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З  А  П  И  С  Н  И  К  

 Од 6 – та редовна седница на Советот на Општина Берово одржана на ден 02.03.2018 година во 

салата за состаноци при Општина Берово со почеток во 10 часот 

 Седницата ја отвори и со неа раководеше Јован Матеничарски,претседател на Советот на Општина 
Берово. 
 Од вкупно 15 советници на седницата беа присутни 15 советници и тоа: Јован Матеничарски, Горан 
Фидански, Јован Ковачовски, Герасим Гриовски, Александар Чамовски, Даниела Кржовска, Славица Фурнаџиска, 
Гоце Ружински, Јованка Василевска-Петрушева, Предраг Монев, Благица Русковска, Фахрудин Мустафов, Емилија 
Пачемска, Драган Мустачки и Влатко Буровски. 
 На седницата присуствуваше градоначалникот на Општината Звонко Пекевски,Раководителот на 
Одделение за правни и општи работи Анита Рунтевски, Советникот за нормативно-правни и имотно-правни 
работи Емилија Ваканска, Бранка Шишовска,Самостоен референт  за подготовка на материјали за седница на 
совет и други работни тела како записничар. 
 
 За работата на Советот на оваа седница,Претседателот на Советот Јован Матеничарски го предложи 
следниот: 

 
ПРЕДЛОГ ДНЕВЕН РЕД: 

 
1. Усвојување на Записникот од 5-та седница на Советот на Општина Берово; 
2. Предлог Правилник за критериумите и постапката за реализација на трансфери по поднесени барања 

од физички лица за добивање на еднократна парична помош за новородено дете; 
3. Измена и дополнување на Годишен план за вработување за 2018 година на ООУ” Дедо Иљо 

Малешевски” Берово; 
4. Предлог ОДЛУКА за давање согласност за склучување на Меморандум за соработка помеѓу Советот 

на Општина Берово и фондацијата за развој на локалната заедница Штип; 
5. Решение за разрешување и именување на членови на училишен одбор при ООУ “Дедо Иљо  

Малешевски” Берово; 
6. Барање на согласност за промена на Статутот на Дом на културата Димитар Беровски,Берово; 
7. Годишен извештај за работа на дом на културата Димитар Беровски,Берово за 2017 година; 
8. Програма за работа на Дом на културата Димитар Беровски Берово за 2018 година 
9. Годишен Извештај на ТППЕ Берово за 2017 година; 
10. Полугодишен Извештај  за работа на ООУ Никола Петров Русински с.Русиново,Берово за првото 

полугодие за учебната 2017/2018 година; 
11. Квартален извештај за извршувањето на буџетот за Општина Берово за извештајниот период 

(кумулативно) за четврт квартал; 
12. Квартален извештај за достасани ненамирени обврски Образец К2 за четврт квартал;  
13. Квартален извештај за промените на состојбата на секое задолжување на Општините и јавните 

претпријатија основани од општините Образец к3 за четврт квартал; 
14. Предлог Измена и дополнување на Програмата зе уредување на градежно земјиште за 2018 година; 
15. Извештај за реализација на Програмата за изградба,реконструкција и одржување на јавно 

осветлување во општина Берово за 2017 година; 
16. Извештај за реализација на Програмата за одржување на јавно зеленило во општина Берово за 2017 

година; 
17. Извештај за реалчизација на Програмата за одржување на јавна чистота во Општина Берово за 2017 

година; 
18. Извештај за реалчизација на Програмата за заштита на населението од заразни болести во 

Општина Берово за 2017 година; 
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19. Извештај за реализација на Програмата за заловување на кучиња скитници во Општина Берово за 
2017 година; 

20. Предлог Одлука за кофинансирање на проект од Програмата за регионален рамномерен развој за 2018 
година; 

21. Извештај за реализација на Програмата за активностите на Општина Берово во областа на 
културата за 2017 година; 

22. Извештај за реализираните активности и исплатени средства од Прокрамата за развој на спортот 
и спортско рекреативните активности на општина Берово за 2017 година; 

23. Извештај за реализација на Г1 Програмата за подршка на ЛЕР во општина Берово за 2017 година; 
24. Годишен извештај за реализација на Програмата за енергетска ефикасност на Општина Берово за 

2017 година; 
25. Информација за реализадија на Програмата за Урбанистички планови на Општина Берово за 2017 

година; 
26. Информација за реализација на Програмата за располагање со градежно земјиште т.е.оттуѓување 

на градежно земјиште по пат на јавно наддавање и со непосредна спогодба во Општина Берово за 
2017 година; 

27. Одлука за отпочнување на постапка за “Измена и дополна на ДУП Берово” –за локалитетот 
“МАНАСТИР” во Берово,општина Берово ; 

28. Барања од институции и граѓани; 
29. Советнички иницијативи и прашања. 

 
 
Претседателот на Советот Јован Матеничарски отвори расправа по предложениот дневен ред. Истиот 

зеде збор и рече дека по однос на дневниот ред има два предлога и тоа : точката 6 од дневниот ред да се 
повлече,а на нејзино место да биде Извештајот за реализација на Програмата за уредување на градежно 
земјиште на подрачјето на Општина Берово за 2017 година и точката два од дневниот ред да биде дваесетта,а 
дваесетата точка да биде втора.Бидејќи немаше друг предлпг Претседателот ја затвори расправата и го даде на 
усвојување следниот: 
 

ДНЕВЕН РЕД 
 
 
1. Усвојување на Записникот од 5-та седница на Советот на Општина Берово 
2. Предлог Одлука за кофинансирање на проект од Програмата за регионален рамномерен развој за 2018 
година; 
3. Измена и дополнување на Годишен план за вработување за 2018 година на ООУ” Дедо Иљо 
Малешевски” Берово; 
4. Предлог ОДЛУКА за давање согласност за склучување на Меморандум за соработка помеѓу Советот на 
Општина Берово и фондацијата за развој на локалната заедница Штип; 
5. Решение за разрешување и именување на членови на училишен одбор при ООУ “Дедо Иљо 
Малешевски” Берово; 
6.        Извештај за  реализација на Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина 
Берово за 2017 година  
7. Годишен извештај за работа на дом на културата Димитар Беровски,Берово за 2017 година; 
8. Програма за работа на Дом на културата Димитар Беровски Берово за 2018 година 
9. Годишен Извештај на ТППЕ Берово за 2017 година; 
10. Полугодишен Извештај  за работа на ООУ Никола Петров Русински с.Русиново,Берово за првото 
полугодие за учебната 2017/2018 година; 
11. Квартален извештај за извршувањето на буџетот за Општина Берово за извештајниот период 
(кумулативно) за четврт квартал; 
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12. Квартален извештај за достасани ненамирени обврски Образец К2 за четврт квартал; 
13. Квартален извештај за промените на состојбата на секое задолжување на Општините и јавните 
претпријатија основани од општините Образец к3 за четврт квартал; 
14. Предлог Измена и дополнување на Програмата зе уредување на градежно земјиште за 2018 година; 
15. Извештај за реализација на Програмата за изградба,реконструкција и одржување на јавно осветлување 
во општина Берово за 2017 година; 
16. Извештај за реализација на Програмата за одржување на јавно зеленило во општина Берово за 2017 
година; 
17. Извештај за реализација на Програмата за одржување на јавна чистота во Општина Берово за 2017 
година; 
18. Извештај за реалчизација на Програмата за заштита на населението од заразни болести во Општина 
Берово за 2017 година; 
19. Извештај за реализација на Програмата за заловување на кучиња скитници во Општина Берово за 2017 
година; 
20. Предлог Правилник за критериумите и постапката за реализација на трансфери по поднесени барања 
од физички лица за добивање на еднократна парична помош за новородено дете; 
21. Извештај за реализација на Програмата за активностите на Општина Берово во областа на културата за 
2017 година; 
22. Извештај за реализираните активности и исплатени средства од Програмата за развој на спортот и 
спортско рекреативните активности на општина Берово за 2017 година; 
23. Извештај за реализација на Г1 Програмата за подршка на ЛЕР во општина Берово за 2017 година; 
24. Годишен извештај за реализација на Програмата за енергетска ефикасност на Општина Берово за 2017 
година; 
25. Информација за реализадија на Програмата за Урбанистички планови на Општина Берово за 2017 
година; 
26. Информација за реализација на Програмата за располагање со градежно земјиште т.е.оттуѓување на 
градежно земјиште по пат на јавно наддавање и со непосредна спогодба во Општина Берово за 2017 година; 
27. Одлука за отпочнување на постапка за “Измена и дополна на ДУП Берово” –за локалитетот 
“МАНАСТИР” во Берово,општина Берово ; 
28. Барања од институции и граѓани; 
29. 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 
шестата седница со измените и дополнувањата. 
 

1. Усвојување на записникот од 5-та седница на Советот на Општина Берово 

 Претседателот на Советот отвори расправа по првата точка од дневниот ред.За збор се јави советничката 
Славица Фурнаџиска и рече дека во записникот не е внесена нејзината дискусија во насока дека Советот е 
продолжена рака на Регулаторна комисија за енергетика од која се бара потврда за донесеното Решение,а 
постапката за промена на тарифата,цената на водата е отпочната уште 2016 година.Советничката Даниела 
Кржовска предложи Записникот од седниците на Советот да се ставаат на ВЕБ страната на Општината,за кое 
нешто Градоначалникот Звонко Пекевски одговори позитивно,истакнувајќи дека тоа ке се реализира при првата 
можност.Бидејќи друг не се јави за збор претседателот Матеничарски ја затвори расправата по првата точка од 
дневниот ред и Записникот од петата седница на Цоветот на Општината со забелешката од советничката Славица 
Фурнаџиска го даде на гласање.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 Записникот 
од 5-7а седница со забелешките дадени по истиот. 
 



   

4 
 

2. Предлог Одлука за кофинансирање на проект од Програмата за регионален 
 рамномерен развој за 2018 година; 
 
 Претседателот Матеничарски отвори расправа по втората точка од дневниот ред.Збор зеде Звонко 
Пекевски-Градоначалник на Општината и истакна дека Одлуката за кофинансирање на проектот од Програмата за 
регионален рамномерен развој за 2018 година е само прилог документација кон Апликацијата за проектот за 
регионален рамномерен развој и обврсклата на Општината да учествува во проектниот фонд од вкупниот буџет 
со износ даден во Одлуката,а се однесува за краците Русиново,Будинарци,Митрашинци. Бидејќи друг не се јави 
за збор претседателот Матеничарски ја затвори расправата по втората точка од дневниот ред и истата ја  даде на 
гласање.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 Записникот од 5-7а седница со 
забелешките дадени по истиот.Со 15 гласови ЗА, ниту еден ПРОТИВ, ниту еден ВОЗДРЖАН,нема советници кои не 
гласале е усвоена втората точка од дневниот ред. 
 

3. Измена и дополнување на Годишен план за вработување за 2018 година на ООУ” Дедо Иљо 
Малешевски” Берово;  
 

Претседателот отвори расправа по точката од дневниот ред. Во присуство на директорката на Училиштето 
за збор се јави Славица Фурнаџиска и истакна дека Годишниот план бил разгледан на состанок на Комисијата за 
Општествени дејности на кој се разговарало околу административно-техничката служба во училиштето . 
Училиштето има Согласност за вработување на благајник со средно образование,а работното место 
сметководител со високо образование ке остане непополнето бидејќи нема согласност,заврши советничката 
Фурнаџиска.Претседателот Матеничарски постави прашање зошто Советот дава согласност за измена и 
дополнување на Годишниот план за вработување на Училиштето.Во одговор Раководителоит на одделението за 
правни и општи работи истакна дека согласност на плановите дава Градоначалникот,но истиот заради 
транспарентност и запознавање на Советот отсега па натаму и Советот ќе дава Сочласност на Планот за 
вработување на единките корисници.Збор зеде Градоначалникот Пекевски и рече дека по насоки на просветниот 
инспектор,а се заради транспарентност,годишните планови ќе се разгледуваат и даваат на согласност на Советот 
на Општината.Советникот Драган Мустачки рече дека Советот нема законска обврска да дава согласност за 
измена и дополнување на Годишниот план за вработување и побара општинската администрација да ги прочита 
членовите од законот кои ја регулираат таа материја.Во одговор збор зеде Градоначалникот и рече дека не се 
работи за давање на согласност за измена и дополнување на планот за вработување кој досега не одел на Совет 
тука само за донесување на истиот.Директорката Нараша Аврамска исто така даде појаснување на Годишниот 
план за вработување,а советникот Драган Мустачки,изјаснувајќи се за спорни одредби побара толкување од 
општинската администрација.Зорица Ризовска-помлад соработник за селекција и вработување,оценување и 
стручно оспособување ја образложи постапката за донесување на Годишните планови за вработување за 
тековната година.Бидејќи дискусијата по третата точка од дневниот ред беше исцрпена,претседателот 
матеничарски ја затвори расправата и третата точка од дневниот ред ја даде на усвојување. Со 15 гласови ЗА, 
нема советници кои гласале ПРОТИВ, нема советници кои гласале ВОЗДРЖАНО, нема советници кои не гласале 
Советот ја усвои третата точка од дневниот ред. 

 
4. Предлог ОДЛУКА за давање согласност за склучување на Меморандум за соработка помеѓу 

Советот на Општина Берово и фондацијата за развој на локалната заедница Штип; 
 

Претседателот Матеничарски отвори дискусија по точката од дневниот ред и  истиот ја образложи 
Одлуката за давање на согласност за склучување на Меморандум за соработка помеѓу Советот и фондацијата за 
развој на локалната заедница Штип.Бидејки друг не се јави за збор Претседателот ја затвори расправата и 
четвртата точка од дневниот ред ја даде на усвојување.Со 15 гласови ЗА, ниту еден ПРОТИВ, ниту еден 
ВОЗДРЖАН,нема советници  кои не гласале е  

       усвоена четвртата точка од дневниот ред. 
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5. Решение за разрешување и именување на членови на училишен одбор при ООУ “Дедо Иљо 
Малешевски” Берово; 
 

Претседателот Матеничарски отвори расправа по точката од дневниот ред.За збор се јави советничката 
Славица Фурнаџиска и за членови на Училишниот одбор при ООУ’ Дедо Иљо Малешевски”-Берово ги предложи: 

- Билјана Дракалска и 
- Марија Младеновиќ Распашковска 
Бидејќи немаше друг предлог Претседателот ја затвори расправата и предлогот на советничката Славица 

Фурнаџиска го даде на гласање.Со 9 гласови ЗА, 6 ВОЗДРЖАНИ,ниту еден ПРОТИВ, нема советници кои не 
гласале,Билјана Дракалска и Марија Младеновиќ Распашковска се изберени за членови на Училишниот одбор во 
основното училиште” Дедо Иљо Малешевски” во Берово. 

 
6. Извештај за  реализација на Програмата за уредување на градежно земјиште на          

подрачјето на општина Берово за 2017 година; 
 

Претседателот на Советот отвори расправа по шестата точка од дневниот ред и истата  
ја образложи потенцирајќи дека во следните Извештаи  да бидат впишани  предвидени , одобрени,реализирани 
средства и секако останатите обврските кои останале нереализирани,а се заради транспарентност кон 
граѓаните.Друг не се јави за дискусија и расправата по точката од дневниот ред беше затворена.Со 15 гласови 
ЗА,ниту еден ПРОТИВ,нема ВОЗДРШАНИ,нема советници кои не гласале Извештајот за реализација на 
Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Берово едногласно е усвоен. 

 
7. Годишен извештај за работа на дом на културата Димитар Беровски,Берово за 2017 година; 

 
Претседателот отвори расправа.Збор зеде советничката Јованка Василевска Петрушева во својство на 

претседател на Комисијата за јавни дејности и рече дека Извештајот бил разгледан на состанок на Комисијата на 
која присуствувал и в.д директорот на Домот на културата Звонко Скендерски.Во своето образлошение истакнал 
дека годишниот извештај за 2017 година го изработил претходниот директор.Комисијата имала забелешка дека 
во Извештајот не е дадено колку и што од планираното во Годишната програма е реализирано.Истата забелешка 
ја даде и советничката Славица Фурнаџиска.Советникот Предраг Монев во однос на Извештајот рече дека секаде 
кадешто имаме учествувано(на фестивали и други манифестации) треба да стои и добиената награда, ако ја 
има,како и името на институцијата или физичкото лице кое ја добило наградата или признанието.Ние како Совет 
сме коректори и затоа треба да донесеме заклучок за да истото не се пофторува и на следните извештаи.Бидејќи 
друг не се јави за збор Претседателот ја затвори расправата по седмата точка од дневниот ред и истата ја даде на 
усвојување. Со 15 гласови ЗА,ниту еден ПРОТИВ,нема ВОЗДРШАНИ,нема советници кои не гласале Годишниот 
извештај за работа на Домот на културата Димитар Беровски,Берово за 2017 година едногласно е усвоен 

 
8. Програма за работа на Дом на културата Димитар Беровски Берово за 2018 година 

 
Претседателот Матеничарски отвори расправа по Програмата за работа на Домот на културата-Берово.За 

збор се јави советничката Јованка Василевска Петрушева и истакна дека исто како и во Извештајот за 2017 година 
на состанокот на Комисијата директорот истакнал дека Програмата е изработена од претходниот директор и 
затоа апелирал Програмата за 2018 година да се усвои онака како што е изработена,а наредните Програми и 
Извештаи тој ќе ги работи и ке може да ги коментира и образложува.Советничката Емилија Пачемска постави 
прашање дали во Програмата треба да стои и планиран буџет на што одговор даде Градоначалникот Пекевски 
истакнувајќи дека буџетските корисници не остваруваат профит,а во Програмата треба да стои планиран буџет 
иако истото веќе го имаме во финансискиот план на Општината,заврши Градоначалникот,образложувајќи го 
приходниот дел од сметката на Домот на културата.Од спроведените дискусии советниците побараа да се донесе 
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заклучок во Одлuката за прифаќање на Програмата да се вметне и одредба со која Програмата треба да содржи 
и финансов план. Бидејќи друг не се јави за збор Претседателот ја затвори расправата по осмата точка од 
дневниот ред и истата ја даде на усвојување. Со 15 гласови ЗА,ниту еден ПРОТИВ,нема ВОЗДРЖАНИ,нема 
советници кои не гласале Годишната програма за работа на Домот на културата Димитар Беровски,Берово за 
2018 година едногласно е усвоена.  

 
9. Годишен Извештај на ТППЕ Берово за 2017 година; 
 
Претседателот Јован Матеничарски отвори расправа по деветата точка од дневниот ред. 

Бидејќи 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,нема ВОЗДРЖАНИ,нема советници кои не гласале Годишниот Извештај на ТППЕ 
Берово за 2017 година едногласно е усвоен. 
 

10. Полугодишен Извештај  за работа на ООУ” Никола Петров Русински”с.Русиново,Берово за 
првото полугодие за учебната 2017/2018 годинa 
 

 Претседателот отвори расправа по точката од дневниот ред. Збор зеде советничката Јованка Василевска 
Петрушевска и рече дека Извештајот е обемен,го изготвил претходниот директор на Училиштето и предложи на 
Советот да го усвои.Друг не се јави за дискусија.Претседателот ја затвори расправата и десетата точка од 
дневниот ред ја даде на усвојување. Со 15 гласови ЗА,ниту еден ПРОТИВ,нема ВОЗДРЖАНИ,нема советници кои 
не гласале Полугодишниот Извештај за работата на ООУ Никола Петров Русински с.Русиново за првото полугодие 
за учебната 2017/2018 година едногласно е усвоен. 
 

11. Квартален извештај за извршувањето на буџетот за Општина Берово за извештајниот период 
(кумулативно) за четврт квартал; 

 
Претседателот Матеничарски отвори расправа по единаесетата точка од дневниот ред.Зазбор се јави 

Гоце Ружински-Претседател на Комисијата за буџет,финансирање и ЛЕР и рече дека сите Квартални извештаи 
биле разкледани на состанок на Комисијата каде присуствувале и Татјана Муртовска-овластен сметководител на 
Општината и биле разгледани детално.Тој направи анализа по ставки и потставки во Кварталниот извештај 
изразувајќи се со пофални зборово кон Градоначалникот за неговата досегашна работа во однос на финансискиот 
дел во Општината.Збор зеде Градоначалникот и речр дека ако има прашање спремен е на одговор.Бидејќи никој 
не се јави за збор Претседателот ја затвори расправата и точката од дневниот ред ја даде на усвојување. Со 15 
гласови ЗА, ниту еден ПРОТИВ ,нема ВОЗДРЖАНИ,нема советници кои не гласале едионаесетата точка од 
дневниот ред едногласно е усвоена. 

 
12. Квартален извештај за достасани ненамирени обврски Образец К2 за четврт квартал; 
 
Претседателот отбори расправа.Збор зеде Гоце Ружински во својство на Претседател на Комисијата 

анализирајќи ги ставките од извештајниот период.Збор зеде Градоначалникот давајќи стручно образложение по 
Извештајот.Тој истакна дека заради повеќегодишниот долг кон “Пелагонија”загрозено е нормалното финансово 
функционирање на Општината,а исто така,рече тој Пелагонија била немилосрдна и од нејзина страна има 
блокада на огромна сума на средства.Приберените средства воглавно се користат за плата на вработените.Долгот 
ќе се зголемува и ќе нема реална слика за финансиската нестабилност на Општината.Интервенирано е и кај 
Министерството за финансии за помош во тој дел,па сме во очекување на повратна информација.Петина од 
долгот е намален,но состојбата не е значително подобрена-заврши Градоначалникот.Советничката Емилија 
Пачемска постави прашање колкав бил долгот во 2003 година кога била направена обврската кон Пелагонија.Во 
одговор Градоначалникот Пекевски рече дека долгот бил 7.000.000 денари,но судските лавиринти го направиле 
своето во однос на неговото зголемување во текот на годините нанадзад.градоначалникот и понатаму стручно ја 
образлагаше финансиската состојба на Општината,потенцирајќи го нејзиното отежнато финансиско работење  и 
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обврските кои мошат да се намалат со позајмици без камата за кое нешто како Градоначалник мора да се 
потруди.Советникот Предраг Монев постави прашање кон Градоначалникот дали средствата за  патот во 
Митрашинци се одобрени.Градоначалникот во одговор даде анализа за долгот кон изведувачот и кај кружниот 
тек и кај патот во Митрашинци.Советничката Даниела Кржовска постави прашање до Градоначалникот дали 
проектот за рурален развој треба да го плати Општината,при што Градоначалникот во одговор рече дека 
Агенцијата за финансиската подршка на земјоделството и руралниот развој исплаќа 10 проценти по доспеана 
ситуација-кумулативно до завршувањето на објектот-заврши Градоначалникот.Бидејќи расправата беше 
завршена Претседателот ја затвори расправата и Кварталниот извештај за достасани ненамирени обврски 
Образец К2 за четврт квартал го даде на усвојување. Со 15 гласови ЗА, ниту еден ПРОТИВ ,нема ВОЗДРЖАНИ,нема 
советници кои не гласале дванаесетата точка точка од дневниот ред едногласно е усвоена. 

 
13.Квартален извештај за промените на состојбата на секое задолжување на Општините и 
јавните претпријатија основани од општините Образец к3 за четврт квартал; 

 
Претседателот отвори дискусија.Гоце Ружински  даде коментар по кварталниот Извештај споредувајќи го 

со третиот квартал.Исто така и Градоначалникот даде свое видување за Образецот к3 за четвртиот квартал.Друг 
не се јави за збор.Претседателот Матеничарски ја затвори расправата и тринаесетата точка од дневниот ред ја 
даде на усвојување. Со 15 гласови ЗА, ниту еден ПРОТИВ ,нема ВОЗДРЖАНИ,нема советници кои не гласале 
тринаесетата точка од дневниот ред едногласно е усвоена.  
   
 Пред да се помине на следната точка од дневниот ред советникот Предраг Монев предложи да се 
искористи присуството на Градоначалникот Звонко Пекевски ,бидејќи итно требасе да замине на пат,да се работи 
по точката Советнички прашања и иницијативи.Предлогот беше усвоен.Советникот Монев до Градоначалникот 
постави две прашања: 
-Дали изградената градска капела е објект кој е потребен на градот Берово и што треба да се направи за да 
истиот се стави во употреба и 
-Што се чистењето на снегот кој по некои улици се чисти по двапати,а некаде ни еднаш. 
Во одговор на првото прашање Градоначалникот рече дека капелата дефинитивно ќе се стави во употреба во 
најкраток рок,само да се преиспита регулативата за нејзиното функционирање.Во одговор на второто прашање 
Градоначалникот рече дека навистина снегот по некои улици се чистел двапати,по некои еднаш и тоа се во 
зависност на квалитетот на чистњето.Во тесните улици имаше ризик,рече Градоначалникот,и затоа таму не се 
влегувало,особено на улиците каде имало паркирано возила.Тоа беше некоректно од страна на сопствениците на 
возилата и по тие улици имало најголем проблем со чистењето на снегот бидејќи камионот неможел да 
помине.Советникот Герасим Гриовски рече дека корпата на камионот чистач на снегот била широка и не секаде 
можело да се чисти.Советникот Матеничарски го постави прашањето дали како Совет да се апелира до 
сопствениците возилата по улиците да се отстранат.Несовесноста на граѓаните претставува проблем при 
неможноста да се чистат улиците,заврши истиот.Советникот Драган Мустачки постави прашање до Претседателот 
на Советот што се случи со постапката за избор на командир на ПС Берово кадешто првично имаше техничка 
грешка.Претседателот Матеничарски во одговор рече дека целокупната постапка е во МВР и оттаму нема 
повратна информација.Тоа е нивна работа,а штом дојдеме до боло каква информација Советот навреме ке биде 
запознаен-заврши Матеничарски.Советникот Влатко Буровски  ги запозна Советниците со тоа дека дел од 
материјалите за изградбата на колекторскиот крак за  главната канализациона мрежа ги нема,односно 
недостасуваат (цеви) и тој проблем мора веднаш да се отстрани.За истиот проблем подршка даде и советникот 
Горан Фидански.Претседателот Матеничарски предложи да се изготви заклучок од Советот до ЈПКР” Услуга” и тој 
проблем веднаш да се санира.Советникот Ванчо Ковачовски рече дека салата во с.Смојмирово треба да се уреди 
со осветлување бидејќи дел од мештаните планираат да формираат спортски клуб за чие функционирање 
неминовна е потребата од осветлена сала.Во одговор Градоначалникот рече дека во најскоро време ќе се 
формираат месни совети кои ќе ги детектираат проблемите и приоритетите и истите ке бидат надминати. 

По исцрпената точка од дневниот ред Претседателот на Советот даде пауза од 10 минути. 
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14. Предлог Измена и дополнување на Програмата зе уредување на градежно земјиште за 2018 година 
 
 Претседателот отвори расправа по точката од дневниот ред и истиот се јави за збор образложувајќи ја со 
акцент дека се работи за изградба на потпорен зид на градските гробишта и заради тоа Програмата трпи измена 
и дополнување.Друг не се јави за збор.Претседателот ја затвори расправата по точката од дневниот ред и 
Предлог Измената и дополнувањето на Програмата за уредување на градежното земјиште за 2018 година ја даде 
на усвојување.Со 15 гласови ЗА, ниту еден ПРОТИВ, нема ВОЗДРЖАНИ,нема советници кои не гласале,Советот ја 
усвои четиринаететата точка од дневниот ред. 
 
15. Извештај за реализација на Програмата за изградба,реконструкција и одржување на јавно 
осветлување во општина Берово за 2017 година; 
 
 Претседателот Матеничарски отвори дискусија и истиот зеде збор образложувајќи ја точката од дневниот 
ред.Бидејќи друг не се јави за збор Претседателот ја затвори расправата по петнаесетата точка од дневниот ред и 
истата ја даде на гласање. Со 15 гласови ЗА, ниту еден ПРОТИВ, нема ВОЗДРЖАНИ,нема советници кои не 
гласале,Советот ја усвои петнаесетата точка од дневниот ред. 
 

16. Извештај за реализација на Програмата за одржување на јавно зеленило во општина Берово 
за 2017 година; 

 
Претседателот отвори расправа по шеснаесетата точка од дневниот ред.Истиот ја образложи во својство 

на Претседател на Комисијата за урбанизам,комунални дејности и заштита на животната средина.За збор се јави 
Градоначалникот со забелешка дека во Програмата нема План и затоа Извештајот треба да се изготвува на друг 
начин.Друг не се јави за збор и Претседателот ја даде на усвојување шеснаесетата точка од дневниот ред. Со 15 
гласови ЗА, ниту еден ПРОТИВ, нема ВОЗДРЖАНИ,нема советници кои не гласале,Советот ја усвои  точката  од 
дневниот ред. 
 

17. Извештај за реализација на Програмата за одржување на јавна чистота во Општина Берово 
за 2017 година; 

 
Претседателот Матеничарски отвори расправа по точката од дневниот ред.Бидејќи никој не се јави за 

збор тој ја затвори расправата и Извештајот за реализација на Програмата за одржување на јавна чистота во 
Општина Берово за 2017 година ја даде на усвојување. Со 15 гласови ЗА, ниту еден ПРОТИВ, нема 
ВОЗДРЖАНИ,нема советници кои не гласале,Советот ја усвои седумнаесетата точка од дневниот ред. 
 

18. Извештај за реализација на Програмата за заштита на населението од заразни болести во 
Општина Берово за 2017 година; 

 
Претседателот Матеничарски отвори расправа по точката од дневниот ред.Бидејќи никој не се јави за 

збор тој ја затвори расправата и Извештајот за реализација на Програмата за заштита на населението од заразни 
болести во Општина Берово за 2017 година ја даде на усвојување. Со 15 гласови ЗА, ниту еден ПРОТИВ, нема 
ВОЗДРЖАНИ,нема советници кои не гласале,Советот го усвои Извештајот. 

 
19. Извештај за реализација на Програмата за заловување на кучиња скитници во Општина 

Берово за 2017 година; 
 

Претседателот на Советот Јован Матеничарски отвори расправа по точката од дневниот ред.Бидејќи никој 
не се јави за збор тој го прочита Извештајот со акцент на потрошените средства за заловување на кучиња 
скитници во 2017 година и ја затвори расправата.  Со 15 гласови ЗА, ниту еден ПРОТИВ, нема ВОЗДРЖАНИ,нема 



   

9 
 

советници кои не гласале,Советот го усвои Извештајот за реализација на Програмата за заловување на кучиња 
скитници во Општина берово за 2017 година. 

 
20. Предлог Правилник за критериумите и постапката за реализација на трансфери по 

поднесени барања од физички лица за добивање на еднократна парична помош за новородено 
 
Претседателот отвори дискусија.За збор се јави советничката Славица Фурнаџиска  изразувајќи 

задоволство од најавеното и преточено во Правилник,она како што и треба да биде,рече таа. Бидејќи друг не се 
јави за збор Претседателот ја затвори расправата по дваесетата точка од дневниот ред и истата ја даде на 
усвојување. Со 15 гласови ЗА,ниту еден ПРОТИВ,нема ВОЗДРЖАНИ,нема советници кои не гласале дваесетата 
точка од дневниот ред едногласно е усвоена. 

 
21. Извештај за реализација на Програмата за активностите на Општина Берово во областа 

на културата за 2017 година; 
 
Претседателот отвори расправа.За збор се јави советничката-претседател на Комисијата за јавни дејности 

Јованка Василевска Петрушева и рече дека Извештајот бил разгледан на состанок на Комисијата на кој ја 
образложил Зоран Нешкевски вработен во општинската администрација.Посебни забелешки членовите на 
Комисијата немале освен забелешката во иднина извештаите да се израбитуваат 
подетално,попрегледно.Советничката Славица Фурнаџиска  во својот збор рече дека годинава Министерството за 
култура одобрило 600.000,00 денари од Програмата за национален интерес од областа на културата во 2018 
година за Општината.Таа предложи при планирањето на активности во иднина акцент да се стави на театарските 
претстави како дневни настани и да се зголеми нивниот број.Исто така на Општината и недостасуваат и други 
културни настани со кои би се одвлекувало вниманието на младите генерации во позитивна насока,заврши 
Фурнаџиска.За збое се јави и Советничката Емилија Пачемска која рече дека театарските претстави се многу убав 
настан,но недостига посетеноста на нив и апелира за подобра информираност на граѓаните на тој план.Бидејќи 
друг не се јави за збор Претседателот ја затвори расправата и Извештајот за реализација на Програмата за 
активностите на Општина Берово во областа на културата за 2017 година ја даде на гласање. Со 15 гласови 
ЗА,ниту еден ПРОТИВ,нема ВОЗДРЖАНИ,нема советници кои не гласале дваесетипрвата  точка од дневниот ред 
едногласно е усвоена. 

 
22. Извештај за реализираните активности и исплатени средства од Програмата за развој на 

спортот и спортско рекреативните активности на општина Берово за 2017 година; 
 
Претседателот отвори расправа.Советничката Јованка Василевска Петрушева рече дека Извештајот бил 

разгледан на Комисијата за јавни дејности чиј известител бил Зоран Нешкевски од општинската 
администрација.Тој истакнал дека предвидените средства од оваа Програма не се целосно 
реализирани.Останале 30.000 денари непотрошени.Советничката Славица Фурнаџиска даде забелешка на 
Извештајот дека во истиот има само износ на потрошени средства без да се каѓе каде истите се 
потрошени.Претседателот на Советот Јован Матеничарски во однос на Извештајот и другите финансиски 
трансфери кои произлегуваат од Општината, а заради транспарентност мора да се доставуваат на увид на 
Советниците и во тој контекст тоа да биде како советничка иницијатива. Бидејќи друг не се јави за збор 
Претседателот ја затвори расправата и точката на дневниот ред ја даде на гласање. Со 15 гласови ЗА,ниту еден 
ПРОТИВ,нема ВОЗДРЖАНИ,нема советници кои не гласале  точката од дневниот ред едногласно е усвоена. 

 
23. Извештај за реализација на Г1 Програмата за подршка на ЛЕР во општина Берово за 2017 

година; 
 
Претседателот Јован Матеничарски отвори расправа по точката од дневниот ред.Известтителот на 

Комисијата за буџет,финансирање и ЛЕР Гоце Ружински рече дека Извештајот бил разгледан на Комисија,но 
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дополнително бил доставен и материјал по барање на Комисијата.Советничката Славица Фурнаџиска истакна 
дека тие проекти зафатени со оваа Програма се развојни и не се завршени,а во Извештајот стои само 
завршеното.Бидејќи друг не се јави за збор претседателот ја затвори расправата и Извештајот Г1 го даде на 
усвојување.Со 15 гласови ЗА, ниту еден ПРОТИВ, ниту еден ВОЗДРЖАН ,нема советници кои не гласале е усвоен 
Извештајот за реализација на Г1 Програмата за поддршка на ЛЕР во општина Берово за 2017 година. 

 
24. Годишен извештај за реализација на Програмата за енергетска ефикасност на Општина 

Берово за 2017 година; 
 
Претседателот Матеничарски отвори расправа.Збор зеде известувачот од Комисијата  Јованка Василевска 

Петрушева и рече дека истиот е разгледан во присуство на изготвувачот Пеовски.Комисијата имала забелешка на 
страна 2 од Извештајот во врска со количините на гориво пред и по реконструкцијата на парните котли,но 
бидејќи образецот е таков  претпоставка на изготвувачот е дека повеќе е набавено од планираното.За збор се 
јави советничката Славица Фурнаџиска и рече Извештајот е изработен по сите параметри.Во двете установи-
детски градинки има поставено котел на пелети(донации),но досека тие не се користат,заврши Фурнаџиска.Друг 
не се јави за збор.Претседателот ја затвори расправата и точката ја даде на усвојување.Со 15 гласови ЗА,Ниту 
еден ПРОТИВ,нема ВОЗДРЖАНИ, нема советници кои не гласале е усвоена дваесетичетвртата точка од дневниот 
ред. 

 
25. Информација за реализадија на Програмата за Урбанистички планови на Општина Берово за 

2017 година; 
 
Отворена е расправа.За збор се јави Претседателот Матеничарски известувајќи ги советниците дека 

Извештајот бил разгледан на Комисијата за урбанизам.Заради недостаток на средства Програмата не е докрај 
реализирана.ДУП до крајот на 2020 година мора да се променат бидејќи тоа е законска категорија.Бидејќи друг 
не се јави за збор Претседателот ја затвори расправата и точката на дневен ред ја даде на гласање. Со 15 гласови 
ЗА,ниту еден ПРОТИВ,нема ВОЗДРЖАНИ, нема советници кои не гласале е усвоена точката од дневниот ред . 

 
26. Информација за реализација на Програмата за располагање со градежно земјиште 

т.е.оттуѓување на градежно земјиште по пат на јавно наддавање и со непосредна спогодба во Општина 
Берово за 2017 година; 

 
Претседателот на Советот Јован Матеничарски отвори расправа.Бидејќи никој не побара збор тој ја 

образложи точката од дневниот ред.Друг не се јави за дискусија. . Со 15 гласови ЗА,ниту еден ПРОТИВ,нема 
ВОЗДРЖАНИ, нема советници кои не гласале е усвоена Информација за реализација на Програмата за 
располагање со градежно земјиште т.е.оттуѓување на градежно земјиште по пат на јавно наддавање и со 
непосредна спогодба во Општина Берово за 2017 година; 

  
27. Одлука за отпочнување на постапка за “Измена и дополна на ДУП Берово” –за локалитетот 

“МАНАСТИР” во Берово,општина Берово ; 
 
Претседателот отвори расправа.Тој ја образложи точката од дневниот ред истакнувајќи дека Хотел 

МАНАСТИР бара дополнување на ДУП-Берово заради потребите на истиот,а не  е опфатен со постоечкиот.Бидејќи 
друг не се јави за збор Претседателот ја затвори расправата и точката ја даде на гласање. Со 15 гласови ЗА,ниту 
еден ПРОТИВ,нема ВОЗДРЖАНИ, нема советници кои не гласале истста е усвоена . 

 
28. Барања од институции и граѓани; 
 -Барање од група граѓани од туристичка населба “ АБЛАНИЦА” 
 Доставено до Одделение за урбанизам; 
 Одделение за комунални дејности и заштита на животната средина; 
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“Од страна на Советот на Општина Берово на седницата на која се одржа на 02.03.2019  година истиот е 
разгледан и е донесен заклучок дописот да се достави до службите при Одделението за комунални дејности и 
Одделението за урбанизам при Општина Берово,како стручни служби на кои се однесуваат прашањата со 
задолжение истите да се состанат и врз основа на позитивните законски прописи и усвоените програми за работа 
на општина Берово,да се произнесат по прашањата од истиот. 
 По изготвување на одговорите од дописот се задолжуваат горенаведените служби,истиот да го достават 
до изготвувачите на дописот-граѓани од туристичката населба Абланица како и до Советот на Општина Берово за 
негово запознавање. 
 
 -Барање од Малиновски Славчо 

                “  Советот на Општина Берово на седницата која се одржа на 02.03.2018 година го разгледа Вашето 

барање и за истото побара информација од Одделението за урбанизам при Општина Берово. Од страна на 

стручните служби при Одделението за урбанизам при Општина Берово добивме информација дека е изработен 

Основен проект  за нов канализационен крак на Беровско Езеро, во кој ќе бидат вклучени и Вашите, а и неколку 

други викендици на Беровско Езеро. Во тек е подготовка на апликација до Министерството за транспорт и 

врски, за одобрување на финансиски средства за истиот проект.    Согласно динамиката за реализација која ја 

имаме, очекуваме кракот да биде завршен и пуштен во употреба до крајот на 2018 година.” 

- Барање од Здружение за заштита на животните 

“З А К Л У Ч О К 

  Советот на Општина Берово најостро го осудува самоволието и актот на насилство и масовно труење на 

животните. 

  Советот на Општина Берово бара да се вклучи во решавање на овој проблем и тоа преку: 

 Организирање на трибини за подигање на јавната свест кај населението кое чува домашни миленичиња – 
кучиња; 

 Навремена дојава за евидентирани труења на домашни миленичиња на терен, за да може да реагираат 
навремено и ефикасно Инспекциските служни во општината; 

 Покренување на соодветни постапки пред институциите и сл.“ 
 

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

 Бр.09 - 922/1 
 14.03.2018 година 
 Берово 
 
 
  Записничар,       Претседател на Совет, 
              Бранка Шишовска                                                                                          Јован Матеничарски 

_____________________                                          М.П.                                  ___________________ 
 
                       (потпис)                                                                                                               (потпис) 
 
 
  
 


