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 З А П И С Н И К 

 Од  13-тата  редовна седница на Советот на Општина Берово одржана на ден 26.09.2018 година 

во салата за состаноци на Општина Берово со почеток во 10:00 часот. 

 Седницата ја отвори и со неа раководеше Претседателот на Советот 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, 

Александар Чамовски,  Фахрудин Мустафов,  Емилија Пачемска, Јованка Василевска Петрушева, Јован 

Ковачовски, Герасим Гриовски, Горан Фидански и Влатко Буровски. 

 На седницата присуствуваше Градоначалникот на Општината Звонко Пекевски, раководителот на 

одделението за општи и правни работи Анита Рунтевски, Советникот за нормативно правни и имотно правни 

работи во одделение за општи и правни работи Емилија Ваканска  , соработник за односи со јавност во 

Одделение за јавни дејности Биљана Каламадевска-како записничар. 

 За работата на Советот за оваа седница Претседателот на Советот Јован Матеничарски го предложи 

следниот: 

ПРЕДЛОГ ДНЕВЕН РЕД 

1. Усвојување на Записник од 12-та Седница на Совет на Општина Берово; 

2. Предлог Одлука за приоритет на проект; 

3. Одлука за прифаќање на донација; 

4. Предлог Одлука за утврдување на цените и начинот на бесплатен превоз на ученици во основното и 

средното образование на подрачјето на општина Берово; 

5. Предлог Р Е Ш Е Н И Е за формирање на работно тело за процена на состојбата нa парковските дрва и 

дрва на јавна површина; 

6. Р Е Ш Е Н И Е за предлагање преставник на Општина Берово во Управниот одбор на  

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи – Берово; 

7. Предлог План за работа за 2018 година на комисијата за еднакви можности; 

8. Измена на Статут на Општинска јавна установа за социјална заштита на стари лица “Д-р Иван 

Влашки” Берово; 

9. Годишна Програма за работа на ООУ „Дедо Иљо Малешевски“ Берово за учебната 2018/2019 година; 

10. Годишен извештај за работа на ООУ „Дедо Иљо Малешевски“ Берово за учебната 2017/2018 година 

11. Годишна Програма за работа на ООУ ,, Никола Петров Русински “с. Русиново- Берово за учебната 

2018/2019 година 

12. Годишна Програма за работа на ОСУ ,, Ацо Русковски “ – Берово за 2018/2019 година  

13. Годишен извештај за работа на ОСУ ,, Ацо Русковски “- Берово за 2017/2018 година 

14. Извештај за работа на ПС од ОН Берово ; 

15. Барања од институции и граѓани;  

16.Советнички иницијативи и прашања 

 

На ова се надоврзува Градоначалникот на Општина Берово Звонко Пекевски, кој предлага дневниот ред да 

се дополни со како 15 точка Годишен Извештај за работа на ОЈУДГ “23 Август” Берово за 2017/2018 

година, како 16 точка Годишна Програма  за работа на ОЈУДГ “23 Август” Берово за 2018/2019, како 17 

точка Р Е Ш Е Н И Е за формирање на Општински Совет за превенција на детско престапништво на 

општина Берово, и точките Барања од институции и граѓани и Советнички иницијативи и прашања да се 

поместат после предложените точки. На ова се надоврзува Претседателот на Совет на Општина Берово 

Јован Матеничарски кој бара како 18 точка на дневен ред да се додаде О Д Л У К A за уредување на 

општински линиски превоз за подрачјето на Општина Берово.  
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Претседателот на Совет го стави на гласање проширувањето на дневниот ред за точките 15, 16 и 17 по 

предлог на Градоначалникот при што со 15 гласа ЗА, нема советници кои гласале ПРОТИВ, нема 

воздржани советници е усвоено проширувањето на дневниот ред за предлозите на Градоначалникот.  

Потоа го стави на гласање сопствениот предлог за проширување на дневниот ред  за точка 18 ОДЛУКA за 

уредување на општински линиски превоз за подрачјето на Општина Берово и со 15 гласа ЗА, нема 

советници кои гласале ПРОТИВ, нема воздржани советници  е усвоено проширувањето.  

Потоа е пристапено со гласање на дневниот ред со проширувањето и за работа на 13 Седница на Советот  

на Општина Берово е усвоен следниот: 

Д н е в е н  р е д: 

 

1. Усвојување на Записник од 12-та Седница на Совет на Општина Берово; 

2. Предлог Одлука за приоритет на проект; 

3. Одлука за прифаќање на донација; 

4. Предлог Одлука за утврдување на цените и начинот на бесплатен превоз на ученици во основното и 

средното образование на подрачјето на општина Берово; 

5. Предлог Р Е Ш Е Н И Е за формирање на работно тело за процена на состојбата нa парковските дрва и 

дрва на јавна површина; 

6. Р Е Ш Е Н И Е за предлагање преставник на Општина Берово во Управниот одбор на  

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи – Берово; 

7. Предлог План за работа за 2018 година на комисијата за еднакви можности; 

8. Измена на Статут на Општинска јавна установа за социјална заштита на стари лица “Д-р Иван 

Влашки” Берово; 

9. Годишна Програма за работа на ООУ „Дедо Иљо Малешевски“ Берово за учебната 2018/2019 година; 

10. Годишен извештај за работа на ООУ „Дедо Иљо Малешевски“ Берово за учебната 2017/2018 година 

11. Годишна Програма за работа на ООУ ,, Никола Петров Русински “с. Русиново- Берово за учебната 

2018/2019 година 

12. Годишна Програма за работа на ОСУ ,, Ацо Русковски “ – Берово за 2018/2019 година  

13. Годишен извештај за работа на ОСУ ,, Ацо Русковски “- Берово за 2017/2018 година 

14. Извештај за работа на ПС од ОН Берово ; 

15. Годишен Извештај за работа на ОЈУДГ “23 Август” Берово за 2017/2018 година; 

16. Годишна Програма  за работа на ОЈУДГ “23 Август” Берово за 2018/2019 година; 

17. Р Е Ш Е Н И Е за формирање на Општински Совет за превенција на детско престапништво на 

општина Берово; 

18. О Д Л У К A за уредување на општински линиски превоз за подрачјето на Општина Берово; 

19. Барања од институции и граѓани;  

20. Советнички иницијативи и прашања.  

 

1. Усвојување на Записник од 12-та Седница на Совет на Општина Берово; 

  

 Претседателот на совет Јован Матеничарски отвори расправа по точката на дневен ред и бидејќи никој 

не се јави за дискусија, Записникот беше ставен на гласање и со 15 гласа ЗА, нема советници кои гласале 

ПРОТИВ, нема воздржани советници  е усвоен Записникот од 12 –тата Седница на Совет на Општина 

Берово.  

 

2. Предлог Одлука за приоритет на проект; 

 

 Претседателот на Совет отвори дискусија по втората точка на дневен ред при што следуваше 

појаснување од страна на Градоначалникот на Општина Берово дека преку проект на УНДП опфатени се 30 

Општини кои ќе имаат финансирање од 26000 евра и врз основа на согледувањата на одделението за ЛЕР и 

комуналното претпријатие на мислење сме да обезбедиме машина за метење на улиците или улица во с. 
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Русиново. Треба да се помине на Совет и да се достават два приоритети а рокот на реализација е до 31 мај.  На 

ова се надоврзува советникот Предраг Монев кој апелира да се даде приоритет на машината за чистење по 

што претседателот ја стави точката на гласање и со 15 гласа ЗА, нема советници кои гласале ПРОТИВ, 

нема воздржани советници е усвоена Одлуката за приоритет на проект.  

 

3. Одлука за прифаќање на донација; 

 

 Претседателот отвори дискусија по предлог точката при што појаснување и на оваа точка даде 

Градоначалникот дека има некоа ниска донација, меѓутоа согласно законот за финансирање мора да помине 

на совет при што е пристапено кон гласање и со 15 гласа ЗА, нема советници кои гласале ПРОТИВ, нема 

воздржани советници е усвоена Одлуката за прифаќање на донација. 

 

4. Предлог Одлука за утврдување на цените и начинот на бесплатен превоз на ученици во 

основното и средното образование на подрачјето на општина Берово; 

 

 На оваа точка на дневен ред присутни се претставници овластени од Берово Транс. Претседателот на 

Совет отвори дискусија и ги запознава присутните за што станува збор при што за збор се јавува советничката 

Јованка Василевска Петрушева која истакнува дека предлага во табелата да се додаде уште една колона за 

вкупната сума со ДДВ . Таа истакнува дека се користени повеќе информации да се дојде до реална цена . На 

ова се надоврзува советничката Славица Фурнаџиска која истакнува дека е обврзувачки од таа година цените 

да се поминат на совет со измените на законот, околу висината земени се како репер и линискот превоз и е 

најдена некоја средна вредност и сме во некои реални граници. Советничката Василевска Петрушева додава 

дека со законската измена се заштитуваат училиштата да не можат превозниците да ставаат енормно високи 

цени. Советникот Предраг Монев прашува дали се земани во предвид цените од претходната година на што 

советничката Славица Фурнаџиска му одговара дека цената е скоро исто има некаде мали промени. На 

дискусијата се надоврзува Претседателот на Совет кој истакнува дека во одлуката се предложени да се знае 

кој колку превоз чини и се земни во предвид цените од претходни години и со измените на законот за патниот 

сообраќај  во член 22 б.  

По дискусијата претседателот ја става предлог одлуката со наведени цени и со додадена колона за вкупната 

вредност со ДДВ и со 15 гласа ЗА, нема советници кои гласале ПРОТИВ, нема воздржани советници е 

усвоена Предлог Одлука за утврдување на цените и начинот на бесплатен превоз на ученици во основното и 

средното образование на подрачјето на Општина Берово. 

 

5. Предлог Р Е Ш Е Н И Е за формирање на работно тело за процена на состојбата нa парковските 

дрва и дрва на јавна површина; 

 

 Претседателот на Совет отвори дискусија по наведената точка при што Градоначалникот појасни дека 

станува збор за обврска која се наметнува за реализација на изградба на градскиот пазар да може да даде 

мислење да се иссече дрво кое претставува проблем во работењето. На ова се надоврзува советникот Предраг 

Монев, кој истакнува дека ја поздравува идејата за формирање на такво тело и предлага истата комисија да 

даде мислење за дрвата на ниво на цела општина.  

 После дискусијата предлог решението е дадено на гласање при што со  15 гласа ЗА, нема советници 

кои гласале ПРОТИВ, нема воздржани советници е усвоено Решението за формирање на работно тело за 

процена на состојбата на парковските дрва и дрва на јавна површина .  

 

6. Р Е Ш Е Н И Е за предлагање преставник на Општина Берово во Управниот одбор на  

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи – Берово; 

 

 Претседателот отвори дискусија по предложената точка, при што Советничката Славица Фурнаџиска 

од советничката група на СДСМ ја предлага Марија Наџинска- дипломиран правник. Бидејќи немаше друг 
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предлог пристапено е со гласање  и со 9 гласа ЗА, нема советници кои гласале ПРОТИВ, 6 ВОЗДРЖАНИ 

Советници е усвоен предлогот Марија Наџинска да биде прдлог претставник на Општина Берово во 

Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи – Берово.  

 

7. Предлог План за работа за 2018 година на комисијата за еднакви можности; 

 

 Претседателот отвори дискусија по наведената точка при што за збор се јави Претседателот на 

Комисијата за еднакви можности Емилија Пачемска, која предложи неколку измени во планот во општа цел 

точка број 3  и точка број 6 да се исфрлат, во посебни цели да се измени точка бр. 1, врз мажите и жените и 

точка број 3 да си исфрли. Во свери на делување точка 1 да се замени со едукација на жените и мажите од 

руралните средини за еднаквиот третман меѓу мажите и жените и во точка бр. 5 да се смени во областа на 

образованието подигање на свеста кај учениците за еднакви можности меѓу жените и мажите. Планот со 

дополнувањата е даден на гласање и со 15 гласа ЗА, нема советници кои гласале ПРОТИВ, нема 

воздржани советници е усвоен.  

 

8. Измена на Статут на Општинска јавна установа за социјална заштита на стари лица “Д-р 

Иван Влашки” Берово; 

 Претседателот на Совет отвори дискусија по предложениот план, Градоначалникот појасни дека 

според измените во законот за Социјална заштита се усогласени статутарните промени и добиена  е 

согласност од Министерството за труд и социјална политика и согласно Закон треба да помине на совет. 

Пристапено е со гласање и со 15 гласа ЗА, нема советници кои гласале ПРОТИВ, нема воздржани 

советници, усвоена е измената на Статутот на ОЈУСЗСЛ д-р. Иван Влашки- Берово. 

 

9. Годишна Програма за работа на ООУ „Дедо Иљо Малешевски“ Берово за учебната 2018/2019 

година; 

 Претседателот отвори дискусија по предложената точка, за збор се јави Советничката Јованка 

Василевска Петрушева, која кажува дека комисијата се состанала, забелешки посебни нема , ставен е акцент 

на подобрување на материјално техничките услови во подрачно училиште с. Двориште планирано е 

заградување на дворот и набавка на нагледни средства и исто и за Берово . Забелешки нема и ставот од 

комисијата е дека треба да се усвои програмата. Присапено е кон гласање и со 15 гласа ЗА, нема советници 

кои гласале ПРОТИВ, нема воздржани советници е усвоена Годишната Програма за работа на ООУ ,,Дедо 

Иљо Малешевски”- Берово.  

 

10. Годишен извештај за работа на ООУ „Дедо Иљо Малешевски“ Берово за учебната 2017/2018 

година 

 

 Претседателот отвори дискусија по предложената точка, за збор се јави Советничката Јованка 

Василевска Петрушевска, која кажува дека комисијата се состанала, забелешки посебни нема, само апелира да 

присуствуваат сите членови на комисиите. На ова се надоврзува советникот Драган Мустачки дека за да 

присуствуваат потребно е поканите да ги добиваат писмено или на емаил бидејќи покана по СМС не е 

меродавна за оправдување на отсуство од работа пред работодавачот. Предлага поканите на емаил да се 

пуштаат. После дискусијата е пристапено со гласање и со 15 гласа ЗА, нема советници кои гласале 

ПРОТИВ, нема воздржани е усвоен Годишниот извештај за работа на ООУ ,,Дедо Иљо Малешевски” за 

2017/2018 година.   

 

11. Годишна Програма за работа на ООУ ,, Никола Петров Русински “с. Русиново- Берово за 

учебната 2018/2019 година 

 

 Претседателот отвори дискусија по предложената точка, за збор се јави Советничката Јованка 

Василевска Петрушева, која кажува дека комисијата се состанала, забелешки посебни нема и ставот од 
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комисијата е дека треба да се усвои програмата. Присапено е кон гласање и со 15 гласа ЗА, нема советници 

кои гласале ПРОТИВ, нема воздржани советници е усвоена Годишната Програма за работа на ООУ ,, 

Никола Петров Русински “ с. Русиново- Берово.  

 

12. Годишна Програма за работа на ОСУ ,, Ацо Русковски “ – Берово за 2018/2019 година 

 

  Претседателот отвори дискусија по предложената точка, за збор се јави Советничката Јованка 

Василевска Петрушева, која кажува дека комисијата се состанала, забелешки посебни нема и ставот од 

комисијата е дека треба да се усвои програмата. Присапено е кон гласање и со 15 гласа ЗА, нема советници 

кои гласале ПРОТИВ, нема воздржани советници е усвоена Годишната Програма за работа на ОСУ ,, Ацо 

Русковски”- Берово. 

 

 

13. Годишен извештај за работа на ОСУ ,, Ацо Русковски “- Берово за 2017/2018 година 

 

 Претседателот отвори дискусија по предложената точка, Советничката Јованка Василевска објасни 

дека ставот на Комисијата е да се усвои извештајот. Присапено е кон гласање и со 15 гласа ЗА, нема 

советници кои гласале ПРОТИВ, нема воздржани советници е усвоен годишниот извештај за работа на 

ОСУ,,Ацо Русковски “- Берово за 2018/2019 година.  

 

14. Извештај за работа на ПС од ОН Берово ; 

 

 Претседателот отвори дискусија по предложената точка, бидејќи никој не се јави за збор пристапено е 

со гласање и со 15 гласа ЗА, нема советници кои гласале ПРОТИВ, нема воздржани е усвоен Извештај за 

работа на ПС од ОН Берово.  

 

15. Годишен Извештај за работа на ОЈУДГ “23 Август” Берово за 2017/2018 година; 

 

 Претседателот отвори дискусија по предложената точка, за збор се јави Советничката Јованка 

Василевска Петрушевска, која кажува дека комисијата се состанала, забелешки посебни нема разгледан е 

извештајот, и комисијата преглга да се усвои. Пристапено е со гласање и со 15 гласа ЗА, нема советници кои 

гласале ПРОТИВ, нема воздржани советници е усвоен Извештај за работа на ОЈУДГ “23 Август” Берово за 

2017/2018 година.  

 

16. Годишна Програма  за работа на ОЈУДГ “23 Август” Берово за 2018/2019 година; 

 

 Претседателот отвори дискусија по предложената точка, за збор се јави Советничката Јованка 

Василевска Петрушевска,која дискутира дека е разгледана програмата и е пристапено со гласање при што со 

15 гласа ЗА, нема советници кои гласале ПРОТИВ, нема воздржани советници е усвоена Годишна 

Програма  за работа на ОЈУДГ “23 Август” Берово за 2018/2019 година.  

 

17. Р Е Ш Е Н И Е за формирање на Општински Совет за превенција на детско престапништво на 

општина Берово; 

 

Претседателот отвори дискусија при пто појаснува дека материјалите од судот пристигнале и судот за свој 

претставник го предлага Илија Стојановски од Струмица. За збор се јави Советничката Славица Фурнаџиска 

со следниве предлози по институции : 

-  Бранко Мазгански- претставник од Подрачната единица на Министерството за внатрешни работи; 

-  Емилија Галабовска Биљарска- -преставник од ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи – Берово; 

-  Фросина Треновска- преставник од Совет на родители при ООУ “Дедо Иљо Малешевски” Берово; 
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-  Катица Алаѓозовска- преставник од Совет на родители при ООУ “Никола Петров Русински” с.Русиново, 

општина Берово; 

-  Македонка Цикарска- преставник од Совет на родители при ОСУ “Ацо Русковски” Берово; 

-  Бранко Букушовски- преставник од Унија на средношколци; 

-  Сузана Бошнаковска- преставник од Адвокатска комора; 

-  Јован Ковачовски- преставник од Здруженија на граѓани и фондации; 

-  Златко Биковски- јавен обвинител кој работи во областа на детската деликвенција; 

-  Илија Стојановски- судија определен од страна на претседателот на Судот 

 Бидејќи немаше друг предлог, пристапено е со гласање и со 15 гласа ЗА, нема советници кои 

гласале ПРОТИВ, нема воздржани советници е усвоен предлогот на Советничката Славица Фурнаџиска.  

 

18. О Д Л У К A за уредување на општински линиски превоз за подрачјето на Општина Берово; 

 

 Претседателот на Совет отвори дискусија по предложената точка, при што појаснува дека точката се 

поклопува и со барањето од Берово Транс со линиите кои се бараат, меѓутоа потенцира дека Обозна не може 

да биде вметната, бидејќи е попатна станица на меѓуопштински линиски превоз. Пристапено е со гласање при 

што со 15 гласа ЗА, нема советници кои гласале ПРОТИВ, нема воздржани советници е усвоена одлуката 

за уредување на општински линиски превоз.  

 

19. Барања од институции и граѓани;  

 На барање од ФК Малеш Берово за  финансирање на активностите на млади категории на деца Советот 

донесе одлука да се достави до одделението за јавни дејности, советничка иницијатива за активностите 

на млади категории деца да бидат вметнати во програмата за спорт за 2019 година и истата да биде 

предвидена во буџетот за 2019 година.  

 

 На Граѓанска иницијатива за воведување на нова линија РАТЕВО-Берово-Обозна-Ратево , веќе е 

одговорено со усвојување на точка број 18, со тоа што е донесен заклучок во одговорот до Берово 

Транс да се потенцира дека Обозна не може да биде вметната, бидејќи е попатна станица на 

меѓуопштински линиски превоз.  

 

20. Советнички иницијативи и прашања. 

 Советничко прашање  од Советничката Даниела Кржовска до Градоначалникот на Општина 

Берово- Кога планира да го санира Мостот кај хотел Македонија, Градоначалникот одговара дека 

се надева дека ќе се успее до почетокот на зимната сезона да се санира.   

 

Дневниот ред е исцрпан и седницата заврши во 11 :30 часот .  

 

         Усвоен со: 

        Бр.09-3648/1 

    06.11.2018 година 

Берово 

 

 

 

 Записничар,                                                                                           Претседател на Совет, 

      Биљана Каламадевска                                                                                   Јован Матеничарски 

____________________                                           М.П.                                 ___________________ 

            (потпис)                                                                                                              (потпис) 


