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З А П И С Н И К  

Од 4-тата (четвртата) седница на Советот на Општина Берово одржана на ден 

27.12.2017 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 Петрушевска, Фахрудин 

Мустафов,Емилија Пачемска, Герасим Гриовски,  Јован Ковачовски, Влатко Буровски.  

 На седницата  присуствуваше Градоначалникот на Општина Берово г-дин 

Звонко Пекевски, 

 За работата на Советот на четвртата седница, Претседателот на Советот, Јован 

Матеничарски, го предложи следниот: 

ПРЕДЛОГ ДНЕВЕН РЕД 

1.Усвојување на Записникот од 3-та седница на Советот на Општина Берово, 

2.Предлог-Програма за работа на ТППЕ Берово за 2018 година, 

      
 

З а п и с н и к 
Од 4-тата редовна 

седница на Советот 
на Општина Берово 

 
Одделение за општи и правни работи,Општина 
Берово,2017 година 
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3.Предлог-Програма за вклучување на Ромите согласно Локален акционен план на Општина 
Берово за 2018 година, 
 
4.Предлог-Програма за работа на Советот на Општина Берово за 2018 година, 
 
5.Предлог-Програма за измена и дополнување на Програмата за уредување на градежно 
земјиште на подрачјето на Општина Берово за 2018 година, 
 
6.Програма за зимско одржување на патни комуникации во населените места во Општина 
Берово за 2018 година на ЈПКР Услуга Берово 
 
7.Предлог-Одлука за пристапување на Општина Берово како соосновач на Здружение за 
рурален развој Локална Акциона Група” Малеш Пијанец”, 
 
8.Решение за разрешување и именување на претставник на основачот во Училишен одбор на 
ООУ Никола Патров Русински с,Русиново 
 
9.Решение за предлагање претставник на Општина Берово во Управниот одбор на ЈУ 
Меѓуопштински центар за социјална работа-Берово, 
 
10.Решение  за избор на Командир на Полициска станица од општа надлежност-Берово, 
 
11.Предлог Одлука за давање на трајно користење движна  ствар- во0зило за специјална 
намена )зимска служба)за ринење на снег и растурање на сол ФАП за ЈПКР Услуга-Берово, 
 
12.Годишен план за вработување  за 2018 година на Општина Берово, 
 
13.Годишен план за вработување  за 2018 година за ОЈУДГ23 Август – Берово 
 
14.Одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на 
административните службеници во Општина Берово за 2018 година, 
 
15.Буџет на Општина Берово, 
 
16.Одлука за извршување на Буџетот на Општина Беровоза 2018 година, 
 
17.Буџетски календар за 2018 година, 
 
18.Барања од институции и граѓани, 
 
19.Советнички иницијативи и прашања 
 
 

Претседателот на Советот Јован Матеничарски отвори расправа по предложениот дневен 
ред.Истиот зеде збор и предложи дневниот ред да се надополни со уште неколку точки  и тоа 

- 10-та точка Решение за избор на Командир на Полициска станица од општа надлежност- 
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Берово да се симне од дневниот ред,а како десета точка да се стави Предлог –Одлука за 
раскомбинирање на паралелка во ПУ с.Двориште, 
 -18-та точка од дневниот ред да биде Предлог –Одлука за разрешување и именување на 
членови на Управен одбор на Дом за стари лица др Иван Влашки 
 -19-та точка Предлог –Одлука за дополнување на Програмата за социјална заштита за 2018 
година, 
 -20- та  точка Извештај за реализација на Програмата за изградба и реконструкција на 
локални патишта, 
 -21-ва точка Предлог одлука за определување и исплата на надоместок за изборните 
трошоци 
 -22-ра точка на дневниот ред Предлог –Годишен план за вработување во Домот за стари 
лица др.Иван Влашки-Берово. 
 Осумнаесетата и деветнаесетата точка од дневниот ред да бидар 23 и 24 точка. 
Претседателот отвори расправа по предлогот за дополнување на дневниот ред.Збор зеде 
советникот Предраг Монев и побара кратко образлошение за изземањето на десетата точка од 
дневниот ред.Претседателот Матеничарски во одговор рече дека во доставената листа од 
Министерството за внатрешни работи на кандидати за избор на командир на ПСОН-Берово во 
втората точка Ѓорѓи Шишовски има техничка грешка и наместо Ѓорѓи треба да стои Гоце 
Шишовски.Бидејќи никој друг не се јави за збор претседателот ја затвори расправата  и го даде на 
усвојување следниот  
 

ДНЕВЕН РЕД 
 
 

1.Усвојување на Записникот од 3-та седница на Советот на Општина Берово, 

2.Предлог-Програма за работа на ТППЕ Берово за 2018 година, 
 
3.Предлог-Програма за вклучување на Ромите согласно Локален акционен план на Општина 
Берово за 2018 година, 
 
4.Предлог-Програма за работа на Советот на Општина Берово за 2018 година, 
 
5.Предлог-Програма за измена и дополнување на Програмата за уредување на градежно 
земјиште на подрачјето на Општина Берово за 2018 година, 
 
6.Програма за зимско одржување на патни комуникации во населените места во Општина 
Берово за 2018 година на ЈПКР” Услуга” Берово 
 
7.Предлог-Одлука за пристапување на Општина Берово како соосновач на Здружение за 
рурален развој Локална Акциона Група” Малеш Пијанец”, 
 
8.Решение за разрешување и именување на претставник на основачот во Училишен одбор на 
ООУ Никола Патров Русински с,Русиново 
 
9.Решение за предлагање претставник на Општина Берово во Управниот одбор на ЈУ 
Меѓуопштински центар за социјална работа-Берово, 
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10.Предлог –Одлука за раскомбинирање на паралелка во ПУ с.Двориште, 
 
11.Предлог Одлука за давање на трајно користење движна  ствар- во0зило за специјална 
намена )зимска служба)за ринење на снег и растурање на сол ФАП за ЈПКР Услуга-Берово, 
 
12.Годишен план за вработување  за 2018 година на Општина Берово, 
 
13.Годишен план за вработување  за 2018 година за ОЈУДГ”23 Август” – Берово 
 
14.Одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на 
административните службеници во Општина Берово за 2018 година, 
 
15.Буџет на Општина Берово, 
 
16.Одлука за извршување  на Буџетот на Општина Берово за 2018 година, 
 
17.Буџетски календар за 2018 година, 
 
18.Предлог-Одлука за разрешување и именување членови на Управен одбор на Дом за стари 
лица др-Иван Влашки, 
 
19.Предлог-Одлука за дополнување на Програмата за социјална заштита за 2018 година 
 
20.Извештај за реализација на Програмата за изградба и реконструкција на локални 
патишта 
 
21.Предлог-Одлука за определување и исплата на надоместокот за изборните трошоци, 
 
22.Предлог-Годишен план за вработување на Дом за стари лица др.”Иван Влашки “за 2018 год  
 
23.Барања од институции и граѓани, 
 
24.Советнички иницијативи и прашања 
 

Од присутните 15 советници со 15 гласови ЗА,нема советници кои гласале ПРОТИВ,нема 
советници кои гласале ВОЗДРЖАНО,нема советници кои не гласале Советот го усвои 
предложениот ДНЕВЕН РЕД за работата на четвртата седница со измените и дополнувањата. 

 

1.Усвојување на Записникот од 3-та седница на Советот на Општина Берово, 

Претседателот на Советот отвори расправа по првата точка од дневниот ред.Збор зеде 
советничката Јованка Василевска и рече дека на страна 10 во 6-та точка од дневниот ред наместо 
Член на Комисијата за општествени дејности,треба да стои Претседател на Комисијата за јавни 
дејности.Иста забелешка има и во 7-та точка од дневниот ред,во 20,21,22 и 23 точка  потенцирајќи 
дека секаде треба да стои Комисија за јавни дејности.Бидејќи друг не се јави за 
збор,Претседателот Матеничарски ја затвори расправата по првата точка од дневниот ред и 
Записникот од 3-та седница на Советот на Општина Берово со забелешките дадени по истиот ги 
даде на усвојување.Од присутните 15 советници, со 12 гласови ЗА,нема советници кои гласале 
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ПРОТИВ, 3-ца  гласаа ВОЗДРЖАНО, нема советници кои не гласале Советот го усвои Записникот од 
3-та седница со забелешките дадени по истиот. 
 
2. Предлог-Програма за работа на ТППЕ Берово за 2018 година, 
 
 Претседателот Матеничарски отвори расправа по втората точка од дневниот ред.Збор 
зеде советникот Славица Фурнаџиска  и рече дека Предлог Програмата била разгледана на 
Комисијата за општествени дејности и констатација е дека Предлог Програмата е изработена во 
потребниот формат и со бараниот квалитет,а исто и недостатоците се отстранети,па предложи на 
Советот да се прифати без забелешки.Бидејќи друг не се јави за збор Претседателот ја затвори 
расправата по втората точка и истата ја даде на гласање.Со 15 гласови ЗА, ниту еден ПРОТИВ, ниту 
еден ВОЗДРЖАН,нема советници кои не гласале е усвоена втората точка од дневниот ред. 
 
3.Предлог-Програма за вклучување на Ромите согласно Локален акционен план на Општина 
Берово за 2018 година, 
 
 Претседателот Матеничарски отвори расправа по третата точка од дневниот ред.За збор се 
јави советничката Славица Фурнаџиска-Претседател на Комисиојата за општествени дејнпсти и 
рече дека Програмата е образложена на Комисијата од страна на подносителот и нема забелешки 
по истата.Друг не се јави за збор.Претседателот Матеничарски третата точка од дневниот ред ја 
даде на гласање. .Со 15 гласови ЗА, ниту еден ПРОТИВ, ниту еден ВОЗДРЖАН,нема советници кои 
не гласале Предлог-Програмата за вклучување на Ромите согласно акциониот план на Општина 
Берово за 2018 година е усвоена. 
 
4.Предлог-Програма за работа на Советот на Општина Берово за 2018 година, 
 
 Претседателот на Советот отвори расправа по точката од дневниот ред.За дискусија се јави 
советникот Предраг Монев  координатор на советничката група на ВМРО-ДПМНЕ и рече дека 
советничката група има забелешка дека на самата седница на дневен ред се донесуваат 
материјали кои советниците немаат време да ги разгледаат или  разработат и го замоли 
Претседателот на Советот тоа да не биде пракса за наредните седници.Понатаму,продолжи 
Монев, во Календарот за работа на Советот треба да ни се достави бројот на седници со 
временска рамка и по можност дневниот ред за седници на Советот да биде редуциран со број на 
точки,а ако има потреба месечно и по две седници да се одржуваат за да не се пренатрупуваат со 
материјали кое нешто е товар за сите советници,заврши советникот Монев.Во одговор 
Претседателот Матеничарски рече дека дополнувањето на дневниот ред на самата седница на 
Советот е по предлог на општинската администрација и Градоначалникот,а доспеани во 
меѓувреме од доставување на материјалите.За тоа колку точно ке има седници на годишно ниво 
неможеме да определиме,продолжи Матеничарски,се зависи од потребите на Општината,но 
реално најмалку 5-6 седници.Во својата дискусија Градоначалникот рече дека за дневниот ред на 
седници на Советот има точки кои се врзани со законски рокови,но реално после први јануари ке 
се изработат програмите така да отприлика ке го знаеме бројот на седниците и точките на дневен 
ред,заврши Градоначалникот.Друг не се јави за збор,па Претседателот Матеничарски ја затвори 
расправата и Предлог-Програмата за работа на Советот на Општина Берово за 2018 година ја даде 
на гласање. Со 15 гласови ЗА, ниту еден ПРОТИВ, ниту еден ВОЗДРЖАН,нема советници кои не 
гласале четвртата точка од дневниот ред е усвоена. 
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5.Предлог-Програма за измена и дополнување на Програмата за уредување на градежно 
земјиште на подрачјето на Општина Берово за 2018 година, 
 
 Претседателот Матеничарски отвори расправа.Бидејќи никој не се јави за збор тој ја 
појасни потребата од дополнување на Програмата за уредување на градежно земјиште онака како 
што е дадена во материјалот за седница и ја затвори расправата ,а Предлогот го даде на гласање. 
 Со 15 гласови ЗА, ниту еден ПРОТИВ, ниту еден ВОЗДРЖАН,нема советници кои не гласале 
Предлог-Програмата за измена и дополнување на Програмата за уредување на градежно 
земјиште на подрачјето на Општина Берово за 2018 година е усвоена. 
 
6.Програма за зимско одржување на патни комуникации во населените места во Општина 
Берово за 2018 година на ЈПКР” Услуга “Берово 
 
 Претседателот Матеничарски отвори дискусија по шестата точка од дневниот ред.За збор 
се јави советникот Предраг Монев и рече дека во Програмата се дадени критериуми за 
одржување на приоритети,распоредот на механизацијата и потребните работници за зимско 
одржување на  локалните патни комуникации.Ланската година,продолжи Монев,ЈПКР писмено 
допставила известување дека нема никаква можност за одржување на патните комуникации и 
што е тоа што е променето од лани,заврши Монев.Збор зеде Градоначалникот Пекевски и истакна 
дека лани ЈПКР доставила известување за неможност од одржување на локалните патни 
комуникации,но во меѓувреме е набавено,односно реконструирано возило за чистење на снег во 
сопственос на Општината и истото ке се преотстапи на комуналното претпријатие.Со таа 
поставеност,продолжи Градоначалникот,се надеваме дека че се надмине проблемот,а реалнио и 
немаме друга можност.Доколку се наметне потреба да се вклучи друг оператор истиот ке биде 
дополнително ангажиран,а средства има предвидено во ставката во Буџетот услуги и 
поправки.Понатаму Градоначалникот повторно зборуваше за лошата финансиска состојба на 
Општината,бидејќи советниците од советничката група на ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата не беа 
присутни на седницата.Со тоа заврши расправата по шестата точка од дневниот ред и 
Преседателот на Советот ја даде на гласање. Со 15 гласови ЗА, ниту еден ПРОТИВ, ниту еден 
ВОЗДРЖАН,нема советници кои не гласале Програмата  за зимско одржување на патни 
комуникации во населените места во Општина Берово за 2018 година на ЈПКР Услуга Берово 
едногласно е усвоена. 
 
 
7.Предлог-Одлука за пристапување на Општина Берово како соосновач на Здружение за 
рурален развој Локална Акциона Група” Малеш Пијанец”, 
 
 Претседателот отвори расправа по точката од дневниот ред.За дискусија се јави 
советничката Славица Фурнаџиска во својство на Претседател на Комисијата за општествени 
дејности и истакна дека  нема никаква забелешка на Предлог – Одлуката па предложи истата да 
биде прифатена од страна на Советот.Бидејки друг не се јави за збор Претседателот Матеничарски 
ја затвори расправата и седмата точка од дневниот ред ја даде на гласање. . Со 15 гласови ЗА, ниту 
еден ПРОТИВ, ниту еден ВОЗДРЖАН,нема советници кои не гласале Предлог –Одлукатаза 
пристапување на Општина Берово како соосновач на Здружение за рурален развој Локална 
Акциона група” Малеш Пијанец” едногласно е усвоена. 
 
8.Решение за разрешување и именување на претставник на основачот во Училишен одбор на 
ООУ” Никола Патров Русински “с,Русиново 
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 Претседателот Матеничарски отвори расправа по осмата точка од дневниот ред,За 
дискусија се јави координаторот на советничката група на СДСМ Славица Фурнаџиска и рече дека 
заради именувањето на Сашко Корчовски за ВД директор на гимназијата Ацо Русковски – Берово 
и неспоивост со функцијата член на Училишен одбор  на ООУ Никола Петров Русински с.Русиново 
од должноста претставник на Основачот при училишен одбор на ООУ Никола Петров Русински 
с.Русиново е разрешен Сашко Корчовски, а  за претставник  на Општината во Училишниот одбор 
на ООУ “Никола Петров Русински” с. Русиново  ја предложи Марија Мирчовска.Бидејќи немаше 
друг предлог Претседателот ја затвори расправата по осмата точка од дневниот ред и предлогпот 
го даде на гласање.Со 9 гласови ЗА,6  ВОЗДРЖАНИ,нема ПРОТИВ,нема советници кои не гласале, 
Сашко Корчовски е разрешен од должноста претставник на основачот во ООУ Никола Петров 
Русински с.Русиново, а Марија Мирчовска е именувана за претставник на основачот во 
Училишниот одбор на ООУ Никола Петров Русински с. Русиново. 
 
9.Решение за предлагање претставник на Општина Берово во Управниот одбор на ЈУ 
Меѓуопштински центар за социјална работа-Берово, 
 
 Претседателот отвори расправа по точката од дневниот ред.За збор се јави советничката 
Славица Фурнаџиска и за претставник на Општина Берово во Управниот одбор на ЈУ 
Меѓуопштински центар за социјална работа Берово го предложи Влатко Илиевски.Бидејќи немаше 
друг предлог Претседателот ја затвори расправата по точката од дневниот ред и предлогот го 
даде на гласање. Со 9 гласови ЗА,6  ВОЗДРЖАНИ,нема ПРОТИВ,нема советници кои не гласале, 
Влатко Илиевски е изберен за член на Управниот одбор на ЈУМЦСР Берово. 
 
10.Предлог –Одлука за раскомбинирање на паралелка во ПУ с.Двориште, 
 
 Претседателот Матеничарски отвори дискусија по десетата точка од дневниот ред.Бидејки 
никој не се јави за збор,тој ја затвори расправата и точката од дневниот ред ја даде на 
усвојување.Со 15 гласови ЗА,ниту еден ПРОТИВ,ниту еден ВОЗДРЖАН, нема споветници кои не 
гласале, е донесена Одлука за раскомбинирање на паралелка во ПУ с.Двориште. 
 
11.Предлог Одлука за давање на трајно користење движна  ствар- во0зило за специјална 
намена )зимска служба)за ринење на снег и растурање на сол ФАП за ЈПКР Услуга-Берово 
 
  Претседателот Матеничарски отвори дискусија по единаесетата  точка од дневниот 
ред.Бидејки никој не се јави за збор,тој ја затвори расправата и точката од дневниот ред ја даде на 
усвојување.Со 15 гласови ЗА,ниту еден ПРОТИВ,ниту еден ВОЗДРЖАН, нема споветници кои не 
гласале, е донесена Одлука за давање на трајно користење движна ствар-возило за специјална 
намена (зимска служба) за ринење на снег и растурање на сол ФАП на ЈПКР Услуга Берово. 
 
12.Годишен план за вработување  за 2018 година на Општина Берово, 
   
 Претседателот отвори расправа по точката од дневниот ред.Збор побара Славица 
Фурнаџиска-Претседател на Комисијата за општествени дејности и истакна дека на состанокот на 
Комисијата немало забелешки по точката од дневниот ред.За дискусија се јави советникот Драган 
Мустачки и истакна дека Годишниот план за вработување за 2018 година на Општина Берово е 
даден на усвојување надвор од законски предвидениот рок,31 март 2017 година.Истиот ги 
цитираше членовите од Законот за вработување во јавниот сектор кои ја регулираат таа материја 
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и предложи Годишниот план за вработувгање за 2018 година на Општина Берово да не се 
усвојува.Збор зеде Градоначалникот Пекевски и во одговор на Мустачки истакна дека до 31 март 
имало доставено план за вработување во 2018 година на кој МИОА не се произнела,па затоа има 
нов План за денешната седница.Бидејќи друг не се јави за збор Претседателот ја затвори 
расправата и дванаесетата точка од дневниот ред ја даде на гласање.Со 9 гласови ЗА, 6 
Против,нема ВОЗДРЖАНИ,нема советници кои не гласале е усвоен Годишниот план за 
вработување за 2018 година на Општина Берово. 
 
13.Годишен план за вработување  за 2018 година за ОЈУДГ”23 Август” – Берово 
 
 Претседателот на Советот Јован Матеничарски отвори расправа по точката од дневниот 
ред.За дискусија се јави советничката Славица Фурнаџиска и рече дека Годишниот план бил 
разгледан на Комисија и било констатирано дека има технички грешки кои биле корегирани 
,усогласени и доставени до  Советот на усвојување,заврши советничката Фурнаџиска.Збор побара 
советникот Драган Мустачки и рече дека исто  како и претходната точка од дневниот ред 
Годишниот план е даден на усвојување надвор од законњската рамка и побара Советот да го 
отфрли Планот за вработување за 2018 година и ако тој биде донесен да не се потпишува Одлука 
за усвојување бидејќи тоа е противзаконито и инкриминира кривична одговорност,заврши 
истиот.Претседателот Матеничарски рече дека Годишниот План е во согласност со Програмата за 
работа на Општината која е усвоена и не гледа никаква правна неусогласеност.Советничката 
Славица Фурнаџиска предложи да се донесе Годишниот план за вработување за 2018 година,па 
Министерството за информатичко општество и администрација нека се произнесе по него.Друг не 
се јави за збор.Претседателот ја затвори расправата и Годишниот план за вработување за 2018 
година на ОЈУДГ 23 Август –Берово го даде на усвојување. .Со 9 гласови ЗА, 6 ПРОТИВ ,нема 
ВОЗДРЖАНИ,нема советници кои не гласале е усвоен Годишниот план за вработување за 2018 
година за ОЈУДГ 23 Август  Берово. 
 
14.Одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на 
административните службеници во Општина Берово за 2018 година, 
 
 Претседателот на советот Јован Матеничарски отвори расправа по точката од дневниот 
ред.Претседателот на Комисијата за финансирање , буџет и локалчен економски развој Гоце 
Ружински истакна дека  материјалот бил разгледан на Комисијата и по истиот немаат никаква 
забелешка.Бидејќи друг не се јави за збор Претседателот ја затвори расправата по 
четиринаесетата точка од дневниот ред и истата ја даде на усвојување. Со 15 гласови ЗА,ниту еден 
ПРОТИВ,ниту еден ВОЗДРЖАН, нема споветници кои не гласале, е донесена Одлука за утврдување 
на вредноста на бодот за пресметување на платите на административните службеници во 
Општина Берово за 2018 година. 
 
15.Буџет на Општина Берово за 2018 година 
 
 Претседателот отвори расправа.Збор зеде советникот  Гоце Ружински како Претседател на 
Комисијата за финансирање,буџет и локален економски развој и реке дека Комисијата одржала 
состанок во присуство на Градоначалникот на Општината кој го образложил,но на истата било 
договорено дека ке има дополнување на самата седница на Советот.На седницата беше повикана 
Татјанка Муртовска-одговорен сметководител, и ги образложи измените кои ги има во посебниот 
дел на Буџетот на општина Берово за 2018 година,со коментар и за новата програма за исплата на 
средствата на политичките партии од претходните локални избори.На образложението се осврна 



9 
 

и градоначалникот Звонко Пекевски, образложувајќи го приходниот и расходниот дел,односно  
општиот и посебниот дел.Градоначалникот посебно се осврна на  причините за неисплата на 
средствата на политичките партии како и за одлуката за финансирање на секое новородено дете 
од општина Берово од по 3.000 денари.Советникот предраг Монев постави прашања до 
Градоначалникот во врска со предвидените средстѕва во буџетот за спорт и рекреација кои се 
намалени за 50%,а за чиј развој Градоначалникот бил фокусиран во предизборната 
програма.Понатаму советникот Монев го постави прашањето дали планираните средства се само 
за ФК Малеш,а исто тој коментираше и9 за драстичното намалување на средствата во 
културата.Во одговор на поставените прашања Градоначалникот рече дека средствата за спорт и 
рекреација се намалени заради ангаширањето на тренер кој носел висок износ на планирани 
средства,а ако има потреба од дополнителни средства ке се направи и ребаланс на буџетот и 
истите ќе се прошират,а се планира да се вклучи и приватниот сектор.Во однос на тоа кој ќе ги 
троши средствата,продолжи Градоначалникот ке се распише јавен повик за да можат да се 
пријават и други спортски здруженија за да може средствата правилно да се распоредат.Во однос 
на средствата за култура,зборуваше Градомачалникот,тие се намалени бидејќи ланската година 
Берово беше промопвирако за град на културата за кое нешто имаше дополнителни средства од 
Министерството за култура и тоа е само во буџетот за 2017 година,додека сега се движи као 
претходните години.Во делот на Туризмот се предвидени средства за мапирање на дел од 
туристичките патеки.Во продолжение Градоначалникот зборуваше за големите обврски 
направени во 2017 година на име на репрезентации,судски трошоци и др обврски.Во 
продолжение советникот Предраг Монев имаше забелешки и прашања во врска со 
зголемувањето на буџетот за нови вработувања други непродуктивни трошоци,а најмалку за 
развој на Општината.Исто така во буџетот нема предвидени средства за вториот објект на Домот 
за стари лица како и други проекти кои ќе обезбедат бпоквалитетен живот на граѓаните,а тука 
секако спаѓаат и мерките кои ќе ги превземете за останување и вработување на младите лица кое 
нешто беше ударно во вашите предизборни ветувања,заврши советникот Монев.Во одговор 
Градоначалникот Пекевски одговори позитивно на поставените прашања образложувајчи страна 
по страна по програми и потпрограми од Предлог Буџетот на Општината за 2018 година со 
посебен акцент дека вториот дел од Домот за стари лица ке се заврши и дека тенденциозно нисто 
не е направено со тоа што сме заглавени во судски налози и извршни решенија со надеж дека до 
март годинава ќе излеземе од оваа состојба за да мошеме како Општина нормално да 
функционираме.Во врска со мерките за останување на младите и нивно вработување,продолши 
Градоначалникот,Буџетот не е рамка за нивно оистанување туку тоа се мерки и активности на 
Владата во која верувам и знам дека на тој план ќе бидат посветени.За ваша информација мошам 
да кашам дека веќе имаме и резултати,односно фабриката Огражден е веќе купена,а планирано е 
ви Општината да се отвори и фабрика за органско производство.Буџетот на Општината на тој план 
може да даде само инпулс,а не и конкретни мерки бидејќи тоа е работа на централната 
власт,заврши Градоначалникот.Советникот Драган Мустачки даде забелешка на Председателот на 
Советот да нема уфрлување во дадениот збор на присутните на седницата.Бидејќи расправата по 
точката беше завршена координаторот на Советничката група на ВМРО ДПМНЕ Предраг Монев 
побара пауза пред гласањето за да се искординираат.По завршувањето на координацијата 
советникот Монев рече дека нивната советничка група во однос на Предлог Буџетот ќе гласа 
воздржано со цел да се даде можност на Градоначалникот за реализација на предвидените и 
дополнителните активности кои ги вети на самата седница.Во одговор Председателот 
Матеничарски рече дека е изненаден од ставот на советничката група на ВМРО ДПМНЕ 
истакнувајќи дека советничката група на СДСМ му дала подршка на почетокот на работата на 
претходниот градоначалник.Предлог Буџетот е даден на гласање.Со 9 гласови ЗА,6 
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ВОЗДРЖАНИ,нема ПРОТИВ ,нема советници кои не гласале Буџетот на Општина Берово за 2018 
година е усвоен. 
 
16.Одлука за извршување  на Буџетот на Општина Берово за 2018 година, 
 
 Претседателот отвори расправа.Збор зеде претседателот на Комисијата за 
финансирање,буџет и локален економски развој Гоце Ружински и рече дека немаат забелешка по 
Одлуката ,освен надополнувањето на истата со член во кој е предвидено надомест на средства во 
висина од 3.000 денари за секое новородено дете на територијата на Општината.Предлог 
одлуката е дадена на гласање.Со 15 гласови ЗА,ниту еден ПРОТИВ,нема ВОЗДРЖАНИ,нема 
советници кои не гласале е донесена Одлука за извршување на буџетот на Општина Берово за 
2018 година. 
 
17.Буџетски календар за 2018 година, 
 
 Претседателот Матеничарски отвори расправа по седумнаесетата точка од дневниот 
ред.Збор зеде Градоначалникот Звонко Пекевски образложувајќи го Календарот по датуми и 
активности.Бидејќи друг не се јави за збор претседателот ја затвори расправата и точката од 
дневниот ред ја даде на гласање. Со 15 гласови ЗА,ниту еден ПРОТИВ,нема ВОЗДРЖАНИ,нема 
советници кои не гласале е донесен Буџетскиот календар за 2018 година. 
 
18.Предлог-Одлука за разрешување и именување членови на Управен одбор на Дом за стари 
лица др-Иван Влашки, 
 
 Отворена е расправа по осумнаесетата точка од дневниот ред.За збор се јави советничката 
Славица Фурнаџиска и рече дека по барањето за разрешување на член на Управниот одбор на 
Домот за стари лица др-Иван Влашки од страна на ВД директорот на ЈУ Меѓуопштински центар за 
социјална работа Берово Маја Николова,за член на УО ја предлага Марија Панковска,а од редот 
на вработените наместото на Анријана Геринска која сега е ВД директор ја предлага Руменка 
Дујовска .Бидејќи немаше друг предлог Претседателот ја затвори расправата и предлогот го даде 
на гласање. Со 9 гласови ЗА,6 ВОЗДРЖАНИ,нема ПРОТИВ ,нема советници кои не гласале 
осумнаесетата точка од дневниот ред е усвоена. 
 
19.Предлог-Одлука за дополнување на Програмата за социјална заштита за 2018 година 
 
 Претседателот Матеничарски отвори расправа.Бдејќи никој не се јави за збор расправата 
по точката од дневниот ред беше затворена и точката од дневниот ред дадена на гласање.Со 15 
гласови ЗА,нема ПРОТИВ,нема ВОЗДРЖАНИ,нема советници кои не гласале Предлог Одлуката за 
дополнување на Програмата за социјална заштита за 2018 година е усвоена. 
 
20.Извештај за реализација на Програмата за изградба и реконструкција на локални 
патишта 
 
 Претседателот на Советот отвори расправа.Збор зеде Градоначалникот појаснувајќи дека 
средствата од оваа Програма  веќе се наменски потрошени,но на денешната седница мора да се 
усвои Извештајот за да го доставиме и да можеме понатаму да продолжиме со активностите на 
тој план. Со 15 гласови ЗА,нема ПРОТИВ,нема ВОЗДРЖАНИ,нема советници кои не гласале е 
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усвоен Извештајот за реализација на Програмата за изградба и реконструкција на локални 
патишта. 
 
21.Предлог-Одлука за определување и исплата на надоместокот за изборните трошоци, 
 
 Претседателот Матеничарски отвори расправа.За збор се јави Татјанка Муртовска-
одговорен  сметководител во Општината и истакна дека од политичките партии кои мучествувале 
на последните лочални избори има доставен извештаи за бројот на освоени гласови и Општината 
има обврска за исплата,но најпрвин треба да се донесе Одлука на Советот врз основа на која 
Градоначалникот ќе изврши исплата на средствата.Одлуката е составен дел на Записникот.Бидејќи 
немаше друг за збор Претседателот ја затвори расправата и предлогот го даде на гласање. 
Со 15 гласови ЗА,нема ПРОТИВ,нема ВОЗДРЖАНИ,нема советници кои не гласале е донесена 
Одлука за определување и исплата на надоместокот за изборните трошоци на политичките 
партии. 
 
22.Предлог-Годишен план за вработување на Дом за стари лица др.”Иван Влашки “за 2018 год  
 
 Претседателот отвори расправа по точката од дневниот ред.Збор зеде советникот Драган 
Мустачки и исто како и при претходните точки од дневниот ред рече дека пред донесувањето на 
Планот за вработување треба да се имаат во предвид одредбите од Законот за јавниот сектор во 
кој стрго е дадена временската рамка за донесување на  планот за вработување,до 31 март и 
Советот треба да донесува законски одлуки,заврши истиот.Во својата дискусија советничката 
Славица Фурнаџиска истакна дека  во Програмата за работа на јавната установа веќе се 
предвидени вработувања и истата е усвоена на седница на Советот.Друг не се јави за 
збор.Претседателот ја затвори расправата и точката ја даде на гласање.Со 9 гласови ЗА,6 ПРОТИВ , 
нема ВОЗДРЖАНИ,нема советници кои не гласале е усвоен Годишниот план за вработување на 
Домот за стари лица др.Иван Влашки за 2018 година. 
 
23.Барања од институции и граѓани 
 
 Претседателот Матеничарски во својот збор рече дека координаторите на советничките 
групи ги имаат барањата и побара да се произнесат по нив.Во својата дискусија Славица 
Фурнаџиска рече дека Програмата за работа на Црвен крст е изработена паушално,без активности 
и нереално.Советникот Монев истакна дека треба да се достави конкретна програма со 
активности,а претседателот Матеничарски рече дека во Буџетот на Општината за 2018 година 
нема предвидени средства за таа намена. 
 Во врска со второто барање од ФК Малеш за преотстапување на градскиот стадион за 
тренинг и фудбалски утакмици без надомест Матеничарски предложи стадионот да се даде без 
надомест на сите регистрирани спортски клубови,но најпрвин да се формира Комисија за 
изработка на Правилник за користење на општествениот имот на Општината,а потоа Советот да 
донесе Одлука за користење на истиот.Во контекст на тоа и Градоначалникот рече дека има 
неминовна потреба од изготвување на Правилник бидејќи има потреба за негова примена и во 
други намени каде Општината има проблеми 
 Барањето од ЈУДГ 23 Август –Берово за  обезбедување на новогодишни пакетчиња е 
завршено-истакна Градоначалникот 
 Во врска со барањето на Санела Чиндарова за помош заради немање на елементарни 
услови за живот Советничката Салица Фурнаџиска предлоши да и биде доделен највисокиот износ 
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на средства за таа намена од 8.000 денари,а исти и да се преработи и допрецизира и Правилникот 
за обезбедување на помош и подршка на лицата и семејствата на кои им е потребно. 
 Во однос на доставените Решенија за утврдување на тарифа за регуларен период 2018-
2020 год.од страна на ЈПКР Услуга-Берово советниците само беа запознаени со доставениот 
материјал. 
 
24.Советнички иницијативи и прашања, 
 
 Збор зеде советникот Драган Мустачки и рече дека ќе си земе за право на сите Советници 
и Градоначалникот да им посака успешна работа,здравје и среќа во годината пред  нас со посебен 
акцент дека советничката група на ВМРО ДПМНЕ ќе биде конструктивна опозиција во работата на 
Советот,а исто така ја поздрави и Одлуката за надомест на средства за трето дете.Во однос на 
плановите за вработување кои беа донесени на оваа седница а се надвор од законската 
рамка,продолжи Мустачки,предлагам на Советот да донесува одлуки кои не се противзаконски и 
од кои после ке имаме реперкусии. 
 Советничката Емилија Пачемска постави прашање до Градоначалникот дали е запознаен 
со тровењето о поморот на кучињата скитници.Во одговор Градоначалникот истакна дека во текот 
на вчерашниот ден бил на случбен пат и му било јавено дека низ градот има мртви 
кучиња.Последните две години нема третман на кучињата скитници,а општина Берово во 
моментот има објавено постапка за заловување на кучињата скитници.Во буџетот немаме 
предвидено средства за шелтер служба за кучиња скитници,а и самите институции кои се 
одговорни за тој проблем затајуваат.Како Општина ќе превземеме активности за третман на 
кучињата и истите ќе ги заловиме,изброиме и известиме сопствениците да водат гриша за нив.Во 
доменот на можностите континуирано ќе водиме грижа за таа проблематика,заврши 
Градоначалникот Пекевски. 
 Збор зеде советникот Јован Матеничарски обраќајќи се кон Градоначалникот дека има 
информација оти службеното возило на Општината се злоупотребува и има забелешка до 
Градоначалникот да превземе потребни мерки за надминување на тој проблем.Во одговор 
Градоначалникот рече дека во ниту еден случај возилото не е злоупотребено,дека за се има 
информација и дадена согласност за користење,вклучувајќи ги и единките корисници на буџетот. 
 Претседателот ги прогита новогодишните честитки упатени до Советот,а исто така и од 
негово име посака многу здравје и успешна работа во интерес на Општината. 
 На крајот на седницата Градоначалникот ги честиташе претстојните Новогодишни и 
Божични празници со желби за здравје на нив и семејствата и успешна и плодна работа и 
соработка. 
 
  Седницата заврши во 12,30 минути. 
 
 Записничар, 
 Бранка Шишовска 
 
Изработен на ден 27.12.2017 година. 
 
Усвоен на 5-та седница на Совет 
 
Број 09-258/1                                                                                              Совет на Општина Берово 
18.01.2018 год.                                                                                                       Претседател 
Берово                                                                                                              Јован Матеничарски 


