ЗАПИСНИК ОД 7.ТА РЕДОВНА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА
БЕРОВО
ЗАПИСНИК
ОД 7.ТА РЕДОВНА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА БЕРОВО ОДРЖАНА НА ДЕН 17.12.2013
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 14 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 и Звонко Миовски.
Советничката Сунчица Цонкинска беше оправдано отсутна од здравствени причини.
На седницата исто така присуствуваше и Градоначалникот на Општина Берово Драги Наџински,
Раководителот на Одделението за комунални дејности Славчо Муртовски и Раководителот на
Одделението за локален економски развој Ѓорѓи Пеовски.
За работата на Советот на оваа седница, претседателот на Советот Јован Матеничарски го
предложи следниот:

ПРЕДЛОГ-ДНЕВЕН РЕД:
1.Усвојување на Записник од 6-та седница на Советот на Општина Берово;
2.Предлог-Одлука за отуѓување на имот КП бр.4427, 4578 КО Будинарци сопственост на Општина
Берово;
3.Предлог-Одлука за утврдување на јавен интерес за изградба на ски-центар на територијата на
Општина Берово;
4.Предлог-Одлука за прифаќање на иницијатива за отпочнување на постапка за изработка на
ЛУПД за изградба на стопански комплекс рибник и смесувачки капацитет со ресторан на Јованчо
Зашаровски од Берово;
5.Предлог-Одлука за усогласување на намените на ДУП Берово во однос на легализација на
објекти надвор од дефиниран опфат за Коловски Гаврил;
6.Предлог-Одлука за усогласување на намените на УП за с.Ратево, во однос на легализација на
објекти надвор од дефиниран опфат за Ѓорги Шапков;
7.Предлог-Одлука за усогласување на намените на ДУП Берово во однос на легализација на
објекти надвор од дефиниран опфат за Љубинка Димитријевиќ;
8.Предлог-Одлука за усогласување на намените на ДУП Берово во однос на легализација на
објекти надвор од дефиниран опфат за Глигор Умленски;
9.Предлог-Одлука за усогласување на намените на ДУП Берово во однос на легализација на
објекти надвор од дефиниран опфат за Драги Каламадевски;
10.Предлог-Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локални патишта и
улици на територијата на Општина Берово за 2014 година;
11.Предлог-Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Берово за
2014 година;
12.Предлог-Програма изградба реконструкција и одржување на јавно осветлување на Општина
Берово за 2014 година;
13.Предлог-Програма за поддршка на локалниот економски развој на Општина Берово за 2014
година;
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14.Предлог-Програма за активностите на Општина Берово во областа на комуникацијата и
односите со јавноста и меѓународната соработка во 2014 година;
15.Предлог-Програма за изработка на Урбанистички планови на подрачјето на Општина Берово
за 2014 година;
16.Предлог-Програма за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во
сопственост на РМ на подрачјето на Општина Берово за 2014 година;
17.Предлог-Програма за одржување на јавна чистота на Општина Берово за 2014 година;
18.Предлог-Програма за одржување на јавно зеленило на Општина Берово за 2014 година;
19.Предлог-Програма за други комунални услуги третман на кучиња скитници и други не
регистрирани кучиња за 2014 година;
20.Предлог-Програма за активностите на Општина Берово во областа на социјалната заштита за
2014 година;
21.Предлог-Програма за развој на спортот и рекреативните активности на граѓаните на Општина
Берово за 2014 година;
22.Предлог-Програма за активностите на Општина Берово во областа на културата за 2014
година;
23.Предлог-Програма за активностите на Општина Берово во областа на туризмот за 2014
година;
24.Предлог-Програма за енергетска ефикасност на Општина Берово за 2014 година;
25.Предлог-Програма за енергетска ефикасност на Општина Берово 2014-2016 година;
26.Предлог-Програма за односи со малцинските заедници во Општина Берово за 2014 година;
27.Предлог-Програма за работа на ЈПКР „Услуга“-Берово за 2014 година;
28.Предлог-Програма за работа на ТППЕ на Општина Берово за 2014 година;
29.Предлог-Програма за работа на Дом на култура „Димитар Беровски“-Берово за 2014 година;
30.Барања од институции и граѓани;
31.Советнички иницијативи и прашања.
Претседателот на Советот отвори расправа по предложениот дневен ред.
Градоначалникот Драги Наџински предложи Предлог-Програмата на ЈПКР „Услуга“-Берово да
биде повлечена од дневен ред бидејќи не била усвоена на Управен одбор.
Предлог-Одлука за утврдување на висината на надоместокот и начин на користење на изграден
паркинг простор во град Берово и Предлог-Одлука за усогласување на намените на Урбанистичкиот
план за село Будинарци во однос на легализација на објекти надвор од дефинираниот опфат на планот
на Владо Гриовски во локалитет „Басара“ во атарот на с.Будинарци беа предложени како дополнување
на дневниот ред од страна на претседателот на Советот Јован Матеничарски.
Програма за спроведување на општите мерки за заштита на населението од заразни болести за 2014
година
Градоначалникот Драги Наџински предложи дневниот ред да биде дополнет со уште една точка
Програма за спроведување на општите мерки за заштита на населението од заразни болести за 2014
година.
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 7.та седница, со измените и дополнувањата:

Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1.Усвојување на Записник од 6-та седница на Советот на Општина Берово;
2.Предлог-Одлука за отуѓување на имот КП бр.4427, 4578 КО Будинарци сопственост на Општина
Берово;
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3.Предлог-Одлука за утврдување на јавен интерес за изградба на ски-центар на територијата на
Општина Берово;
4.Предлог-Одлука за прифаќање на иницијатива за отпочнување на постапка за изработка на
ЛУПД за изградба на стопански комплекс рибник и смесувачки капацитет со ресторан на Јованчо
Зашаровски од Берово;
5.Предлог-Одлука за усогласување на намените на ДУП Берово во однос на легализација на
објекти надвор од дефиниран опфат за Коловски Гаврил;
6.Предлог-Одлука за усогласување на намените на УП за с.Ратево, во однос на легализација на
објекти надвор од дефиниран опфат за Ѓорги Шапков;
7.Предлог-Одлука за усогласување на намените на ДУП Берово во однос на легализација на
објекти надвор од дефиниран опфат за Љубинка Димитријевиќ;
8.Предлог-Одлука за усогласување на намените на ДУП Берово во однос на легализација на
објекти надвор од дефиниран опфат за Глигор Умленски;
9.Предлог-Одлука за усогласување на намените на ДУП Берово во однос на легализација на
објекти надвор од дефиниран опфат за Драги Каламадевски;
10.Предлог-Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локални патишта и
улици на територијата на Општина Берово за 2014 година;
11.Предлог-Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Берово за
2014 година;
12.Предлог-Програма изградба реконструкција и одржување на јавно осветлување на Општина
Берово за 2014 година;
13.Предлог-Програма за поддршка на локалниот економски развој на Општина Берово за 2014
година;
14.Предлог-Програма за активностите на Општина Берово во областа на комуникацијата и
односите со јавноста и меѓународната соработка во 2014 година;
15.Предлог-Програма за изработка на Урбанистички планови на подрачјето на Општина Берово
за 2014 година;
16.Предлог-Програма за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во
сопственост на РМ на подрачјето на Општина Берово за 2014 година;
17.Предлог-Програма за одржување на јавна чистота на Општина Берово за 2014 година;
18.Предлог-Програма за одржување на јавно зеленило на Општина Берово за 2014 година;
19.Предлог-Програма за други комунални услуги третман на кучиња скитници и други не
регистрирани кучиња за 2014 година;
20.Предлог-Програма за активностите на Општина Берово во областа на социјалната заштита за
2014 година;
21.Предлог-Програма за развој на спортот и рекреативните активности на граѓаните на Општина
Берово за 2014 година;
22.Предлог-Програма за активностите на Општина Берово во областа на културата за 2014
година;
23.Предлог-Програма за активностите на Општина Берово во областа на туризмот за 2014
година;
24.Предлог-Програма за енергетска ефикасност на Општина Берово за 2014 година;
25.Предлог-Програма за енергетска ефикасност на Општина Берово 2014-2016 година;
26.Предлог-Програма за односи со малцинските заедници во Општина Берово за 2014 година;
27.Предлог-Одлука за утврдување на висината на надоместокот и начин на користење на
изграден паркинг простор во град Берово;
28.Предлог-Програма за работа на ТППЕ на Општина Берово за 2014 година;
29.Предлог-Програма за работа на Дом на култура „Димитар Беровски“-Берово за 2014 година;
30.Предлог-Одлука за усогласување на намените на Урбанистичкиот план за село Будинарци во
однос на легализација на објекти надвор од дефинираниот опфат на планот на Владо Гриовски
во локалитет „Басара“ во атарот на с.Будинарци;
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31.Програма за спроведување на општите мерки за заштита на населението од заразни болести
за 2014 година;
32.Барања од институции и граѓани;
33.Советнички иницијативи и прашања.
Од присутните 14 советници, со 13 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 7.та редовна седница.
Од гласањето беше отсутен советникот Предраг Монев.
1.Усвојување на Записник од 6-та седница на Советот на Општина Берово
Претседателот на Советот отвори расправа по 1.та точка од дневниот ред.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, Записникот од 6.тата седница на Советот на Општина
Берово 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 Записникот
од 6.тата седница на Советот на Општина Берово.
2.Предлог-Одлука за отуѓување на имот КП бр.4427, 4578 КО Будинарци сопственост на
Општина Берово
Претседателот на Советот отвори расправа по 2.та точка од дневниот ред.
Советникот Звонко Миовски појасни дека Комисјијата за издавање на општински имот не
успеала да се состане и побара предлог-одлуката да се одложи за некоја наредна седница.
Градоначалникот Драги Наџински појасни дека ова е од надлежност на Советот, од кого се бара
да се донесе одлука за отуѓување. Тој додаде дека претходната седница појаснил убаво за што се
работи, а во материјалите за тековната седница имаат добиено комплетна листа на објекти кои се во
сопственост на Општината. Тој потенцираше дека зимските временски услови ќе придонесат за уште
поголемо руинирање на објектот и нема да може да се зачува, па тие како Совет треба колективно да
сносат одговорност и да го стават на отуѓување имотот, бидејќи нема нити финансиски средства нити
човечки ресурси за да се постави таму човек за чувар кој ќе треба да биде платен.
Советникот Предраг Монев ги повика советниците да се донесе одлука во интерес на времето,
бидејќи во зимски услови објектот ќе изгуби од вредност и да изградат став во однос на оваа предлогодлука.
Претседателот Јован Матеничарски предложи објектот да биде реновиран и приспособен за
користење, па потоа да се изнајмува или отуѓува, а со тоа и нема да изгуби, туку ќе добие на вредност.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, Предлог-Одлуката за отуѓување на имот КП бр.4427, 4578
КО Будинарци сопственост на Општина Берово беше ставен на усвојување.
Од присутните 14 советници, со 6 гласа ЗА, нема советници кои се ВОЗДРЖАНИ, 8 советници кои
гласале ПРОТИВ, нема присутни советници кои не гласале, Советот не ја усвои Предлог-Одлуката за
отуѓување на имот КП бр.4427, 4578 КО Будинарци сопственост на Општина Берово.
3.Предлог-Одлука за утврдување на јавен интерес за изградба на ски-центар на
територијата на Општина Берово
Претседателот на Советот отвори расправа по 3.та точка од дневниот ред. Тој како претседател
на Комисијата се изјасни дека Комисијата ја разгледала одлуката и заземале став истата да биде
усвоена.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, Предлог-Одлуката за утврдување на јавен интерес за
изградба на ски-центар на територијата на 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 утврдување на јавен интерес за изградба на ски-центар на територијата на Општина
Берово.
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4.Предлог-Одлука за прифаќање на иницијатива за отпочнување на постапка за
изработка на ЛУПД за изградба на стопански комплекс рибник и смесувачки капацитет со
ресторан на Јованчо Зашаровски од Берово
Претседателот на Советот отвори расправа по 4.та точка од дневниот ред. Тој како претседател
на Комисијата за урбанизам се изјасни дека Комисијата ги разгледала овие предлог-одлуки и заземале
став од 4.та до 9.та точка да бидат усвоени.
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 рибник и
смесувачки капацитет со ресторан на Јованчо Зашаровски од 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 прифаќање на иницијатива за отпочнување на постапка за изработка на ЛУПД за изградба
на стопански комплекс рибник и смесувачки капацитет со ресторан на Јованчо Зашаровски од Берово.
5.Предлог-Одлука за усогласување на намените на ДУП Берово во однос на легализација на
објекти надвор од дефиниран опфат за Коловски Гаврил
Претседателот на Советот отвори расправа по 5.та точка од дневниот ред.
Бидејќи никој не се јави за збор, Предлог-Одлуката за усогласување на намените на ДУП Берово
во однос на легализација на објекти надвор од дефиниран опфат за Коловски Гаврил 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 усогласување на намените на ДУП Берово во однос на легализација на објекти надвор од
дефиниран опфат за Коловски Гаврил.
6.Предлог-Одлука за усогласување на намените на УП за с.Ратево, во однос на легализација
на објекти надвор од дефиниран опфат за Ѓорги Шапков
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 УП за
с.Ратево, во однос на легализација на објекти надвор од дефиниран опфат за Ѓорги Шапков 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 усогласување на намените на УП за с.Ратево, во однос на легализација на објекти надвор од
дефиниран опфат за Ѓорги Шапков.
7.Предлог-Одлука за усогласување на намените на ДУП Берово во однос на легализација на
објекти надвор од дефиниран опфат за Љубинка Димитријевиќ
Претседателот на Советот отвори расправа по 7.та точка од дневниот ред.
Бидејќи никој не се јави за збор, Предлог-Одлуката за усогласување на намените на ДУП Берово
во однос на легализација на објекти надвор од дефиниран опфат за Љубинка Димитријевиќ 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 усогласување на намените на ДУП Берово во однос на легализација на објекти надвор од
дефиниран опфат за Љубинка Димитријевиќ.
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8.Предлог-Одлука за усогласување на намените на ДУП Берово во однос на легализација на
објекти надвор од дефиниран опфат за Глигор Умленски
Претседателот на Советот отвори расправа по 8.та точка од дневниот ред.
Бидејќи никој не се јави за збор, Предлог-Одлуката за усогласување на намените на ДУП Берово
во однос на легализација на објекти надвор од дефиниран опфат за Глигор Умленски 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 усогласување на намените на ДУП Берово во однос на легализација на објекти надвор од
дефиниран опфат за Глигор Умленски.
9.Предлог-Одлука за усогласување на намените на ДУП Берово во однос на легализација на
објекти надвор од дефиниран опфат за Драги Каламадевски
Претседателот на Советот отвори расправа по 9.та точка од дневниот ред.
Бидејќи никој не се јави за збор, Предлог-Одлука за усогласување на намените на ДУП Берово во
однос на легализација на објекти надвор од дефиниран опфат за Драги Каламадевски 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 усогласување на намените на ДУП Берово во однос на легализација на објекти надвор од
дефиниран опфат за Драги Каламадевски.
10.Предлог-Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локални
патишта и улици на територијата на Општина Берово за 2014 година
Претседателот на Советот отвори расправа по 10.та точка од дневниот ред.
Претседателот Јован Матеничарски појасни дека на Комисијата зазеле став доколку има
предлози некои улици да бидат предложени за изградба и реконструкција, да бидат кажани на
седницата.
Како предлози за улици кои ќе влезат во годишната програма беа додадени покрај споменатите
улици во програмата и улиците „Балканска“, „Козара“ и улицата „Маршал Тито“ во с.Русиново за
доизградба.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, Предлог-Програмата за изградба, реконструкција,
одржување и заштита на локални патишта и улици на територијата на Општина Берово за 2014 година
со дополнувањата 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 изградба, реконструкција, одржување и заштита на локални патишта и улици на
територијата на Општина Берово за 2014 година.
11.Предлог-Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина
Берово за 2014 година
Претседателот на Советот отвори расправа по 11.та точка од дневниот ред.
Бидејќи никој не се јави за збор, Предлог- Програмата за уредување на градежно земјиште на
подрачјето на Општина Берово за 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 ПредлогПрограмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Берово за 2014 година.
12.Предлог-Програма за изградба реконструкција и одржување на јавно осветлување на
Општина Берово за 2014 година
Претседателот на Советот отвори расправа по 12.та точка од дневниот ред.
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Бидејќи никој не се јави за збор, Предлог-Програмата за изградба реконструкција и одржување
на јавно осветлување на Општина Берово за 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 ПредлогПрограмата за изградба реконструкција и одржување на јавно осветлување на Општина Берово за 2014
година.
13.Предлог-Програма за поддршка на локалниот економски развој на Општина Берово за
2014 година
Претседателот на Советот отвори расправа по 13.та точка од дневниот ред.
За подетално објаснување беше повикан Раководителот на Одделението за Локален Економски
Развој Ѓорѓи Пеовски.
Советникот Антонио Двојаковски побара подетално објаснување на програмата, бидејќи е многу
општа, нема конкретни предлози што ќе се развива, побара подетално објаснување за технолошката
зона, каде нема средства, побара појаснување и за обуките кои се предвидени, семинарите и
предвидените финансиски средства за конкретните проекти.
Раководителот на Одделението за Локален Економски Развој Ѓорѓи Пеовски накратко помина
низ програмата, каде додаде дека согласно законот за локална самоуправа, локалниот економски
развој претставува организирана дејност на заедницата при што се превземаат мерки и активности,
форми и облици за одржлив економски развој. Локалниот економски развој се однесува на луѓето од
локалната заедница кои меѓусебно соработуваат. Оттука лер има повеќе од координација и повеќе од
организациски дел кој е во три столба, каде прв е внатрешната координација, и се вклучуваат и
невладиниот сектор и индустрските зони, тесна корелација со комуналните дејности, вториот столб е
осврт кон националните институции како Центарот за развој на Источно Планскиот Регион, како и
МЗШВ, МЛС, АВРМ, ЗЕЛС, заедничката соработка со бизнис заедницата, невладиниот сектор и
меѓународната соработка. Оваа програма ги опфаќа и поддршката на малите и средните претпријатија,
технолошко индустриската развојна зона, каде не се планирани средства затоа што се работи за
искористување на време и покана на луѓе кои присуствуваат на семинари, обуки и организациски
активности. Тука влегува и тековното одржување на Бизнис Инкубаторот, каде Општината е должна за
тековно одржување на објектот и подмирување на тековните финансиски обврски кои ќе произлезат
од истото, и за кој во договорот за имплементација на проектот за Бизнис Инкубаторот, во еден од
членовите стои дека проектот нема да ја загуби својата намена во следните 5 години, во спротивно при
следна контрола од ИПА ако дојдат до заклучок дека Бизнис Инкубаторот не функционира, Општина
Берово ќе биде должна да ги врати сите средства за проектот до евро. Во оваа програма влегува и
процесот на идентификација на земјоделските производи и брендирањето ќе биде финансирано од
МЗШВ и вредноста на производите на овој начин ќе биде поголема на пазарот за производителите.
Треба да се иницираат и активности и проекти кои ќе бидат финансирани од страна на АФПЗРР, каде
Општината има удел во покривањето само на ДДВ и се финансираат мерки од областа на руралниот
развој. Во однос на ЕТНО фестивалот, има предлог да се доизработат и дрвени тезги, а и некои
работилници за да бидат спознаени повеќе информации за граѓаните. Во однос на средствата за
учество на проекти, имаме обврска да партиципираме во ИПР и можно е да излезе и активност за ЈП,
како и обврски кон ГИЗ. Тука се планираните финансирања за тековни активности кон ИПР. ЛЕАП е
истечен, што насочува кон потреба од средства за консултантски услуги, проектна документација и
геодетски елаборати.
Советникот Антонио Двојаковски постави конкретно прашање дали Економскиот Совет не може
да раководи со Бизнис Инкубаторот, а тие 470.000,оо денари што се предвидени за фондацијата да се
пренаменат за тековно одржување и да се дефинираат за покривање на материјалните трошоци, да не
се создава потреба од ново вработување и нови трошоци.
Градоначалникот Драги Наџински појасни дека нема да има вработувања, бидејќи Фондацијата
веќе е формирана.
Советникот Предраг Монев појасни дека Економскиот Совет не е правен субјект и во него
учествуваат локални авторитети, но не може да управува со Бизнис Инкубаторот. БИ по статутот има
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предвидено да се формира фондација која ќе раководи со БИ, но таа нема да може да управува со БИ
доколку нема средства за да си ги подмирува тековното одржување на парно, струја, вода, телефони,
интернет. Доколку не се обезбедат средства за да функционира БИ, ќе се затвори БИ и ЕУ ќе си ги
побараат парите да им бидат вратени, бидејќи тие така фукнционираат, ако финансираат, сакаат да
видат дека нештата функционираат.
Бидејќи никој не се јави за збор, Предлог-Програмата за поддршка на локалниот економски
развој на Општина Берово за 2014 година беше ставена на усвојување.
Од присутните 14 советници, со 13 гласа ЗА, 1 ВОЗДРЖАН, нема советници кои гласале ПРОТИВ,
нема присутни советници кои не гласале, Советот ја усвои Предлог-Програмата за поддршка на
локалниот економски развој на Општина Берово за 2014 година.
14.Предлог-Програма за активностите на Општина Берово во областа на
комуникацијата и односите со јавноста и меѓународната соработка во 2014 година
Претседателот на Советот отвори расправа по 14.та точка од дневниот ред.
Советникот Звонко Миовски појасни дека програмата е разгледана на комисијата и дека
програмата е потребна да се изготви по препораки на ЗЕЛС за прв пат годинава, па став на комисијата е
дека премногу средства се предвидени за промоција и рекламирање, па да се скрати од оваа програма и
да се префрлат парите во програмата за спорт.
Советничката Јасминка Димовска праша што успеси се постигнати на меѓународно ниво,
бидејќи многу е спомнато во целите.
Градоначалникот Драги Наџински појасни дека Општината учествувала во сите билатерални
повици од карактер на програми финансирани од ЕУ, учествувано е досега на четири проекти. Прво
двапати Општината има искористено средства преку канцеларијата за развој на Швајцарската
амбасада, изградени се плоштадот и улицата „Маршал Тито“, трет пат се добиени и средства за да се
организираат форуми во заедницата, изгласани се повеќе проекти меѓу кои камион за собирање на
комунален смет, изгласани се и други проекти преку форумите во заедницата. Втора придобивка преку
промовирањето на Општината и изготвувањето на брошурите, преку претставникот на мировниот
корпус, обзбедивме брошура на англиски јазик и преку Алда изработивме проект со Долна Нормандија
за заштита на стари објекти во Старо Берово и воспоставивме и потпишавме меморандум за соработка
со Општина Ливаро во повеќе области. Бевме на саем на сирење во Франција, каде имавме
претставници од две наши млекари таму. Од општина Ливаро добивме возило за собирање на
комунален смет, со нив имаме размена на ученици со децата кои тука учат француски јазик која
размена беше од 02.11-09.11 годинава, каде заминаа нашите ученици. Бевме учесници на проектот
Градење солидарност во заедницата, заедно со други 9 општини од различни држави од Европа, проект
од програмата Европа за граѓаните. Ќе се гради и Дом за стари лица исто така преку меѓународна
соработка. Програмата беше разгледана и финансиската конструкција е редуцирана.
Советникот Предраг Монев предложи да се променат количините во програмата и да се намалат
некои средства каде може да биде скратено, а да се додадат одземените средства во програмата за
спорт.
Советникот Антонио Двојаковски предложи да се исфрли ставката за општински весник, да не
се издава, да се отфрли и ставката за емитување на видео спотови на локални телевизии и да се скрати
од некои други ставки каде тоа е можно.
Советниците предложија измени во финансиската конструкција на програмата, па во согласност
со предлагачот Градоначалникот Драги Наџински, беа скратени неколку ставки од програмата.
Бидејќи никој не се јави за збор, Предлог-Програмата за активностите на Општина Берово во
областа на комуникацијата и односите со јавноста и меѓународната соработка во 2014 година со
измените 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 активностите на Општина Берово во областа на комуникацијата и односите со јавноста и
меѓународната соработка во 2014 година.
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15.Предлог-Програма за изработка на Урбанистички планови на подрачјето на Општина
Берово за 2014 година
Претседателот на Советот отвори расправа по 15.та точка од дневниот ред.
Претседателот Јован Матеничарски додаде дека програмата е разгледана на Комисијата за
урбанизам и став на комисијата е да се усвои програмата.
Бидејќи никој не се јави за збор, Предлог-Програмата за изработка на Урбанистички планови на
подрачјето на Општина Берово за 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 ПредлогПрограмата за изработка на Урбанистички планови на подрачјето на Општина Берово за 2014 година
16.Предлог-Програма за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во
сопственост на РМ на подрачјето на Општина Берово за 2014 година
Претседателот на Советот отвори расправа по 16.та точка од дневниот ред.
Претседателот Јован Матеничарски додаде дека програмата е разгледана на Комисијата за
урбанизам и став на комисијата е да се усвои програмата.
Бидејќи никој не се јави за збор, Предлог-Програмата за работа во областа на располагањето со
градежно земјиште во сопственост на РМ на подрачјето на Општина Берово за 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 ПредлогПрограмата за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на РМ на
подрачјето на Општина Берово за 2014 година.
17.Предлог-Програма за одржување на јавна чистота на Општина Берово за 2014 година
Претседателот на Советот отвори расправа по 17.та точка од дневниот ред.
Бидејќи никој не се јави за збор, Предлог-Програмата за одржување на јавна чистота на
Општина Берово за 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 ПредлогПрограмата за одржување на јавна чистота на Општина Берово за 2014 година.
18.Предлог-Програма за одржување на јавно зеленило на Општина Берово за 2014 година
Претседателот на Советот отвори расправа по 18.та точка од дневниот ред.
Бидејќи никој не се јави за збор, Предлог-Програмата за одржување на јавно зеленило на
Општина Берово за 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 ПредлогПрограмата за одржување на јавно зеленило на Општина Берово за 2014 година.
19.Предлог-Програма за други комунални услуги третман на кучиња скитници и други не
регистрирани кучиња за 2014 година
Претседателот на Советот отвори расправа по 19.та точка од дневниот ред.
Бидејќи никој не се јави за збор, Предлог-Програмата за други комунални услуги третман на
кучиња скитници и други не регистрирани кучиња за 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 ПредлогПрограмата за други комунални услуги третман на кучиња скитници и други не регистрирани кучиња
за 2014 година.
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20.Предлог-Програма за активностите на Општина Берово во областа на социјалната
заштита за 2014 година
Претседателот на Советот отвори расправа по 20.та точка од дневниот ред.
Бидејќи никој не се јави за збор, Предлог-Програмата за активностите на Општина Берово во
областа на социјалната заштита за 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 ПредлогПрограмата за активностите на Општина Берово во областа на социјалната заштита за 2014 година.
21.Предлог-Програма за развој на спортот и рекреативните активности на граѓаните
на Општина Берово за 2014 година
Претседателот на Советот отвори расправа по 21.та точка од дневниот ред.
Од страна на советниците беше даден предлог да се додадат средствата кои се скратени од
програмата за активностите на Општина Берово во областа на комуникацијата и односите со јавност и
меѓународната соработка во 2014 година во оваа програма, како и да има награди за талентираните
спортисти, освојувачите на медали и нивните тренери.
Бидејќи никој не се јави за збор, Предлог-Програмата за развој на спортот и рекреативните
активности на граѓаните на Општина Берово за 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 ПредлогПрограмата за развој на спортот и рекреативните активности на граѓаните на Општина Берово за 2014
година.
22.Предлог-Програма за активностите на Општина Берово во областа на културата за
2014 година
Претседателот на Советот отвори расправа по 22.та точка од дневниот ред.
Бидејќи никој не се јави за збор, Предлог-Програмата за активностите на Општина Берово во
областа на културата за 2014 година беше ставена на усвојување.
Од присутните 14 советници, со 13 гласа ЗА, нема советници кои се ВОЗДРЖАНИ, нема
советници кои гласале ПРОТИВ, нема присутни советници кои не гласале, Советот ја усвои ПредлогПрограмата за активностите на Општина Берово во областа на културата за 2014 година.
Од гласањето беше отсутен советникот Гоце Ружински.
23.Предлог-Програма за активностите на Општина Берово во областа на туризмот за
2014 година
Претседателот на Советот отвори расправа по 23.та точка од дневниот ред.
Бидејќи никој не се јави за збор, Предлог-Програмата за активностите на Општина Берово во
областа на туризмот за 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 ПредлогПрограмата за активностите на Општина Берово во областа на туризмот за 2014 година.
24.Предлог-Програма за енергетска ефикасност на Општина Берово за 2014 година
Претседателот на Советот отвори расправа по 24.та точка од дневниот ред.
Бидејќи никој не се јави за збор, Предлог-Програмата за енергетска ефикасност на Општина
Берово за 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 ПредлогПрограмата за енергетска ефикасност на Општина Берово за 2014 година.
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25.Предлог-Програма за енергетска ефикасност на Општина Берово 2014-2016 година
Претседателот на Советот отвори расправа по 25.та точка од дневниот ред.
Бидејќи никој не се јави за збор, за енергетска ефикасност на Општина Берово 2014-2016 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 енергетска ефикасност на Општина Берово 2014-2016 година.
26.Предлог-Програма за односи со малцинските заедници во Општина Берово за 2014
година
Претседателот на Советот отвори расправа по 26.та точка од дневниот ред.
Бидејќи никој не се јави за збор, Предлог-Програмата за односи со малцинските заедници во
Општина Берово за 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 ПредлогПрограмата за односи со малцинските заедници во Општина Берово за 2014 година.
27.Предлог-Одлука за утврдување на висината на надоместокот и начин на користење на
изграден паркинг простор во град Берово
Претседателот на Советот отвори расправа по 27.та точка од дневниот ред.
Бидејќи никој не се јави за збор, Предлог- Одлуката за утврдување на висината на надоместокот
и начин на користење на изграден паркинг простор во град 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 утврдување на висината на надоместокот и начин на користење на изграден паркинг
простор во град Берово.
28.Предлог-Програма за работа на ТППЕ на Општина Берово за 2014 година
Претседателот на Советот отвори расправа по 28.та точка од дневниот ред.
Бидејќи никој не се јави за збор, Предлог-Програмата за работа на ТППЕ на Општина Берово за
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 ПредлогПрограмата за работа на ТППЕ на Општина Берово за 2014 година.
29.Предлог-Програма за работа на Дом на култура „Димитар Беровски“-Берово за 2014
година
Претседателот на Советот отвори расправа по 29.та точка од дневниот ред.
Бидејќи никој не се јави за збор, Предлог-Програмата за работа на Дом на култура „Димитар
Беровски“-Берово за 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 ПредлогПрограмата за работа на Дом на култура „Димитар Беровски“-Берово за 2014 година.
30.Предлог-Одлука за усогласување на намените на Урбанистичкиот план за село
Будинарци во однос на легализација на објекти надвор од дефинираниот опфат на планот на
Владо Гриовски во локалитет „Басара“ во атарот на с.Будинарци
Претседателот на Советот отвори расправа по 30.та точка од дневниот ред.
Бидејќи никој не се јави за збор, Предлог-Одлуката за усогласување на намените на
Урбанистичкиот план за село Будинарци во однос на легализација на објекти надвор од дефинираниот
опфат на планот на Владо Гриовски во локалитет „Басара“ во атарот на с.Будинарци 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 ПредлогОдлуката за усогласување на намените на Урбанистичкиот план за село Будинарци во однос на
легализација на објекти надвор од дефинираниот опфат на планот на Владо Гриовски во локалитет
„Басара“ во атарот на с.Будинарци.
31.Програма за спроведување на општите мерки за заштита на населението од заразни
болести за 2014 година
Претседателот на Советот отвори расправа по 31.та точка од дневниот ред.
Бидејќи никој не се јави за збор, Програмата за спроведување на општите мерки за заштита на
населението од заразни болести за 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 Програмата
за спроведување на општите мерки за заштита на населението од заразни болести за 2014 година.
32.Барања од институции и граѓани
*Барање од Здружение Ракометна Школа МАЛЕШ*
- Откако ќе се разгледува буџетот на Општина Берово за 2014 година, доколку се усвои и во
јануари 2014 година се вчита во трезор, Општина Берово ќе објави Јавен Повик за поднесување
програми и проекти за реализација во 2014 година. Ќе бидат повикани да достават предлог проекти и
програма со финансиските параметри кои ќе им бидат потребни за реализација, така да сегашното
барање и програмата, ќе биде потребно да ја достават по објавувањето на Јавниот повик, на
понатамошно разгледување.
*Барање од група граѓани од улиците „Којова Ливада“ и „Дамјан Груев“-Ормански Поток*
- Улиците „Којова Ливада“ и „Дамјан Груев“-Ормански Поток се надвор од опфатот на Деталниот
Урбанистички План и бидејќи се работи за се уште неурбанизиран дел од градот, немаме законска
можност овие улици да ги прифатиме како приоритетни улици за изградба и да ги внесеме во
Годишната Програма за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина Берово за 2014
година.
Проблемот, како приоритетен, ќе биде оставен на понатамошно решавање од страна на
Градоначалникот на Општина Берово Драги Наџински, со аплицирање со проектна документација
преку ИПАРД програмите на Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот
развој, програми со кои можат да бидат обезбедени средства за развој на неурбанизирани места од
Општината.
*Барање од СЗТК Народна Техника*
-Во Буџетот на Општина Берово не е предвидена ставка за одобрување на средства за
измирување на нивни обврски по основ на неплатени придонеси кон ПИОМ. Советот на Општина
Берово нема законска надлежност да плаќа придонеси на правен субјект кој не го основал. Од Буџетот
на Општина Берово можат да се финансираат средства за одредени нивни тековни активности, врз
основа на Програма на Народна Техника во која ќе достават динамичен план за реализација и
финансиска конструкција за реализирање на активностите.
*Барање од Црковен Одбор с.Двориште*
- Барањето да биде доставено до Одделението за Локален економски развој при Општина
Берово, за да Раководителот на Одделението стапи во контакт со Директорот на Меѓуопштинскиот
центар за социјална работа-Берово, и заедно да изнајдат решение за сместување на лицето. Советот е
согласен да обезбеди средства за подмирување на месечната ќирија за сместувањето на ова лице,
доколку МЦСР и Одделението за локален економски развој изнајдат решение и место за сместување.
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ЗАПИСНИК ОД 7.ТА РЕДОВНА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА
БЕРОВО
*Барање од Ханка Едипова*
-Одобрени 3.000,оо денари
*Барање од Општинска Организација на Црвен Крст Берово*
-Нема определена ставка во буџетот на Општина Берово за таква намена, а буџетската проекција
за 2014 година е веќе изготвена, нити има средтсва од тековниот буџет за истата намена.
33.Советнички иницијативи и прашања
Претседателот на Советот Јован Матеничарски побара појаснување од Градоначалникот Драги
Наџински за намалувањето на водата во Беровското Езеро, кое е доста актуелна тема.
Градоначалникот Драги Наџински потенцираше дека количините кои треба да бидат како
минимум не се пробиени и активностите кои досега се направени се во согласност со принципите на
Министерството за животна средина и Секторот за води. Според досегашните активности, се
произведува и електрична енергија а и водата е во исто време задржана. Езерото е запрено и од него
моментално не се користи водата за производство на струја. Договорот е ревидиран додека не се
создаде суфицит на вода.

Бр.07-2631/1
30.12.2013 година
Берово

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

Претседател на Совет
Јован Матеничарски
М.П.

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

(потпис)
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