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 З А П И С Н И К 

 Од  10-тата  редовна седница на Советот на Општина Берово одржана на ден 16.07.2018 година 

во салата за состаноци на Општина Берово со почеток во 10:05 часот. 

 

 Седницата ја отвори и со неа раководеше Претседателот на Советот Јован Матеничарски. 

 Од вкупно 15 советници на седницата присуствуваа 15 советници и тоа: Јован Матеничарски, Славица 

Фурнаџиска, Предраг Монев, Драган Мустачки, Гоце Ружински, Даниела Кржовска, Благица Русковска, 

Александар Чамовски,  Фахрудин Мустафов,  Емилија Пачемска, Јованка Василевска Петрушева, Јован 

Ковачовски, Герасим Гриовски, Горан Фидански и Влатко Буровски. 

 На седницата присуствуваше Градоначалникот на Општината Звонко Пекевски, раководителот на 

одделението за општи и правни работи Анита Рунтевски, , соработник за односи со јавност во Одделение за 

јавни дејности Биљана Каламадевска-како записничар, а повикани за образложение околу одредени точки 

беа Мишо Догазански –како раководител на одделение за урбанизам , Марија Умленска и Андријана 

Ѓеринска од ОЈУСЗСЛ Д-р Иван Влашки . Како посетители на Седницата на Совет , заради свое образложение 

беа и  Жаклина Реџовска како претставник од здружението за заштита на животните ПРО АНИМА и Даниела 

Бомбол , менаџер во фирмата која што врши геолошки истражувања на територијата на Општина Берово во с. 

Двориште.   

 За работата на Советот за оваа седница Претседателот на Советот Јован Матеничарски го предложи 

следниот: 

 

ПРЕДЛОГ ДНЕВЕН РЕД 

 

1. Усвојување на Записник од 9-та Седница на Совет на Општина Берово; 

2. Предлог О Д Л У К А за одобрување на финансиски придонес од буџетот на Општина 

Берово за спроведување на проектот за локална и регионална конкурентност за 

инвестирање во инфраструктура поврзана со туризам и поврзување со дестинациите, 

потпроект „Малешево – Дестинација по мерка на туристите” 

3. Одлука за измена на Одлуката за кофинансирање на проектот „Изградба на зелен пазар 

во Берово“  

4. Предлог ОДЛУКА за уредување на општински линиски превоз за подрчјето на Општина 

Берово 

5. Предлог О Д Л У К А за давање на трајно користење движна ствар - патничко возило 

Лада Нива на ЈПКР „Услуга“ Берово; 

6. Предлог О Д Л У К А за преотстапување на објект на користење „Градска Капела“ во 

Берово; 

7. Предлог О Д Л У К А за давање на времено користење недвижна ствар на 

Меѓуопштински центар за социјална работа -Берово; 

8. Одлука за прифаќање на донација; 

9. Годишен извештај на ООУ „Никола Петров Русински“ за учебната 2017/2018 година;  
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10. П Р А В И Л Н И K за утврдување на износот на надоместокот на трошоците за престој во 

ОЈУСЗСЛ “Д-р Иван Влашки” Берово што паѓа на товар на корисниците 

11. Правилник за критериумите и постапката за доделување на парични награди на 

учениците во основните и средното училиште во Општина Берово за освоено I место на 

државни/републички натпревари; 

12. Предлог Одлука за давање на согласност за трајно превземање на административен 

службеник за потребите на Општина Берово;  

13. Полугодишен извештај за работењето на Територијалната противпожарна единица на 

Општина Берово за 2018 година;  

14. Измена на Годишен План за вработување за 2018 година на ЈПКР “Услуга” Берово; 

15. Тримесечен финансиски извештај на ЈКПР “Услуга” Берово; 

16. Предлог Одлука за утврдување на Урбанистички план за село Владимирово; 

17. Предлог Одлука за утврдување на Урбанистички план за село Русиново; 

18. Предлог Одлука за утврдување на Урбанистички план за село Ратево; 

19. Предлог Одлука за утврдување на Урбанистички план за село Двориште; 

20. О Д Л У К А за прифаќање на иницијативата за отпочнување на постапка за изработка на 

ЛУПД на КП 569, КО Смојмирово, со намена за Г2 - лесна индустрија; 

21. О Д Л У К А за прифаќање на иницијативата за отпочнување на постапка за изработка на 

ЛУПД на КП 3125/1, 3127 и 3128, КО Владимирово, со намена за Туристички комплекс; 

22. О Д Л У К А за прифаќање на иницијативата за отпочнување на постапка за изработка на 

ЛУПД на КП 4162, КО Владимирово, со намена за Г2 - лесна индустрија ; 

23. Барања од институции и граѓани;  

24. Советнички иницијативи и прашања. 

 

Претседателот на Советот Јован Матеничарски отвори расправа по предложениот дневен ред, при што 

самиот побара точка 4 да биде синмата од дневен ред од причина што во Одлуката има одредени 

пропусти, при што констатира дека мрежата треба да биде флексибилна и да се направи спрема потребите 

на граѓаните да може сите граѓани да бидат опслужени и на место на истата точка предлага да се стави 

како точка на дневен ред Предлог О Д Л У К А за прифаќање на иницијатива за отпочнување на постапка за 

изработка на ЛУПД за Стопански Комплекс со намена Г2 – Лесна Индустрија, на КП 1378 КО Смојмирово, 

како точка на дневен ред со реден број 23 пред Советничките иницијативи и прашања предлага да се стави 

Усвојувањето на Годишниот план за 2019 година и балансер за вработување на ДК Димитар Беровски – 

Берово кој накнадно е доставен.  

Дневниот ред со измените е ставен на гласање и усвоен е следниот :  

 

 ДНЕВЕН РЕД 

1. Усвојување на Записник од 9-та Седница на Совет на Општина Берово; 

2. Предлог О Д Л У К А за одобрување на финансиски придонес од буџетот на општина Берово за 

спроведување на проектот за локална и регионална конкурентност за инвестирање во инфраструктура 

поврзана со туризам и поврзување со дестинациите, потпроект „Малешево – Дестинација по мерка на 

туристите” 

3. Одлука за измена на Одлуката за кофинансирање на проектот „Изградба на зелен пазар во Берово“  
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4. Предлог О Д Л У К А за прифаќање на иницијатива за отпочнување на постапка за изработка на 

ЛУПД за Стопански Комплекс со намена Г2 – Лесна Индустрија, на КП 1378 КО Смојмирово; 

5. Предлог О Д Л У К А за давање на трајно користење движна ствар - патничко возило Лада Нива на 

ЈПКР „Услуга“ Берово; 

6. Предлог О Д Л У К А за преотстапување на објект на користење „Градска Капела“ во Берово; 

7. Предлог О Д Л У К А за давање на времено користење недвижна ствар на Меѓуопштински центар за 

социјална работа -Берово; 

8. Одлука за прифаќање на донација; 

9. Годишен извештај на ООУ „Никола Петров Русински“ за учебната 2017/2018 година;  

10. П Р А В И Л Н И K за утврдување на износот на надоместокот на трошоците за престој во ОЈУСЗСЛ “Д-

р Иван Влашки” Берово што паѓа на товар на корисниците 

11. Правилник за критериумите и постапката за доделување на парични награди на учениците во 

основните и средното училиште во Општина Берово за освоено I место на државни/републички 

натпревари; 

12. Предлог Одлука за давање на согласност за трајно превземање на административен службеник за 

потребите на Општина Берово;  

13. Полугодишен извештај за работењето на Територијалната противпожарна единица на Општина 

Берово за 2018 година;  

14. Измена на Годишен План за вработување за 2018 година на ЈПКР “Услуга” Берово; 

15. Тримесечен финансиски извештај на ЈКПР “Услуга” Берово; 

16. Предлог Одлука за утврдување на Урбанистички план за село Владимирово; 

17. Предлог Одлука за утврдување на Урбанистички план за село Русиново; 

18. Предлог Одлука за утврдување на Урбанистички план за село Ратево; 

19. Предлог Одлука за утврдување на Урбанистички план за село Двориште; 

20. О Д Л У К А за прифаќање на иницијативата за отпочнување на постапка за изработка на ЛУПД на КП 

569, КО Смојмирово, со намена за Г2 - лесна индустрија; 

21. О Д Л У К А за прифаќање на иницијативата за отпочнување на постапка за изработка на ЛУПД на КП 

3125/1, 3127 и 3128, КО Владимирово, со намена за Туристички комплекс; 

22. О Д Л У К А за прифаќање на иницијативата за отпочнување на постапка за изработка на ЛУПД на КП 

4162, КО Владимирово, со намена за Г2 - лесна индустрија ; 

23. Годишен план за вработување и балансер во ДК Димитар Беровски – Берово  

24.         Барања од институции и граѓани;  

24. Советнички иницијативи и прашања.  
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 Од присутните 15 Советници со 15 гласови ЗА, ниту еден ПРОТИВ, нема ВОЗДРЖАНИ, 

нема Советници кои не гласале, Советот го усвои предложениот дневен ред со двете измени,  

за работа на 10-тата  седница на Советот на општина Берово со измените и дополнувањето. 

 

 1. Усвојување на Записник од 9-та седница на Советот на Општина Берово 

 

 Претседателот на Советот отвори расправа по првата точка од дневниот ред. За збор се 

јави Советничката Емилија Пачемска која констатира дека во записникот во советнички 

иницијативи и прашања  испуштени се неколку  иницијативи и прашања. Советничката 

поставила прашање ,,Дали може да се дозволи на локалните ветеринари да вршат 

вакцинирање и кастрација на кучињата скитници, а не на шинтерска служба од друг град?” , на 

што на самата седница и одговара  Градоначалникот: Согласно позитивните законски прописи, 

во моментот на територијата на општина Берово нема регистрирана шинтерска слуба која ги 

поседува соодветните дозволи и лиценци за да може да врши заловување и третирање на 

кучиња скиници.  

Советничка иницијатива од советникот Емилија Пачемска да бидат додадени во записникот.  

-Да се преземат соодветни мерки и да се задолжи ЈПКР “Услуга” Берово да се исчисти и искоси 

патеката за пешаци на Беровско Езеро. 

-Да се преземат соодветни мерки и да се задолжи ЈПКР “Услуга” Берово да се исчисти и искоси 

коритото на река Брегалница на потегот од мостот кај градскиот пазар до м.в.Кафтански мост.   

 Записникот заедно со дополнувањата е даден на гласање при што со 15 гласа ЗА, нема 

советници кои гласале ПРОТИВ, нема ВОЗДРЖАНИ советници, е усвоен Записникот од 9-

тата Седница на Совет.  

 2. Предлог О Д Л У К А за одобрување на финансиски придонес од буџетот на 

Општина Берово за спроведување на проектот за локална и регионална конкурентност 

за инвестирање во инфраструктура поврзана со туризам и поврзување со 

дестинациите, потпроект „Малешево – Дестинација по мерка на туристите”  

 Претседателот на Советот Јован Матеничарски отвори расправа. Бидејќи никој не се јави за 

збор Претседателот за стави предлог Одлуката на гласање. Со 15 гласа ЗА, нема советници кои 

гласале ПРОТИВ, нема ВОЗДРЖАНИ советници е усвоена Предлог О Д Л У К А за одобрување на 

финансиски придонес од буџетот на општина Берово за спроведување на проектот за локална 

и регионална конкурентност за инвестирање во инфраструктура поврзана со туризам и 

поврзување со дестинациите, потпроект „Малешево – Дестинација по мерка на туристите.  

 3. Одлука за измена на Одлуката за кофинансирање на проектот „Изградба на 

зелен пазар во Берово“  
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 Претседателот отвори расправа. За збор се јави Советничката Славица Фурнаџиска, која 
се обраќа на Градоначалникот и прашува дали измената се однесува на процентот на учество 
на Општината или на вкупната финансиска конструкција. Градоначалникот Пекевски одговара 
дека средствата предвидени со првичната одлука се недоволни по објавената аукција и има 
две солуции или да се откажеме и од учеството на Светска Банка или да ја зголемиме 
вредноста со нашето учество при што може да се случи  да побараме и краткорочно 
задолжување со цел да може да се исфинансира проектот. За збор се јавува и Советничката 
Емилија Пачемска која прашува дали меѓувремено се зголемиле цените и која е причината 
зошто е зголемена сумата. На ова Градоначалникот одговара дека зголемувањето се однесува 
за сретствата што треба да се дообезбедат до најниската понуда која се јавила на тендер. На 
ова се надоврзува Претседателот Матеничарски кој прашува дали тоа значи дека ставајки 
помала сума во одлуката односно лошо проценувајќи сме загубиле одредени средства, на што 
Градоначалникот му одговара дека Грандот од Светска Банка е толку, повеќе не може да има и 
сето друго треба ние да го обезбедиме и истата вредност може на аукција повторно да се 
намали меѓутоа не смее да биде повеќе. После расправата Претседателот Матеничарски ја 
става точката на гласање и со 15 гласа ЗА, ниту еден ПРОТИВ, нема ВОЗДРЖАНИ , Советот 
едногласно ја усвои Одлука за измена на Одлуката за кофинансирање на проектот 
„Изградба на зелен пазар во Берово“ 
   

 4. Предлог О Д Л У К А за прифаќање на иницијатива за отпочнување на постапка 
за изработка на ЛУПД за Стопански Комплекс со намена Г2 – Лесна Индустрија, на КП 
1378 КО Смојмирово;  

 Председателот на Советот отвори расправа. Повикан е предлагачот на точката Мишо 
Догазански , Раководител на Одделениете за урбанизам при Општина Берово. Тој појаснува 
дека двајца наши сограѓани се компањони во инвестиција за стопански објект и сакаат да 
изградат производствен капацитет а идејата е за преработка на дрво во смисла на финален 
производ и за тоа им е потребно да го прошират комплексот, меѓутоа процедурата мора да ја 
почнеме со локално планска документација и бидејќи е надвор мора да се почне процедура за 
производствен капацитет и лесна индустрија која постапка тргнува од Советот и продолжува 
приватно.  
После образложението Претседателот Матеничарски ја става точката на гласање и со 15 гласа 
ЗА, ниту еден ПРОТИВ, нема ВОЗДРЖАНИ , Советот едногласно ја усвои Предлог О Д Л У К А 
за прифаќање на иницијатива за отпочнување на постапка за изработка на ЛУПД за 
Стопански Комплекс со намена Г2 – Лесна Индустрија, на КП 1378 КО Смојмирово;  
 
 5. Предлог О Д Л У К А за давање на трајно користење движна ствар - 
патничко возило Лада Нива на ЈПКР „Услуга“ Берово;  
 Претседателот на Советот отвори дискусиуја по точката при што е констатирана 
настаната печатна грешка во одлуката и треба да се избрише трактор . Потоа точката е ставена 
на гласање и со 15 гласа ЗА, ниту еден ПРОТИВ, нема ВОЗДРЖАНИ е усвоена Предлог О Д Л 
У К А за давање на трајно користење движна ствар - патничко возило Лада Нива на ЈПКР 
„Услуга“ Берово. 
 
 6. Предлог О Д Л У К А за преотстапување на објект на користење „Градска  
Капела“ во Берово  
 Претседателот Матеничарски отвори расправа. Бидејќи никој не се јави за збор Предлог 
Одлуката е ставена на гласање и со 15 гласа ЗА, ниту еден ПРОТИВ, нема ВОЗДРЖАНИ, 
Советот ја усвои Предлог О Д Л У К А за преотстапување на објект на користење „Градска 
Капела“ во Берово .  
 7. Предлог О Д Л У К А за давање на времено користење недвижна ствар на 
Меѓуопштински центар за социјална работа -Берово; 
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 Градоначалникот ја појаснува точката на дневен ред при што напоменува дека се работи 
за просторија во рамките на Општина Берово во поранешната зграда  на УЈП , при што 
одржувањето на објектот паѓа целосно на товар на МТСП и тие дури и веќе избрале изведувач 
да можат истата да ја користат , меѓутоа потребна им е одлуката од Совет. По образложението 
од Градоначалникот , Претседателот ја стави точката на гласање при што со 15 гласа ЗА, ниту 
еден ПРОТИВ, нема ВОЗДРЖАНИ, Советот ја усвои Предлог О Д Л У К А за давање на 
времено користење недвижна ствар на Меѓуопштински центар за социјална работа –
Берово. 
  
 8. Одлука за прифаќање на донација 
  
 Претседателот отвори расправа по точката од дневниот ред, при што Градоначалникот 
појасни дека се работи за донација во материјални средства не во парични по што точката е 
ставена на гласање и со  15 гласа ЗА, ниту еден ПРОТИВ, нема ВОЗДРЖАНИ е усвоена 

Одлука за прифаќање на донација 
  
 9. Годишен извештај на ООУ „Никола Петров Русински“ за учебната 2017/2018 
година;  

 
 Претседателот Матеничарски отвори расправа. Бидејќи никој не се јави за дискусија , 

точката е ставена на гласање и со  15 гласа ЗА, ниту еден ПРОТИВ, нема ВОЗДРЖАНИ е 

усвоен Годишен извештај на ООУ „Никола Петров Русински“ за учебната 2017/2018 

година; 

 10. П Р А В И Л Н И K за утврдување на износот на надоместокот на трошоците 
за престој во ОЈУСЗСЛ “Д-р Иван Влашки” Берово што паѓа на товар на корисниците 
 

 Претседателот на Советот Јован Матеничарски отвори расправа.  За збор се јави 

Советникот Предраг Монев кој кажува дека од корисниците слуша дека исхраната во  ОЈУСЗСЛ 

“Д-р Иван Влашки” Берово е со намален квалитет и квантитет, при што се повикани 

претсавници од  ОЈУСЗСЛ “Д-р Иван Влашки” Берово  и треба да се продискутира во делот 

Советнички иницијативи и прашања. За збор се јавува и Советничката Емилија Пачемска која 

прашува дали се зголемуваат цените на што и одговара Градоначалникот дека цените кои се 

формирани не го покриваат тековното работење , дадена им е задача на вработените во домот 

да направат анализа колку се месечните трошоци наспрема приходите и по направената 

анализа процените се дека цената треба да биде 22.000,00 денари и цениме дека донесуваме 

правилник со кој ќе можеме да уредиме промена на цената. На сметката на самофинансирачки 

активности досега остануваа средства меѓутоа од таа сметка нема законска можност да се 

финансираат платите- појаснува Градоначалникот. По заврпшување на расправата е даден 

Правилникот на гласање и со 15 гласа ЗА, нема Советници кои гласаат ПРОТИВ, нема 

ВОЗДРЖАНИ Советници е усвоен П Р А В И Л Н И K О Т  за утврдување на износот на 

надоместокот на трошоците за престој во ОЈУСЗСЛ “Д-р Иван Влашки” Берово што паѓа на 

товар на корисниците ; 

 
 
 11. Правилник за критериумите и постапката за доделување на парични 
награди на учениците во основните и средното училиште во Општина Берово за 
освоено I место на државни/републички натпревари; 
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Отворена е расправа по точката на дневен ред . За збор се јави Советничката Емилија 
Пачемска која прашува дали може државни и републички награди да се прошири и на 
меѓународни при што Градоначалникот објаснува дека поентата е да се стимулираат 
добрите ученици и да почнеме со овој па да оставиме можност понатаму да го прошириме . 
За збор се јавува и советничката Славица Фурнаџиска со конкретен предлог сега да се усвои 
таков каков што е правилникот а за наредна година да се прошири и точно да се дефинира, 
поткрепува со конкретен пример што ако државна награда освои на пример хор, нејзиниот 
предлог е во ваков случај да предвидува правилникот дека наградата ја добива групата 
хорски пејачи а не секој учесник поединечно. Се констатира регионален да се избрише од 
насловот во правилникот си стои како што треба.  
По завршување на расправата ставена е точката на гласање и со 15 гласа ЗА, нема 
Советници кои гласаат ПРОТИВ, нема ВОЗДРЖАНИ Советници е усвоен Правилник за 
критериумите и постапката за доделување на парични награди на учениците во 
основните и средното училиште во Општина Берово за освоено I место на 
државни/републички натпревари;  
 
12. Предлог Одлука за давање на согласност за трајно превземање на 
административен службеник за потребите на Општина Берово; 
 
 Претседателот на Советот отвори расправа. Збор зеде Советникот Драган Мустачки кој 
се обрати до Градоначалникот, кои се реалните потреби за превземање на таков 
службеник, дали од МИОА  е добиена согласност за такво превземање на што 
Градоначалникот одговаа дека во организациската поставеност на Општина Берово нема 
вработен Архитект кој е неопходен за комисијата за урбанизам и треба да извршиме 
превземање на вработен кој работи во Општина Делчево врз основа на одлука на Совет, 
согласност од МИОА и согласност на двете страни. По завршената расправа е дадена 
точката на гласање и со  9 гласа ЗА, нема Советници кои гласаат ПРОТИВ, 6 ВОЗДРЖАНИ 
Советници  е усвоена Предлог Одлука за давање на согласност за трајно превземање на 
административен службеник за потребите на Општина Берово 
 
 13. Полугодишен извештај за работењето на Територијалната противпожарна 
единица на Општина Берово за 2018 година;  
 
 Претседателот на Советот Јован Матеничарски отвори расправа по точката од дневниот 
ред. За збор се јавува Советничката Славица Фурнаџиска која укажува да овој пат се усвои 
извештајот таков каков што е а во иднина на новиот командир да му се направи едно 
укажување извештајот да го прават на пропишаниот образец. Извештајот е ставен на 
гласање при што со 15 гласа ЗА , нема Советници кои гласале  ПРОТИВ, нема 
ВОЗДРЖАНИ Советници  е усвоен Полугодишниот извештај за  работењето на 
Територијалната противпожарна единица на Општина Берово за 2018   
  
14. Измена на Годишен План за вработување за 2018 година на ЈПКР “Услуга” Берово;
  
 
 Претседателот отвори расправа по предложената точка . За збор се јави Советникот 
Мустачки кој даде кратко елаборирање дали навистина има реална потреба за вработување 
, за колку работни места се работи, дали не може со внатрешна реорганизација да се 
пополни работното место на што Претседателот на Совет му објасни дека се работи за 
технолог кој дал отказ без тоа да биде претходно предвидено и измената се однесува 
единствено на тоа и дека некој треба да си земе за одговорност бидејќи со водата нема 
играчки.  
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После тоа измената е дадена на гласање и со 15 гласа ЗА , нема Советници кои гласале 
ПРОТИВ, нема ВОЗДРЖАНИ Советници е усвоена измената на Годишниот План за 
вработување за 2018 година на ЈПКР Услуга Берово.  
 
 15. Тримесечен финансиски извештај на ЈКПР “Услуга” Берово; 
 
 Претседателот Матеничарски отвори расправа по точката од дневниот ред. Отворена е 
дискусија дека за тие три месеци е најмногу пречистителната станица и за наредната 
седница директорот да биде присутен или да информира на кој начин планира трошоците 
да се намалат. На ова Градоначалникот појаснува  дека загубата е предизвикана бидејќи на 
станицата се приклучи и Општина Пехчево. За да се намали таа загуба за тој дел трошокот 
треба да го превземе Министерството и ќе го покрие тој дел од загубата.  
Точката е дадена на гласање и со 15 гласа ЗА , нема Советници кои гласале ПРОТИВ, 
нема ВОЗДРЖАНИ Советници е усвоен Тримесечен финансиски извештај на ЈКПР 
“Услуга” Берово.  
 
  
 16. Предлог Одлука за утврдување на Урбанистички план за село Владимирово; 
  
 Претседателот отвори расправа. На ова се повикува да елаборира Мишо Догазански –
раководител на Одделението за ЛЕР кој објаснува дека постапката е почната преку проект 
од Светска Банка за финансирање на урбанистички планови, понатаму постапката е 
стопирана. Потоа добиле насока да се формира комисија и кога постапката дошла до крај 
рекле дека постапката е згрешена и се вратиле еден чекор наназад до утврдување нацрт во 
предлог план и уште еднаш да се повтори постапката за да може да се даде во 
Министерство за транспорт и врски на согласност. Значи треба со одлука да се утврди од 
нацрт да оди во предлог план и да оди на јавна презентација меѓу граѓаните појаснува 
Догазански.  За секое село да се определи местоположба и да бидат опфатени централните  
подрачја а на јавниот увид и јавната презентација може поконкретно . На ова за збор се 
јавува Советничката Славица Фурнаџиска која прашува дали има можност ради 
транспарентност кон населението да се направи собир во атарот на селото и да се скратат 
грешките кои би можеле да настанат. На ова се надоврзува Претседателот Матеничарски 
кој предлага тие презентации да си бидат по селата за да може населението да се запознае 
бидејќи како што констатира тој тие одлуки се носат за нив. Догазански укажува дека после 
одлуката од Совет следува задолжение да се направи јавен увид и презентација  и најдобро 
би било тоа да се случи во периодот околу 20-23 август а една недела претходно да се 
исконтактира со проектантот и да видиме кога тој може да дојде. Претседателот на Совет 
предлага целото население во наведените подрачја да се повика да има можност да видат. 
Градоначалникот заклучува да се информираат советите на месните заедници да преку нив 
се вика состанок и да се информира населението да им се каже дека постапката ќе започне 
и да се направи организација преку која ќе се запознае населението истакнува 
Градоначалникот дека тоа е еден од проектите од 2013 кој не е реализиран а сега сме 
посветени да се добијат средствата. На ова се надоврзува Догазански и кажува дека посебно 
е одбележано мало стопанството а селата може и во секоја парцела да има и 
малостопанство. Пачемска апелира  да се истакне и електронски.  После големата расправа 
по точката на дневен ред предлог одлуката е дадена на гласање и со 15 гласа ЗА, нема 
ВОЗДРЖАНИ Советници , НЕМА Советници кои гласале ПРОТИВ е усвоена Предлог 
Одлука за утврдување на Урбанистички план за село Владимирово.  
 17. Предлог Одлука за утврдување на Урбанистички план за село Русиново; 
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 Елеборирањето на претходната точка на дневен ред е во врска и со оваа точка на што 

Претседателот Матеничарски ја даде на гласање и со 15 гласа ЗА, нема ВОЗДРЖАНИ 

Советници , НЕМА Советници кои гласале ПРОТИВ е усвоена Предлог Одлука за 

утврдување на Урбанистички план за село Русиново; 

 
 
 18. Предлог Одлука за утврдување на Урбанистички план за село Ратево;  
 
 Точката е дадена на гласање и со 15 гласа ЗА, нема ВОЗДРЖАНИ Советници , НЕМА 
Советници кои гласале ПРОТИВ е усвоена Предлог Одлука за утврдување на 
Урбанистички план за село Ратево.  
 
 19. Предлог Одлука за утврдување на Урбанистички план за село Двориште  
 
 
 Точката е дадена на гласање и со 15 гласа ЗА, нема ВОЗДРЖАНИ Советници , НЕМА 
Советници кои гласале ПРОТИВ е усвоена Предлог Одлука за утврдување на 
Урбанистички план за село Двориште.  
 
  
 20. О Д Л У К А за прифаќање на иницијативата за отпочнување на постапка за 
изработка на ЛУПД на КП 569, КО Смојмирово, со намена за Г2 - лесна индустрија; 
 

 Претседателот отвори расправа по точката од дневниот ред. Советникот Гоце Ружински 

констатира дека во член 1 е направена печатна грешка стои Владимирово а треба да стои 

Смојмирово по што Одлуката со измената во член 1 е дадено на гласање и со  15 гласа ЗА, нема 

ВОЗДРЖАНИ Советници , НЕМА Советници кои гласале ПРОТИВ е усвоена  О Д Л У К АТА  

за прифаќање на иницијативата за отпочнување на постапка за изработка на ЛУПД на КП 

569, КО Смојмирово, со намена за Г2 - лесна индустрија; 

 
 
 21. О Д Л У К А за прифаќање на иницијативата за отпочнување на постапка за 
изработка на ЛУПД на КП 3125/1, 3127 и 3128, КО Владимирово, со намена за 
Туристички комплекс; 
 
 Претседателот отвори расправа. Бидејќи никој не се јави за збор ја даде точката на 
гласање па со 15 гласа ЗА, нема ВОЗДРЖАНИ Советници , НЕМА Советници кои гласале 
ПРОТИВ е усвоена О Д Л У К А за прифаќање на иницијативата за отпочнување на 
постапка за изработка на ЛУПД на КП 3125/1, 3127 и 3128, КО Владимирово, со намена 
за Туристички комплекс; 
 
 22. О Д Л У К А за прифаќање на иницијативата за отпочнување на постапка за 
изработка на ЛУПД на КП 4162, КО Владимирово, со намена за Г2 - лесна индустрија ;  
 
 Претседателот отвори расправа.Бидејќи никој не се јави за збор ја даде точката на 
гласање па со 15 гласа ЗА, нема ВОЗДРЖАНИ Советници , НЕМА Советници кои гласале 
ПРОТИВ е усвоена О Д Л У К А за прифаќање на иницијативата за отпочнување на 
постапка за изработка на ЛУПД на КП 4162, КО Владимирово, со намена за Г2 - лесна 
индустрија.  
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 23. Годишен план за вработување и балансер во ДК Димитар Беровски – Берово 
 
 Исконтактиран е Директорот Звонко Скендерски за што поточно се работи при што тој 
кажува дека се работи за укажувања од страна на МИОА . На ова Советникот Драган 
Мустачки прашува дали на годишниот план е дадено позитивно или негативно мислење 
бидејќи роковите се поминати и констатира Мустачки дека како советничка група од тие 
причини ќе останат воздржани.  По расправата точката е дадена на гласање и со 9 гласа ЗА 
5 воздржани Советници, нема Советници кои гласале против, Советникот ПРедраг 
Монев е отсутен е усвоен Годишен план за вработување и балансер во ДК Димитар 
Беровски – Берово.  

 

         24.    Барања од институции и граѓани;     

      Во делот Барања од институции и граѓани како присутна на Седницата се јавила Даниела 

Бомбол , менаџер во фирмата која што врши геолошки истражувања на територијата на 

Општина Берово во с. Двориште и таа појаснува дека тоа е канадска инвестиција која постои од 

2013 година и дека концесиите ги имаат добиено на тендер, работат и се во добра 

комуникација со селаните и дека досега земале проби од карпи и испраќале анализи  и проби 

од песоци и сите резултати упатуваат на тоа дека треба да се дупчи, истражувањата што се 

вршат се во согласност со законската регулатива во Република Македонија   и дека не се 

користат никакви опасни материи и апелира да се иклучат секаквите стравови на населението. 

На ова Советничката Славица Фурнаџиска констатира дека фамата е од нетранспарентниот 

почеток и дека треба претходно да се праша или населението да биде известено, го поздравува 

претставувањето на директорката Бомбол и така да се продлжи со таа транспарентност и 

динамика да се помогне сите да бидат информирани. Советникот Јован Ковачовски констатира 

дека има сознание дека се користи сулфурна киселина и затоа се јавува стравот кај 

населението при што Директорката појаснува дека никакви киселини не се користат, се 

користи бентонит кој не е штетен за животната средина  и реални основи за страв нема, по 

истекот на концесијата во рок од 120 дена треба да се изготви елаборат за рудни резерви и 

студија  за влијанија на животната средина и ќе следи јавна расправа на сите заинтересирани 

страни да им се одговори, секој може и писмено да се обрати , меѓутоа уште  минимум 3 години 

треба да се истражува и истражувањето е сигурно во сите фази. На ова се надоврзува 

Советникот Герасим Гриовски кој кажува дека е инволвиран во случајот и дека се што до сега е 

направено е строго професионално и дека испитувањата се направени во прв ред земајќи во 

предвид заштитата на животната средина. На крајот Директорката истакнува благодарност за 

приемот и отвореност за се што треба.   

       Во овој дел е дискутирано и за кучињата скитници при што присутна на седницата е 

Жаклина Раџовска , претставник од Здружението за заштита на животните ПРО АНИМА  која 

истакнува дека најголем проблем со скитниците се од нас и ако почнеме акција да 

сопствениците ги стерилизираат кучињата а општината им помогне и да организираат 

едукативни средби дека луѓето кои имаат кучиња се должни да се грижат за нив. Тука се јавува 

Советничката Василевска која предлага примерот со Едукација на Сопствениците на кучиња  

да се стави на прво место. На ова се надоврзува Советничата Пачемска која истакнува дека кога 
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сопствениците ќе ги вакцинираат кучињата може да им се поделат флаери. Реџовска додава 

дека почнуваат да се јавуваат луѓе кои сакаат да помогнат , меѓутоа треба да се направи 

организација.  

     Градоначалникот во врска со прашањето за кучињата скитници истакнува дека ефектот од 

акциите кои се прават е минимален , дека е склучен договор со економски оператор , 9.000,00 

денари чини по третирано куче, во неколку наврати е разговарано со Здружението, 

ветеринари и се соочуваме со проблем бидејќи се прават контроли но до ден денска никој не е 

казнет. Се надевам дека казните од 50 евра ќе бидат вметнати и на тој начин ќе имаме 

можност да изречуваме казни, бидејќи законската можност е преку Здружение на граѓани или 

преку економски оператор со трансфер на надлежност. Прифатливо е да се евидентираат 

сопствениците на кучиња, поднесено е барање и се разгледува да се направи прифатилиште за 

да може да се користи, донесен е заклучок на Источно плански регион да се направи 

регионално има расположение од донатор да се уреди тоа и формата на претпријатието ќе ја 

видиме во понатамошниот тек на постапката. Претседателот Матеничарски се надоврзува да 

се најде бројката на сопствениците и Здружението ПРО АНИМА да направи список, апелира 

следната година програмата е добра само прифатилиштето да може да најдеме парцела и 

човек и да се види колку како општина може да отстапиме објект, програмата ја носиме во 

декември, во неа се предвидени средства а после можат и измени и дополнувања до почнување 

на изготвувањето на наредниот буџет како здружение да се достават конкретни податоци да 

се вметне во буџетската рамка и да се соберат информации кои ќе се достават до Советот.  

Градоначалникот констатира дека тоа не е проблем само во Општина Берово туку е и глобален 

проблем на ниво на целата Република.  

Советничката Славица Фурнаџиска предлага како предлог да влезе во 2019 бидејќи 

буџетирањето е до септември и до тогаш да побараме регистер на кучиња , ПРО АНИМА со 

сопствениците да го изготви и да се скенира состојбата на кучињата скитници. 

- На Барањето од Бранко Пармачки за реконструкција на кров од куќа е позитивно одговорено 

при што констатира Претседателот дека врз основа на член 5 од Правилникот, доделуваме 

3.000,00 денари бидејќи толку е максимумот 

-На барањето на Горан Печински за средства за опожарен објект констатирано е дека 

документацијата е комплетна  и Советничката Славица Фурнаџиска констатира дека по 

правилникот предлог е 10.000,00 денари на што сите се согласни.  

- На барањето на Марјанчо Пелтечки за опожареност на објект исто така е констатирано да му 

се доделат 10.000,00 денари 

-На Барањето од граѓани од с. Мачево за запишување на деца во централното училиште е 

констатирано да се одговори дека Советот нема надлежност и може да го констатира тоа само 

како информација .  

- На Барањето од одбор од месна заедница од с. Русиново за средства за санирање на штети и 

реновирање на простории за одбор на МЗ с. Русиново е констатирано да го оставиме за 

наредна седница и Заклучок до одделение за урбанизам, дали тој имот подпаѓа под Општина 

Берово.  
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-На Барањето за помош при набавка за реквизити од Пинкпонгарски клуб Советникот Јован 

Ковачовски како одговорен на клубот истакнува дека работат два месеци и дека фалат табли и 

дека најефтината табла е 13.000, 00 денари и ако може Општината да ги донира.  

Градоначалникот образложува дека нема таква можност и не е доделено.  

-На барање од Долорес за замена на кровна конструкција по понуда е констатирано да се 

одговори дека неможе да се постапува бидејќи нема важечки договор со Општината, откако ќе 

се склучи може да се разговара на таа тема.  

-На барањето од фолклорна група Ѓердан од с. Русиново за финансиска подршка да се одговори 

дека во моментот во буџетот нема предвидено средства за таква намена  

- На барањето за финансиска подршка во организација на турнир во баскет е констатирано 

дека ќе се помогне технички а средствата од буџетот за таа намена се изцрпени 

- На барањето од месна заедница од с. Двориште за санирање и реконструкција на патот од 

почетокот до крајот на селото да се задолжи одделението за комунални дејности да излезе на 

лице место и да го скенира теренот и да утврди што е тоа што може да се санира и да се даде 

приоритет и да се направи проценка во каква состојба е.  

         23.Советнички иницијативи и прашања 

 Советничко прашање од советникот Предраг Монев 

 

 На барање на советникот е поставено прашањето за исхраната во ОЈУСЗСЛ д-р Иван Влашки 

во врска со новиот економски оператор за храна и повикани се лицата Марија Умленска и Андријана 

Ѓеринска од ОЈУСЗСЛ д-р Иван Влашки за одговор и заклучено е дека се води евиденција за 

квалитетот и квантитетот на храната и дека храната соодветствува согласно тендерската 

документација од јавниот повик. 

 

 Советничка иницијатива од Советничката Јованка Петрушевска Василевска  

 

 Советниците да дадат по 900 денари да се покаже колегијалност за Пингпонкарскиот клуб.  

       

      Дневниот ред беше исцрпан,а со тоа и седницата беше затворена.Седницата заврши во 13 часот и 20 

минути. 

               Усвоен со 
 Бр.09-2811/1 

 30.08.2018 година 

Берово 

 

 

 

 

 

 Записничар,                                                                                           Претседател на Совет, 

      Биљана Каламадевска                                                                                   Јован Матеничарски 

____________________                                           М.П.                                 ___________________ 

            (потпис)                                                                                                              (потпис) 


