антонио Двојаковски, после отварањето на седницата од страна на Претседателот на Советот Јован
Матеничарски, изјави дека во знак на солидарност и поддршка на Претседателот на Советот на
Општина Центар и советниците од Општина Центар, нема да присуствуваат на шестата редовна
седница на Советот на Општина Берово и ќе ја напуштат седницата. Без да биде усвоен дневниот ред,
советниците ја напуштија првично закажаната 6.та седница.
Седницата беше повторно закажана за 12.11.2013 година.
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ЗАПИСНИК
ОД 6.ТА РЕДОВНА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА БЕРОВО ОДРЖАНА НА ДЕН 12.11.2013
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, Овластениот сметководител на
Општина Берово Татјанка Муртовска, Раководителот на Одделението за градежништво и урбанизам
Мишо Догазански.
За работата на Советот на оваа седница, претседателот на Советот Јован Матеничарски го
предложи следниот:

ПРЕДЛОГ-ДНЕВЕН РЕД:
1.Записник од 5-та седница на Совет на Општина Берово;
2.Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Берово за трет квартал од 2013
година и Квартален извештај за промена на состојбата на секое задолжување на Општините и
јавните претпријатија основани од Општините Образец К3;
3.Предлог-Одлука за измена на распоредот за средствата во Буџет на Општина Берово за 2013
година;
4.Предлог-План на Програми за развој на Општина Берово 2014-2017 година;
5.Предлог-Одлука за прифаќање на иницијатива за отпочнување на постапка за изработка на
ЛУПД за изградба на стопански комплекс за одгледување на риба со угостителство на КП бр.7316,
КО Русиново на Зоран Мадевски од с.Русиново;
6.Предлог-Одлука за усогласување на намените на Урбанистички план за село Митрашинци, во
однос на легализација на објекти надвор од дефиниран опфат на планот-локалитет „Обозна“ во
с.Митрашинци-вон план;
7.Предлог-Одлука за усогласување на намена на ДУП на Берово, во однос на легализираните
објекти надвор од дефиниран опфат на планот за локалитет „Брдославица 2“ во Берово;
8.Предлог-Одлука за усогласување на намена на ДУП на Берово во однос на легализација на
објекти надвор од дефинираниот опфат на планот за локалитет „Филтер станица“ во Берово;
9.Предлог-Одлука за усогласување на намените на Урбанистички план на село Митрашинци во
однос на легализација на објекти надвор од дефиниран опфат на планот-локалитет „Влез во
с.Митрашинци“- вон план;
10.Предлог-Одлука за отуѓување на имот КП бр.4427, 5478 КО Будинарци; сопственост на
Општина Берово;
11.Предлог-Решение за формирање на Комисија за изработка на Програма за работа на Совет на
Општина Берово за 2014 година;
12.Предлог-Решение за разрешување на преставници на Училишен одбор во ООУ „Дедо Иљо
Малешевски“ Берово;
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13.Предлог-Решение за именување преставници на Училишен одбор во ООУ „Дедо Иљо
Малешевски“- Берово;
14.Предлог-Решение за разрешување на преставници на Училишен одбор во ООУ „Никола Петров
Русински“- с.Русиново;
15.Предлог-Решение за именување на преставници на Училишен одбор во ООУ„Никола Петров
Русински“- с.Русиново;
16.Предлог-Решение за разрешување на преставници на Управен одбор на ОЈУДГ „23-ти Август“ Берово;
17.Предлог-Решение за именување на преставници на Управен одбор на ОЈУДГ „23-ти Август“ Берово;
18.Предлог-Решение за разрешување на членови во Управен одбор на ЈПКР „Услуга“ - Берово;
19.Предлог-Решение за именување на членови во Управен одбор на ЈПКР „Услуга“ - Берово;
20.Предлог-Решение за разрешување на членови во Надзорен одбор на ЈПКР „Услуга“- Берово;
21.Предлог-Решение за именување на членови во Надзорен одбор на ЈПКР „Услуга“- Берово;
22.Предлог-Решение за разрешување на преставници на Управен одбор на ЈЗУ „Здравен дом“Берово;
23.Предлог-Решение за именување на преставници на Управен одбор на ЈЗУ „Здравен дом“Берово;
24.Предлог-Решение за разрешување на преставници на Училишен одбор во ОСУ „Ацо
Русковски“-Берово;
25.Предлог-Решение за именување на преставници на Училишен одбор во ОСУ „Ацо Русковски“Берово;
26.Предлог-Одлука за утврдување на 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;
27.Предлог-Одлука за утврдување на 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;
28.Предлог-Одлука за давање согласност за намена 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;
29.Предлог-Одлука за давање согласност за намена 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;
30.Советнички иницијативи и прашања;
31.Барања од институции и граѓани.
Претседателот на Советот отвори расправа по предложениот дневен ред.
Градоначалникот Драги Наџински предложи дневниот ред да биде дополнет со уште една точка,
Предлог-Одлука за отпочнување на постапка за Измена и дополнување на ДУП Берово - за локалитет
„Стара гимназија“ дел од урбан блок 4 и 8.
Советникот Звонко Миовски предложи замена на редоследот на втората и третата точка, точка
2 да биде трета а точка 3 да биде втора точка, за да може да биде дополнет материјалот со образецот
К2.
Предлогот на Градоначалникот Драги Наџински беше ставен на усвојување и истиот беше
едногласно усвоен.
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Предлогот на советникот Звонко Миовски беше ставен на усвојување и истиот беше едногласно
усвоен.
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 6.тата седница, со измените и дополнувањата:

Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1.Записник од 5-та седница на Совет на Општина Берово;
2.Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Берово за трет квартал од 2013
година и Квартален извештај за промена на состојбата на секое задолжување на Општините и
јавните претпријатија основани од Општините Образец К3;
3.Предлог-Одлука за измена на распоредот за средствата во Буџет на Општина Берово за 2013
година;
4.Предлог-План на Програми за развој на Општина Берово 2014-2017 година;
5.Предлог-Одлука за прифаќање на иницијатива за отпочнување на постапка за изработка на
ЛУПД за изградба на стопански комплекс за одгледување на риба со угостителство на КП бр.7316,
КО Русиново на Зоран Мадевски од с.Русиново;
6.Предлог-Одлука за усогласување на намените на Урбанистички план за село Митрашинци, во
однос на легализација на објекти надвор од дефиниран опфат на планот-локалитет „Обозна“ во
с.Митрашинци-вон план;
7.Предлог-Одлука за усогласување на намена на ДУП на Берово, во однос на легализираните
објекти надвор од дефиниран опфат на планот за локалитет „Брдославица 2“ во Берово;
8.Предлог-Одлука за усогласување на намена на ДУП на Берово во однос на легализација на
објекти надвор од дефинираниот опфат на планот за локалитет „Филтер станица“ во Берово;
9.Предлог-Одлука за усогласување на намените на Урбанистички план на село Митрашинци во
однос на легализација на објекти надвор од дефиниран опфат на планот-локалитет „Влез во
с.Митрашинци“- вон план;
10.Предлог-Одлука за отуѓување на имот КП бр.4427, 5478 КО Будинарци; сопственост на
Општина Берово;
11.Предлог-Решение за формирање на Комисија за изработка на Програма за работа на Совет на
Општина Берово за 2014 година;
12.Предлог-Решение за разрешување на преставници на Училишен одбор во ООУ „Дедо Иљо
Малешевски“ Берово;
13.Предлог-Решение за именување преставници на Училишен одбор во ООУ „Дедо Иљо
Малешевски“- Берово;
14.Предлог-Решение за разрешување на преставници на Училишен одбор во ООУ „Никола Петров
Русински“- с.Русиново;
15.Предлог-Решение за именување на преставници на Училишен одбор во ООУ„Никола Петров
Русински“- с.Русиново;
16.Предлог-Решение за разрешување на преставници на Управен одбор на ОЈУДГ „23-ти Август“ Берово;
17.Предлог-Решение за именување на преставници на Управен одбор на ОЈУДГ „23-ти Август“ Берово;
18.Предлог-Решение за разрешување на членови во Управен одбор на ЈПКР „Услуга“ - Берово;
19.Предлог-Решение за именување на членови во Управен одбор на ЈПКР „Услуга“ - Берово;
20.Предлог-Решение за разрешување на членови во Надзорен одбор на ЈПКР „Услуга“- Берово;
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21.Предлог-Решение за именување на членови во Надзорен одбор на ЈПКР „Услуга“- Берово;
22.Предлог-Решение за разрешување на преставници на Управен одбор на ЈЗУ „Здравен дом“Берово;
23.Предлог-Решение за именување на преставници на Управен одбор на ЈЗУ „Здравен дом“Берово;
24.Предлог-Решение за разрешување на преставници на Училишен одбор во ОСУ „Ацо
Русковски“-Берово;
25.Предлог-Решение за именување на преставници на Училишен одбор во ОСУ „Ацо Русковски“Берово;
26.Предлог-Одлука за утврдување на 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;
27.Предлог-Одлука за утврдување на 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;
28.Предлог-Одлука за давање согласност за намена 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;
29.Предлог-Одлука за давање согласност за намена 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;
30.Предлог-Одлука за отпочнување на постапка за Измена и дополнување на ДУП Берово - за
локалитет „Стара гимназија“ дел од урбан блок 4 и 8;
31.Советнички иницијативи и прашања;
32.Барања од институции и граѓани.
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 со измените за работа на 6.тата редовна седница.
1.Усвојување на Записник од 5-та седница на Советот на Општина Берово
Претседателот на Советот отвори расправа по 1.та точка од дневниот ред.
Советничката Биљана Марковска даде забелешка на записникот дека треба да се наведе дека
бил присутен и претставникот од ОЈУДГ „23 Август“ во почетниот дел. Исто така се надоврза и на тоа
дека забелешките кои ги дала во однос на програмата на ООУ„Дедо Иљо Малешевски“ не се во однос на
технички грешки, туку копирана годишна програма од ланската година за оваа година е пропуст во
истата, а не е техничка грешка. Од нивна страна се доставени само корекции кои се однесуваат на
вкупниот број на ученици.
Советничката Јасминка Димовска даде забелешка дека кај точката на Извештајот за работа на
овластен инспектор за сообраќај и локални патишта треба да се спомене дека Градоначалникот
појаснил дека знакот кој е поставен кај Пензионерскиот дом ќе биде само времено поставен таму
додека траат градежните активности на Кејот на река Брегалница.
Советникот Јован Матеничарски даде забелешка за одговорот на Градоначалникот Драги
Наџински, дека е пропуштено во записникот конкретно да се наведе 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.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, Записникот од 5.тата седница на Советот на Општина
Берово со забелешките беше ставен на усвојување.
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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 Записникот
од 5.тата седница на Советот на Општина Берово.
2.Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Берово за трет квартал
од 2013 година и Квартален извештај за промена на состојбата на секое задолжување на
Општините и јавните претпријатија основани од Општините Образец К3
Претседателот на Советот отвори расправа по 2.та точка од дневниот ред.
Беше дадена пауза од 10 минути за доставување на образец К2.
Советникот Звонко Миовски појасни дека немаат забелешка на кварталниот извештај, се одвива
со одредена динамика и е реален, и побара објаснување за образецот К3 за каматната стапка за
кредитирањето од Светска Банка.
Градоначалникот Драги Наџински појасни дека се движи од 0.9 до 1.5.
Советникот Јован Матеничарски праша дали сите средства се повлечени, бидејќи има и
недовршена улица.
Градоначалникот Драги Наџински појасни дека средствата се повлекуваат според доставување
на приложена градежна книга и ситуација од страна на изведувачите. Извршителот ни доставил
ситуација од 2.646.457,оо и тие се доставени, заверени и транесферирани средства. Има извршено уште
едно исплаќање и тие средства ќе бидат вметнати во нареден извештај.
Советникот Јован Матеничарски праша за старата одлука која беше донесена од претходниот
Совет, дали сите улици се реконструирани кои биле споменати во неа, а Градоначалникот Драги
Наџински му одговори дека сите улици кои биле споменати се реконструирани и не смеат да вршат
отстапки од Одлуката.
Советникот Јован Матеничарски побара кратко појаснување на образецот К2, за ставките 425 и
426, каде што е најголемо задолжувањето.
Советникот Антонио Двојаковски побара појаснување на ставката 482.
Беа повикани Раководителот на Одделението за финансии и буџет Звонко Пекевски и
Овластениот сметководител на Општина Берово Татјанка Муртовска.
Овластениот сметководител на Општина Берово Татјанка Муртовска појасни дека ставката 425
се однесува на обврски кон авторски агенции за договори за изведувачи кои настапуваат на пр. На Етно
фестивалот. Се однесува исто така и на правните услуги, како и на услугите за печатење. Ставката 426
се однесува на репрезентации, објавување на огласи во весници, членарините кон ЗЕЛС, ИПР, семинари.
Од ставката 423 се плаќаат весниците
Советникот Јован Матеничарски праша кои правни услуги ги користи Општината, бидејќи има
правници во Општината.
Градоначалникот Драги Наџински појасни дека ги користат адвокатските услуги на адвокатот
Ковчегарски, Александра Зајковска, адвокатот Биковски, како и други нотарски услуги.
Овластениот сметководител на Општина Берово Татјанка Муртовска појасни дека ставката 482
ја сочинуваат повеќе подставки, тука спаѓаат улици, реконструкции, водоводи, канализации, а тука
најголем доверител е Жикол, бидејќи тука спаѓаат и средствата од 1.400.000,оо кои ги држат на Жикол.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на
Општина Берово за трет квартал од 2013 година и Квартален извештај за промена на состојбата на
секое задолжување на Општините и јавните претпријатија основани од Општините Образец К3 беа
ставени на усвојување.
Од присутните 15 советници, со 11 гласа ЗА, 4 ВОЗДРЖАНИ, нема советници кои гласале
ПРОТИВ, нема присутни советници кои не гласале, Советот го усвои Кварталниот извештај за
извршување на Буџетот на Општина Берово за трет квартал од 2013 година и Квартален извештај за
промена на состојбата на секое задолжување на Општините и јавните претпријатија основани од
Општините Образец К3.
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3.Предлог-Одлука за измена на распоредот за средствата во Буџет на Општина Берово за
2013 година
Претседателот на Советот отвори расправа по 3.та точка од дневниот ред.
Советникот Звонко Миовски додаде дека комисијата го разгледала распоредот на средствата,
даде кратко појаснување околу измената на средствата и додаде дека став не зазеле во однос на
измената.
Градоначалникот Драги Наџински појасни дека тие 30.000,оо кои се алоцираат од програмата на
Советот во програмата на градоначалникот се однесуваат на средства за смртни случаи, со кои средства
се надоместуваат по 15.000,оо денари од смртен случај. Годинава имале смртни случаи кај семејството
Качулачки, кој е вработен во ОЈУДГ „23 Август“, на семејството Јангеловски, вработен во истата
установа, како и на него лично како градоначалник, за неговиот покоен татко. Средствата од зеленило
побара да бидат префрлени, затоа што ќе се појави недостиг бидејќи на КРИН се исплатени 800.000,оо
денари, за пресудата која е активирана и општината го изгубила тој предмет, за да не се почувствува
застој и да биде експедитивна работата на општината.
Советникот Антонио Двојаковски кажа дека на 25.09. усвоиле ребаланс на буџетот, тој праша
зашто се прави таа пренамена, кога веќе е поддржан ребалансот.
Градоначалникот Драги Наџински појасни дека со ребалансот се обезбедени средства за да се
подмират сметките кон добавувачите, после направениот ребаланс, доаѓа пресуда која се активира и
треба да биде исплатена кон КРИН, кој не бил предвиден во ребалансот. Тие одземаат средства кои не
биле предвидени во ребалансот, а со реализирањето на пресудата, се зафаќаат средствата од таа ставка.
Не може од таа програма да се исплатат средствата на Стојменов. Бидејќи во други ставки имаме
предвидено повеќе средства, затоа се бара пренасочување на тие средства, кои нема да бидат
потрошени во ставките каде се предвидени, а се потребни за исплата кон КРИН.
Советникот Антонио Двојаковски се изјасни дека како координатор на советничка група нема да
ја поддржат пренамената на средствата, бидејќи можело да се предвиди да се алоцираат средствата во
ребалансот на буџетот.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, Предлог-Одлуката за измена на распоредот за средствата
во Буџет на Општина Берово за 2013 година беше ставена на усвојување.
Од присутните 15 советници, со 7 гласа ЗА, нема советници кои се ВОЗДРЖАНИ, 8 ПРОТИВ, нема
присутни советници кои не гласале, Советот не ја усвои Предлог-Одлуката за измена на распоредот за
средствата во Буџет на Општина Берово за 2013 година.
4.Предлог-План на Програми за развој на Општина Берово 2014-2017 година
Претседателот на Советот отвори расправа по 4.та точка од дневниот ред.
Советникот Јован Матеничарски појасни дека комисијата го разгледала планот на програми на
развој на Општина Берово од 2014-2017 и став на комисијата е дека ќе го поддржат планот, иако, тој
даде лична забелешка дека нема многу измени во нив и речиси се препишуваат, односно се повтараат, а
ништо од тоа што е во нив не се реализира. Конкретно посочи за улицата „Ширината“ која само се
повтара, а не се реализира.
Градоначалникот Драги Наџински појасни дека повтарањето се должи на тоа што за улица
„Ширината“ се отвара постапка за експропријација на земјиште, се отвара постапка за проект и бавно
оди постапката за експропријација на земјиштето, ако не заврши во 2014 година, повторно ќе биде
ставено истото во развојната програма за следната година. Тој појасни дека развојните програми се
само водилки на работата при изготвувањето на програмите за работа на одделенијата. Тие постапки
кои се отвараат, бавно одат, а се работи за управни постапки кои не зависат од него лично, па според
тоа, не треба да ги земаат во предвид личните убедувања, туку да ја согледаат реалната состојба со
постапките за експропријација и неизложеното земјиште со шифра 99, како и другите процеси и
постапки.
Советникот Звонко Миовски појасни дека ја разглдувале и програмата за локален економски
развој и конкретно за коритото на река Брегалница, па додаде дека таа програма треба да се прифати.
Советникот Јован Матеничарски постави прашање до Градоначалникот за програмата на ЛЕР, за
Кејот на река Брегалница, која Одлука е од 2011 година, а се до ден денес нема ништо друго, освен за
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река Брегалница. Мала е опфанетоста на одделението само на неа да се потпрат, немаат против таа да
се доврши, но само таа е и ништо друго нема.
Градоначалникот Драги Наџински појасни дека додека тоа не биде завршено, не може да се
воведе нов проект, бидејќи одделението мора да обезбеди средства и да каже од каде ќе бидат, дали од
буџетот, дали од дотации или од донации. Следна година, доколку дозволи Советот да се аплицира за
проекти, сигурно дека ќе има и други проекти, а ако не изгласаат друг проект, развојната програма на
ЛЕР ќе биде 0,оо денари, бидејќи не може да се стави ништо во таа програма, се додека не се обезбедат
средства, а тие ги обезбедуваат средствата од донации и дотации. Тие не можат да стават средства,
бидејќи може да се случи ЕК да не го одобри проектот, и се додека не обезбедат финансиска
конструкција, не можат да стават средства, додека Одделението за комунални дејности може да стави
средства бидејќи средствата ги црпат од основниот буџет на Општината.
Советничката Биљана Марковска побара појаснување дали се завршени ул.„Сремска“ и
„Пиринска“, како и за пешачката патека од Задарска до Кеј на река Брегалница, каде точно ќе биде
направена.
Градоначалникот Драги Наџински одговори дека се работи за капитални инвестиции за
подобрување на инфраструктурата, така да тие улици се ставаат во годишните програми, а не во
развојните програми. Улица „Сремска“ веќе е направена, а другата ќе биде вметната во годишната
програма. Пешачката патека е од кај страна на Брик.
Советникот Антонио Двојаковски побара појаснување за ЈА програмата, дали таа влегува во
буџетот без да се обезбедат парите.
Градоначалникот Драги Наџински појасни дека тие средства се обезбедуваат преку
прибирањето на средствата од комуналната такса за улично осветлување.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, Предлог-Планот на Програми за развој на Општина Берово
2014-2017 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 ПредлогПланот на Програми за развој на Општина Берово 2014-2017 година.
5.Предлог-Одлука за прифаќање на иницијатива за отпочнување на постапка за
изработка на ЛУПД за изградба на стопански комплекс за одгледување на риба со
угостителство на КП бр.7316, КО Русиново на Зоран Мадевски од с.Русиново
Претседателот на Советот отвори расправа по 5.та точка од дневниот ред.
Бидејќи никој не се јави за збор, Предлог-Одлуката за прифаќање на иницијатива за
отпочнување на постапка за изработка на ЛУПД за изградба на стопански комплекс за одгледување на
риба со угостителство на КП бр.7316, КО Русиново на Зоран Мадевски од с.Русиново 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 отпочнување на постапка за изработка на ЛУПД за изградба
на стопански комплекс за одгледување на риба со угостителство на КП бр.7316, КО Русиново на Зоран
Мадевски од с.Русиново.
6.Предлог-Одлука за усогласување на намените на Урбанистички план за село
Митрашинци, во однос на легализација на објекти надвор од дефиниран опфат на планотлокалитет „Обозна“ во с.Митрашинци-вон план
Претседателот на Советот отвори расправа по 6.та точка од дневниот ред.
Бидејќи никој не се јави за збор, Предлог-Одлуката за усогласување на намените на
Урбанистички план за село Митрашинци, во однос на легализација на објекти надвор од дефиниран
опфат на планот-локалитет „Обозна“ во с.Митрашинци-вон план 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 усогласување на намените на Урбанистички план за село Митрашинци, во однос на
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легализација на објекти надвор од дефиниран опфат на планот-локалитет „Обозна“ во с.Митрашинцивон план.
7.Предлог-Одлука за усогласување на намена на ДУП на Берово, во однос на
легализираните објекти надвор од дефиниран опфат на планот за локалитет „Брдославица 2“
во Берово
Претседателот на Советот отвори расправа по 7.та точка од дневниот ред.
Бидејќи никој не се јави за збор, Предлог-Одлуката за усогласување на намена на ДУП на Берово,
во однос на легализираните објекти надвор од дефиниран опфат на планот за локалитет „Брдославица
2“ во 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 усогласување на намена на ДУП на Берово, во однос на легализираните објекти надвор од
дефиниран опфат на планот за локалитет „Брдославица 2“ во Берово.
8.Предлог-Одлука за усогласување на намена на ДУП на Берово во однос на легализација на
објекти надвор од дефинираниот опфат на планот за локалитет „Филтер станица“ во Берово
Претседателот на Советот отвори расправа по 8.та точка од дневниот ред.
Бидејќи никој не се јави за збор, Предлог-Одлуката за усогласување на намена на ДУП на Берово
во однос на легализација на објекти надвор од дефинираниот опфат на планот за локалитет „Филтер
станица“ во 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 усогласување на намена на ДУП на Берово во однос на легализација на објекти надвор од
дефинираниот опфат на планот за локалитет „Филтер станица“ во Берово.
9.Предлог-Одлука за усогласување на намените на Урбанистички план на село
Митрашинци во однос на легализација на објекти надвор од дефиниран опфат на планотлокалитет „Влез во с.Митрашинци“- вон план
Претседателот на Советот отвори расправа по 9.та точка од дневниот ред.
Бидејќи никој не се јави за збор, Предлог-Одлуката за усогласување на намените на
Урбанистички план на село Митрашинци во однос на легализација на објекти надвор од дефиниран
опфат на планот-локалитет „Влез во с.Митрашинци“- вон план 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 усогласување на намените на Урбанистички план на село Митрашинци во однос на
легализација на објекти надвор од дефиниран опфат на планот-локалитет „Влез во с.Митрашинци“- вон
план.
10.Предлог-Одлука за отуѓување на имот КП бр.4427, 5478 КО Будинарци; сопственост на
Општина Берово
-Точката е повлечена од дневен ред од страна на Градоначалникот Драги Наџински, а по барање
на советниците; да се стави на дневен ред за наредната 7.ма седница на Советот на Општина Берово.
Исто така, по барање на советниците, да биде доставен список на сите објекти кои се во сопственост на
Општина Берово, како дополнителен материјал за точката.
11.Предлог-Решение за формирање на Комисија за изработка на Програма за работа на
Совет на Општина Берово за 2014 година
Претседателот на Советот отвори расправа по 11.та точка од дневниот ред.
За членови на Комисијата за изработка на Програма за работа на Советот на Општина Берово за
2014 година беа предложени советниците Јован Матеничарски, Антонио Двојаковски и Дејан Пачемски.
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Бидејќи никој друг не се јави за збор, Предлог-Решение за формирање на Комисија за изработка
на Програма за работа на Совет на Општина Берово за 2014 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 ПредлогРешението за формирање на Комисија за изработка на Програма за работа на Совет на Општина Берово
за 2014 година , со членовите Јован Матеничарски, Антонио Двојаковски и Дејан Пачемски.
12.Предлог-Решение за разрешување на преставници на Училишен одбор во ООУ „Дедо Иљо
Малешевски“ Берово
Претседателот на Советот отвори расправа по 12.та точка од дневниот ред.
Бидејќи никој не се јави за збор, Предлог-Решението за разрешување на преставници на
Училишен одбор во ООУ „Дедо Иљо Малешевски“ Берово беше ставено на усвојување.
Од присутните 15 советници, со 8 гласа ЗА, нема советници кои се ВОЗДРЖАНИ, 7 ПРОТИВ, нема
присутни советници кои не гласале, Советот го усвои Предлог-Решението за разрешување на
преставници на Училишен одбор во ООУ „Дедо Иљо Малешевски“ Берово.
13.Предлог-Решение за именување преставници на Училишен одбор во ООУ „Дедо Иљо
Малешевски“- Берово
Претседателот на Советот отвори расправа по 13.та точка од дневниот ред.
Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања даде предлог за членови на УО во ООУ
„Дедо Иљо Малешевски“- Берово да бидат Крамарска Лидија и Ваканска Емилија.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, Предлог-Решението за именување на преставници на
Училишен одбор во ООУ „Дедо Иљо Малешевски“ Берово беше ставено на усвојување.
Од присутните 15 советници, со 8 гласа ЗА, нема советници кои се ВОЗДРЖАНИ, 7 ПРОТИВ, нема
присутни советници кои не гласале, Советот го усвои Предлог-Решението за именување на
преставници на Училишен одбор во ООУ „Дедо Иљо Малешевски“ Берово.
14.Предлог-Решение за разрешување на преставници на Училишен одбор во ООУ „Никола
Петров Русински“- с.Русиново
Претседателот на Советот отвори расправа по 14.та точка од дневниот ред.
Бидејќи никој не се јави за збор, Предлог-Решението за разрешување на преставници на
Училишен одбор во ООУ „Никола Петров Русински“- с.Русиново, Берово беше ставено на усвојување.
Од присутните 15 советници, со 8 гласа ЗА, нема советници кои се ВОЗДРЖАНИ, 7 ПРОТИВ, нема
присутни советници кои не гласале, Советот го усвои Предлог-Решението за разрешување на
преставници на Училишен одбор во ООУ „Никола Петров Русински“- с.Русиново, Берово.
15.Предлог-Решение за именување на преставници на Училишен одбор во ООУ„Никола
Петров Русински“- с.Русиново
Претседателот на Советот отвори расправа по 15.та точка од дневниот ред.
Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања даде предлог за членови на УО во ООУ
„Никола Петров Русински“с.Русиново, Берово да бидат Белчовска Валентина и Милошовски Гоце.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, Предлог-Решението за именување на преставници на
Училишен одбор во ООУ „Никола Петров Русински“с.Русиново, Берово беше ставено на усвојување.
Од присутните 15 советници, со 8 гласа ЗА, нема советници кои се ВОЗДРЖАНИ, 7 ПРОТИВ, нема
присутни советници кои не гласале, Советот го усвои Предлог-Решението за именување на
преставници на Училишен одбор во ООУ „Никола Петров Русински“ с.Русиново, Берово.
16.Предлог-Решение за разрешување на преставници на Управен одбор на ОЈУДГ „23-ти
Август“ – Берово
Претседателот на Советот отвори расправа по 16.та точка од дневниот ред.
Бидејќи никој не се јави за збор, Предлог-Решението за разрешување на преставници на Управен
одбор на ОЈУДГ „23-ти Август“ – Берово беше ставено на усвојување.
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Од присутните 15 советници, со 8 гласа ЗА, нема советници кои се ВОЗДРЖАНИ, 7 ПРОТИВ, нема
присутни советници кои не гласале, Советот го усвои Предлог-Решението за разрешување на
преставници на Управен одбор на ОЈУДГ „23-ти Август“ – Берово.
17.Предлог-Решение за именување на преставници на Управен одбор на ОЈУДГ „23-ти
Август“ – Берово
Претседателот на Советот отвори расправа по 17.та точка од дневниот ред.
Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања даде предлог за членови на Управен
одбор на ОЈУДГ „23-ти Август“ – Берово да бидат Димитровски Љупчо, Клинчарски Владо и Панковски
Горан.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, Предлог-Решението за именување на преставници на
Управен одбор на ОЈУДГ „23-ти Август“ – Берово беше ставено на усвојување.
Од присутните 15 советници, со 8 гласа ЗА, нема советници кои се ВОЗДРЖАНИ, 7 ПРОТИВ, нема
присутни советници кои не гласале, Советот го усвои Предлог-Решението за именување на
преставници на Управен одбор на ОЈУДГ „23-ти Август“ – Берово.
18.Предлог-Решение за разрешување на членови во Управен одбор на ЈПКР „Услуга“ – Берово
Претседателот на Советот отвори расправа по 18.та точка од дневниот ред.
Бидејќи никој не се јави за збор, Предлог-Решението за разрешување на членови на Управен
одбор на ЈПКР „Услуга“ – Берово беше ставено на усвојување.
Од присутните 15 советници, со 8 гласа ЗА, нема советници кои се ВОЗДРЖАНИ, 7 ПРОТИВ, нема
присутни советници кои не гласале, Советот го усвои Предлог-Решението за разрешување на членови
на Управен одбор на ЈПКР „Услуга“ – Берово.
19.Предлог-Решение за именување на членови во Управен одбор на ЈПКР „Услуга“ – Берово
Претседателот на Советот отвори расправа по 19.та точка од дневниот ред.
Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања даде предлог за членови на Управен
одбор на ЈПКР „Услуга“ – Берово да бидат Ружински Горан, Илиовски Митко, Таковски Јован, Сивевски
Борче и Бошнаковски Асен.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, Предлог-Решението за именување на членови на Управен
одбор на ЈПКР „Услуга“ – Берово беше ставено на усвојување.
Од присутните 15 советници, со 8 гласа ЗА, нема советници кои се ВОЗДРЖАНИ, 7 ПРОТИВ, нема
присутни советници кои не гласале, Советот го усвои Предлог-Решението за именување на членови на
Управен одбор на ЈПКР „Услуга“ – Берово.
20.Предлог-Решение за разрешување на членови во Надзорен одбор на ЈПКР „Услуга“- Берово
Претседателот на Советот отвори расправа по 20.та точка од дневниот ред.
Бидејќи никој не се јави за збор, Предлог-Решението за разрешување на членови во Надзорен
одбор на ЈПКР „Услуга“- Берово беше ставено на усвојување.
Од присутните 15 советници, со 8 гласа ЗА, нема советници кои се ВОЗДРЖАНИ, 7 ПРОТИВ, нема
присутни советници кои не гласале, Советот го усвои Предлог-Решението за разрешување на членови
во Надзорен одбор на ЈПКР „Услуга“- Берово.
21.Предлог-Решение за именување на членови во Надзорен одбор на ЈПКР „Услуга“- Берово
Претседателот на Советот отвори расправа по 21.та точка од дневниот ред.
Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања даде предлог за членови во Надзорен
одбор на ЈПКР „Услуга“- Берово да бидат Гоце Гарвански, Зоран Јовановски, Милица Топаловска, Аце
Кржовски и Драги Пашалиски.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, Предлог-Решението за именување на членови во Надзорен
одбор на ЈПКР „Услуга“- Берово беше ставено на усвојување.
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Од присутните 15 советници, со 8 гласа ЗА, нема советници кои се ВОЗДРЖАНИ, 7 ПРОТИВ, нема
присутни советници кои не гласале, Советот го усвои Предлог-Решението за именување на членови во
Надзорен одбор на ЈПКР „Услуга“- Берово.
22.Предлог-Решение за разрешување на преставници на Управен одбор на ЈЗУ „Здравен
дом“- Берово
Претседателот на Советот отвори расправа по 22.та точка од дневниот ред.
Бидејќи никој не се јави за збор, Предлог-Решението за разрешување на преставници на Управен
одбор на ЈЗУ „Здравен дом“- Берово беше ставено на усвојување.
Од присутните 15 советници, со 8 гласа ЗА, нема советници кои се ВОЗДРЖАНИ, 7 ПРОТИВ, нема
присутни советници кои не гласале, Советот го усвои Предлог-Решението за разрешување на
преставници на Управен одбор на ЈЗУ „Здравен дом“- Берово.
23.Предлог-Решение за именување на преставници на Управен одбор на ЈЗУ „Здравен дом“Берово
Претседателот на Советот отвори расправа по 23.та точка од дневниот ред.
Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања даде предлог за преставници на Управен
одбор на ЈЗУ „Здравен дом“- Берово да бидат Илиевски Марјан и Шахпаска Јагода.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, Предлог-Решението за именување на преставници на
Управен одбор на ЈЗУ „Здравен дом“- Берово беше ставено на усвојување.
Од присутните 15 советници, со 8 гласа ЗА, нема советници кои се ВОЗДРЖАНИ, 7 ПРОТИВ, нема
присутни советници кои не гласале, Советот го усвои Предлог-Решението за именување на
преставници на Управен одбор на ЈЗУ „Здравен дом“- Берово.
24.Предлог-Решение за разрешување на преставници на Училишен одбор во ОСУ „Ацо
Русковски“-Берово
Претседателот на Советот отвори расправа по 24.та точка од дневниот ред.
Бидејќи никој не се јави за збор, Предлог-Решението за разрешување на преставници на
Училишен одбор во ОСУ „Ацо Русковски“-Берово беше ставено на усвојување.
Од присутните 15 советници, со 8 гласа ЗА, нема советници кои се ВОЗДРЖАНИ, 7 ПРОТИВ, нема
присутни советници кои не гласале, Советот го усвои Предлог-Решението за разрешување на
преставници на Училишен одбор во ОСУ „Ацо Русковски“-Берово.
25.Предлог-Решение за именување на преставници на Училишен одбор во ОСУ „Ацо
Русковски“-Берово
Претседателот на Советот отвори расправа по 25.та точка од дневниот ред.
Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања даде предлог за преставници на
Училишен одбор во ОСУ „Ацо Русковски“-Берово да бидат Царовска Марија, Поп-Ѓорѓиева Драгица и
Скендерска Даниела.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, Предлог-Решението за именување на преставници на
Училишен одбор во ОСУ „Ацо Русковски“-Берово беше ставено на усвојување.
Од присутните 15 советници, со 8 гласа ЗА, нема советници кои се ВОЗДРЖАНИ, 7 ПРОТИВ, нема
присутни советници кои не гласале, Советот го усвои Предлог-Решението за именување на Училишен
одбор во ОСУ „Ацо Русковски“-Берово.
26.Предлог-Одлука за утврдување на 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 26.та точка од дневниот ред.
Градоначалникот Драги Наџински даде свое мислење дека тоа што треба да биде направено, со
средства кои доаѓаат надвор од буџетот на Општината и кои средства не се земаат од граѓаните на
нашата општина, не смееме да ги враќаме и одбиваме. Тој го пофали претходниот Совет кој изгласа
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заем од 24 милиони, а го искритикува сегашниот, бидејќи одбиваат грант, одбиваат 20.000.000,оо
денари кои не се враќаат.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, Предлог-Одлуката за утврдување на 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, нема советници кои се ВОЗДРЖАНИ, 8 ПРОТИВ, нема
присутни советници кои не гласале, Советот не ја усвои Предлог-Одлуката за утврдување на
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.
27.Предлог-Одлука за утврдување на 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 27.та точка од дневниот ред.
Бидејќи никој не се јави за збор, Предлог-Одлуката за утврдување на 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, нема советници кои се ВОЗДРЖАНИ, 8 ПРОТИВ, нема
присутни советници кои не гласале, Советот не ја усвои Предлог-Одлуката за утврдување на
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.
28.Предлог-Одлука за давање согласност за намена 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
Претседателот на Советот отвори расправа по 28.та точка од дневниот ред.
Бидејќи никој не се јави за збор, Предлог-Одлуката за давање согласност за намена 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 беше ставена на усвојување.
Од присутните 15 советници, со 7 гласа ЗА, нема советници кои се ВОЗДРЖАНИ, 8 ПРОТИВ, нема
присутни советници кои не гласале, Советот не ја усвои Предлог-Одлуката за давање согласност за
намена 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.
29.Предлог-Одлука за давање согласност за намена 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
Претседателот на Советот отвори расправа по 29.та точка од дневниот ред.
Бидејќи никој не се јави за збор, Предлог-Одлуката за давање согласност за намена 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 беше ставена на усвојување.
Од присутните 15 советници, со 7 гласа ЗА, нема советници кои се ВОЗДРЖАНИ, 8 ПРОТИВ, нема
присутни советници кои не гласале, Советот не ја усвои Предлог-Одлуката за давање согласност за
намена 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.
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30.Предлог-Одлука за отпочнување на постапка за Измена и дополнување на ДУП Берово за локалитет „Стара гимназија“ дел од урбан блок 4 и 8
Претседателот на Советот отвори расправа по 30.та точка од дневниот ред.
Беше повикан Раководителот на Одделението за градежништво и урбанизам Мишо Догазански.
Раководителот на Одделението за градежништво и урбанизам Мишо Догазански објасни дека
тоа произлегува од законската обврска која ја има општината да ги смени старите урбанистички
планови до 2016 година, во врска со објектите за легализација да се вклопат и тие, конкретно за оваа
точка има барање од Фагус, тие сакаат да донесат инвеститор и да направат тапацирница за објектот
стара Беровчанка. Не го опфаќаме само него, туку ја опфаќаме и старата гимназија, каде ќе се
реконструира спортскиот терен, па аналогно на тоа, таму се спојуваат трите улици. Опфатот е 3 ипол
хектари, се работи за измена на детален план, каде мора да се опфатат минимум 3 хектари или 30
хектари, а ние го имаме минималниот дел со 3 ипол хектари.
Советникот Антонио Двојаковски побара објаснување за тоа зашто на 03.10 е распишана јавна
набавка за реконструкција на спортски терени, а после тоа се става како точка на дневен ред, односно
веќе се бара проект за реконструкција, а покасно се прави измена и дополнување на ДУП.
Раководителот на Одделението за градежништво и урбанизам Мишо Догазански појасни дека
општината мора да ги направи, тоа е постапка која мора да се спроведе, тоа е законска обврска на
Општината да ги одржува сите јавни површини. Без проект не може да се аплицира за средства, за да се
прошири мора да има план. Каде има интерес и барања од странки, ги отпочнуваме постапките.
Конкретно, ова е по барање на Фагус, па може да му одговориме негативно, или да се донесе одлука на
Совет и во рок од седум дена да се извести барателот.
Советникот Јован Матеничарски и советникот Антонио Двојаковски дадоа забелешка на тоа
дека не се ставаат така точки на дневен ред во последен момент.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, Предлог-Одлука за отпочнување на постапка за Измена и
дополнување на ДУП Берово - за локалитет „Стара гимназија“ дел од урбан блок 4 и 8 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 отпочнување на постапка за Измена и дополнување на ДУП Берово - за локалитет „Стара
гимназија“ дел од урбан блок 4 и 8.
31.Советнички иницијативи и прашања
Советникот Звонко Миовски праша во интерес на група граѓани, за спомен плочата кај Бизнис
Инкубаторот, каде порано имало плоча, зашо сега не се наоѓа на тоа место.
Градоначалникот Драги Наџински се обврза да го праша изведувачот каде е плочата, бидејќи
најверојатно ја тргнале при ставањето на термоизолацијата. Примедбата е на место и ќе биде известен
за одговорот.
Советникот Јован Матеничарски постави прашање до Градоначалникот, за канализациите во
с.Русиново, с.Ратево, каде не се довршени, и фалат неколку краци низ центарот на селото. Мачево
комплетно нема канализација. Што се размислува во врска со ова.
Градоначалникот Драги Наџински објасни дека тој не го правел проектот, така да тој
интервентно каде се појавуваат проблеми, интервенира и реагира. Во с.Русиново е направена
атмосферска канализација, за да не се прават проблеми на штета на граѓаните. На влезот, при
асфлатирањето на улицата е направена канализација. Колку е тој во можност во зависност од
средствата, ги решава проблемите и прави канализации. Таму каде што е потребно да се прави
експропријација за да се прави канализација, треба првин да помине постапката за експропријација, па
потоа да се прави канализација.
Советникот Јован Матеничарски праша за испуштањето на водата од езерото, каде водата е
многу намалена во езерото. Дали како градоначалник е превземено нешто за да се спречи испуштањето
на водата од езерото.
Градоначалникот Драги Наџински одговори дека тоа прашање го покренал на највисоко ниво,
до Министерството за животна средина, и езерото веќе 15 дена не се испушта. Се додека не се создаде
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суфицит на вода, нема да има испуштање. Иако тој не е надлежен за тоа, сепак покренал иницијатива до
Владата на РМ и му излегле во пресрет за решавање на тој проблем.
Советничката Јасминка Димовска праша дали имаат барања за рушење на дивоградби и дали ги
рушат истите.
Градоначалникот Драги Наџински одговори дека добиваат такви барања и каде има
неправилности, ги рушат дивоградбите.
32.Барања од институции и граѓани
*Барање од група граѓани од с.Русиново за ослободување од плаќање на улично
осветлување*
- 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. Советот на
Општина Берово може да ослободи од плаќање на улично осветлување, доколку ги одјават
струјомерите кои се во функција на споменатите напуштени куќи во ЕВН КЕЦ Делчево, па потоа да
поднесат барање за ослободување од плаќање на улично осветлување.
Во врска со прашањето за поставување на ново улично осветлување на ул.„Боро Алаѓозов“ бр.2,
во консултации со Одделението за комунални дејности при Општина Берово, проширување на
уличната мрежа ќе биде извршено кога ќе се создадат услови за тоа, и истото ќе биде финансирано од
страна на Општината.
*Оставки на советниците Јован Матеничарски и Антонио Двојаковски од работното
тело формирано од Советот за изнаоѓање на решение на проблемите на ЈПКР „Услуга“-Берово*
-Советникот Предраг Монев се надоврза дека тие немаат доставено никакви информации во
врска со нивното работење до Советот, иако нагласиле дека нема да бидат дел од работното тело. Тој
побара да се изјаснат со какви проблеми се имаат соочено, од кој се опструирани и какви предлози дале
за да се изведе ЈПКР кон подобра состојба, бидејќи менувањето на тие членови нема да биде ефективно
и ако политички е кочено телото. Што е тоа што тие предложиле, за да има ефект од работата на тоа
тело и што не е прифатено од тие предлози. Според него, тие се нафатиле на работа од која требало да
има резултати и телото да биде функционално. Постави прашање кој од советниците биле
консултирани во врска со проблемите, бидејќи овде пред нив никакви информации не се доставени. Со
одржување на само еден состанок не се решаваат проблемите.
-Советникот Антонио Двојаковски објасни дека нема популизам во телото. Одржан е еден
состанок и имале на него предлози, како идеи, намалување на вработувањето, намалување на платите и
постепено покачување на водата, како и финансирање, односно субвенционирање од Советот на
Општина Берово. Ние бевме презентирани како да сакаме да ги намалиме платите и да сакаме да ги
истераме луѓето од работа. Директорот на ЈПКР јавно кажа дека ќе бара субвенција од Советот, а овде
доаѓа на седница и не бара субвенции. На тој одржан состанок биле давани предлози за решавање на
проблемите.
-Градоначалникот Драги Наџински постави прашање, знаејќи дека ЈПКР е основано од страна на
Советот на Општина Берово, како и тоа дека работното тело е формирано за да ги утврди и санира
проблемите со кои се соочува ЈПКР, по само еден одржан работен состанок, чувствуваат ли одговорност
дека треба да се посветат малку повеќе како мнозинство во Советот, да ги скенираат проблемите или
мислат дека со бегање од одговорноста со поднесувањето на оставките, сметаат дека одговорноста ќе
биде префрлена на некој друг, или пак за 4.те предлози од страна на директорот на ЈПКР, дали воопшто
ги имаат разработено, дали не може да се изнајде решение, а тие како орган во локалната самоуправа,
сметаат ли дека се неспособни да го решат проблемот во ЈПКР, па даваат оставки од работното тело.
-Советникот Антонио Двојаковски се изјасни дека доколку им дадат директорско место во ЈПКР,
ќе согледаат дека се способни да го решат проблемот. Таму нема со кој да се разговара. Тие не бегаат од
одговорност.
-Советникот Јован Матеничарски појасни дека ако тие не сакале да превземат одговорност,
немало да се нафатат воопшто. Директорот барал субвенционирање, а на седницата кога директорот
беше присутен цел ден на седница, советникот Антонио Двојаковски повеќе пати го прашал
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директорот дали бараат субвенционирање од страна на Советот, а тој ништо не одговорил. Советот го
формирал ЈПКР, меѓутоа менаџирањето е во рацете на градоначалникот. Затоа тие ги смениле
членовите на управен и надзорен одбор и од таму ќе добијат насоки за решавање на проблемите, во
делот каде можат да делуваат.
-Советникот Предраг Монев праша, кога телото било предложено, целта на работното тело била
да се состане да изнајде начин и да функционира за напред тоа комуналнопретпријатие. Тоа работно
тело до Советот не достави предлози за решавање на проблемите, не зазедовте никаков став,
заеднички да се договори дека ако треба да функционира тоа комунално претпријатие, треба да се
решат проблемите. Претпријатието не е спасено, а во тоа 3 месечно работење не е донесен никаков
заклучок, а Вие секако ја сносите одговорноста. Претходниот директор оставил 55.000.000.000,оо долг,
а не сегашниот директор. Работното тело требало да достави информација до Советот. Советот има
одговорност кон ЈПКР бидејќи со нивните одлуки, влијаат во менаџирањето на претпријатието.
-Советникот Јован Матеничарски појасни дека тие не можат и не сакаат да ги поправаат
работите на ЈПКР, кога директорот на ЈПКР излегува од седница и гони политика, извртувајќи ги
работите.
-Оставките од работното тело на советниците Јован Матеничарски и Антонио Двојаковски беа
констатирани.
*Известување од ПС од ОН Берово*
-Советот на Општина Берово го разгледа известувањето и по направени консултации со
Градоначалникот Драги Наџински констатираше дека ЈПКР“Услуга“-Берово, како јавно претпријатие за
комунални работи, основано од страна на Советот на Општина Берово, ќе продолжи со одржувањето на
јавната чистота и чистењето на снегот и мразот во зимски услови на јавните патишта.
Претпријатието располага со доволен број на возила за извршување на работата, а во однос на
залихите на абразивни средства, тие се во голема количина складирани во магацински склад за чување
на истите на територија на Општината, па така да не се во мала количина и нема да има недостиг од
истите. Според тоа, ЈПКР “Услуга“ – Берово, нема да биде во отежнати услови околу чистењето за време
на претстојната сезона и соодветно ќе одговори на потребите кои ќе се појават за време на зимската
сезона.
*Барање од Ракометна Школа Малеш*
-Не може да се издаде соблекувалната, бидејќи не е во сопственост на Советот.
*Барање од Месна Заедница с.Будинарци*
-Да се достави барањето до ЈПКР „Услуга“-Берово, на понатамошно разгледување, бидејќи тоа не
е надлежност на Советот на Општина Берово.
Дневниот ред беше исцрпен, а со тоа 6.тата седница беше завршена во 14:10 часот.

Бр.07-2530/1
17.12.2013 година
Берово
Записничар
Зорица Ризовска
----------------------------------

Претседател на Совет
Јован Матеничарски
М.П.

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

(потпис)

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРАВНИ И ОПШТИ РАБОТИ, ОПШТИНА БЕРОВО

(потпис)
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