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 З А П И С Н И К 

 Од  22-тата  редовна седница на Советот на Општина Берово одржана на ден 

22.8.2019 година во салата за состаноци на Општина Берово со почеток во 9:10 часот. 

 

 Седницата ја отвори и со неа раководеше Претседателот на Советот на Општина Берово,  

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, Фахрудин Мустафов,  Емилија Пачемска, Јованка 

Василевска Петрушева, Јован Ковачовски, Герасим Гриовски, Горан Фидански Влатко Буровски 

и Александар Чамовски.  

 На седницата присуствуваше, Градоначалникот на Општина Берово, Звонко Пекевски, 

раководителот на одделението за општи и правни работи Анита Рунтевски, Советникот во 

одделението за општи и правни работи Емилија Ваканска и Соработникот за односи со јавност 

во Одделение за јавни дејности, Биљана Каламадевска-како записничар а повикана присутна 

на седницата беша и Татјанка Муртовска-Советник во одделението за финансиски прашања.  

 Претседателот на Совет на Општина Берово, Јован Матеничарски,  за работа на 22-та 

Седница на Совет го предложи следниот: 

 

 

ПРЕДЛОГ ДНЕВЕН РЕД 

1.  Усвојување на Записник од 21-та Седница на Совет на Општина Берово; 

2. Измена на Годишен План за вработување на Општина Берово за 2019 година; 

3. Измена и дополнување на Годишен План за вработување на ОСУ„ Ацо Русковски„ 

Берово за 2019 година; 

4. Измена и дополнување на Програмата (ЈД, Ј6 и ЈФ) за изградба, реконструкција и 

одржување на локални патишта и улици во Општина Берово во 2019 година; 

5. Квартален Извештај за извршување на Буџетот на Општина Берово К1 за втор квартал 

2019 година; 

6. Квартален Извештај за достасани ненамирени обврски на Општина Берово К2 за втор 

квартал 2019 година; 

7. Квартален Извештај за задолжување на Општина Берово К3 за втор квартал 2019 

година; 

8.  О   Д   Л   У   К   А   за усогласување на намените на Деталниот урбанистички план на 

Берово, во однос на легализација на објектите надвор од дефиниран опфат на планот за 

КП 11022, КО Берово вон-град,  по барање на Панковски Кирил од Берово; 

9. О   Д   Л   У   К   А  за усогласување на намените на Деталниот урбанистички план на 

Берово, во однос на легализација на објектите надвор од дефиниран опфат на планот за 

КП 10840, КО Берово вон-град,  по барање на Илија Бундевски од Берово; 
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10. О  Д   Л    У    К    А   за усогласување на намените на Деталниот урбанистички план на 

Берово, во однос на легализација на објектите надвор од дефиниран опфат на планот за 

КП 7443 и 7426/1, КО Берово вон-град,  по барање на Антонио Димовски од Берово; 

11. О   Д   Л   У   К   А  за усогласување на намените на Деталниот урбанистички план на 

Берово, во однос на легализација на објектите надвор од дефиниран опфат на планот за 

КП 9471, КО Берово вон-град, по барање на Благородна Рабаџиска од Берово; 

12. О   Д   Л   У   К   А      за  усогласување на намените на Деталниот урбанистички план на 

Берово, во однос на легализација на објектите надвор од дефиниран опфат на планот за 

КП 3628, КО Двориште, по барање на Никола Шаренковски од Двориште; 

13. О  Д  Л  У  К  А  за усогласување на намените на Деталниот урбанистички план на Берово, 

во однос на легализација на објектите надвор од дефиниран опфат на планот за КП 

3223, КО Митрашинци, по барање на Костадин Спасов од Виница; 

14. О  Д  Л  У К  А  за усогласување на намените на Деталниот урбанистички план на Берово, 

во однос на легализација на објектите надвор од дефиниран опфат на планот за КП 

13695/4, КО Берово вон-град, по барање на Никола Кацарски од Прилеп;  

15. О  Д  Л  У К  А  за усогласување на намените на Урбанистичката документација за село 

Владимирово,, во однос на легализација на објектите надвор од дефиниран опфат на 

планотза КП 2948/2, КО Владимирово,  по барање на Ванчо Рабаџиски од Владимирово; 

16.  О  Д  Л  У  К  А  За усогласување на намените на Деталниот урбанистички план на 

Берово, во однос на легализација на објектите надвор од дефиниран опфат на планот за 

КП 15032, КП 15033 и КП 2948/3, КО Владимирово, по барање на Ванчо Рабаџиски од 

Владимирово; 

17.  Одлука за разрешување и именување на член на Управен одбор на ОЈУСЗСЛ „Д-р ИВАН 

ВЛАШКИ„ Берово; 

18. Барања од институции и граѓани; 

19. Советнички иницијативи и прашања 

 За збор се јави градоначалникот на Општина Берово, Звонко Пекевски, кој предлага 

дневниот ред да биде проширен за следниве точки : 

Како точка со реден бр.18. Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на 

Општина Берово за 2019 година; 

19. Предлог Oдлука за прифаќање на предлог за воспоставување на меѓуопштинска 

соработка помеѓу Општина Пехчево и Општина Берово; 

20. Р Е Ш Е Н И Е за именување на членови во заедничката комисија за подготовка на 

предлог на актот за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Пехчево и 

Општина Берово; 

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

Локална урбанистичка планска документација за Туристички комплекс на КП бр. 3042/2, КО 

Берово по поднесеното барање од ЈОРДАНЧО ИЛИЕВ од ШТИП; 
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22. Одлука за усогласување на намените на “Урбанистички план за село Ратево” во однос на 

легализацијата на објекти надвор од дефинираниот опфат на планот на КП 5509 КО Ратево, 

локалитет Сливница, по барање на Снежана Ласкова; и точките 18 и 19  да бидат поместени: 

Како точка со редеб број. 23. Барања од институции и граѓани; и  

24. Советнички иницијативи и прашања. 

 

 

  Претседателот на Совет на Општина Берово, го стави на гласање проширувањето на 

дневниот ред и со 15 гласа ЗА, НЕМА Советници кои гласале ПРОТИВ, нема воздржани 

Советници е усвоен предлогот на Градоначалникот за проширување на дневниот ред. Потоа 

го стави на гласање целокупниот дневен ред и со 15 гласа ЗА, НЕМА Советници кои гласале 

ПРОТИВ, нема ВОЗДРЖАНИ Советници, за работа на 22-тата Седница на Совет на Општина 

Берово е усвоен следниот : 

Дневен ред  

1. Усвојување на Записник од 21-та Седница на Совет на Општина Берово; 

2. Измена на Годишен План за вработување на Општина Берово за 2019 година; 

3. Измена и дополнување на Годишен План за вработување на ОСУ„ Ацо Русковски„ Берово 

за 2019 година; 

4. Измена и дополнување на Програмата (ЈД, Ј6 и ЈФ) за изградба, реконструкција и 

одржување на локални патишта и улици во Општина Берово во 2019 година; 

5. Квартален Извештај за извршување на Буџетот на Општина Берово К1 за втор квартал 

2019 година; 

6. Квартален Извештај за достасани ненамирени обврски на Општина Берово К2 за втор 

квартал 2019 година; 

7. Квартален Извештај за задолжување на Општина Берово К3 за втор квартал 2019 

година; 

8.  О   Д   Л   У   К   А   за усогласување на намените на Деталниот урбанистички план на 

Берово, во однос на легализација на објектите надвор од дефиниран опфат на планот за 

КП 11022, КО Берово вон-град,  по барање на Панковски Кирил од Берово; 

9. О   Д   Л   У   К   А  за усогласување на намените на Деталниот урбанистички план на 

Берово, во однос на легализација на објектите надвор од дефиниран опфат на планот за 

КП 10840, КО Берово вон-град,  по барање на Илија Бундевски од Берово; 

10. О  Д   Л    У    К    А   за усогласување на намените на Деталниот урбанистички план на 

Берово, во однос на легализација на објектите надвор од дефиниран опфат на планот за 

КП 7443 и 7426/1, КО Берово вон-град,  по барање на Антонио Димовски од Берово; 

11. О   Д   Л   У   К   А  за усогласување на намените на Деталниот урбанистички план на 

Берово, во однос на легализација на објектите надвор од дефиниран опфат на планот за 

КП 9471, КО Берово вон-град, по барање на Благородна Рабаџиска од Берово; 



   

4 
 

12. О   Д   Л   У   К   А      за  усогласување на намените на Деталниот урбанистички план на 

Берово, во однос на легализација на објектите надвор од дефиниран опфат на планот за 

КП 3628, КО Двориште, по барање на Никола Шаренковски од Двориште; 

13. О  Д  Л  У  К  А  за усогласување на намените на Деталниот урбанистички план на Берово, 

во однос на легализација на објектите надвор од дефиниран опфат на планот за КП 

3223, КО Митрашинци, по барање на Костадин Спасов од Виница; 

14. О  Д  Л  У К  А  за усогласување на намените на Деталниот урбанистички план на Берово, 

во однос на легализација на објектите надвор од дефиниран опфат на планот за КП 

13695/4, КО Берово вон-град, по барање на Никола Кацарски од Прилеп;  

15. О  Д  Л  У К  А  за усогласување на намените на Урбанистичката документација за село 

Владимирово,, во однос на легализација на објектите надвор од дефиниран опфат на 

планотза КП 2948/2, КО Владимирово,  по барање на Ванчо Рабаџиски од Владимирово; 

16.  О  Д  Л  У  К  А  За усогласување на намените на Деталниот урбанистички план на 

Берово, во однос на легализација на објектите надвор од дефиниран опфат на планот за 

КП 15032, КП 15033 и КП 2948/3, КО Владимирово, по барање на Ванчо Рабаџиски од 

Владимирово; 

17.  Решение за разрешување и именување на член на Управен одбор на ОЈУСЗСЛ „Д-р ИВАН 

ВЛАШКИ„ Берово; 

18. Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Берово за 2019 

година; 

19. Предлог Oдлука за прифаќање на предлог за воспоставување на меѓуопштинска 

соработка помеѓу Општина Пехчево и Општина Берово; 

20. Р Е Ш Е Н И Е за именување на членови во заедничката комисија за подготовка на 

предлог на актот за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу Општина 

Пехчево и Општина Берово; 

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

Локална урбанистичка планска документација за Туристички комплекс на КП бр. 

3042/2, КО Берово по поднесеното барање од ЈОРДАНЧО ИЛИЕВ од ШТИП; 

22. Одлука за усогласување на намените на “Урбанистички план за село Ратево” во однос на 

легализацијата на објекти надвор од дефинираниот опфат на планот на КП 5509 КО 

Ратево, локалитет Сливница, по барање на Снежана Ласкова; 

23. Барања од институции и граѓани; 

24. Советнички иницијативи и прашања. 

1. Усвојување на Записник од 21-та Седница на Совет на Општина Берово; 

 Претседателот на Совет отвори дискусија по предложената точка. За збор се јави советничката 

Славица Фурнаџиска која забележува грешка на страна 9 точка 21 стои дека Фурнаџиска сугерира а она 

истакнала дека доколку ова дете биде преместено во Берово ќе се затвори училиштето во Мачево. Исто 

така за збор се јавува Советничката Јованка Василевска Петрушева која истакнува точките 33,34,35 е 

обратно презимето. Записникот со измените е даден на гласање и со 15 гласа ЗА, НЕМА Советници 

кои гласале ПРОТИВ, НЕМА воздржани советници е усвоен Записникот од 21 Седница на Совет на 

Општина Берово со измените.   

2. Измена на Годишен План за вработување на Општина Берово за 2019 година; 
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 Претседателот на Совет отвори дискусија по предложената точка. За збор се јави советничката 

Јованка Василевска Петрушева, која истакнува дека е разгледана на комисија и комисијата нема 

забелепшки, предлага да се усвои. Пристапено е кон гласање и со 9 гласа ЗА, 6 Советници кои гласале 

ПРОТИВ, НЕМА воздржани советници е усвоен Годишен План за вработување на Општина Берово за 

2019 година.  

3. Измена и дополнување на Годишен План за вработување на ОСУ„ Ацо Русковски„ 

Берово за 2019 година; 

 Претседателот на Совет отвори дискусија по предложената точка. За збор се јави советничката 

Јованка Василевска Петрушева, која истакнува дека е разгледана на комисија и комисијата нема 

забелепшки, предлага да се усвои. Пристапено е кон гласање и со 9 гласа ЗА, 6 Советници кои гласале 

ПРОТИВ, НЕМА воздржани советници е усвоен Измена и дополнување на Годишен План за 

вработување на ОСУ„ Ацо Русковски„ Берово за 2019 година.  

 

4. Измена и дополнување на Програмата (ЈД, Ј6 и ЈФ) за изградба, реконструкција и 

одржување на локални патишта и улици во Општина Берово во 2019 година; 

 Претседателот на Совет отвори дискусија по предложената точка. За збор се јави советникот 

Предраг Монев кој прашува на што се однесува измената и дали се состанала комисијата. На ова 

Претседателот на Совет му одговара дека во програмата била ставена улица во с. Двориште за која што 

жителите од истата бараат целосна реконструкција а не само предвидените 400 метри и затоа е ставена 

улица во с. Русиново.  Пристапено е кон гласање и со 15 гласа ЗА, НЕМА Советници кои гласале 

ПРОТИВ, НЕМА воздржани советници е усвоена Измена и дополнување на Програмата (ЈД, Ј6 и ЈФ) за 

изградба, реконструкција и одржување на локални патишта и улици во Општина Берово во 2019 година.  

5. Квартален Извештај за извршување на Буџетот на Општина Берово К1 за втор 

квартал 2019 година; 

 Претседателот на Совет отвори дискусија по предложената точка. За збор се јави советникот 

Гоце Ружински, кој истакнува дека е разгледан извештајот на комисија и комисијата нема никакви 

забелешки, детално е објаснето при што е пристапено кон гласање и со 15 гласа ЗА, НЕМА Советници 

кои гласале ПРОТИВ, НЕМА воздржани советници е усвоен Квартален Извештај за извршување на 

Буџетот на Општина Берово К1 за втор квартал 2019 година.  

  

6. Квартален Извештај за достасани ненамирени обврски на Општина Берово К2 за 

втор квартал 2019 година; 

 

 Претседателот на Совет отвори дискусија по предложената точка. За збор се јави советникот 

Гоце Ружински, кој истакнува дека е разгледан извештајот на комисија и комисијата нема никакви 

забелешки, детално е објаснето при што е пристапено кон гласање и со 15 гласа ЗА, НЕМА Советници 

кои гласале ПРОТИВ, НЕМА воздржани советници е усвоен Квартален Извештај за достасани 

ненамирени обврски на Општина Берово К2 за втор квартал 2019 година.  

7. Квартален Извештај за задолжување на Општина Берово К3 за втор квартал 

2019 година; 
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Претседателот на Совет отвори дискусија по предложената точка. За збор се јави советникот Гоце 

Ружински, кој истакнува дека е разгледан извештајот на комисија, ратата од кредитот навреме се 

исплатува и комисијата нема никакви забелешки, при што е пристапено кон гласање и со 15 гласа ЗА, 

НЕМА Советници кои гласале ПРОТИВ, НЕМА воздржани советници е усвоен Квартален Извештај 

за задолжување на Општина Берово К3 за втор квартал 2019 година.  

8.  О   Д   Л   У   К   А   за усогласување на намените на Деталниот урбанистички план 

на Берово, во однос на легализација на објектите надвор од дефиниран опфат на планот 

за КП 11022, КО Берово вон-град,  по барање на Панковски Кирил од Берово; 

 Претседателот на Совет, отвори расправа по предложената точка. Никој не се јави за 

збор. Претседателот ја стави на гласање предложената точка и со 15 гласа ЗА, НЕМА 

Советници кои гласале ПРОТИВ, НЕМА воздржани советници е усвоена О   Д   Л   У   К   А   за 

усогласување на намените на Деталниот урбанистички план на Берово, во однос на 

легализација на објектите надвор од дефиниран опфат на планот за КП 11022, КО Берово вон-

град,  по барање на Панковски Кирил од Берово.  

9. О   Д   Л   У   К   А  за усогласување на намените на Деталниот урбанистички план на 

Берово, во однос на легализација на објектите надвор од дефиниран опфат на планот за 

КП 10840, КО Берово вон-град,  по барање на Илија Бундевски од Берово; 

 Претседателот на Совет, отвори расправа по предложената точка. Никој не се јави за 

збор. Претседателот ја стави на гласање предложената точка и со 15 гласа ЗА, НЕМА 

Советници кои гласале ПРОТИВ, НЕМА воздржани советници е усвоена О   Д   Л   У   К   А  за 

усогласување на намените на Деталниот урбанистички план на Берово, во однос на 

легализација на објектите надвор од дефиниран опфат на планот за КП 10840, КО Берово вон-

град,  по барање на Илија Бундевски од Берово.  

10. О  Д   Л    У    К    А   за усогласување на намените на Деталниот урбанистички план 

на Берово, во однос на легализација на објектите надвор од дефиниран опфат на планот 

за КП 7443 и 7426/1, КО Берово вон-град,  по барање на Антонио Димовски од Берово; 

 Претседателот на Совет, отвори расправа по предложената точка. Никој не се јави за 

збор. Претседателот ја стави на гласање предложената точка и со 15 гласа ЗА, НЕМА 

Советници кои гласале ПРОТИВ, НЕМА воздржани советници е усвоена О  Д   Л    У    К    А   за 

усогласување на намените на Деталниот урбанистички план на Берово, во однос на 

легализација на објектите надвор од дефиниран опфат на планот за КП 7443 и 7426/1, КО 

Берово вон-град,  по барање на Антонио Димовски од Берово.  

11. О   Д   Л   У   К   А  за усогласување на намените на Деталниот урбанистички план на 

Берово, во однос на легализација на објектите надвор од дефиниран опфат на планот за 

КП 9471, КО Берово вон-град, по барање на Благородна Рабаџиска од Берово; 

 Претседателот на Совет, отвори расправа по предложената точка. Никој не се јави за 

збор. Претседателот ја стави на гласање предложената точка и со 15 гласа ЗА, НЕМА 

Советници кои гласале ПРОТИВ, НЕМА воздржани советници е усвоена О   Д   Л   У   К   А  за 

усогласување на намените на Деталниот урбанистички план на Берово, во однос на 
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легализација на објектите надвор од дефиниран опфат на планот за КП 9471, КО Берово вон-

град, по барање на Благородна Рабаџиска од Берово.  

12. О   Д   Л   У   К   А      за  усогласување на намените на Деталниот урбанистички план 

на Берово, во однос на легализација на објектите надвор од дефиниран опфат на планот 

за КП 3628, КО Двориште, по барање на Никола Шаренковски од Двориште; 

 Претседателот на Совет, отвори расправа по предложената точка. Никој не се јави за 

збор. Претседателот ја стави на гласање предложената точка и со 15 гласа ЗА, НЕМА 

Советници кои гласале ПРОТИВ, НЕМА воздржани советници е усвоена О   Д   Л   У   К   А      

за  усогласување на намените на Деталниот урбанистички план на Берово, во однос на 

легализација на објектите надвор од дефиниран опфат на планот за КП 3628, КО Двориште, по 

барање на Никола Шаренковски од Двориште.  

 

13. О  Д  Л  У  К  А  за усогласување на намените на Деталниот урбанистички план на 

Берово, во однос на легализација на објектите надвор од дефиниран опфат на планот за 

КП 3223, КО Митрашинци, по барање на Костадин Спасов од Виница; 

 Претседателот на Совет, отвори расправа по предложената точка. Никој не се јави за 

збор. Претседателот ја стави на гласање предложената точка и со 15 гласа ЗА, НЕМА 

Советници кои гласале ПРОТИВ, НЕМА воздржани советници е усвоена О  Д  Л  У  К  А  за 

усогласување на намените на Деталниот урбанистички план на Берово, во однос на 

легализација на објектите надвор од дефиниран опфат на планот за КП 3223, КО Митрашинци, 

по барање на Костадин Спасов од Виница.  

 

14. О  Д  Л  У К  А  за усогласување на намените на Деталниот урбанистички план на 

Берово, во однос на легализација на објектите надвор од дефиниран опфат на планот за 

КП 13695/4, КО Берово вон-град, по барање на Никола Кацарски од Прилеп;  

 Претседателот на Совет, отвори расправа по предложената точка. Никој не се јави за 

збор. Претседателот ја стави на гласање предложената точка и со 15 гласа ЗА, НЕМА 

Советници кои гласале ПРОТИВ, НЕМА воздржани советници е усвоена О  Д  Л  У К  А  за 

усогласување на намените на Деталниот урбанистички план на Берово, во однос на 

легализација на објектите надвор од дефиниран опфат на планот за КП 13695/4, КО Берово 

вон-град, по барање на Никола Кацарски од Прилеп.  

 

15. О  Д  Л  У К  А  за усогласување на намените на Урбанистичката документација за 

село Владимирово,, во однос на легализација на објектите надвор од дефиниран опфат 

на планотза КП 2948/2, КО Владимирово,  по барање на Ванчо Рабаџиски од Владимирово; 

 Претседателот на Совет, отвори расправа по предложената точка. Никој не се јави за 

збор. Претседателот ја стави на гласање предложената точка и со 15 гласа ЗА, НЕМА 

Советници кои гласале ПРОТИВ, НЕМА воздржани советници е усвоена О  Д  Л  У К  А  за 
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усогласување на намените на Урбанистичката документација за село Владимирово,, во однос 

на легализација на објектите надвор од дефиниран опфат на планотза КП 2948/2, КО 

Владимирово,  по барање на Ванчо Рабаџиски од Владимирово.  

  

16.  О  Д  Л  У  К  А  За усогласување на намените на Деталниот урбанистички план на 

Берово, во однос на легализација на објектите надвор од дефиниран опфат на планот за 

КП 15032, КП 15033 и КП 2948/3, КО Владимирово, по барање на Ванчо Рабаџиски од 

Владимирово; 

 Претседателот на Совет, отвори расправа по предложената точка. Никој не се јави за 

збор. Претседателот ја стави на гласање предложената точка и со 15 гласа ЗА, НЕМА 

Советници кои гласале ПРОТИВ, НЕМА воздржани советници е усвоена О  Д  Л  У  К  А  За 

усогласување на намените на Деталниот урбанистички план на Берово, во однос на 

легализација на објектите надвор од дефиниран опфат на планот за КП 15032, КП 15033 и КП 

2948/3, КО Владимирово, по барање на Ванчо Рабаџиски од Владимирово.  

  

17.  Решение за разрешување и именување на член на Управен одбор на ОЈУСЗСЛ „Д-р 

ИВАН ВЛАШКИ„ Берово; 

 Претседателот на Совет, отвори расправа по предложената точка. За збор се јави 

Советничката Славица Фурнаџиска, која од Советничката група на СДСМ го предлага Зоранчо 

Пуревски. Со 9 гласа ЗА, 6 Советници кои гласале ПРОТИН, нема воздржани Советници е 

усвоено Зоранчо Пуревски да биде член на управен одбор.  

18. Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Берово 

за 2019 година; 

 Претседателот на Совет, отвори расправа по предложената точка, Градоначалникот 

преттходно појасни за што се однесува измената и редоследот на средствата, пристапено е кон 

гласање и со 15 гласа ЗА, НЕМА Советници кои гласале ПРОТИВ, НЕМА воздржани 

советници е усвоена Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина 

Берово за 2019 година.  

19. Предлог Oдлука за прифаќање на предлог за воспоставување на меѓуопштинска 

соработка помеѓу Општина Пехчево и Општина Берово; 

 Претседателот на Совет отвори расправа по предложената точка. За збор се јави 

советникот Предраг Монев кој  истакнува дека сега е момент во рамките на меѓуопштинската 

соработка да се реши проблемот со пречистителната станица. Советникот во одделението за 

општи и правни работи, појаснува дека на претходната седница предлогот бил многу општ. 

Сега е конкретизирано и по усвојувањето на одлуката ќе следува договор. Советникот Монев 

истакнува дека став на Советничката група на ВМРО-ДПМНЕ е дека  соработката може да се 

продолжи само доколку  се разреши и жителите на Општина Пехчево да плаќаат  за 

пречистителна станица. За збор се јавува Советничката Славица Фурнаџиска, која истакнува 

дека се согласува со предлогот на Советникот Монев, меѓутоа да не дојде како уцена, предлага 
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предлог одлуката да се донесе а во меѓувреме да се направи комисија и паралелно да се тераат 

двете работи. На ова Советникот Предраг Монев истакнува дека е подобро да се даде 

согласност меѓутоа да се реши и проблемот со плаќање на пречистителната станица. На ова се 

надоврзува Претседателот на Совет, кој предлага во Советнички иницијативи и прашања да се 

даде иницијатива за свикување на заеднички состанок на Советите на Општина Берово и 

Општина Пехчево и да се расправа по ова прашање и да се ускладат односите. Ја стави на 

гласање предложената точка и со 9 гласа ЗА, 6 Советници кои гласале ПРОТИВ, НЕМА 

воздржани советници е усвоена Предлог Oдлука за прифаќање на предлог за воспоставување 

на меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Пехчево и Општина Берово. 

20. Р Е Ш Е Н И Е за именување на членови во заедничката комисија за подготовка на 

предлог на актот за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу Општина 

Пехчево и Општина Берово; 

 Претседателот на Совет, отвори расправа по предложената точка. За збор се јави 

Советничката Славица Фурнаџиска, која за членови во заедничката комисија ги предлага 

Емилија Ваканска и Анита Рунтевски. Пристапено е кон гласање и со 9 гласа ЗА, 6 Советници 

кои гласале ПРОТИВ, НЕМА воздржани советници е усвоено Емилија Ваканска и Анита 

Рунтевкски да бидат членови во заедничката комисија за подготовка на предлог актот за 

воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Пехчево и Општина Берово.  

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

изработка на Локална урбанистичка планска документација за Туристички комплекс 

на КП бр. 3042/2, КО Берово по поднесеното барање од ЈОРДАНЧО ИЛИЕВ од ШТИП; 

 Претседателот на Совет, отвори расправа по предложената точка. Никој не се јави за 

збор. Претседателот ја стави на гласање предложената точка и со 15 гласа ЗА, НЕМА 

Советници кои гласале ПРОТИВ, НЕМА воздржани советници е усвоена О Д Л У К А за 

прифаќање на иницијативата за отпочнување на постапка за изработка на Локална 

урбанистичка планска документација за Туристички комплекс на КП бр. 3042/2, КО Берово по 

поднесеното барање од ЈОРДАНЧО ИЛИЕВ од ШТИП.  

22. Одлука за усогласување на намените на “Урбанистички план за село Ратево” во 

однос на легализацијата на објекти надвор од дефинираниот опфат на планот на КП 

5509 КО Ратево, локалитет Сливница, по барање на Снежана Ласкова; 

 Претседателот на Совет, отвори расправа по предложената точка. Никој не се јави за 

збор. Претседателот ја стави на гласање предложената точка и со 15 гласа ЗА, НЕМА 

Советници кои гласале ПРОТИВ, НЕМА воздржани советници е усвоена Одлука за 

усогласување на намените на “Урбанистички план за село Ратево” во однос на легализацијата 

на објекти надвор од дефинираниот опфат на планот на КП 5509 КО Ратево, локалитет 

Сливница, по барање на Снежана Ласкова. 

23. Барања од институции и граѓани; 

 По барање од месна заедница с. Русиново, Советот донесе заклучок Предлог 

активностите да се достават до Одделението за комунални дејности и заштита на 
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животна средина, за при изработка на програмите и Буџетот на Општина Берово за 2020 

година, да се земат во предвид, во рамките на можностите. 

 Во врска со барање за финансиски средства за сместување и режиски трошоци од 

Шекерезада Арифовска, Советот донесе решение за исплата на 32.000,00, денари 

сукцесивно по 8.000,00 денари месечно.  

 Во врска со барање за финансиски средства за претрпена штета од пожар од Јелица 

Вакадинска, советот донесе решение за исплата на 10.000,00 денари, како еднократна 

парична помош.  

 Во врска со барање за финансиска поддршка од Васко Мамучевски, Советот донесе 

решение за исплата на 12.000,00 денари, како еднократната парична помош, за трошоци 

за котизација за натпревар од светски ранг IFBB DIAMOND CUP.  

 На барање од МПЦ-Охридска Архиепископија СПЕ – Манастир Успение на Пресвета 

Богододица – Берово, Советот донесе решение за доделување на 20.000,оо, како 

финансиска подршка за организирање на празникот Успение на Пресвета Богородица .  

 На барање од ПСК ,,Малешевска корија”, Советот донесе заклучок, бидејќи јавно беше 

објавено дека настанот нема да се одржи, до Советот да се проследи ново Барање кога ќе 

има прецизиран датум за одржување на настанот.   

 На барање од м.з с. Двориште, Совето донесе заклучок Одделението за комунални 

дејности при Општина Берово да го извести ЈПКР,,Услуга” Берово да направи пресметка 

колку чинат активностите наведени во барањето и дали истото претпријатие може да 

ги изведе потребните работи. Советот на Општина Берово по извршување на работите и 

достава на соодветна документација од страна на ЈПКР,,Услуга” Берово, ќе донесе 

Одлука за субвенционирање на претпријатието за конкретната работа 

 По барање од ОФК,,Малеш” млади категории, Советот донесе заклучок, Одделението за 

јавни дејности и Одделението за правни и општи работи да одржат состанок на кој ќе 

утврдат дали постои можност на веќе склучениот Договор со ОФК Малеш, да се направи 

Анекс Договор и да се предвидат дополнителни средства за млади категории.        

 По барање од Васил Маневски, Советот донесе заклучок дека во Буџетот на Општина 

Берово за 2019 година нема предвидено средства за намена која е наведена во барањето 

и со оглед на тоа не сме во можност позитивно да одговориме на барањето.      

 По  барање од ФК Кит го за користење на стадионот, Советот донесе заклучок, од 

причина што Општина Берово е во постапка на пренамена на градскиот стадион во 

Агенцијата за катастар на недвижности, бидејќи во моментот според податоците во 

Имотен лист се води како градежно неизградено земјиште, Советот нема можност да 

располага со стадионот додека не се изврши потребната промена. 

 По барање на ФК Кит го за користење на автобус, Советот донесе заклучок, Советот на 

Општина Берово не е во можност да го одобри Барањето на ФК Кит- го Пехчево за 

користење на автобусот кој е во сопственост на Општина Берово, од причина што истото 

не ги исполнува условите од П Р А В И Л Н И К О Т за условите, начинот и постапката за 

користење и располагање со движна ствар – автобус Yutong, сопственост на Општина 

Берово Бр.09 - 1639/1 од 16.05.2019.  

 По барање на жители од ул,,23 Август”, Советот на Општина Берово, донесе заклучок 

Одделението за комунални дејности и заштита на животна средина да излезе на лице 

место на ул.,,23 Август” и да констатира дали постои и колкаво е оштетувањето на 
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ивичнаците и дали согласно доворот за изградба склучен со изведувачот, сеуште трае 

гаранцијата на истите. 

 По барање од жителите на ул,,Којова Ливада”, Советот донесе заклучок, по добиени 

информации од страна на службите во Општината на самата седница, констатирано е 

дека е одржана средба во просториите на Општина Берово, на која е договорена 

спогодба помеѓу засегнатите страни со која проблемот е надминат. 

24. Советнички иницијативи и прашања. 

 Претседателот на Совет на Општина Берово Јован Матеничарски покренува 

иницијатива за одржување на заеднички состанок на Советите од Општина Берово и 

Оптина Пехчево а во врска со воспоставување на меѓуопштинаска соработка во повеќе 

области. 

На состанокот да бидат присутни и Градоначалникот на Општина Берово и  

Градоначалникот на Општина Пехчево  и Директорите на јавните комунални 

претпријатија од двете општини.  

 Советникот Предраг Монев покренува иницијатива, да се достави до Советот на 

Општина Берово, Записникот од комисијата формирана за таа намена, да се види 

причината за отстранување на дрвото.  

 Советникот Предраг Монев, покренува иницијатива да се достави известување до 

Советот на Општина Берово, дали по претходна иницијатива од Советникот Предраг 

Монев,  а во врска со продажбата на јаглен е расправано на управен одбор  и дали е 

донесена одлука во врска со истото. 

 Советничката Емилија Пачемска покренува иницијатива, извештаите од надлежните 

институции кои се прават за водата, редовно да се доставуваат до Советот на Општина 

Берово.  

Доколку во меѓувреме е направен ваков извештај да се достави за следната седница да 

биде разгледан.  

 Советникот Драган Мустачки покрена иницијатива, иницијативата на Советничката 

група на ВМРО- ДПМНЕ согласно Деловникот за работа на Советот на Општина Берово, 

да се достави до Градоначалникот на Општина Берово, за давање на мислење.  

 Дневниот ред беше исцрпен , Седницата заврши во 11:10 часот. 

 На самиот крај од Седницата, Претседателот на Советот на Општина Берово, Јован 

Матеничарски зеде збор, истакнувајќи дека наредниот ден е ден на ослободување на 

општината. Како што истакна тој, од 18 30 часот сите да бидат присутни на Свечената Седница 

и од 18 00 часот на полагање на цвеќе.     

          Усвоен со  
       Бр.09-3288/1 
 13.09.2019 година 

Берово 
   
 Записничар,                                                                                           Претседател на Совет, 
      Биљана Каламадевска                                                                                   Јован Матеничарски 
          ____________________                                           М.П.                                  ___________________ 
            (потпис)                                                                                                              (потпис) 


