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ЗАПИСНИК ОД 02-ТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА
ОПШТИНА БЕРОВО
ЗАПИСНИК
Од втората седница на Советот на Општина Берово одржана на ден
15.11.2017 година во салата за состаноци при општина Берово со почеток
во 10 часот
Седницата ја отвори Претседателоот на Советот на Општина Берово,
Јован Матеничарски.
Од 15 советници на седницата присуствуваа сите 15 советници и тоа:
Јован Матеничарски, Предраг Монев, Славица Фурнаџиска, Гоце Ружински,
Драган Мустачки, Благица Русковска,
Јованка Василевска, Фахрудин
Мустафов. Емилија Пачемска, Герасим Гриовски, Јован Ковачовски, Влатко
Буровски, Александар Чамовски, Даниела Кржовска и Горан Фидански.
На седницата не присуствуваше Градоначалникот на Општината Звонко
Пекевски поради службено отсуство. Во врска со образложување на точки од
дневниот ред беа повикани Гоце Џалевски-директор на ОСУ АЦО РусковскиБерово,командирот на ПСОН –Берово, Горан Тасевски,како и раководителот на
одделението за локален економски развој Ѓорѓи Пеовски и Ванчо Димовскираководител на одделението за комунални дејности и заштита на животната
средина.
За работата на Советот навтората седница, Претседателот на Советот,
Јован Матеничарски, го предложи следниот:
ПРЕДЛОГ ДНЕВЕН РЕД:
1.Усвојувањее на Записникот од 1-та седница на Совет на Општина
Берово;
2.Предлог-Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот
на Општина Берово за 2017 година;
3.Предлог- План на програми за развој за 2018-2020 година;
4.Предлог- одлука за утврдување на критериуми за распределба на блок
дотацијата од програмата Н1-Основно образование по училиштата во
општина Берово;
5.Предлог решение за избор на претседател и членови на Комисијат за
финансирање,буџет и локален економски развој;
6. Предлог Решение за избор на претседател и членови на Комисијата за
урбанизам,комунални дејности и заштита на животната средина
7. Предлог Решение за избор на претседател и членови на Комисијата за
општествени дејности
8.Предлог Решение за избор на претседател и членови на Комисијата за
статут и прописи
9.Предлог Решение за избор на претседател и членови на Комисијата за
мандатни прашања,избор и именувања
10. Предлог Решение за избор на претседател и членови на Комисијата
за еднакви можности
11. Предлог Решение за избор на претседател и членови на Комисијата
за јавни дејности
12. Предлог Решение за избор на претседател и членови на Комисијата
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за одбележување на празници и доделување на награди и признанија
13.Предлог Решение за избор на претседател и членови на Комисијата за
елементарни непогоди
14. Предлог Решение за избор на претседател и членови на Комисијата
за заштита на правата на пациентите
15.Предлог Решение за разрешување на претставник на Општина Берово
во Училишен одбор на ОСУ Ацо Русковски-Берово,по негово барање
16.Предлог Решение за именување на претставници на Општина Берово
во Училишен одбор на ОСУ Ацо Русковски - Берово
17.Предлог Решение за именување на претставници на општина Берово
во Управен одбор на ОЈУДГ 23 Август Берово
18.Предлог Решение за именување на претставници на општина Берово
во Управен одбор на Општинската јавна установа за социјална заштита на
стари лица д-р Иван Влашки Берово
19. Предлог Решение за именување на претставници на општина Берово
во Надзорен одбор на Општинската јавна установа за социјална заштита на
стари лица д-р Иван Влашки Берово
20.Барање на согласност за формирање на паралелки со помалку од 24
ученика за учебната 2017/2018 година во ОСУ Ацо Русковски Берово
21.Извештај за работата на полициска станица од општа надлежност
Берово за прво полугодие од 201`7 година
22.Барања од институции и граѓани
23.Советнички иницијативи и прашања
Претседателот на Советот Јован Матеничарски отвори расправа по
предложениот дневен ред.
Бидејки никој не се јави за збор претседателот Матеничарски предложи
деветата точка од дневниот ред Предлог Решение за избор на претседател и
членови на Комисијата за мандатни прашања,избор и именувања да биде пета
точка од дневниот бидејки сите останати точки се поврзани со деветата точка
од дневниот ред. Бидејки никој друг не се јави за дискусија Претседателот на
Советот ја затвори расправата и го стави на усвојување следниот:
ДНЕВЕН РЕД
1.Усвојувањее на Записникот од 1-та седница на Совет на Општина
Берово;
2.Предлог-Одлука за измена на распоредот на средствата на
Буџетот на Општина Берово за 2017 година;
3.Предлог- План на програми за развој за 2018-2020 година;
4.Предлог- одлука за утврдување на критериуми за распределба на
блок дотацијата од програмата Н1-Основно образование по
училиштата во општина Берово;
5Предлог-Решение за избор на претседател и членови на
Комисијата за мандатни прашања,избори и именувања
.6.Предлог Решение за избор на претседател и членови на
Комисијата за урбанизам, комунални дејности и заштита на
животната средина
7.Предлог Решение за избор на претседател и членови на
Комисијата за општествени дејности
8.Предлог Решение за избор на претседател и членови на
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Комисијата за статут и прописи
9.Предлог решение за избор на претседател и членови на
Комисијат за финансирање,буџет и локален економски развој;
10. Предлог Решение за избор на претседател и членови на
Комисијата за еднакви можности
11. Предлог Решение за избор на претседател и членови на
Комисијата за јавни дејности
12. Предлог Решение за избор на претседател и членови на
Комисијата за одбележување на празници и доделување на награди и
признанија
13.Предлог Решение за избор на претседател и членови на
Комисијата за елементарни непогоди
14. Предлог Решение за избор на претседател и членови на
Комисијата за заштита на правата на пациентите
15.Предлог Решение за разрешување на претставник на Општина
Берово во Училишен одбор на ОСУ Ацо Русковски-Берово,по негово барање
16.Предлог Решение за именување на претставници на Општина
Берово во Училишен одбор на ОСУ Ацо Русковски - Берово
17.Предлог Решение за именување на претставници на општина
Берово во Управен одбор на ОЈУДГ 23 Август Берово
18.Предлог Решение за именување на претставници на општина
Берово во Управен одбор на Општинската јавна установа за социјална
заштита на стари лица д-р Иван Влашки Берово
19. Предлог Решение за именување на претставници на општина
Берово во Надзорен одбор на Општинската јавна установа за социјална
заштита на стари лица д-р Иван Влашки Берово
20.Барање на согласност за формирање на паралелки со помалку од
24 ученика за учебната 2017/2018 година во ОСУ Ацо Русковски Берово
21.Извештај за работата на полициска станица од општа
надлежност Берово за прво полугодие од 201`7 година
22.Барања од институции и граѓани
23.Советнички иницијативи и прашања
Од присутните 15 советници со 15гласови ЗА ниту еден ПРОТИВ,,нема
советници кои се ВОЗДРЖАНИ,нема присутни советници кои не гласале ,
Советот го усвои предложениот ДНЕВЕН РЕД за работата на втората седница
на Советот.
1.Усвојување на Записникот од 1-та седница на Совет на Општина
Берово;
Отворена е расправа по првата точка од дневниот ред.
Бидејки никој не се јави за збор Претседателот Матеничарски го стави
на усвојување Записникот од 1-та конститутивна седница на Советот на
Општина Берово на гласање.
Од присутните 15 советници со 15глсасови ЗА ниту еден ПРОТИВ,,нема
советници кои се ВОЗДРЖАНИ,нема присутни советници кои не гласале ,
Советот го усвои записникот од 1-та се3дница на Советот на Општина Берово.
2.Предлог Одлука за измена на распоредот на средствата на
Буџетот на Општина Берово за 2017 год.
Претседателот на Советот отвори расправа по втората точка од
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дневниот ред.
Тој ја повика Татјана Муртовска-претставник од одделението за
финансирање и буџет при општина Берово истата да ја образложи.
Таа истакна дека потставките на кои се бара итно зголемување на
средствата е заради минусното салдо поради неисплатените дневници во
земјата,а исто и со трошоците за репрезентација бидејки од таа поставка ке се
прават пакетчиња за Нова година за децата.Во поставката за објавување
огласи се планира сервисирање на обврските.Во поставката за општинската
администрасија зголемувањето е за покривање на минусното салдо од
дневниците за 2017 гтодина,а исто е и ставката други оперативни
расходи,ДДВ која треба да се затвори.Исто така,истакна Муртовска, треба да се
буџетираа и ставките за културни манифестации,средно образованиепроектор Еразмус ,како и во Домот за стари лица др Иван Влашки.
Претседателот Матеничарски предложи да се изготви нов план за
буџетирање со предложените измени по предлогот на Градоначалникот.
Додека да заврши техничката страна околу тоа се мина на третата точка
од дневниот ред
3.Предлог- План на програми за развој за 2018-2020 година;
Истата ја образложи Ѓорѓи Пеовски –Раководител на одделение за ЛЕР.
Тој го појасни Планот на Програми за развој
во која е вклучена
развојната потпрограма” Градење на инфраструктура за одрзлив развој на
туризмот”,
Претседателот на Советот отвори расправа по третата точка од
дневниот ред.
Збор побара советникот Предраг Монев и побара во кратки црти новиот
состав на Советот да биде запознаен со финасовата конструкција на
проектите.Во тој контекст Ѓорѓи Пеовски истакна дека мрежата за водовод е
веќе изградена и резервоарот за подобра питка вода е скоро завршен.Има мал
проблем околу експропријацијата на дел од земјиштето,но динамиката се
реализира,а проектот треба да заврши во ноември 2018 год.
Советникот Славица Фурнаџиска потенцира дека за реализација на
проектот во 2018 година треба добар план за динамика на истиот.
Ванчо Димовски-раководител на одделението за комунални дејности и
заштита на животната средина го поздрави новиот состав на Советот,а во
однос на Планот на програми за развој за 2018-2020 се осврна на “Изградбата
на улица 20 месност Ширината”-Берово како и” Изградба на фекална
канализасија со колектор во с.Мачево”.Toj истакна дека малку се касни со
реализација на проектот заради административни и технички проблеми,но се
надева дека соработката со истиот изведувач ке продолжи и проектот ке биде
завршен.
За збор се јави советникот Даниела Кржовска и праша дали проектот
може да се реализира и од други извори на средсртва како што се
донации,буџет.
Ванчо Димовски истакна дека Програмата е многу комплексна.Сите
населени места освен Мачево имаат некаква канализација,а срекна околност е
тоа што Општината добила средства за изработка на проект.Средствата во
најголем дел се обезбедуваат со донации.
Бидејќи никој друг не се јави за збор,Претседателот на Советот ја
затвори расправата и третата точка од дневниот ред Предлог-план на
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програми за развој за 2018-2020 година ја даде на усвојување.
Од присутните 15 советници со 15гласови ЗА,нема советници кои се
ВОЗДРЖАНИ, нема советници кои гласале ПРОТИВ нема присутни советници
кои не гласале , се донесе
План на програми за развој за 2018-2020 година;
Откако претставникот од одделението за финансии и буџет Татјана
Муртовска се врати на Седница на Советот со изготвена нова Предлог-Одлука
за измена на распоредот на средствата на Буџетот на општина Берово за 2017
година, Претседателот на Советот Јован Матеничарски отвори расправа.
За збор се јави советникот Предраг Монев и побара Муртовска да ја
појасни програмата RAA.
Во својство на координатор на советничката група на ВМРО-ДПМНЕ
Предраг Монев побара 10 минутна пауза за координација со советниците од н
советничка група на ВМРО –ДПМНЕ и коалицијата.Исто така тој побара да се
обезбеди канцеларија за координација.
Се пристапи кон гласање по втората точка од дневниот ред.
Од присутните 15 советници со 15гласови ЗА,нема советници кои се
ВОЗДРЖАНИ, нема советници кои гласале ПРОТИВ нема присутни советници
кои не гласале , се донесе
Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на
Општина Берово за 2017 година
4.Предлог Одлука за утврдување на критериуми за распределба на
блок дотацијата од програмата Н1-основно образование по училиштата
во Општина Берово
Претседателот на Советот Јован Матеничарски отвори расправа по
четвртата точка од дневниот ред.
Бидејки никој не се јави за звор Претседателот на Советот ја затвори
расправата и четвртата точка од дневниот ред.Предлог Одлука за утврдување
на критериуми за распределба на блок дотацијата од програмата Н1-основно
образование по училиштата во Општина Берово ја даде на усвојување.
Од присутните 15 советници со 15 гласови ЗА,нема советници кои се
ВОЗДРЖАНИ, нема советници кои гласале ПРОТИВнема присутни советници
кои не гласале , се донесе
Одлука за утврдување на критериуми за распределба на блок
дотацијата од програмата Н1-основно образование по училиштата во
Општина Берово
5.Предлог-Решение за избор на претседател и членови на
Комисијата за мандатни п0рашања избори и менувања
Отворена е расправа по петата точка од дневниот ред.
За збор се јави Координаторт на советничката група на СДСМ Славица
Фурнаџиска и за членови на Комисијата за мандатни прашања,избори и
именувања ги предложи.Ружински Гоце за претседател,Фурнаџиска Славица
за член,Кржовска Даниела за член,а координаторот на советничката група на
ВМРО-ДПМНЕ за членови на Комисијата ги предложи Монев Предраг и
Мустачки Драган.
Бидејки никој друг не се јави за збор Претседателот Матеничарски ја
затвори расправата и петата точка од дневниот ред Предлог-Решение за избор
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на претседател и членови на Комисијата за мандатни прашања,избори и
имјенувања ја даде на усвојување.
Од присутните 15 советници со 15 гласови ЗА,нема советници кои се
ВОЗДРЖАНИ, нема советници кои гласале ПРОТИВ нема присутни советници
кои не гласале , се донесе
-Решение за избор на претседател и членови на Комисијата за мандатни
прашања избори и менувања во состав:
-

Гоце Ружински- претседател
Герасим Гриовски - член
Јован Ковачовски- член
Емилија Пачемска- член
Фахрудин Мустафов – член

Пре4тседателот на Советот Јован Матеничарски предложи Комисијата
за мандатни прашања,избори и именувања да се повлече и да даде Предлог за
составот на Комисиите од Дневниот ред за оваа седница.
Предлогот едногласно е прифатен и Комисијата се повлече.
По одржаниот состанок претседателот на Комисијата за мандатни
прашања избори и именувања Гоце Ружински даде:
6..Предлог Решение за избор на претседател и членови на
Комисијата за финансирање,буџет локален економски развој
Претседателот на Комисијата за мандатни прашања
избори и
именувањаГоце Руќински предложи претседател и членови на Комисијата за
финансирање,буџет и локален економски развој и тоа.
1.Гоце Ружински-претседател
2.Славица Фурнаџиска-член
3.Даниела Кржовска-член
4 Предраг Монев -член
5.Драган Мустачки-член
Претседателот овори расправа по деветата точка од дневниот ред .
Бидејќи никој не се јави за збор Претседателот ја затвори расправата по
деветата точка од дневниот ред и точката ја даде на усвојување
Од присутните 15 советници со 15гласови ЗА,нема советници кои се
ВОЗДРЖАНИ, нема советници кои гласале ПРОТИВнема присутни советници
кои не гласале , се донесе
Решение за избор на претседател и членови на Комисијата за
финансирање,буџет локален економски развојв во состав
1.Гоце Ружински-претседател
2.Славица Фурнаџиска-член
3.Даниела Кржовска-член
4 Предраг Монев -член
5.Драган Мустачки-член
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7. Предлог Решение за избор на претседател и членови на Комисијата за
урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина
1.Јован Матеничатски-претседател
2.Герасим Гриовски – член
3.Горан Фидански-член
4.Драган Мустачки -член и
5 Влатко Буровски-член
Претседателот отвори расправа по предлогот на Комисијата за
мандатни прааашања,избооори и именувања.
Бидејќи никој не се јави за збор Претседателот ја затвори расправата и
шестата точка од дневниот ред Предлог Решение за избор на Комисија за
урбанизам,комунални дејности и заштита на животната средина ја даде на
усвојување.
Од присутните 15 советници со 15гласови ЗА,нема советници кои се
ВОЗДРЖАНИ, нема советници кои гласале ПРОТИВнема присутни советници
кои не гласале , се донесе
Решение за избор на претседател и членови на Комисијата за
урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина во
состав
1.Јован Матеничатски-претседател
2.Герасим Гриовски – член
3.Горан Фидански-член
4.Драган Мустачки- член и
5 Влатко Буровски-член
8. Предлог Решение за избор на претседател и членови на
Комисијата за општествени дејности
Претседателот на Комисијата за мандатни прашања
избори и
именувања
Гоце Ружински во својцтво на известител на Комисиојата
предложи претседател и членови на Комисијата за општествени дејности и
тоа
1.Фурнаџиска Славица – претседател
2.Василевска Јованка-член
3.Ковачовски Јован –член
4.Мустафов Фахрудин – член и
5Русковска Благица-член
Претседателот отвори расправа по седмата точка од дневниот ред .
Бидејќи никој не се јави за збор Претседателот ја затвори расправата по
седмата точка од дневниот ред и точката ја даде на усвојување.
Од присутните 15 советници со 15гласови ЗА,нема советници кои се
ВОЗДРЖАНИ, нема советници кои гласале ПРОТИВнема присутни советници
кои не гласале , се донесе
Решение за избор на претседател и членови на Комисијата за
општествени дејности во состав
1.Фурнаџиска Славица – претседател
2.Василевска Јованка-член
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3.Ковачовски Јован –член
4.Мустафов Фахрудин – член и
5Русковска Благица-член
9.Предлог Решение за избор на претседател и членови на
Комисијата за статут и прописи
Комисијата за мандатни прашања избори и именувања претставувана
од Фоце Ружински како известител предложи претседател и членови на
Комисијата за статут и прописи и тоа.
1.Кржовска Даниела
2.Матеничарски Јован
3,Чамовски Александар
4.Мустачки Драган и
5.Пачемска Емилија
Претседателот отвори расправа по седмата точка од дневниот ред .
Бидејќи никој не се јави за збор Претседателот ја затвори расправата по
осмата точка од дневниот ред и точката ја даде на усвојување.
Од присутните 15 советници со 15гласови ЗА,нема советници кои се
ВОЗДРЖАНИ, нема советници кои гласале ПРОТИВнема присутни советници
кои не гласале , се донесе
Решение за избор на претседател и членови на Комисијата за
статут и прописи во сдостав
1.Кржовска Даниела
2.Матеничарски Јован
3,Чамовски Александар
4.Мустачки Драган и
5.Пачемска Емилија
10.Предлог Решение за избор на претседател и членови на
Комисијата за еднакви можности
Известителот на Комисијата за мандатни прашања избори и именувања
Гоце Ружински предложи претседател и членови на Комисијата за еднакви
можности и тоа.
1.Емилија Пачемска – председател
2.Благица Русковска – член
3.Фахрудин Мустафов – член
4.Даниела Кржовска – член и
5.Јованка Василевска-член
Претседателот овори расправа по десетата точка од дневниот ред .
Бидејќи никој не се јави за збор Претседателот ја затвори расправата по
десетата точка од дневниот ред и точката ја даде на усвојување
Од присутните 15 советници со 15гласови ЗА,нема советници кои се
ВОЗДРЖАНИ, нема советници кои гласале ПРОТИВнема присутни советници
кои не гласале , се донесе
Решение за избор на претседател и членови на Комисијата за
еднакви можности во состав
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1.Емилија Пачемска – председател
2.Благица Русковска – член
3.Фахрудин Мустафов – член
4.Даниела Кржовска – член и
5.Јованка Василевска-член
11.Предлог Решение за избор на председател и членови на
Комисијата за јавни дејности
Претседателот на Комисијата за мандатни прашања избори и
именувања како известител предложи претседател и членови на Комисијата
за јавни дејности и тоа
1.Јованка Василевска-претседател
2.Славица Фурнаџиска-член
3.Александар Чамовски –член
4.Влатко Буровски –член и
5.Драган Мустачки -член
Претседателот овори расправа по единаесетата точка од дневниот ред .
Бидејќи никој не се јави за збор Претседателот ја затвори расправата по
единаесетата точка од дневниот ред и точката ја даде на усвојување
Од присутните 15 советници со 15гласови ЗА,нема советници кои се
ВОЗДРЖАНИ, нема советници кои гласале ПРОТИВнема присутни советници
кои не гласале , се донесе
Решение за избор на председател и членови на Комисијата за јавни
дејности во состав
1.Јованка Василевска-претседател
2.Славица Фурнаџиска-член
3.Александар Чамовски –член
4.Влатко Буровски –член и
5.Драган Мустачки –член
12.Предлог Решение за избор на претседател и членови на
Комисијата за одбележување на празници и доделување на награди и
признанија
Известителот на Комисијата за мандатни прашања избори и именувања
предложи претседател и членови на Комисијата за одбележување на празници
и доделување на награди и признанија и тоа
1.Александар Чамовски-претседател
2.Горан Фидански-член
3.Даниела Кржовска-член
4.Предраг Монев-член и
5.Фахрудин Мустафов-член
Претседателот отвори расправа по дванаесетата точка од дневниот ред
.
Бидејќи никој не се јави за збор Претседателот ја затвори расправата по
дванаесетата точка од дневниот ред и точката ја даде на усвојување
Од присутните 15 советници со 15гласови ЗА,нема советници кои се
ВОЗДРЖАНИ, нема советници кои гласале ПРОТИВнема присутни советници
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кои не гласале , се донесе
Решение за избор на претседател и членови на Комисијата за
одбележување на празници и доделување на награди и признанијаво
состав
1.Александар Чамовск-претседател
2.Горан Фидански-член
3.Даниела Кржовска-член
4.Предраг Монев-член и
5.Фахрудин Мустафов-член
13.Предлог Решение за избор на претседател и членови на
Комисијата за процена на штети од елементарни непогоди на Општина
Берово
Претседателот на Комисијата за мандатни прашања избори и
именувања Гоце Ружински предложи претседател и членови на Комисијата за
процена на штети од елементарни непогоди на Општина Берово и тоа
1.Елен Качулачкка
2.Весна Севдинска
3.Кирил Свинарски
4.Марија Андовска
5.Зоран Аговски
6.Марија Шуманска и
7.Милица Дракалска
Претседателот овори расправа по тринаесетата точка од дневниот ред .
Бидејќи никој не се јави за збор Претседателот ја затвори расправата по
тринаесетата точка од дневниот ред и точката ја даде на усвојување
Од присутните 15 советници со 15гласови ЗА,нема советници кои се
ВОЗДРЖАНИ, нема советници кои гласале ПРОТИВнема присутни советници
кои не гласале , се донесе
Решение за избор на претседател и членови на Комисијата за
процена на штети од елементарни непогоди на Општина Берово во
состав
1.Елен Качулачкка
2.Весна Севдинска
3.Кирил Свинарски
4.Марија Андовска
5.Зоран Аговски
6.Марија Шуманска и
7.Милица Дракалска
14.Предлог Решение бза избор на претседател и членови на
Комисијата за заштита на правата на пасиентите
Гоце Ружински во својство на Претседател на Комисијата за мандатни
прашања
избори и именувања предложи претседател и членови на
Комисијата за заштита на правата на пациентите и тоа
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ред .

1.Венко Пашалиски – претседател
2.Надица Ачовска-член
3.Верица Мачевска-член
4.Славјанка Џаферовска-член
5.Наташа Муцунска-член
6.Љупчо Русковски-член
7.Сања Карбинска-член
8.Душица Скендерска-член
9.Билјана Ајтовска-член
Претседателот овори расправа по четиринаесетата точка од дневниот

Бидејќи никој не се јави за збор Претседателот ја затвори расправата по
четиринаесетата точка од дневниот ред и точката ја даде на усвојување
Од присутните 15 советници со 15гласови ЗА,нема советници кои се
ВОЗДРЖАНИ, нема советници кои гласале ПРОТИВнема присутни советници
кои не гласале , се донесе
Решение за избор на претседател и членови на Комисијата за
заштита на правата хна пасиентите во состав
1.Венко Пашалиски – претседател
2.Надица Ачовска-член
3.Верица Мачевска-член
4.Славјанка Џаферовска-член
5.Наташа Муцунска-член
6.Љупчо Русковски-член
7.Сања Карбинска-член
8.Душица Скендерска-член
9.Билјана Ајтовска-член
15.Предлог Решение за разрешување на претставник на Општина
Берово во Училишен одбор на ОСУ Ацо Русковски Берово по негово барање
Претседателот на Советот Јован Матеничарски отвори расправа по
точката од дневниот ред.
За збор се јави советникот Славица Фурнаџиска и ја образложи својата
оставка.
Бидејки никој не се јави за збор Претседателот ја затвори расправата
по петнаесетата точка од дневниот ред и точката ја даде на усвојување.
Од присутните 15 советници со 15гласови ЗА,нема советници кои се
ВОЗДРЖАНИ, нема советници кои гласале ПРОТИВнема присутни советници
кои не гласале , се донесе
Решение за разрешување на Славица Фурнаџиска како претставник
на Општина Берово во Училишен одбор на ОСУ Ацо Русковски Берово по
нејзино барање.
16.Предлог Решение за именување на претставници на Општина
Берово во Училишен одбор на ОСУ Ацо Русковски –Берово
Претседателот отвори расправа по шеснаесетата точка од дневниот ред
Советникот Славица Фурнаџиска за членови на Улилишен одбор на ОСУ
Ацо Русковски ги предложи
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1.Драгица Поп Горгиева
2.Ирена Коловска
3.Благородна Рунтевска
Предраг Монев за член на УО Ацо Русковски-Берово ја предложи
1.Сања Карбинска
Бидејки никој друг не се јави за збор Претседателот ја затвори
расправата и го стави на усвојување предлогот на Славица Фурнаџиска за
членови на УО на ОСУ Ацо Русковски Берово да бидат именувани:
1.Драгица Поп Горгиева
2.Ирена Коловска
3.Благородна Рунтевска
Со 9 гласови ЗА,6 гласови ПРОТИВ,ниту еден ВОЗДРЖАН,нема присутни
советници кои не гласале предлогот на Фурнаџиска е прифатен.
Претседателот го стави на усвојување предлогот на Предраг Монев за
член на УО на ОСУ Ацо Русковски-Берово
1Сања Карбинска
На усвцојување
Со 6 гласови ЗА,9 ПРОТИВ,нема ВОЗДР’ЖАНИ советници,нема присутни
советници кои не гласале,предлогот на Монев НЕ е прифатен.
Спрема напред реченото,истакна Матеничарски се донесе
Решение за именување на претстравници на Општина Берово во
УО на ОСУ Ацо Русковски-Берово и тоа
1.Драгица ПопЃорѓиева
2.Ирена Коловска и
3.Благородна Рунтевска
17.Предлог Решение за именување на претставници на Општина
Берово во Управен одбор на ОЈУДГ 23 Август Берово
Претседателот отвори расправа.
За збор се јави советникот Славица Фурнаџиска и за членови на УО на
ОЈУДГ 23 Август-Берово ги предложи
1.Љупчо Димитровски
2.Марија Коколанска
3.Сања Пехчевска
Бидејки немаше друг предјог Претседателот ја затвори расправата и го
стави на усвојување предлогот на советникот Славица Фурнаџиска.
Со 9 гласови ЗА, ниту еден ПРОТИВ, 6 ВОЗДРЖАНИ, нема присутни
советници кои не гласале се донесе
Решение за именување на претставници на Општина Берово во
Управен одбор на ОЈУДГ 23 Август Берово во состав:
1.Љупчо Димитровски
2.Марија Коколанска
3.Сања Пехчевска
18.Предлог Решение за именување на претставници на Општина
Берово во Управен одбор на Општинската јавна установа за социјална
заштита на стари лица д-р Иван Влашки- Берово
Претседателот отвори расправа по осумнаесетата точка од дневниот
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ред.

За збор се јави советникот Славица Фурнаџиска и за членови на УО на
Општинската јавна установа за социјална заштита на стари лица д-р Иван
Влашки- Берово ги предложи
1.Маја Николова
2.Маја Пашалиска Залничка
3.Живка Бојчовска Каламадевска
4.Андријана Геринска
5.Венко Чамевски
Бидејќи друг не се јави за збор Претседателот ја затвори расправата и го стави
на усвојување предлогот на советникот Славица Фурнаџиска.
Со 9 гласови ЗА, ниту еден ПРОТИВ,6 ВОЗДРЖАНИ, нема присутни
советници кои не гласале се донесе:
Решение за именување на претставници на Општина Берово во
Управен одбор на Општинската јавна установа за социјална заштита на
стари лица д-р Иван Влашки Берово во состав:
1.Маја Николова
2.Маја Пашалиска Залничка
3.Живка Бојчовска Каламадевска
4.Андријана Геринска
5.Венко Чамевски
19.Предлог Решение за именување на претставници на Општина
Берово во Надзорен одбор на Општинската јавна установа за социјална
заштита на стари лица д-р Иван Влашки- Берово
Претседателот отвори расправа по деветнаесетата точка од дневниот
ред.
За збор се јави советникот Славица Фурнаџиска и за членови на
надзорен одбор на Општинската јавна установа за социјална заштита на стари
лица д-р Иван Влашки- Берово ги предложи:
1.Новица Печински
2Драги Пашалиски
3.Зоран Јовановски
Бидејќи друг не се јави за збор Претседателот ја затвори расправата и го стави
на усвојување предлогот на советникот Славица Фурнаџиска.
Со 9 гласови ЗА, ниту еден ПРОТИВ,6 ВОЗДРЖАНИ, нема присутни
советници кои не гласале се донесе:
Решение за именување на претставници на Општина Берово во
Надзорен одбор на Општинската јавна установа за социјална заштита
на стари лица д-р Иван Влашки- Берово во состав
1.Новица Печински
2Драги Пашалиски
3.Зоран Јовановски
20.Барање на согласност за формирање на паралелки со помалку од
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24 ученика за учебната 2017/2018 година во ОСУ Ацо Русковски Берово
Претседателот отвори расправа и му даде збор на директорот на
Гимназијата Гоце Џалевски да ја образложи точката од дневниот ред.
Тој истакна дека паралелките се формирани според запишувањето и желбите
на учениците,а има и позитивно мислење од Министерството за образование
и наука.Сите податоци во однос на паралелките се доставени до Советот,така
да очекувам тој позитивно да се произнесе во однос на нивното
формирање,рече Џалевски.
Бидејки друг не се јави за збор претседателот ја заклучи
расправата по дваесетата точка од дневниот ред и Барање на согласност за
формирање на паралелки со помалку од 24 ученика за учебната 2017/2018
година во ОСУ Ацо Русковски Берово го даде на гласање.
Со 15 гласови ЗА,никој ПРОТИВ, нема советници кои гласале
ВОЗДРЖАНО ,нема присутни советници кои не гласале се донесе
Согласност за формирање на паралелки со помалку од 24 ученика
за учебната 2017/2018 година во ОСУ Ацо Русковски Берово
21.Извештај за работата на полициска станица од општа
надлежност Берово за I полугодие од 2017 година.
Извештрајот го образложи командирот на ПС-Берово Горан Тасевски,
осврнувајќи се на фактот дека јавниот ред и мир е во мал пораст,но сите
нарушувања благовремено се завршени. Понатаму, продолжи командирот
,зголемени се сообраќајните незгоди и материјалната штета,но намалени се
жртвите и повредените лица заврши истиот.
Претседателот отвори расправа по дваесетипрвата точќа од дневниот
ред.
Советникот Даниела Кржовска го постави прашањето за надлежноста
на одбележување на пешачките премини во градот на што командирот
Тасевски одговори дека тоа е надлежност на Општината,но заеднички ќе
излеземе на терен да ја констатираме состојбата со градската сигнализација
за што Советот благовремено ќе биде известен.
Претседателот Матеничарски ја истакна потребата од одбележување на
улиците со првенство на минување,а советникот Емилија Пачемска предложи
да се стават огледала на критичните места кадешто нема прегледност.
Во одговор Тасевски рече дека секој ден има полициски службениви на
критичните места,осмолетка,гимназија,а се во прилог на безбедноста на
учениците,а исто така,продолжи Тасевски,имаме и квалитетни превентивни
активности,презентации, од професионални обучувачи за определени
актуелни теми,дрога,алкохолизам и т.н.
Бидејќи друг не се јави за збор Претседателот ја заклучи расправата и
Извештајот за работата на полициска станица од општа надлежност Берово за
I полугодие од 201`7 година го даде на гласање.
Со 15 гласови ЗА,никој ПРОТИВ, нема советници кои гласале
ВОЗДРЖАНО ,нема присутни советници кои не гласале се донесе
Извештај за работата на полициска станица од општа
надлежност Берово за I полугодие од 201`7 година.
22.Барања од институции и граѓани
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Претседателот на Советот Јован Матеничарски го прочита барањето од
Емилија Трајановска и ја задолжи општинската служба до координаторите на
советничките групи Фурнаџиска и Монев да достави копија од барањето,а по
истото да се произнесе и одделението за урбанизам.
Во однос на барањето од Домот на Културата Димитар Беровски-Берово
за именување на претставници во Управниот одбор на институцијата се
донесе заклучок со кој се задолжува Домот на Културата “Димитар Беровски”Берово да изготви пречистен текст на Статутот на Установата кој ќе биде усогласен со
Закон за културата,врз основа на кој Советот на општина Берово ќе именува
претставици на Општина Берово во Управниот одбор на Домот на култура-Берово.
Статутот кој ке биде усогласен со Законот за култура да биде доставен за
наредната седница на Советот на Општината.
23.Советнички иницијативи и прашања
Претседателот отвори расправа по дваесетитретата точка од дневниот ред.
За звор се јави советникот Емилија Пачемска и го истакна, како родител на
ученик во прво одделение , здравствениот проблем на наставникот Лукароска и
нејзиното отсуство од работа.Се работи за ученици од прво одделение,продолжи таа,
на кои постојано се менуваат наставниците,а таа промена негативно влијае врз
севкупниот образовен просец на учениците.Имам информација дека Лукароска има
решение за прераспоредување на друго работно место надвор од наставата и го
молам Советот да се вклучи во решавање на проблемот,во спротивно нашите деца од
понеделник нема да одат на настава,заврши Пачемска
Претседателот Матеничарски рече дека овој проблем е проблем на ООУ Дедо
Иљо Малешевски и таму треба да биде разрешен.
Советникот Предраг Монев препорача како Совет да се дигне проблемот на
повисоко ниво и да му предложат на Градоначалникот заедно со директорот на ООУ
Дедо Иљо Малешевски-Берово истиот да го надминат.
Предлогот едмногласно е донесен а Претседателот на советот ја задолжи
службата истиот да го изготви и достави до Градоначалникот
За збор се јави Предраг Монев во својство на координатор на советничката
група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата и ја даде следната иницијатива и советничко
прашање:
1.Кога последен пат се направени испитувања на водата за пиење во градот
Берово бидејќи кружат шпекулации и до Советот да се достави последниот Извештај за
квалитетот на водата за пиење од Институтот за јавно здравје и тоа во рок од 7 дена
сметано од 15.11.2015 год
2.Согласно Законот редовно да се врши испитување на квалитетот на водата за
пиење и Извештајот да се доставува до Советот.
3.Проблемот со исфрлање на сметот во градот и селските населби да се
надмине.
4.Дали е планирано од страна на Општината да се изврши санација на ударните
дупки во град Берово до крајот на годината.
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5.Да се задолжи ЈПКР Услуга Берово на местата каде прави прекоп на јавна
површина при обавување на својата дејност,истите по завршување на работните
активности да ги враќа во првобитната состојба.
Советникот Драган Мустачки до Градоначалникот даде иницијатива во негово
отсуство да биде пракса, а и законска категорија е,да биде назначено лице кое на
седницата ке го заменува.

Дневниот ред беше исцрпан и седницата беше затворена.

Седницата заврши во 13 часот.

Изработен на ден 15.11.2017 година
Усвоен на 05.12.2017 година
Бр.0 9- 2895 /1

Записдникот го водеше
Бранка Шишовска
___________________
/потпис/

Претседател на Советот,
Јован Матеничарски
____________________
/потпис/
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