
З  А  П  И  С  Н  И  К 

од (9-тата) деветата редовна седница на Советот на Општина Берово одржана  

на 29.05.2018 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 Одделението за правни и општи работи м-р Анита Рунтевски и Татјана 

Муртовска –Советник овластен сметководител во Општината. 

 

 За работата на Советот на оваа седница, Претседателот на Советот Јован Матеничарски го 

предложи следниот: 

 

ПРЕДЛОГ ДНЕВЕН РЕД 

1. Усвојување на Записник од 8-та Седница на Совет на Општина Берово; 

2. К1 – Квартален Извештај за извршување на Буџетот на општината за прв квартал 2018 

година; 

3. K2 – Квартален Извештај за достасани обврски на општината за прв квартал 2018 година; 

4. К3 – Квартален Извештај за задолжување на општината за прв квартал 2018 година; 

5. Ребаланс на Буџет на Општина Берово за 2018 година; 

6. О Д Л У К А за давање на недвижна ствар во закуп и одржување (Објект Дом на Култура во 

Берово); 

7. О Д Л У К А за давање на недвижна ствар во закуп и одржување Берово (објект Бизнис 

Инкубатор во Берово). 

8. О Д Л У К А за давање на недвижна ствар во закуп и одржување Берово (објект Бизнис 

Инкубатор во Берово); 

9. О Д Л У К А за давање на недвижна ствар во закуп и одржување Берово (соба 1 – сегашен 

инспекторат); 

10. О Д Л У К А за давање на недвижна ствар во закуп и одржување Берово (соба 4 – сегашен 

Секјуриком); 

11. О Д Л У К А за давање на недвижна ствар во закуп и одржување Берово (с.Будинарци); 

12. Извештај од Комисијата за финансирање и буџет врска објавен повик за финансирање на 

активности на здруженија на граѓани и фондациии од  Буџетот на Општина Берово за 2018 

година; 

13. Барања од институции и граѓани;  

14. Советнички иницијативи и прашања.  

Претседателот на Советот Јован Матеничарски отвори расправа по предложениот дневен 

ред. Збор побара Градоначалникот Звонко Пекевски и ја објасни потребата од додавање на две 

нови точки на дневниот ред и тоа: 

 



 Програма за чистење на наноси и свлечишта на локални патишта и улици на територијата 

на Општина Берово за 2018 година и 

 Одлука за прифаќање на иницијатива за отпочнување на постапка за изработка на локална 

урбанистичка планска документација за Стопански комплекс за преработка на дрво, на КП 

5294/3,КО Берово вон – град 

 За збор се јави советникот Предраг Монев кој ја поздрави таквата иницијатива и заложбите 

на Градонашалникот на тој план,со забелешка дека на претходната седница една таква Одлука е 

донесена експресно, а друга одбиена, што значи дека селективно се приоѓа на работите. Монев 

потенцираше дека не треба да се прават партиски поделби кога се решаваат судбините на луѓето, 

па апелира во иднина Советот подеднакво да води грижа за правата на жителите во општината. 

 

  Претседателот го стави на гласање предлогот на Градоначалникот за проширување на 

дневниот ред. Со 15 гласови ЗА, ниту еден ПРОТИВ, нема ВОЗДРЖАНИ, нема советници кои не 

гласале, предлогот на Градоначалникот за дополнување на дневниот ред едногласно е усвоен. 

 

Претседателот Матеничарски ја затвори расправата  и го даде на усвојување Дневниот ред 

со дополнувањата од Градпоначалникот со предлог новите две точки да бидат 13 и 14, а 

последните две да се поместат во 15-та и 16-та точка од дневниот ред. 

 

ДНЕВЕН РЕД 

1. Усвојување на Записник од 8-та Седница на Совет на Општина Берово; 

2. К1 – Квартален Извештај за извршување на Буџетот на општината за  прв квартал 

2018 година; 

3.  K2 – Квартален Извештај за достасани обврски на општината за прв  квартал 2018 година; 

4.   К3 – Квартален Извештај за задолжување на општината за прв  квартал  2018 

година; 

5.   Ребаланс на Буџет на Општина Берово за 2018 година; 

6.  О Д Л У К А за давање на недвижна ствар во закуп и одржување (Објект  Дом на 

Култура во Берово); 

7.  О Д Л У К А за давање на недвижна ствар во закуп и одржување Берово  (објект Бизнис 

Инкубатор во Берово). 

8.  О Д Л У К А за давање на недвижна ствар во закуп и одржување Берово  (објект Бизнис 

Инкубатор во Берово); 

9.  О Д Л У К А за давање на недвижна ствар во закуп и одржување Берово  (соба 1 – 

сегашен инспекторат); 

10. О Д Л У К А за давање на недвижна ствар во закуп и одржување Берово  (соба 4 – 

сегашен Секјуриком); 

11. О Д Л У К А за давање на недвижна ствар во закуп и одржување Берово  (с.Будинарци) 

12. Извештај од Комисијата за финансирање и буџет врска објавен повик за  финансирање 

на активности на здруженија на граѓани и фондациии од   Буџетот на Општина Берово за 2018 

година; 

13. Програма за чистење на наноси и свлечишта на локални патишта и улици на  територијата 

на Општина Берово за 2018 година 

    14.  Одлука за прифаќање на иницијатива за отпочнување на постапка за изработка

 локална урбанистичка планска документација за Стопански комплекс за преработка 

 на дрво, на КП 5294/3,КО Берово вон – град 

    15.   Барања од институции и граѓани;  

    16.  Советнички иницијативи и прашања.  



 Од присутните 15 советници со 15 гласови ЗА, ниту еден против, нема воздржани, нема 

советници кои не гласале, Советот го усвои предложениот дневен ред за работа на деветата 

седница на Советот на Општина Берово со дополнувањата. 

 

 1.Усвојување на Записникот од 8-та седница на Советот на Општина Берово 

 

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

јави Советникот Драган Мустачки и рече  на страна 10-точка 23 од Записникот од 8-та Седница на 

Совет на Општина Берово, првата реченица е контрадикторна на тоа што советникот го кажал, 

напротив кажав дека навреме ми е одговорено согласно рокот во Деловникот, па барам да се 

избриша НЕ, заврши советникот Мустачки.  

 

Бидејќи друг не се јави за збор, Претседателот ја затвори расправата по првата точка од 

дневниот ред и Записникот од 8-та седница на Советот на Општината заедно со забелешките од 

советникот Драган Мустачки го даде на гласање.  

 

Со 15 гласови ЗА, ниту еден ПРОТИВ, нема ВОЗДРЖАНИ, нема советници кои не гласале 

Советот го усвои Записникот. 

 

 2. К1 – Квартален Извештај за извршување на Буџетот на општината за прв квартал 

2018 година 

 

 Претседателот Матеничарски отвори расправа. За збор се јави претседателот на 

Комисијата за финансирање, буџет и ЛЕР Гоце Ружински и рече дека забележително е дека во К1 

од планираното ¼ е реализирано, а најмалку приберени приходи има во 711 и во 733, односно има 

мала реализација од продажба на  земјиште, додека во делот на расходи е солидно.  

 

Збор зеде Градоначалникот кој објасни дека најголемиот број од приберени средства кои 

се прибираат на ниво на ставка  718 140 – такси за користење или дозволи за вршење на дејност се 

однесуваат на предвдените средства за надомест за одржување на јавна чистота чија проекција 

изнесува 2.150.000,00 денари, а приберени се помалку средства поради неисполнување на 

обврската на ЈПКР “Услуга” Берово за уплата на средствата за јавна чистота. 

 

Претседателот ја затвори расправата и втората точка од дневниот ред ја даде на гласање.  

 

Со 15 гласа ЗА, нема ПРОТИВ, нема ВОЗДРЖАНИ, нема советници кои не гласале 

втората точка од дневниот ред К1-Квартален извештај за извршување на буџетот на општината за 

прв квартал 2018 година е усвоена. 

 

 

 3.К2 – Квартален извештај за достасани обврски на општината за прв квартал 2018 

година 

 

 Претседателот отвори расправа. Претседателот на Комисијата за финансирање, буџет и 

ЛЕР Гоце Ружински рече дека на состанокот на Комисијата највеќе се задржале на обврските 

спрема Пелагонија и истите ги коментирале.Другото е во ред-заврши истиот. 

 

Бидејќи друг не се јави за збор Претседателот ја затвори расправата по третата точка од 

дневниот ред и истата ја даде на гласање. 

 

 Со 15 гласа ЗА, нема ПРОТИВ, нема ВОЗДРЖАНИ, нема советници кои не гласале К2-

Кварталниот извештај за достасани обврски на Општината за прв квартал 2018 година едногласно 

е усвоен. 

 

 



 4.К3 – Квартален извештај за задолжување на општината за прв квартал 2018 година 

 

 Претседателот на Советот отвори расправа.За збор се јави Претседателот на Комисијата за 

финансирање, буџет и ЛЕР Гоце Ружински и рече дека заклучок од состанокот на Комисијата е 

дека реализацијата е согласно предвидената динамика. Друг не се јави за збор. 

 

Претседателот ја затвори расправата и четвртата точка од дневниот ред ја даде на гласање.  

 

Со 15 гласа ЗА, нема ПРОТИВ, нема ВОЗДРЖАНИ, нема советници кои не гласале К3-

Кварталниот извештај за задолжување на општината за прв квартал 2018 година едногласно е 

усвоен.  

 

 5.Ребаланс на Буџет на Општина Берово за 2018 година 

 

 Претседателот Матеничарски отвори расправа. За збор се јави Претседателот на 

комисијата за финансирање, буџет и ЛЕР Гоце Ружински кој рече дека нема забелешки за истиоти 

дека е видливо дека најголеми промени има во дотациите кои се должат на останато салдо од 2016 

и 2017 година, а се префрлаат во 2018 година. Други промени не се видливи освен префрлањето на 

средства од ставка на ставка-заврши Ружински. 

 

За збор се јави Градоначалникот Звонко Пекевски кој рече дека основна цел за ребаланс на 

буџетот е заради огромното салдо на сметка дотации кои се пренесуваат од претходните две 

години.Сретствата се однесуваат на единките корисници кои треба да ги стимулираме бидејќи сега 

е период на училишен одмор кога треба да се преземаат активности за реконструкција. Причините 

за  лошото финансиското работење во 2016 и 2017 несакам да ги коментирам, но тие средства 

буџетските корисници треба да ги вметнат во своите програми и да ги потрошат согласно нивните 

потреби и тоа е главната цел на ребаланскот-заврши Градоначалникот. 

 

Збор зеде советникот Драган Мустачки и рече дека ребалансот на буџетот е на штета на 

граѓаните. Во посебниот дел ставката патни и дневни трошоци на градоначалникот како и на 

општинска администрација е зголемена, за кое нешто СДСМ беше против во претходните 

мандати.Во категоријата поттикнување  и развој на туризмот и изградба на комерцијални објекти 

нема промени, урбанистичко планирање , јавно осветлување и изградба на јавно осветлување има 

намалување.Зголемување нема и во ставките за јавна чистота, одржување на локални патишта, 

изградба на системи за водоснабдување. Дали тоа значи дека општината нема да води грижа за тие 

области на функционирање наспроти пак зголемување на средствата во Дом за стари лица каде 

најверојатно се планираат нови вработувања - заврши советникот Мустачки. 

Збор зеде претседателот Јован Матеничарски и рече дека очекувал конкретни предлози-

амандмани за дополнување на буџетот по ставки со конкретни бројки кои секако предлагачот ќе ги 

разгледал. 

Во својата дискусија Градоначалникот рече дека ништо од сето кажано не е на штета на 

граѓаните.Напротив, истакна тој, новите 26.000.000,00 денари ќе бидат во функција на единките 

корисници. Бројките и фактите се аргументирани и тука нема лаги и манипулации.Во ставката 

патни и дневни трошоци се води постапка за евентуална злоупотреба во претходните години и има 

голема сума на средства кои сеуште не се исплатени. Нема ништо да биде надвор од законот, а на 

крајот на годината ќе се види колку и за што е потрошено, бидејќи ставката се однесува за 

потребите на вработените. Предходно е вршена селективна исплата на патни и дневни трошоци, 

вклучително и на дневниците на советниците.Зголемувањето на ставката е за потребите на 

општинската администрациј, а не за градоначалникот.Средствата потрошени за Градоначалникот 

ќе бидат јавно објавени. Што се однесува до програмите каде нема зголемување не значи дека 

нема да се работи. Напротив, јавните набавки се во тек, а  во делот за улично осветлување-

проекцијата за струја е зголемена и се трудиме да ја одржиме.Ќе се стават и нови кантелабри за да 

се реализира таа инвестициона ставка.Свесен сум дека сите проектирани вредности општина 

Берово нема да може 100% да ги реализира. Целокупната наша енергија ќе ја насочиме кон 

подобрување на квалитетот на живот во Општината за кое нешто очекувам и Ваши конкретни 



предлози. Што се однесува до нови вработувања во Домот за стари одговорно тврдам дека нема да 

има туку промените се однесуваат за усогласување на платите на вече вработените, заврши 

градоначалникот Пекевски. 

 

Збор зеде Татјанка Муртовска – Советник одговорен сметководител која го надополни 

Градоначалникот и предложи во ставката 482-други градежни работи да се додадат 40.000,00 

денари за надзор,кои пак ке се одземат,односно намалат од 483-купување на мебел. 

 

Збор повторно побара советникот Драган Мустачки кој рече дека како советничка група 

остануваат на ставот и нема да го подржат ребалансот на буџетот  и нема да поднесуваат 

амандмани, а за во иднина ке изградат став по однос на амандманите. 

 

Бидејќи друг не се јави за збор Претседателот ја затвори расправата по ребалансот на 

буџетот и точката од дневниот ред заедно со предлогот од Татјанка Муртовска 40.000,00 денари да 

се додадат на ставката 483 го даде на гласање.  

 

Со 9 гласови ЗА, 6 ПРОТИВ, нема ВОЗДРЖАНИ, нема советници кои не гласале 

Ребалансот на буџетот за 2018 година е усвоен. 

 

 6. Одлука за давање на недвижна ствар во закуп и одржување (Објект Дом на 

култура во Берово 

 

 Претседателот Матеничарски отвори расправа.Бидејќи никој не се јави за збор тој ја 

затвори расправата и точката од дневниот ред ја даде на гласање. 

 

Со 15 гласови ЗА, нема ПРОТИВ, нема ВОЗДРЖАНИ, нема советници кои не гласале 

Советот ја усвои шестата точка од дневниот ред. 

 

 7. Одлука за давање на недвижна ствар во закуп и одржување-Берово (објект 

Бизнис Инкубатор во Берово) 

 

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

збор тој ја затвори расправата и точката  ја даде на гласање. 

Со 15 гласови ЗА, нема ПРОТИВ, нема ВОЗДРЖАНИ, нема советници кои не гласале 

Советот јадонесе Одлуката за давање на недвижна ствар во закуп и одржување-Берово (објект 

Бизнис Инкубатор во Берово). 

 

 

 8. Одлука за давање на недвижна ствар во закуп и одржување-Берово (објект 

Бизнис Инкубатор во Берово) 

 

 Претседателот Матеничарски отвори расправа. Бидејќи никој не се јави за збор тој ја 

затвори расправата и точката од дневниот ред ја даде на гласање. 

 

Со 15 гласови ЗА, нема ПРОТИВ, нема ВОЗДРЖАНИ, нема советници кои не гласале 

Советот ја усвои осмата точка од дневниот ред. 

 

 

 9. О Д Л У К А за давање на недвижна ствар во закуп и одржување Берово (соба 1-

сегашен инспекторат) 

 

 Претседателот  Јован Матеничарски отвори расправа. Бидејќи никој не се јави за збор тој ја 

затвори расправата и точката од дневниот ред ја даде на гласање. 

 



Со 15 гласови ЗА, нема ПРОТИВ, нема ВОЗДРЖАНИ, нема советници кои не гласале 

Советот ја усвои деветата точка од дневниот ред. 

 

 

 10. О Д Л У К А за давање на недвижна ствар во закуп и одржување Берово(соба 4 – 

сегашен Секјуриком) 

 

 Отворена е расправа по десетата точка од дневниот ред. Бидејќи никој не се јави за збор 

претседателот Матеничарски ја затвори расправата и точката од дневниот ред ја даде на гласање. 

 

Со 15 гласови ЗА, нема ПРОТИВ, нема ВОЗДРЖАНИ, нема советници кои не гласале 

Советот ја донесе Одлуката за давање на недвижна ствар во закуп и одување Берово ја усвои  

точката од дневниот ред. 

 

 

 11. О Д Л У К А за давање на недвижна ствар во закуп и одржување Берово ( 

с.Будинарци) 

 

 Претседателот Матеничарски отвори расправа. Бидејќи никој не се јави за збор тој ја 

затвори расправата и точката од дневниот ред ја даде на гласање. 

 

Со 15 гласови ЗА, нема ПРОТИВ, нема ВОЗДРЖАНИ, нема советници кои не гласале 

Советот ја усвои единаесетата точка од дневниот ред. 

 

        12.  Извештај од Комисијата за финансирање и буџет врска објавен повик за

 финансирање на активности на здруженија на граѓани и фондации од Буџетот на 

Општина Берово за 2018 година; 

 

Претседателот  отвори расправа по точката од дневниот ред. За збор се јави претседателот 

на Комисијата Гоце Ружински кој рече дека Извештајот е во согласност со  планираното, а 

советничката Славица Фурнаџиска истакна дека се одржани 3-4 состаноци, а Извештајот го следи 

текот на проектите. Од 6 поднесени проекти, 5 одговараат на условите. 

 

Бидејќи никој друг не се јави за збор тој ја затвори расправата и точката  ја даде на 

гласање. 

 

Со 15 гласови ЗА, нема ПРОТИВ, нема ВОЗДРЖАНИ, нема советници кои не гласале 

Советот го усвои Извештајот.  

 

  

 13. Програма за чистење на наноси и свлечишта на локални патишта и улици на 

територијата на Општина Берово за 2018 година 

 

Претседателот на Советот отвори расправа.Бидејќи никој не се јави за збор тој  ја затвори 

расправата и Програмата за чистење на наноси и свлечишта на локални патишта и улици на 

територијата на општина Берово за 2018 година ја даде на гласање. 

Со 15 гласови ЗА, ниту еден ПРОТИВ, нема ВОЗДРЖАНИ, нема советници кои не 

гласале,Советот ја усвои тринаесетата точка од дневниот ред. 

 

 14.  О Д Л У К А за прифаќање на имицијатива за отпочнување на постапка за 

изработка на локална урбанистичка планска документација за Стопански комплекс за 

преработка на дрво,на КП 5294/3,КО Берово вон-град  
 



 Претседателот на Советот отвори расправа.Бидејќи никој не се јави за збор тој 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,Советот ја усвои четиринаесетата точка од дневниот ред. 

 

 

15.  Барања од институции и граѓани 

  

1. Барање од Д-р Валентина Јованова 

Советот на Општина Берово на 9-тата Седница на Совет која се одржа на ден 29.05.2018 

година, го разгледа Барањето на Д-р Валентина Јованова примено под бр. 09-1535/1 од 04.05.2018 

година. Советото утврди дека согласно член 36 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа, 

Советот одлучува за начинот на располагање со сопственоста на општината. Со цел да се излезе во 

пресрет во однос на Барањето, од страна на стручните служби во Општина Берово извршен е увид 

на лице место на објектот и констатирано е дека објектот не ги исполнува техничко – градежните 

услови за нормано функционирање на истиот.Советот на Општина Берово донесе Заклучок дека не 

смее да преземе ризик да преотстапи објект кој претставува ризик и опасност за човечките животи, 

а во моментот Општината не располага со општински објекти кои се соодветни и би одговориле на 

потребите на барателот. 

  

2.  Барање од Младинска Иницијатива “ЗА ПОЗЕЛЕНА И ПОУБАВА МАКЕДОНИЈА 

Советот на Општина Берово на 9-тата Седница на Совет која се одржа на ден 29.05.2018 

година, го разгледа  Барањето на Младинска Иницијатива “ЗА ПОЗЕЛЕНА И ПОУБАВА 

МАКЕДОНИЈА примено под бр.09-1663/1 од 16.05.2018 година и ја поздрави  Младинската 

иницијатива. Советот на Општина Берово преку Градоначалникот на Општината е подготвен да 

помогне во делот за превоз, односно преотстапување на општинскиот автобус за превоз на лица на 

денот кој ќе биде определен за активноста. Меѓутоа за делот определување на еден таков 

календарски ден како и организирање на потребните садници, Советот донесе Заклучок да 

доставите иницијатива до директорот на ЈП Македонски Шуми -  “Малешево” Берово и во 

координација со директорот на ОСУ “Ацо Русковски” Берово, како и во соработка со другите 

директори на основните училишта во општината да се преземат потребните активности за набавка 

на садници, како и целокупна организација на активноста. 

3. Барање од ПИНГ ПОНГАРСКИ КЛУБ БЕРОВО 

Советот на Општина Берово на 9-тата Седница на Совет која се одржа на ден 29.05.2018 

година, го разгледа Барањето на ПИНГ ПОНГАРСКИ КЛУБ БЕРОВО примено под бр. 09-

1672/1 од 17.05.2018 година. Согласно член 36 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа, 

Советот одлучува за начинот на располагање со сопственоста на општината, а не и на единките 

корисници. Од тие причини Советот донесе Заклучок дека истиот нема надлежности по однос на 

Барањето и истото е потребно да го доставите до ОСУ “Ацо Русковски” Берово како сопственик 

на објектот, за запознавање и понатамошно постапување. 

 

 

 



16.Советнички иницијативи и прашања 

 

1.Советничко прашање од советникот Емилија Пачемска 

 

1.1.Дали има контрола колку кучиња се носат и враќаат од економскиот оператор,бидејќи 

сметам дека истото се одвива неконтролирано? 

 

Градоначалникот: Состојбата е алармантна, но економскиот оператор е солиден и 

постапува во согласност со законот.Кучињата кои се болни се еутанизираат, а останатите се 

кастрираат и одбележани се враќаат.Има и надзор од Здружението на граѓани за заштита на 

животните. И тие сметаат дека операторот е солиден и постапува во согласност со законот. 

 

1.2. Дали може да се дозволи на локалните ветеринари да вршат вакцинирање и кастрација 

на кучињата скитници, а не на шинтерска служба од друг град? 

 

Градоначалникот: Согласно позитивните законски прописи, во моментот на територијата 

на општина Берово нема регистрирана шинтерска слуба која ги поседува соодветните дозволи и 

лиценци за да може да врши заловување и третирање на кучиња скиници.  

 

2.Советничка иницијатива од советникот Емилија Пачемска 

 

2.1. Да се преземат соодветни мерки и да се задолжи ЈПКР “Услуга” Берово да се исчисти 

и искоси патеката за пешаци на Беровско Езеро. 

 

2.2. Да се преземат соодветни мерки и да се задолжи ЈПКР “Услуга” Беровода се исчисти и 

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

мост. 

 

 Дневниот ред беше исцрпан, а со тоа и седницата беше затворена.Седницата заврши во 11 

часот и 20 минути. 

 

 

Усвоен под: 

Бр.09-2338 /1 

16.07.2018 год. 

 

 

 

 

                                                                                                         Претседател на Советот, 

                                                        Јован Матеничарски 

                                              _____________________________ 

                                                          М.П.                                                (потпис)                                    

 

 

  

 


