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 З А П И С Н И К 

 Од  25-тата  редовна седница на Советот на Општина Берово одржана на ден 

6.11.2019 година во салата за состаноци на Општина Берово со почеток во 9:05 часот. 

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

Јован Матеничарски. 

 Од вкупно 15 Советници на седницата присуствуваа 15 Советници и тоа: Јован 

Матеничарски, Славица Фурнаџиска, Предраг Монев, Драган Мустачки, Гоце Ружински, 

Даниела Кржовска, Благица Русковска, Фахрудин Мустафов,  Емилија Пачемска, Јован 

Ковачовски, Герасим Гриовски, Горан Фидански Влатко Буровски и Александар Чамовски и  

Јованка Василевска Петрушева.  

 На седницата присуствуваа Градоначалникот на Општина Берово, Звонко Пекевски 

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

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

во Одделение за јавни дејности  Биљана Каламадевска.  

 Претседателот на Совет на Општина Берово, Јован Матеничарски,  за работа на 25-та 

Седница на Совет го предложи следниот: 

 

ПРЕДЛОГ ДНЕВЕН РЕД 

1. Усвојување на Записник од 24-тата Седница на Совет на Општина Берово; 

2. Измени и дополнувања на Буџетот на Општина Берово за 2019 година; 

3. Квартален извештај за извршување на буџетот на општина Берово, Образец К1 за трет 

квартал; 

4. Квартален извештај за достасани ненамирени обврски на општината, Образец К2 за 

трет квартал; 

5. Квартален извештај за задолжување на општината,  Образец К3 за трет квартал; 

6. Предлог Одлука за измена на Одлуката за сопствено учество и одобрување на 

финансиски средства на Општина Берово во реализација на проектот “Реконструкција 

на улици во с.Русиново” – Општина Берово; 

7. Предлог О Д Л У К А за сопствено учество и одобрување на финансиски средства на 

Општина Берово за реализација на проектот „Реконструкција на водоводна линија и дел 

од секундарна водоводна мрежа во туристичка населба Беровско езеро во Берово“; 

8. Предлог О Д Л У К А  за утврдување на приоритет за аплицирање на Проектот на UNDP и 

Шведската Агенција за меѓународен развој (СИДА) “Градење на општинските 

капацитети за имплементација на проекти” ; 

9. Предлог Одлука за прифаќање на донација – 56 (педесет и шест) преносни компјутери 

(лаптопи); 

10. Предлог О Д Л У К А за престанок и давање на времено користење без надомест на 

движни ствари – 56 (педесет и шест) преносни компјутери (лаптопи); 

11. Измена и дополнување на Програмата за активностите на Општина Берово во областа 

на социјална заштита во 2019 година; 
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12. Предлог –Програма за работа на ТППЕ Берово за 2020 година; 

13. Предлог Одлука за донесување на ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ЛОКАЛЕН РАЗВОЈ НА 

OПШТИНА БЕРОВО 2019 – 2022 година;  

14. Предлог Oдлука за времен престанок со работа на ПУ с.Мачево при ООУ “Дедо Иљо 

Малешевски” Берово; 

15. Програма за изведување на екскурзија за учениците од III (трето)одделение, при ООУ 

“Дедо Иљо Малешевски” Берово; 

16. Програма за изведување на екскурзија за учениците од VI (шесто)одделение, при ООУ 

“Дедо Иљо Малешевски” Берово; 

17. Програма за изведување на екскурзија за учениците од IX (девето)одделение, при ООУ 

“Дедо Иљо Малешевски” Берово; 

18. Измени и дополнување на Годишен план за вработување за 2019 година на ОЈУСЗСЛ д-р 

,,Иван Влашки”- Берово; 

19. Предлог Одлука за давање на согласност на Статут на ОЈУСЗСЛ д-р ,,Иван Влашки”- 

Берово; 

20. Р Е Ш Е Н И Е за разрешување и именување на член на Управниот одбор на Општинска 

јавна установа за социјална заштита на стари лица “Д-Р ИВАН ВЛАШКИ” Берово; 

21. Полугодишен Извештај за работа на ЈПКР “Услуга” Берово за 2019 година; 

22. Шестмесечен Финансиски Извештај за работа на ЈПКР “Услуга” Берово; 

23. Извештај за работа на ПС од ОН - Берово; 

24. Барања од институции и граѓани; 

25. Советнички иницијативи и прашања. 

За збор се јави Градоначалникот, кој  предложи проширување на дневниот ред за следниве 

точки : 

Како точка со реден број  

24. Предлог О Д Л У К А за сопствено учество на Општина Берово во реализација на 

проектот „Заедницата за граѓаните” - Општина Берово; 

25.Предлог О Д Л У К А за давање во сопственост и владение на движна ствар -патничко 

моторно возило Фолксваген Голф на ОЈУДГ “23 Август” Берово; 

 

и точките 24 и 25  да бидат поместени: 

Како точка со реден број.  

26. Барања од институции и граѓани; и  

27. Советнички иницијативи и прашања. 

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

дневниот ред, предложено од Градоначалникот и со 15 гласа ЗА, НЕМА Советници кои 

гласале ПРОТИВ, нема воздржани Советници е усвоен предлогот на Градоначалникот за 
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проширување на дневниот ред. Потоа го стави на гласање целокупниот дневен ред и со 15 

гласа ЗА, НЕМА Советници кои гласале ПРОТИВ, нема ВОЗДРЖАНИ Советници, за работа 

на 25-тата Седница на Совет на Општина Берово е усвоен следниот : 

Дневен ред  

1. Усвојување на Записник од 24-тата Седница на Совет на Општина Берово; 

2. Измени и дополнувања на Буџетот на Општина Берово за 2019 година; 

3. Квартален извештај за извршување на буџетот на општина Берово, Образец К1 за трет 

квартал; 

4. Квартален извештај за достасани ненамирени обврски на општината, Образец К2 за 

трет квартал; 

5. Квартален извештај за задолжување на општината,  Образец К3 за трет квартал; 

6. Предлог Одлука за измена на Одлуката за сопствено учество и одобрување на 

финансиски средства на Општина Берово во реализација на проектот “Реконструкција 

на улици во с.Русиново” – Општина Берово; 

7. Предлог О Д Л У К А за сопствено учество и одобрување на финансиски средства на 

Општина Берово за реализација на проектот „Реконструкција на водоводна линија и дел 

од секундарна водоводна мрежа во туристичка населба Беровско езеро во Берово“; 

8. Предлог О Д Л У К А  за утврдување на приоритет за аплицирање на Проектот на UNDP и 

Шведската Агенција за меѓународен развој (СИДА) “Градење на општинските 

капацитети за имплементација на проекти” ; 

9. Предлог Одлука за прифаќање на донација – 56 (педесет и шест) преносни компјутери 

(лаптопи); 

10. Предлог О Д Л У К А за престанок и давање на времено користење без надомест на 

движни ствари – 56 (педесет и шест) преносни компјутери (лаптопи); 

11. Измена и дополнување на Програмата за активностите на Општина Берово во областа 

на социјална заштита во 2019 година; 

12. Предлог –Програма за работа на ТППЕ Берово за 2020 година; 

13. Предлог Одлука за донесување на ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ЛОКАЛЕН РАЗВОЈ НА 

OПШТИНА БЕРОВО 2019 – 2022 година;  

14. Предлог Oдлука за времен престанок со работа на ПУ с.Мачево при ООУ “Дедо Иљо 

Малешевски” Берово; 

15. Програма за изведување на екскурзија за учениците од III (трето)одделение, при ООУ 

“Дедо Иљо Малешевски” Берово; 

16. Програма за изведување на екскурзија за учениците од VI (шесто)одделение, при ООУ 

“Дедо Иљо Малешевски” Берово; 

17. Програма за изведување на екскурзија за учениците од IX (девето)одделение, при ООУ 

“Дедо Иљо Малешевски” Берово; 

18. Измени и дополнување на Годишен план за вработување за 2019 година на ОЈУСЗСЛ д-р 

,,Иван Влашки”- Берово; 

19. Предлог Одлука за давање на согласност на Статут на ОЈУСЗСЛ д-р ,,Иван Влашки”- 

Берово; 

20. Р Е Ш Е Н И Е за разрешување и именување на член на Управниот одбор на Општинска 

јавна установа за социјална заштита на стари лица “Д-Р ИВАН ВЛАШКИ” Берово; 

21. Полугодишен Извештај за работа на ЈПКР “Услуга” Берово за 2019 година; 
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22. Шестмесечен Финансиски Извештај за работа на ЈПКР “Услуга” Берово; 

23. Извештај за работа на ПС од ОН - Берово; 

24. Предлог О Д Л У К А за сопствено учество на Општина Берово во реализација на 

проектот „Заедницата за граѓаните” - Општина Берово; 

25. Предлог О Д Л У К А за давање во сопственост и владение на движна ствар -патничко 

моторно возило Фолксваген Голф на ОЈУДГ “23 Август” Берово; 

26. Барања од институции и граѓани; 

27. Советнички иницијативи и прашања. 

 

1. Усвојување на Записник од 24-тата Седница на Совет на Општина Берово; 

 

 Претседателот на Совет, Јован Матеничарски, отвори дискусија по предложената 

точка на дневен ред. Никој не се јави за дискусија. Претседателот ја стави на гласање 

предложената точка и со 15 гласа ЗА, НЕМА Советници кои гласала ПРОТИВ, НЕМА 

воздржани Советници е усвоен Записник од 24-тата Седница на Совет на Општина 

Берово.  

 

2. Измени и дополнувања на Буџетот на Општина Берово за 2019 година; 

 

 Претседателот отвори расправа по предложената точка. Претседателот на 

комисијата за финансирање, буџет и ЛЕР истакна дека е одржана комисија, разгледани 

се измените и комисијата нема забелешки. Пристапено е кон гласање и со 9 гласа ЗА, 

НЕМА Советници кои гласале ПРОТИВ, 6 воздржани Советници, се усвоени Измени и 

дополнувања на Буџетот на Општина Берово за 2019 година.  

 

3. Квартален извештај за извршување на буџетот на општина Берово, 

Образец К1 за трет квартал; 

  

 Претседателот на Совет отвори расправа по предложената точка. Претседателот 

на комисијата за финансирање, буџет и ЛЕР истакна дека е одржана комисија, 

разгледани се кварталните извештаи и нема забелешки. Советникот Драган Мустачки 

предложи расправата да се води за трите квартални извештаи. Пристапено е кон 

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

Советници е усвоен Квартален извештај за извршување на буџетот на општина Берово, 

Образец К1 за трет квартал.  

 

4. Квартален извештај за достасани ненамирени обврски на општината, 

Образец К2 за трет квартал; 

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

за дискусија. Пристапено е кон гласање  и со 15 гласа ЗА, НЕМА Советници кои гласале 

ПРОТИВ, НЕМА воздржани Советници е усвоен Квартален извештај за достасани 

ненамирени обврски на општината, Образец К2 за трет квартал.  

 

5. Квартален извештај за задолжување на општината,  Образец К3 за трет 

квартал; 
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 Претседателот на Совет отвори расправа по предложената точка. Никој не се јави 

за дискусија. Пристапено е кон гласање  и со 15 гласа ЗА, НЕМА Советници кои гласале 

ПРОТИВ, НЕМА воздржани Советници е усвоен Квартален извештај за задолжување 

на општината,  Образец К3 за трет квартал.  

 

6. Предлог Одлука за измена на Одлуката за сопствено учество и одобрување 

на финансиски средства на Општина Берово во реализација на проектот 

“Реконструкција на улици во с.Русиново” – Општина Берово; 

 

 Претседателот на Совет отвори дискусија по предложената точка на дневен ред. 

За збор се јави Градоначалникот, кој објасни дека одлука за учество е донесена, меѓутоа 

тендерот бил неуспешен од причина што понудената цена била повисока. 

Градоначалникот се обраќа кон Советниците барајќи поддршка во зависност од 

понудената цена на тендерот, разликата да ја доплати Општина Берово. За збор се јавува 

советникот Влатко Буровски, кој прашува дали се работи за цела  улица. На ова 

Градоначалникот му одговара  дека по завршувањето на Сецницата, кај службите може 

да го погледне проектот.  . Пристапено е кон гласање  и со 15 гласа ЗА, НЕМА 

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

измена на Одлуката за сопствено учество и одобрување на финансиски средства на 

Општина Берово во реализација на проектот “Реконструкција на улици во с.Русиново” – 

Општина Берово.  

 

7. Предлог О Д Л У К А за сопствено учество и одобрување на финансиски 

средства на Општина Берово за реализација на проектот „Реконструкција на 

водоводна линија и дел од секундарна водоводна мрежа во туристичка населба 

Беровско езеро во Берово“; 

 

 Претседателот на Совет отвори дискусија по предложената точка на дневен ред. 

За збор се јави Градоначалникот, кој објасни дека од средствата предвидени за водовод 

во с. Двориште преку европска банка за обнова и развој остануваат и се предвидени  за 

главна водоводна линија од новоизградениот резервоар до резервоарот во близина на 

хотелскиот комплекс Аурора и секундарна мрежа со 6 краци и дополнителни објекти од 

хидрантска мрежа за приклучување на викендиците и другите комерцијални објекти и 

за сите да има питка вода за пиење и во квалитет и во квантитет. За збор се јавува 

Советничката Емилија Пачемска која истакнува дека тоа би било добро да се прави пред 

правењето на патот. На ова одговара Градоначалникот, дека инсталација е направена да 

може патот да не се прекопува и тоа било една од обврските на Жикол. Пристапено е 

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

воздржани Советници е усвоена О Д Л У К А за сопствено учество и одобрување на 

финансиски средства на Општина Берово за реализација на проектот „Реконструкција 

на водоводна линија и дел од секундарна водоводна мрежа во туристичка населба 

Беровско езеро во Берово.  
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8. Предлог О Д Л У К А  за утврдување на приоритет за аплицирање на 

Проектот на UNDP и Шведската Агенција за меѓународен развој (СИДА) “Градење 

на општинските капацитети за имплементација на проекти” ; 

 

 Претседателот на Совет отвори дискусија по предложената точка на дневен ред. 

За збор се јави Градоначалникот, кој објасни дека се работи за изработка на голем 

проект за кој  службите при Општина Берово понудиле да се изработи проект за старата 

кино сала и е потребно да се донесе одлука за утрврдување на приоритет за да може да 

се аплицира. Пристапено е кон гласање  и со 15 гласа ЗА, НЕМА Советници кои гласале 

ПРОТИВ, НЕМА воздржани Советници е усвоена О Д Л У К А  за утврдување на 

приоритет за аплицирање на Проектот на UNDP и Шведската Агенција за меѓународен 

развој (СИДА) “Градење на општинските капацитети за имплементација на проекти.  

 

9. Предлог Одлука за прифаќање на донација – 56 (педесет и шест) преносни 

компјутери (лаптопи); 

 

 Претседателот на Совет отвори дискусија по предложената точка на дневен ред. 

За збор се јави Градоначалникот, кој истакнува дека од страна на наш сограѓанин Дамјан 

Карпузовски се донирани 56 лаптопи и е потребна одлука на Совет за да се прифати 

донацијата. За збор се јави Советничката Емилија Пачемска, која истакнува дека би било 

добро да се доделат лаптопи за потребите на ОСУ,,Ацо Русковски”, од причина што има 

многу ученици кои се запишуваат на факултет по информатика. Претседателот на Совет 

потенцира во објавата за лаптопите да се истакне јавна благодарност до донаторот. 

Пристапено е кон гласање  и со 15 гласа ЗА, НЕМА Советници кои гласале ПРОТИВ, 

НЕМА воздржани Советници е усвоена Одлука за прифаќање на донација – 56 (педесет 

и шест) преносни компјутери (лаптопи).  

 

10. Предлог О Д Л У К А за престанок и давање на времено користење без 

надомест на движни ствари – 56 (педесет и шест) преносни компјутери 

(лаптопи); 

 Претседателот на Совет отвори дискусија по предложената точка на дневен ред. 

Никој не се јави за збор. Пристапено е кон гласање  и со 15 гласа ЗА, НЕМА Советници 

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

и давање на времено користење без надомест на движни ствари – 56 (педесет и шест) 

преносни компјутери (лаптопи).  

 

11. Измена и дополнување на Програмата за активностите на Општина 

Берово во областа на социјална заштита во 2019 година; 

 

 Претседателот на Совет отвори дискусија по предложената точка на дневен ред. 

Соработникот во одделението за јавни дејности Биљана Каламадевска појаснува дека по 

повикот за субвенционирање  на комунални услуги на социјално загрозени семејства, 

немало интерес и се пријавиле 7 семејства, за кои Општина Берово има обврска да 

исплаќа по не повеќе од 2000,00 месечно. Од друга страна непредвидените пожари во с. 

Русиново створиле големи трошоци од делот за финансиска помош на настрадани од 
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елементарни непогоди. И измената се однесува на скратување 30.000,00 денари од 

субвенционирање на трошоци за комунални услуги и префрлање на истите на ставката 

на финансиска поддршка на социјално ранливи категории и настрадани во елементарни 

непогоди. Претседателот предлага истите да бидат во износ од 100.000,00 денари 

наместо 30.000,00 ако програмата дозволува. Каламадевска истакнува дека програмата 

дозволува.  Сите се согласуваат со предлогот на претседателот.  Пристапено е кон 

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

Советници е усвоена Измена и дополнување на Програмата за активностите на 

Општина Берово во областа на социјална заштита во 2019 година.  

 

12. Предлог –Програма за работа на ТППЕ Берово за 2020 година; 

 

 Претседателот на Совет отвори дискусија по предложената точка на дневен ред. 

За збор се јави Советничката Славица Фурнаџиска која истакнува дака голем дел од 

ставката од 1.200.00,00 денари се согласно нов правилник. Градоначалникот истакнува 

дека средствата во програмата се предвидени преамбициозно и смета дека треба 

програмата да се преработи и да финансиските средства реално да се предвидуваат. На 

ова Претседателот на Совет предлага да се  врати програмата на доработка. Така 

Предолог програмата е дадена на гласање и со 15 гласа ПРОТИВ, Нема Советници кои 

гласале ЗА, Нема воздржани Советници  не е усвоена Предлог –Програма за работа на 

ТППЕ Берово за 2020 година.  

 

13. Предлог Одлука за донесување на ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ЛОКАЛЕН РАЗВОЈ НА 

OПШТИНА БЕРОВО 2019 – 2022 година;  

 

  

 Претседателот на Совет отвори дискусија по предложената точка на дневен ред. 

Никој не се јави за збор, пристепено е кон гласање и со 15 гласа ЗА, НЕМА Советници 

кои гласале ПРОТИВ, НЕМА воздржани Советници е усвоен ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА 

ЛОКАЛЕН РАЗВОЈ НА OПШТИНА БЕРОВО 2019 – 2022 година.  

 

14. Предлог Oдлука за времен престанок со работа на ПУ с.Мачево при ООУ “Дедо 

Иљо Малешевски” Берово; 

 

 Претседателот на Совет отвори дискусија по предложената точка на дневен ред. 

При отварањето на дискусијата самиот истакнува дека одлуката не е добра ама нема 

друг избор. Пристапено е кон гласање и со 14 гласа ЗА, НЕМА Советници кои гласале 

ПРОТИВ, НЕМА воздржани Советници, отсутна од гласање е Советничката Славица 

Фурнаџиска е усвоена Oдлука за времен престанок со работа на ПУ с.Мачево при ООУ 

“Дедо Иљо Малешевски” Берово.  

 

15. Програма за изведување на екскурзија за учениците од III (трето)одделение, 

при ООУ “Дедо Иљо Малешевски” Берово; 
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 Претседателот на Совет отвори дискусија по предложената точка на дневен ред. 

Никој не се јави за збор, пристепено е кон гласање и со 14 гласа ЗА, НЕМА Советници 

кои гласале ПРОТИВ, НЕМА воздржани Советници, отсутна од гласање е 

Советничката Славица Фурнаџиска е усвоена Програма за изведување на екскурзија за 

учениците од III (трето)одделение, при ООУ “Дедо Иљо Малешевски” Берово.  

16. Програма за изведување на екскурзија за учениците од VI (шесто)одделение, 

при ООУ “Дедо Иљо Малешевски” Берово; 

 

 Претседателот на Совет отвори дискусија по предложената точка на дневен ред. 

Никој не се јави за збор, пристепено е кон гласање и со 14 гласа ЗА, НЕМА Советници 

кои гласале ПРОТИВ, НЕМА воздржани Советници, отсутна од гласање е 

Советничката Славица Фурнаџиска е усвоена Програма за изведување на екскурзија за 

учениците од VI (шесто)одделение, при ООУ “Дедо Иљо Малешевски” Берово.  

 

17. Програма за изведување на екскурзија за учениците од IX (девето)одделение, 

при ООУ “Дедо Иљо Малешевски” Берово; 

 

  

 Претседателот на Совет отвори дискусија по предложената точка на дневен ред. 

Никој не се јави за збор, пристепено е кон гласање и со 14 гласа ЗА, НЕМА Советници 

кои гласале ПРОТИВ, НЕМА воздржани Советници, отсутна од гласање е 

Советничката Славица Фурнаџиска е усвоена Програма за изведување на екскурзија за 

учениците од IX (девето)одделение, при ООУ “Дедо Иљо Малешевски” Берово.  

 

18. Измени и дополнување на Годишен план за вработување за 2019 година на 

ОЈУСЗСЛ д-р ,,Иван Влашки”- Берово; 

 

 Претседателот на Совет отвори дискусија по предложената точка на дневен ред. 

За збор се јави Советничката Јованка Василевска Петрушева, која истакнува дека 

измената се однесува на усогласување со новиот Закон за социјална заштита се 

променети шифрите.  Пристепено е кон гласање и со 14 гласа ЗА, НЕМА Советници кои 

гласале ПРОТИВ, НЕМА воздржани Советници, отсутен од гласање е советникот 

Горан Фидански се усвоени Измени и дополнување на Годишен план за вработување за 

2019 година на ОЈУСЗСЛ д-р ,,Иван Влашки”- Берово.  

 

19. Предлог Одлука за давање на согласност на Статут на ОЈУСЗСЛ д-р ,,Иван 

Влашки”- Берово; 

 

 Претседателот на Совет отвори дискусија по предложената точка на дневен ред. 

За збор се јави Советничката Славица Фурнаџиска, која истакнува дека и ова се однесува 

на усогласување со новиот Закон за социјална заштита и дека мора да се усогласи. 

Пристапено е кон гласање и со 15 гласа ЗА, НЕМА Советници кои гласале ПРОТИВ, 

НЕМА воздржани Советници е усвоена Одлука за давање на согласност на Статут на 

ОЈУСЗСЛ д-р ,,Иван Влашки”- Берово.  
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20. Р Е Ш Е Н И Е за разрешување и именување на член на Управниот одбор на 

Општинска јавна установа за социјална заштита на стари лица “Д-Р ИВАН 

ВЛАШКИ” Берово; 

 

 Претседателот на Совет отвори дискусија по предложената точка на дневен ред. 

За збор се јави Советничката Славица Фурнаџиска, која предлага на местото на Зоранчо 

Пуревски, нов член да биде Наташа Лапевска. За вработениот член како што истакуваат 

немаат координација. Следува 5 минутна пауза. По паузата останува предлогот Наташа 

Лапевска од советничката група на СДСМ а за член од вработените немаат предлог. 

Пристапено е кон гласање и со 9 гласа ЗА, НЕМА Советници кои гласале ПРОТИВ, 6 

ВОЗДРЖАНИ Советници, е усвоено Наташа Лапевска да биде член на управен одбор во 

Општинска јавна установа за социјална заштита на стари лица “Д-Р ИВАН ВЛАШКИ” 

Берово, наместо Зоранчо Пурески.  

 

21. Полугодишен Извештај за работа на ЈПКР “Услуга” Берово за 2019 година; 

 

 Претседателот на Совет отвори дискусија по предложената точка на дневен ред. 

Никој не се јави за дискусија. Пристапено е кон гласање и со  9 гласа ЗА, 6 Советници 

кои гласале ПРОТИВ, НЕМА ВОЗДРЖАНИ Советници, е усвоен Полугодишен Извештај 

за работа на ЈПКР “Услуга” Берово за 2019 година.  

 

22. Шестмесечен Финансиски Извештај за работа на ЈПКР “Услуга” Берово; 

 

 Претседателот на Совет отвори дискусија по предложената точка на дневен ред. 

Преседателот на комисијата за финансирање, Буџет и ЛЕР, Гоце Ружински, исткнува 

дека е разгледан извештајот на комисија и за прв пат извештајот е позитивен. На ова 

реплицира Советникот Предраг Монев, кој вели таман работа да не е во плус на толку 

субвенции и на зголемувањето на цената на водата. На ова Градоначалнико истакнува 

дека сите сме свесни дека за да може граѓаните да  почуствуваат подобрување на 

услугите, мора да се набавуваат возила, бидејќи претпријатието е ограничено и мора да 

се субвенционираат. За збор се јаува Советничката Емилија Пачемска, која упатува 

прашање кон Градоначалникот од кога администацијата од ЈПКР,,Услуга”, ќе биде 

префрлена во Бизнис инкубаторот, на што, Градоначалникот и одговара дека зависно од 

внатрешното уредување. Пристапено е кон гласање и со со  9 гласа ЗА, 6 Советници 

кои гласале ПРОТИВ, НЕМА ВОЗДРЖАНИ Советници, е усвоен Шестмесечен 

Финансиски Извештај за работа на ЈПКР “Услуга” Берово.  

 

23. Извештај за работа на ПС од ОН - Берово; 

 

 Претседателот на Совет отвори дискусија по предложената точка на дневен ред. 

Никој не се јави за збор, пристапено е кон гласање и со 15 гласа ЗА, НЕМА Советници 

кои гласале ПРОТИВ, НЕМА воздржани Советници е усвоен Извештај за работа на ПС 

од ОН – Берово.  
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24. Предлог О Д Л У К А за сопствено учество на Општина Берово во реализација 

на проектот „Заедницата за граѓаните” - Општина Берово; 

 

 Претседателот на Совет отвори дискусија по предложената точка на дневен ред. 

Никој не се јави за збор, пристапено е кон гласање и со 15 гласа ЗА, НЕМА Советници 

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

учество на Општина Берово во реализација на проектот „Заедницата за граѓаните” - 

Општина Берово.  

25. Предлог О Д Л У К А за давање во сопственост и владение на движна ствар -

патничко моторно возило Фолксваген Голф на ОЈУДГ “23 Август” Берово; 

 

 Претседателот на Совет отвори дискусија по предложената точка на дневен ред. 

Никој не се јави за збор, пристапено е кон гласање и со 15 гласа ЗА, НЕМА Советници 

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

сопственост и владение на движна ствар -патничко моторно возило Фолксваген Голф 

на ОЈУДГ “23 Август” Берово.  

 

26. Барања од институции и граѓани; 

 По стигнатото известување од  Управа за заштита на културното наследство при 

Министерството за култура, Советото донесе заклучок, Известувањето да се 

проследи до лицето барател Горан Кажлевски 

 По барање за пренамена на средства доделени со решение, од Шехерзада 

Арифовска, Советот донесе решение за доделување на средства од Буџетот на 

Општина Берово за 2019 година и тоа 6500,00 за покривање на комунални 

трошоци и 17 500 за покуќнина. 

 По барање на Васко Мамучевски за финансиска поддршка за учество на светско 

првенство во бодибилдинг, Советот  донесе решение за исплата на 30.000,00 

денари од Буџетот на Општина Берово за 2019 година.  

 По барање од ООУ ,,Дедо Иљо Малешевски” за користење на 1 возило за учество 

на ученици на натпревар во ПИНГ ПОНГ, советот донесе заклучок за превоз на 

истите да им биде обезбедено возило. 

 По барање од ПИНГ ПОНГАРСКИ КЛУБ  за користење на 1 возило за учество на 

ученици на натпревар во ПИНГ ПОНГ, советот донесе заклучок за превоз на 

истите да им биде обезбедено возило 

 По барање на Иван Мамучевски за финансиска поддршка за учество на Ѕвезде 

Гранда, Советот донесе решение за исплата на 10.000,00 денари од Буџетот на 

Општина Берово за 2019 година.  

 По барање на Кирил и Драган Воденски за финансиска поддршка за обнова на 

опожарена куќа , Советот донесе решение за исплата на 30.000,00 денари.  

 По барање на Тони Алексовски, за финансиска помош за лекување, Советот 

донесе решение за исплата на 30.000,00 денари.  

 По барање на ОФ РОАД 4Х4 ЦРН ПАНТЕР за финансиска поддршка на настан трка 

на теренски возила ,,Берово 2019”, Советот донесе решение за исплата на 

10.000,00 денари  

27. Советнички иницијативи и прашања. 
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 Разгледувајќи ја  комплената документација во врска со поднесена иницијатива 

за ослободуање на семејствата на бранителите, жители на Општина Берово од 

одредени даноци и такси и го донесе следниот: З А К Л У Ч О К  Согласно член 150, 

од Деловникот за работа на Советот на Општина Берово бр. 07-702/1 од 

22.06.2007 година, Комплетната документација да се достави до 

Градоначалникот на Општина Берово и истиот да се задолжи да изготви и 

поднесе предлог одлука, која следна седница ќе се најде како точка  на дневен 

ред. 

 Советникот Предраг Монев упатува Советничко прашање до Градоначалникот на 

Општина Берово, во врска со поставување на мерна станица за воздухот, дали е 

поставена и дали истата  функционира? 

 

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

 

          Усвоен со  
          Бр.______________ 
     ________________ година 

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


