ЗАПИСНИК ОД 8.ТА РЕДОВНА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА
БЕРОВО
ЗАПИСНИК
ОД 8.ТА РЕДОВНА СЕДНИЦА НА С ОВЕТОТ НА ОПШТИНА БЕРОВО ОДРЖАНА НА ДЕН 30.12.2013 ГОДИНА ВО САЛАТА
ЗА СОСТАНОЦИ ПРИ ОПШТИНА БЕРОВО СО ПОЧЕТОК ВО
10:00 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.
За работата на Советот на оваа седница, претседателот на Советот Јован Матеничарски го
предложи следниот:
ПРЕДЛОГ-ДНЕВЕН РЕД:
1. Усвојување на Записник од 7-та седница на Советот на Општина Берово;
2. Предлог-Буџет на Општина Берово за 2014 година;
3. Предлог-Одлука за извршување на Буџетот на Општина Берово за 2014 година;
4. Предлог-Буџетски календар за 2014 година;
5. Предлог-Програма за работа на Советот на Општина Берово за 2014 година.

Претседателот на Советот отвори расправа по предложениот дневен ред.
Бидејќи никој не се јави за дискусија, Претседателот на Советот ја затвори расправата и го стави
на усвојување следниот дневен ред за работа на 8.та седница:
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Усвојување на Записник од 7-та седница на Советот на Општина Берово;
2. Предлог-Буџет на Општина Берово за 2014 година;
3. Предлог-Одлука за извршување на Буџетот на Општина Берово за 2014 година;
4. Предлог-Буџетски календар за 2014 година;
5. Предлог-Програма за работа на Советот на Општина Берово за 2014 година.
Од присутните 15 советници, со 15 гласа ЗА, нема советници кои се ВОЗДРЖАНИ, нема
советници кои гласале ПРОТИВ, нема присутни советници кои не гласале, Советот го усвои
предложениот ДНЕВЕН РЕД за работа на 8.тата редовна седница.
1. Усвојување на Записник од 7-та седница на Советот на Општина Берово
Претседателот на Советот Јован Матеничарски отвори расправа по точка 1 од дневниот ред.
Бидејќи никој не се јави за збор, Записникот од 7.та седница на Советот на Општина Берово
беше ставен на усвојување.
Од присутните 15 советници, со 15 гласа ЗА, нема советници кои се ВОЗДРЖАНИ, нема
советници кои гласале ПРОТИВ, нема присутни советници кои не гласале, Советот го усвои Записникот
од 7.та седница на Советот на Општина Берово.
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2. Предлог-Буџет на Општина Берово за 2014 година
Претседателот со Советот Јован Матеничарски отвори расправа по 2.та точка од дневниот ред.
Градоначалникот Драги Наџински само се надоврза дека буџетот е доставен до советниците во
спазениот рок, напомена дека се одржани состаноци на Комисијата за финансирање, буџет и локален
економски развој, на кои се констатирани неколку измени и дополнувања, според кои се направени
измени во буџетот и предложи да се дискутира само за измените.
Советникот Звонко Миовски, како претседател на Комисијата за финансирање, буџет и локален
економски развој, објасни дека истата имала одржано два состаноци пред седницата, од Раководителот
на Одделението за финансии Звонко Пекевски добиле детално образложение на буџетот и немаат
забелешки. Додаде дека се поднесени 9 амандмани од страна на советничката група на Сојузот за
иднината, од кои 7 се прифатени а 2 се повлечени. Како претседател на комисијата појасни дека ставот
на комисијата е да се усвои буџетот со дадените измени.
Комисијата за финансирање, буџет и локален економски развој на нивните одржани состаноци
ги разгледувале следниве 9 амандмани:
1. Програма Ј4, Јавна чистота, ставка 424 поправки и тековно одржување да биде намалена за
500.000,оо денари, а средствата да се префрлат на ставка 482 во програмата ЈД;
2. Програма ЈИ, урбана опрема, ставка 480, купување на опрема и машини да биде намалена за
100.000,оо денари, а средствата да се префрлат на ставка 482 во програмата ЈД;
3. Програма Е0, Општинска администрација, ставка 421, Комунални услуги, греење, комуникација
и транспорт да биде намалена за 195.000,оо денари, а средствата да се префрлат на ставка 463 во
програмата Л0;
4. Програма ЈЛ, други комунални услуги, ставка 480, купување на опрема и машини да биде
намалена за 100.000,оо денари, а средствата да се префрлат на ставка 482 во програмата ЈД;
5. Програма ЈФ, изградба на сообраќајна сигнализација, ставка 480, купување на опрема и машини
да биде намалена за 200.000,оо денари, а средствата да се префрлат на ставка 482 во програмата ЈД;
6. Програма А0 Совет на Општина, ставка 421, комунални услуги, греење, комуникација и
транспорт да биде намалена за 40.000,оо денари; ставка 423, материјали и ситен инвентар да биде
намалена за 50.000,оо денари; ставка 425, договорни услуги да биде намалена за 39.000,оо денари; ставка
426, други тековни расходи да биде намалена за 100.000,оо денари, а средствата во износ од 279.000,оо
денари да се префрлат на ставка 404, надоместоци, од истата програма –А0;
7. Програма Њ0 Противпожарна заштита, ставка 401, основни плати – износ од 340.672,оо
денари и ставка 402, придонес за социјално осигурување – износ од 116.576,оо денари, средства во вкупен
износ од 457.248,оо денари да се префрлат на ставка 424, поправки и тековно одржување во истата
програма;
8. Програма Д0, ставка 425, договорни услуги, да биде намалена за 200.000,оо денари; ставка 426,
други тековни расходи да биде намалена за 100.000,оо денари; средствата во износ од 200.000,оо денари
да се префрлат на ставка 404, надоместоци, во програмата А0, а средствата во износ од 100.000,оо
денари од ставка 426, да се префрлат на ставка 463, трансфери до невладини организации во
програмата Л0;
9. Програма ЈА, изградба на јавно осветлување, ставка 482 да биде намалена за 500.000,оо денари,
а средствата да се префрлат на ставка 482 во програмата ЈД.
Амандманите со реден број 7 и 9 беа повлечени од страна на предлагачите на состанокот на
Комисијата за финансирање, буџет и локален економски развој, а останатите се прифатени и истите беа
внесени во Предлог-Буџетот на Општина Берово за 2014 година.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, Предлог-Буџетот на Општина Берово за 2014 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 ПредлогБуџетот на Општина Берово за 2014 година.
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3. Предлог-Одлука за извршување на Буџетот на Општина Берово за 2014 година
Претседателот на Советот Јован Матеничарски отвори расправа по 3.та точка од дневниот ред.
Бидејќи никој не се јави за збор, Предлог-Одлуката за извршување на Буџетот на Општина
Берово за 2014 година 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 извршување на Буџетот на Општина Берово за 2014 година.
4. Предлог-Буџетски календар за 2014 година
Претседателот на Советот Јован Матеничарски отвори расправа по 4.та точка од дневниот ред.
Бидејќи никој не се јави за збор, Предлог-Буџетскиот календар за 2014 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 ПредлогБуџетскиот календар за 2014 година.
5. Предлог-Програма за работа на Советот на Општина Берово за 2014 година
Претседателот на Советот Јован Матеничарски отвори расправа по 5.та точка од дневниот ред.
Бидејќи никој не се јави за збор, Предлог-Програмата за работа на Советот на Општина Берово
за 2014 година 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 ПредлогПрограмата за работа на Советот на Општина Берово за 2014 година.

часот.

Дневниот ред беше исцрпен. Осмата седница на Советот на Општина Берово заврши во 10:30
Бр.07-____/1
__.__.2013 година
Берово

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

Претседател на Совет
Јован Матеничарски
М.П.

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

(потпис)
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