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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,
Раководителот на Одделението за финансии и буџет Звонко Пекевски и Раководителот на Одделението
за урбанизам и градежништво Мишо Догазански.
За работата на Советот на оваа седница, претседателот на Советот Јован Матеничарски го
предложи следниот:

ПРЕДЛОГ-ДНЕВЕН РЕД:
1.Усвојување на Записник од 8-та седница на Советот на Општина Берово;
2.Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Берово за четврт квартал од 2013
година;
3.Предлог-Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за извршувањето на Буџетот на
Општина Берово за 2014 година;
4.Предлог-Одлука за утврдување на приоритет на патен правец на Општина Берово;
5.Предлог-Одлука за давање на времено користење недвижни ствари-згради на ЈПКР „Услуга“ Берово;
6.Предлог-Одлука за отстапување на нисконапонска електрична мрежа на ул.„23-ти Август“ во
Општина Берово на ЕВН Македонија АД Скопје - КЕЦ Делчево;
7.Предлог-Одлука за донесување на измени и дополнување на ДУП на Берово за десна страна на
Кеј Брегалница, дел од урбан блок 7;
8.Предлог-Решение за разрешување на член на Училишен одбор на ОСУ „Ацо Русковски“- Берово;
9.Предлог-Решение за именување на член на Училишен одбор на ОСУ „Ацо Русковски“ - Берово;
10.Предлог-Одлука за усогласување на намените на ДУП Берово во однос на легализација на
објекти надвор од дефиниран опфат за локалитет „Трската“ - Берово;
11.Предлог-Одлука за усогласување на намените на ДУП Берово во однос на легализација на
објекти надвор од дефиниран опфат за КП бр.7558 КО Берово;
12.Предлог-Одлука за усогласување на намените на ДУП Берово во однос на легализација на
објекти надвор од дефиниран опфат за КП бр.7551 КО Берово;
13.Предлог-Одлука за усогласување на намените на ДУП Берово во однос на легализација на
објекти надвор од дефиниран опфат за КП бр.3216 КО Берово;
14.Барања од институции и граѓани;
15.Советнички иницијативи и прашања.
Претседателот на Советот отвори расправа по предложениот дневен ред.
Градоначалникот Драги Наџински предложи дополнување на дневниот ред со Извештај за
реализација на Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локални патишта и
улици во Општина Берово во 2013 година.
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Дополнувањето на дневниот ред беше едногласно усвоено.
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 9.та седница, со измените и дополнувањата:

Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1.Усвојување на Записник од 8-та седница на Советот на Општина Берово;
2.Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Берово за четврт квартал од 2013
година;
3.Предлог-Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за извршувањето на Буџетот на
Општина Берово за 2014 година;
4.Предлог-Одлука за утврдување на приоритет на патен правец на Општина Берово;
5.Предлог-Одлука за давање на времено користење недвижни ствари-згради на ЈПКР „Услуга“ Берово;
6.Предлог-Одлука за отстапување на нисконапонска електрична мрежа на ул.„23-ти Август“ во
Општина Берово на ЕВН Македонија АД Скопје - КЕЦ Делчево;
7.Предлог-Одлука за донесување на измени и дополнување на ДУП на Берово за десна страна на
Кеј Брегалница, дел од урбан блок 7;
8.Предлог-Решение за разрешување на член на Училишен одбор на ОСУ „Ацо Русковски“- Берово;
9.Предлог-Решение за именување на член на Училишен одбор на ОСУ „Ацо Русковски“ - Берово;
10.Предлог-Одлука за усогласување на намените на ДУП Берово во однос на легализација на
објекти надвор од дефиниран опфат за локалитет „Трската“ - Берово;
11.Предлог-Одлука за усогласување на намените на ДУП Берово во однос на легализација на
објекти надвор од дефиниран опфат за КП бр.7558 КО Берово;
12.Предлог-Одлука за усогласување на намените на ДУП Берово во однос на легализација на
објекти надвор од дефиниран опфат за КП бр.7551 КО Берово;
13.Предлог-Одлука за усогласување на намените на ДУП Берово во однос на легализација на
објекти надвор од дефиниран опфат за КП бр.3216 КО Берово;
14.Извештај за реализација на Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на
локални патишта и улици во Општина Берово во 2013 година;
15.Барања од институции и граѓани;
16.Советнички иницијативи и прашања.
Од присутните 15 советници, со 15 гласа ЗА, нема советници кои се ВОЗДРЖАНИ, нема
советници кои гласале ПРОТИВ, нема присутни советници кои не гласале, Советот го усвои
предложениот ДНЕВЕН РЕД со измените за работа на 9.та редовна седница.
1.Усвојување на Записник од 8-та седница на Советот на Општина Берово
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 1 од дневниот ред.
Претседателот Јован Матеничарски даде забелешка дека во записникот не се наведени
дискусиите на комисијата за финансирање и буџет и неговата дискусија, кои се однесувале на
усвојувањето на буџетот, па да се дополни записникот со дискусиите.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, Записникот од 8.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
со дополнувањата од 8.та седница на Советот на Општина Берово.
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2.Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Берово за четврт квартал од
2013 година
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 2 од дневниот ред.
Советникот Звонко Миовски како претседател на Комисијата појасни дека комисијата одржала
состанок на 27.01. и извештајот им бил детално појаснет од страна на Раководителот на Одделението
за финансии Звонко Пекевски. Советникот Звонко Миовски побара од Градоначалникот Драги
Наџински да му појасни за трансферот од 16 милиони.
Градоначалникот Драги Наџински појасни дека тоа е поради благовременото транеферирање на
средствата од АФПЗРР за обврските кон изведувачите на проектите за улиците во с.Русиново и
партерното уредување во с.Будинарци. Средствата се обезбедени и со ребаланс може да се задржат
средствата во ставката, така да кога ќе бидат исплатени средствата од агенцијата, сумата ќе се намали.
Тој додаде дека имаат обврска кон Жикол од 1.400.000,оо па во иднина може да се донесе и одлука за
отуѓување на коцката, со оглед на заостанатите обврски кон Жикол.
Советникот Антонио Двојаковски додаде дека има добра реализација на извештајот. Побара
појаснување за исплаќањето на средствата за јавно зеленило. Тој укажа на мала забелешка во
самофинансирачките активности, каде има реализација од 63%, во споредба со останатите делови каде
има реализација и од 80 и 90%, па побара објаснување на што се должи таа слаба реализација.
Градоначалникот Драги Наџински појасни дека претходниот состав на Советот донел одлука
која погрешно е формулирана, во која е кажано дека 30 денари треба да се плаќа јавна чистота, а не е
наведено дека е тоа комунална такса за јавна чистота. Ние немаме правилна одлука за собирање на
комуналната такса за јавна чистота, па ако е потребно да се донесе одлука за комунална такса за јавна
чистота. Даден е предлог на следна седница да се достават до советниците одлуките за да се види
правно дали и каде треба да се поправат и дополнат одлуките.
Беше повикан Раководителот на Одделението на финансии Звонко Пекевски. Тој појасни дека
самофинансирачки активности се мисли на приходи од сопствени средства. Корисниците на таа сметка
се тие кои имаат удел во таа ставка, каде најголемо учество има градинката, а таа проекција се прави
врз основ на планираните средства кои тие планираат да ги приберат по основ на чување на децата во
дневен престој, а учествуваат и останатите училишта.
Советникот Антонио Двојаковски додаде дека 90% расходите се реализираат, што е добро
според него.
Претседателот Јован Матеничарски додаде дека добро е што приходите се навреме соберени. Тој
го праша Градоначалникот Драги Наџински дали мисли дека сумата од 11 милиони е голема, за на
таков буџет треба да остане неподмирена.
Градоначалникот Драги Наџински одговори дека ако имаат правна можност, реално, тоа се
обврски кои нема кој да ги побара, бидејќи тоа е застарено веќе. Треба да се провери дали тие фирми се
ликвидирани во ЦРМ, ако се згаснати и ги нема во евиденцијата, тогаш сумата ќе се намали за тој износ
во буџетот, од околи 1 милион. Инаку, 10 милиони се сума која во секое време може да се исфинансира
кон доверителите.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на
Општина Берово за четврт квартал од 2013 година беше ставен на усвојување.
Од присутните 15 советници, со 14 гласа ЗА, 1ВОЗДРЖАН, нема советници кои гласале ПРОТИВ,
нема присутни советници кои не гласале, Советот го усвои Кварталниот извештај за извршување на
Буџетот на Општина Берово за четврт квартал од 2013 година.
3.Предлог-Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за извршувањето на Буџетот
на Општина Берово за 2014 година
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 3 од дневниот ред.
Советникот Звонко Миовски додаде дека е разгледан предлогот. Тој како претседател на
Комисијата додаде член 3 да се избрише, а другите два члена последователно да се поместат.
Градоначалникот Драги Наџински појасни дека барањето за бришење на тој член е
контрадикторно во однос на тоа што го гласаат. Ако ја зголемиле сумата во програмата за спорт, а
постојат МЗ кои прават турнир и организираат спортски активности, и тој лично не верува дека нема
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барање кое е поднесено за спонзорирање, а не треба да се финансира. Ставката од 500.000,оо денари во
програмата нема да може да се потроши и нема да може да се финансираат активностите околу
организирањето на спортските настани. Од една страна ги форсирате спортските активности и ги
зголемувате средствата во програмата за спорт, па затоа од друга страна Вие треба да ја почитувате таа
одлука.
Претседателот Јован Матеничарски додаде дека треба да дозволи и Советот да донесува некои
одлуки, бидејќи тој си има ставка од резервите.
Предлогот на советникот Звонко Миовски, да се избрише член 3 од предлог-одлуката, беше
даден на усвојување и беше усвоен со 8 гласа ЗА и 7 гласа ПРОТИВ.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, Предлог-Одлуката за изменување и дополнување на
Одлуката за извршувањето на Буџетот на Општина Берово за 2014 година беше ставена на усвојување.
Од присутните 15 советници, 14 гласа ЗА, нема советници кои се ВОЗДРЖАНИ, нема советници
кои гласале ПРОТИВ, нема присутни советници кои не гласале, Советот ја усвои Предлог-Одлуката за
изменување и дополнување на Одлуката за извршувањето на Буџетот на Општина Берово за 2014
година.
4.Предлог-Одлука за утврдување на приоритет на патен правец на Општина Берово
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 4 од дневниот ред.
Претседателот Јован Матеничарски побара да биде повикан Раководителот Мишо Догазански.
Тој додаде дека на Комисијата за урбанизам предлогот бил разгледан. Доколку се работи за локален
пат, а Градоначалникот Драги Наџински одговори дека се работи за пат кој е категоризиран како
локален пат, Комисијата зазема став да биде усвоена предлог-одлуката.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, Предлог-Одлуката за утврдување на приоритет на патен
правец на Општина Берово беше ставена на усвојување.
Од присутните 15 советници, 14 гласа ЗА, нема советници кои се ВОЗДРЖАНИ, нема советници
кои гласале ПРОТИВ, нема присутни советници кои не гласале, Советот ја усвои Предлог-Одлуката за
утврдување на приоритет на патен правец на Општина Берово.
5.Предлог-Одлука за давање на времено користење недвижни ствари-згради на ЈПКР
„Услуга“ – Берово
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 5 од дневниот ред.
Градоначалникот појасни дека целта е од безбедносни причини да се пренесат возилата на ЈПКР
во старата зграда на Пелагонија, на времено користење на објектот, додека да се реализира намената за
која што е предвиден, бидејќи има услови. Канцелариите на ЈПКР остануваат на истото место, само
возниот парк ќе биде преместен во објектите на Пелагонија. На тој начин ќе биде уредена и улицата во
тој дел каде моментално се наоѓаат возилата на ЈПКР.
Советникот Антонио Двојаковски потенцираше дека не им било добро објаснето на состанокот
на Комисијата, па според ова објаснување, смета дека е добро да се поддржи предлог – одлуката.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, Предлог-Одлуката за давање на времено користење
недвижни ствари-згради на ЈПКР „Услуга“ – Берово беше ставена на усвојување.
Од присутните 15 советници, 15 гласа ЗА, нема советници кои се ВОЗДРЖАНИ, нема советници
кои гласале ПРОТИВ, нема присутни советници кои не гласале, Советот ја усвои Предлог-Одлуката за
давање на времено користење недвижни ствари-згради на ЈПКР „Услуга“ – Берово.
6.Предлог-Одлука за отстапување на нисконапонска електрична мрежа на ул.„23-ти
Август“ во Општина Берово на ЕВН Македонија АД Скопје - КЕЦ Делчево
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 6 од дневниот ред.
Претседателот Јован Матеничарски појасни дека Комисијата за урбанизам зазела став одлуката
да биде прифатена.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, Предлог-Одлуката за отстапување на нисконапонска
електрична мрежа на ул.„23-ти Август“ во Општина Берово на ЕВН Македонија АД Скопје - КЕЦ Делчево
беше ставена на усвојување.
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ЗАПИСНИК ОД 9.ТА РЕДОВНА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА
БЕРОВО
Од присутните 15 советници, 15 гласа ЗА, нема советници кои се ВОЗДРЖАНИ, нема советници
кои гласале ПРОТИВ, нема присутни советници кои не гласале, Советот ја усвои Предлог-Одлуката за
отстапување на нисконапонска електрична мрежа на ул.„23-ти Август“ во Општина Берово на ЕВН
Македонија АД Скопје - КЕЦ Делчево.
7.Предлог-Одлука за донесување на измени и дополнување на ДУП на Берово за десна
страна на Кеј Брегалница, дел од урбан блок 7
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 7 од дневниот ред.
Раководителот Мишо Догазански даде појаснување за објектите кои се предвидени во овој дел,
за максималниот простор кој е дозволен за градење и местото кое е предвидено за улица и катна
гаража.
Првичен став на Комисијата било да два од објектите кои се наоѓаат до Основен Суд Берово да
бидат исфрлени од планот, да се донесе Одлука за ставање во мирување при реализација на парцела со
бр.____, а став на советничката група на ВМРО-ДПМНЕ беше да го поддржат ставот на Градоначалникот,
да се градат објектите.
Раководителот Мишо догазански појасни дека доколку се направи таа одлука, целата постапка
ќе биде вратена назад дури за една година во однос на постапките и процедурите.
Претседателот Јован Матеничарски додаде дека не мора во централното градско подрачје да се
натрупуваат објекти, нивни став е да не се градат тие две згради.
Градоначалникот додаде дека треба да се дозволи да се инвестира, доколку некој побара да
инвестира.
Советникот Предраг Монев потенцираше дека се работи за комерцијален објект од кој ќе има
некаков ефект, а не за социјална зграда.
Советникот Антонио Двојаковски додаде дека поради финалната фаза на ДУП-от, за да не се
пролонгира времето, Берово треба да се направи атрактивно место за градење.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, Предлог-Одлуката за донесување на измени и
дополнување на ДУП на Берово за десна страна на Кеј Брегалница, дел од урбан блок 7 беше ставена на
усвојување.
Од присутните 15 советници, 15 гласа ЗА, нема советници кои се ВОЗДРЖАНИ, нема советници
кои гласале ПРОТИВ, нема присутни советници кои не гласале, Советот ја усвои Предлог-Одлуката за
донесување на измени и дополнување на ДУП на Берово за десна страна на Кеј Брегалница, дел од
урбан блок 7.
8.Предлог-Решение за разрешување на член на Училишен одбор на ОСУ „Ацо Русковски“Берово
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 8 од дневниот ред.
Од должност на УО на ОСУ „Ацо Русковски“ – Берово, како претставник на Општина Берово се
разрешува Даниела Скендерска.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, Предлог- Решението за разрешување на член на Училишен
одбор на ОСУ „Ацо Русковски“- Берово беше ставено на усвојување.
Од присутните 15 советници, 8 гласа ЗА, нема советници кои се ВОЗДРЖАНИ, 7 ПРОТИВ, нема
присутни советници кои не гласале, Советот го усвои Решението за разрешување на член на Училишен
одбор на ОСУ „Ацо Русковски“- Берово.
9.Предлог-Решение за именување на член на Училишен одбор на ОСУ „Ацо Русковски“ –
Берово
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 9 од дневниот ред.
За член на УО на ОСУ „Ацо Русковски“ – Берово беше предложена Славица Фурнаџиска.
Бидејќи никој друг не се јави за збор, Предлог-Решението за именување на член на Училишен
одбор на ОСУ „Ацо Русковски“ – Берово беше ставено на усвојување.
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ЗАПИСНИК ОД 9.ТА РЕДОВНА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА
БЕРОВО
Од присутните 15 советници, 8 гласа ЗА, нема советници кои се ВОЗДРЖАНИ, 7 ПРОТИВ, нема
присутни советници кои не гласале, Советот го усвои Решението за именување на член на Училишен
одбор на ОСУ „Ацо Русковски“ – Берово.
10.Предлог-Одлука за усогласување на намените на ДУП Берово во однос на легализација
на објекти надвор од дефиниран опфат за локалитет „Трската“ – Берово
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 10 од дневниот ред.
Претседателот Јован Матеничарски појасни дека став на Комисијата е сите точки од 10-13 да
бидат усвоени.
Бидејќи никој друг 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 локалитет „Трската“ –
Берово беше ставена на усвојување.
Од присутните 15 советници, 15 гласа ЗА, нема советници кои се ВОЗДРЖАНИ, нема советници
кои гласале ПРОТИВ, нема присутни советници кои не гласале, Советот ја усвои Предлог-Одлуката за
усогласување на намените на ДУП Берово во однос на легализација на објекти надвор од дефиниран
опфат за локалитет „Трската“ – Берово.
11.Предлог-Одлука за усогласување на намените на ДУП Берово во однос на легализација
на објекти надвор од дефиниран опфат за КП бр.7558 КО Берово
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 11 од дневниот ред.
Бидејќи никој друг 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 КП бр.7558 КО Берово беше
ставена на усвојување.
Од присутните 15 советници, 15 гласа ЗА, нема советници кои се ВОЗДРЖАНИ, нема советници
кои гласале ПРОТИВ, нема присутни советници кои не гласале, Советот ја усвои Предлог-Одлуката за
усогласување на намените на ДУП Берово во однос на легализација на објекти надвор од дефиниран
опфат за КП бр.7558 КО Берово.
12.Предлог-Одлука за усогласување на намените на ДУП Берово во однос на легализација
на објекти надвор од дефиниран опфат за КП бр.7551 КО Берово
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 12 од дневниот ред.
Бидејќи никој друг 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 КП бр.7551 КО Берово беше
ставена на усвојување.
Од присутните 15 советници, 15 гласа ЗА, нема советници кои се ВОЗДРЖАНИ, нема советници
кои гласале ПРОТИВ, нема присутни советници кои не гласале, Советот ја усвои Предлог-Одлуката за
усогласување на намените на ДУП Берово во однос на легализација на објекти надвор од дефиниран
опфат за КП бр.7551 КО Берово.
13.Предлог-Одлука за усогласување на намените на ДУП Берово во однос на легализација
на објекти надвор од дефиниран опфат за КП бр.3216 КО Берово
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 13 од дневниот ред.
Бидејќи никој друг 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 КП бр.3216 КО Берово беше
ставена на усвојување.
Од присутните 15 советници, 15 гласа ЗА, нема советници кои се ВОЗДРЖАНИ, нема советници
кои гласале ПРОТИВ, нема присутни советници кои не гласале, Советот ја усвои Предлог-Одлуката за
усогласување на намените на ДУП Берово во однос на легализација на објекти надвор од дефиниран
опфат за КП бр.3216 КО Берово.
14.Извештај за реализација на Програмата за изградба, реконструкција, одржување и
заштита на локални патишта и улици во Општина Берово во 2013 година
Претседателот на Советот отвори расправа по точка 14 од дневниот ред.
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ЗАПИСНИК ОД 9.ТА РЕДОВНА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА
БЕРОВО
Бидејќи никој друг не се јави за збор, Извештајот за реализација на Програмата за изградба,
реконструкција, одржување и заштита на локални патишта и улици во Општина Берово во 2013 година
беше ставен на усвојување.
Од присутните 15 советници, 15 гласа ЗА, нема советници кои се ВОЗДРЖАНИ, нема советници
кои гласале ПРОТИВ, нема присутни советници кои не гласале, Советот го усвои Извештајот за
реализација на Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локални патишта и
улици во Општина Берово во 2013 година.
15.Барања од институции и граѓани
*Барање од група граѓани за поврзување на месноста Линако со асфалтниот пат кој води кон
граничниот премин*
-Известување дека во програмата за локални патишта и улици на Општина Берово за 2014
година што веќе е донесена, не е предвидено патна таа локација.
*Барање за одобрување на средства од буџетот на Општина Берово од ЈПКР „Услуга“ – Берово*
-Не е одобрено.
*Дополнување на Барање од Народна Техника – Берово*
-Советот стои на располагање за поддржуваање на проекти и активности кои придонесуваат за
афирмација на Општина Берово, но во иднина при поднесување на барање до Советот за спонзорства да
доставуваат и проекти со активности, а Советот ќе финансира и дел од активностите, доколку достават
и финансиска конструкција за која намена се потребни средствата.
16.Советнички иницијативи и прашања
-Советникот Звонко Миовски праша што се случоло со спомен плочата кај салата Партизан.
-Градоначалникот Драги Наџински го повика Славчо Муртовски со задолжение истата да биде
вратена.
-Советникот Гоце Ружински праша за ул.„Вељко Влаховиќ“, по поднесената петиција од граѓани,
што се планира да се прави со каналот.
-Градоначалникот Драги Наџински појасни дека иако се чисти редовно, несовесноста на
граѓаните доведува до повторно злоупотребување на каналот со фрлање на трици и друг отпаден
материјал.
-Советничката Јасминка Димовска праша кога ќе биде распишан јавниот повик за спортските
здруженија, на што и беше одговорено дека ќе биде распишан, меѓутоа уште не дефиниран конкретен
датум.
-Претседателот Јован Матеничарски праша кога ќе се направат тротоарите на ул.„Моша Пијаде“.
-Градоначалникот Драги Наџински одговори дека не треба да се злоупотреби политички дека си
ги прави тротоарите пред неговата куќа, и дека ќе бидат направени во најскоро време според
објавената јавна набавка и согласно програмата за работа.

Бр.07-_____/1
__.__.2014 година
Берово

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

Претседател на Совет
Јован Матеничарски
М.П.

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