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 З А П И С Н И К 

 Од  20-тата  редовна седница на Советот на Општина Берово одржана на ден 

16.5.2019 година во салата за состаноци на Општина Берово со почеток во 9:00 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, Александар Чамовски,  Фахрудин Мустафов,  Емилија 

Пачемска, Јованка Василевска Петрушева, Јован Ковачовски, Герасим Гриовски, Горан 

Фидански и Влатко Буровски. 

 На седницата присуствуваше 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  и Соработникот за односи со јавност во Одделение 

за јавни дејности, Биљана Каламадевска-како записничар а повикана присутни на седницата 

беше и Татјанка Муртовска-Советник во одделението за финансиски прашања.  

 Претседателот на Совет на Општина Берово, Јован Матеничарски,  за работа на 20-тата 

Седница на Совет го предложи следниот: 

 

 

ПРЕДЛОГ ДНЕВЕН РЕД 

1. Усвојување на Записник од 19-та Седница на Совет на Општина Берово; 

2. Предлог Одлука за пристапување кон измена на Статутот на Општина Берово; 

3. Предлог Измена и дополнување на Годишен план за вработување на Општина Берово за 

2019 година; 

4. Предлог Одлука за измена на Одлуката за одобрување на финансиски средства за 

учество на Општина Берово во реализација на проектот “Подобрување на 

рекреативниот туризам во Источен плански регион” – Општина Берово; 

5. Предлог Одлука за давање на согласност и овластување за потпишување на Договор за 

соработка со Национална Установа Завод за заштита на спомениците на култура и Музеј 

– Штип; 

6. Предлог Одлука за прифаќање на донација – патничко моторно возило од UNDP; 

7. Предлог Одлука за прифаќање на донација – проекти за осветлување од ВИНТ  ДООЕЛ  

експорт-импорт Скопје; 
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8. Предлог Одлука за давање на трајно користење и управување на движна ствар – 

специјализирано возило за метење на ЈПКР “Услуга” Берово; 

9. Предлог О Д Л У К А за давање на користење на движна ствар – автобус YUTONG 

сопственост на општина Берово; 

10. Предлог Правилник за условите, начинот и постапката за користење и располагање со 

движна ствар – општински автобус марка Yutong, сопственост на Општина Берово; 

11. Предлог Правилник за доделување на општински награди и признанија и прогласување 

на почесни граѓани на Општина Берово; 

12. Предлог Oдлука за прифаќање на предлог за воспоставување на меѓуопштинска 

соработка; 

13. Предлог Решение за номинирање на член на заедничка Комисија за подготoвка на 

предлогот на актот за конституирање на заедничко јавно претпријатие; 

14. Предлог Одлука за донесување на Програма за енергетска ефикасност за период 2019 – 

2021 година на ЕЛС Општина Берово; 

15. Предлог О Д Л У К А за давање на недвижна ствар во закуп и одржување на катастарска 

парцела 2553 дел 2 на ул. “Маршал Тито” бр.107  во Берово, Број на зграда 1, Намена В3-

6, Влез 2 ПР бр.1, ДП со внатрешна површина 15 м2, заведен во Имотен лист бр.8722, КО 

Берово – (Објект Дом на Култура во Берово); 

16. Предлог О Д Л У К А за давање на недвижна ствар во закуп и одржување на катастарска 

парцела 2091 дел 0 на ул. “Маршал Тито” во Берово, Број на зграда 1, Намена Б4, Влез 1 

кат 1  ДП (една просторија), Внатрешна површина 21 м2 од 138 м2, заведен во Имотен 

лист бр.8722, КО Берово (објект Бизнис Инкубатор во Берово); 

17. Предлог О Д Л У К А за давање на недвижна ствар во закуп и одржување на катастарска 

парцела 2091 дел 0 на ул. “Маршал Тито” во Берово, Број на зграда 1, Намена Б4, Влез 1 

кат 1  ДП (една просторија), Внатрешна површина 24 м2 од 138 м2, заведен во Имотен 

лист бр.8722, КО Берово (објект Бизнис Инкубатор во Берово); 

18. Предлог О Д Л У К А за давање на недвижна ствар во закуп и одржување на катастарска 

парцела 2281 дел 0 на ул. “Димитар Влахов” бр.10 во Берово, Број на зграда 1, Намена Б4 

– 3, Влез 1 кат 1, бр.1,  ДП (една просторија), Внатрешна површина 23 м2 од 71 м2, 

заведен во Имотен лист бр.8722, КО Берово (инспекторат); 

19. Предлог О Д Л У К А за давање на недвижна ствар во закуп и одржување на катастарска 

парцела 874 КО Берово, ДП1 – поранешна Пелагонија; 

20. Предлог О Д Л У К А за давање на недвижна ствар во закуп и одржување на катастарска 

парцела 874 КО Берово, ДП2 – поранешна Пелагонија; 

21. Предлог О Д Л У К А за давање на недвижна ствар во закуп и одржување на катастарска 

парцела 874 КО Берово, ДП3 – поранешна Пелагонија; 
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22. Предлог О Д Л У К А за давање на недвижна ствар во закуп и одржување на катастарска 

парцела 874 КО Берово, Г – поранешна Пелагонија; 

23. Предлог О Д Л У К А за давање на недвижна ствар во закуп и одржување на катастарска 

парцела 846 КО Берово, објект 1 стара Гимназија, C2; 

24. Предлог О Д Л У К А за давање на недвижна ствар во закуп и одржување на катастарска 

парцела 846 КО Берово, објект 1 стара Гимназија, C3; 

25. Предлог О Д Л У К А за давање на недвижна ствар во закуп и одржување на катастарска 

парцела 846 КО Берово, објект 1 стара Гимназија, C8; 

26. Предлог О Д Л У К А за давање на недвижна ствар во закуп и одржување на катастарска 

парцела 846 КО Берово, објект 2 стара Гимназија, ДП; 

27. Предлог О Д Л У К А за давање на недвижна ствар во закуп и одржување на катастарска 

парцела 13763 КО Берово – вон г.р., објект 1 (кајакарски дом), ДП; 

28. Предлог Измени и дополнување на Програмата за уредување за градежно земјиште за 

2019 година; 

29. Предлог Измени и дополнување на Трошоците за уредување на градежно земјиште за 

2019 година; 

30. Предлог Измени и дополнување на Програмата за изградба, реконструкција и 

одржување на локални патишта и улици за 2019 година; 

31.  Предлог Измени и дополнување на Програмата за улично осветлување за 2019 година; 

32. Квартален Извештај за извршување на Буџетот на Општина Берово К1 за прв квартал 

2019 година; 

33. Квартален Извештај за достасани ненамирени обврски на Општина Берово К2 за прв 

квартал 2019 година; 

34. Квартален Извештај за задолжување на Општина Берово К3 за прв квартал 2019 година; 

35. Предлог Одлука за измена и дополнување на Буџетот на Општина Берово за 2019 

година;  

36. Одлука за потврдување на Одлуката на управниот одбор на Здружението за рурален 

развој – ЛОКАЛНА АКЦИОНА ГРУПА МАЛЕШ – ПИЈАНЕЦ за утврдување на висината на 

членарината за 2019 година и начинот на плаќање на истата; 

37. Решение за уплата на членарина за 2019 година за членство во Здружение за рурален 

развој – ЛОКАЛНА АКЦИОНА ГРУПА МАЛЕШ – ПИЈАНЕЦ; 

38. Барања од институции и граѓани; 

39. Советнички иницијативи и прашања.  
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  Претседателот на Совет на Општина Берово, предложи проширување на дневниот ред 

за:  како точка на дневен ред со реден број 38. Одлука за услогласување на намените на 

урбанистички план за село Владимирово во однос на легализација на објекти надвор од 

дефиниран опфат на план, за КП 4162 КО Владимирово, по барање на Панче Таковски; и како 

точка со реден број 39. Одлука за усогласување на намените на ДУП на Берово, во однос на 

легализираните објекти надвор од дефинираниот опфат на планот за локалитет “Брдославица 

2” за КП.299 КО Берово во Берово; 

 Во име на Градоначалникот на Општина Берово, раководителот на одделението за 

општи и правни работи Анита Рунтевски  ги предложи: како точка со реден бр. 40.Одлука за 

давање на недвижна ствар во одржување и закуп ( објект постоечка месара);41.Одлука за 

формирање на Локален Економски – социјален совет на Општина Берово;42. Спогодба за 

основање, делокруг и начин на работа на Економски – социјален совет на Општина Берово; и 

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

на културата за 2019 година; 

 Претседателот на Совет, го става на гласање неговиот предолг за проширување на 

дневниот ред  за точките 38 и 39. Со 15 гласа ЗА, нема Советници кои гласале ПРОТИВ, нема 

ВОЗДРЖАНИ Советници се усвоени предлозите на Претседателот за проширување на 

дневниот ред. Потоа го стави на гласање предлогот од Раководителот на општи и правни 

работи во име на Градоначалникот на Општина Берово и со 9 гласа ЗА, 6 Советници кои 

гласале ПРОТИВ, нема ВОЗДРЖАНИ Советници се усвоени измените на дневниот ред.  

 Потоа го стави целокупниот дневен ред со измените и со 9 гласа ЗА, 6 Советници кои 

гласале ПРОТИВ, нема ВОЗДРЖАНИ Советници, за работа на 20-тата Седница на Совет на 

Општина Берово е усвоен следниот : 

Дневен ред  

1. Усвојување на Записник од 19-та Седница на Совет на Општина Берово; 

2. Предлог Одлука за пристапување кон измена на Статутот на Општина Берово; 

3. Предлог Измена и дополнување на Годишен план за вработување на Општина Берово за 

2019 година; 

4. Предлог Одлука за измена на Одлуката за одобрување на финансиски средства за 

учество на Општина Берово во реализација на проектот “Подобрување на 

рекреативниот туризам во Источен плански регион” – Општина Берово; 

5. Предлог Одлука за давање на согласност и овластување за потпишување на Договор за 

соработка со Национална Установа Завод за заштита на спомениците на култура и Музеј 

– Штип; 

6. Предлог Одлука за прифаќање на донација – патничко моторно возило од UNDP; 

7. Предлог Одлука за прифаќање на донација – проекти за осветлување од ВИНТ  ДООЕЛ  

експорт-импорт Скопје; 

8. Предлог Одлука за давање на трајно користење на движна ствар – специјализирано 

возило за метење на ЈПКР “Услуга” Берово; 

9. Предлог О Д Л У К А за давање на користење на движна ствар – автобус YUTONG 

сопственост на општина Берово; 
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10. Предлог Правилник за условите, начинот и постапката за користење и располагање со 

движна ствар – општински автобус марка Yutong, сопственост на Општина Берово; 

11. Предлог Правилник за доделување на општински награди и признанија и прогласување 

на почесни граѓани на Општина Берово; 

12. Предлог Oдлука за прифаќање на предлог за воспоставување на меѓуопштинска 

соработка; 

13. Предлог Решение за номинирање на член на заедничка Комисија за подготoвка на 

предлогот на актот за конституирање на заедничко јавно претпријатие; 

14. Предлог Одлука за донесување на Програма за енергетска ефикасност за период 2019 – 

2021 година на ЕЛС Општина Берово; 

15. Предлог О Д Л У К А за давање на недвижна ствар во закуп и одржување на катастарска 

парцела 2553 дел 2 на ул. “Маршал Тито” бр.107  во Берово, Број на зграда 1, Намена В3-

6, Влез 2 ПР бр.1, ДП со внатрешна површина 15 м2, заведен во Имотен лист бр.8722, КО 

Берово – (Објект Дом на Култура во Берово); 

16. Предлог О Д Л У К А за давање на недвижна ствар во закуп и одржување на катастарска 

парцела 2091 дел 0 на ул. “Маршал Тито” во Берово, Број на зграда 1, Намена Б4, Влез 1 

кат 1  ДП (една просторија), Внатрешна површина 21 м2 од 138 м2, заведен во Имотен 

лист бр.8722, КО Берово (објект Бизнис Инкубатор во Берово); 

17. Предлог О Д Л У К А за давање на недвижна ствар во закуп и одржување на катастарска 

парцела 2091 дел 0 на ул. “Маршал Тито” во Берово, Број на зграда 1, Намена Б4, Влез 1 

кат 1  ДП (една просторија), Внатрешна површина 24 м2 од 138 м2, заведен во Имотен 

лист бр.8722, КО Берово (објект Бизнис Инкубатор во Берово); 

18. Предлог О Д Л У К А за давање на недвижна ствар во закуп и одржување на катастарска 

парцела 2281 дел 0 на ул. “Димитар Влахов” бр.10 во Берово, Број на зграда 1, Намена Б4 

– 3, Влез 1 кат 1, бр.1,  ДП (една просторија), Внатрешна површина 23 м2 од 71 м2, 

заведен во Имотен лист бр.8722, КО Берово (инспекторат); 

19. Предлог О Д Л У К А за давање на недвижна ствар во закуп и одржување на катастарска 

парцела 874 КО Берово, ДП1 – поранешна Пелагонија; 

20. Предлог О Д Л У К А за давање на недвижна ствар во закуп и одржување на катастарска 

парцела 874 КО Берово, ДП2 – поранешна Пелагонија; 

21. Предлог О Д Л У К А за давање на недвижна ствар во закуп и одржување на катастарска 

парцела 874 КО Берово, ДП3 – поранешна Пелагонија; 

22. Предлог О Д Л У К А за давање на недвижна ствар во закуп и одржување на катастарска 

парцела 874 КО Берово, Г – поранешна Пелагонија; 

23. Предлог О Д Л У К А за давање на недвижна ствар во закуп и одржување на катастарска 

парцела 846 КО Берово, објект 1 стара Гимназија, C2; 

24. Предлог О Д Л У К А за давање на недвижна ствар во закуп и одржување на катастарска 

парцела 846 КО Берово, објект 1 стара Гимназија, C3; 

25. Предлог О Д Л У К А за давање на недвижна ствар во закуп и одржување на катастарска 

парцела 846 КО Берово, објект 1 стара Гимназија, C8; 

26. Предлог О Д Л У К А за давање на недвижна ствар во закуп и одржување на катастарска 

парцела 846 КО Берово, објект 2 стара Гимназија, ДП; 

27. Предлог О Д Л У К А за давање на недвижна ствар во закуп и одржување на катастарска 

парцела 13763 КО Берово – вон г.р., објект 1 (кајакарски дом), ДП; 
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28. Предлог Измени и дополнување на Програмата за уредување за градежно земјиште за 

2019 година; 

29. Предлог Трошоците за уредување на градежно земјиште за 2019 година; 

30. Предлог Програмата за изградба, реконструкција и одржување на локални патишта и 

улици за 2019 година; 

31.  Предлог Измени и дополнување на Програмата за улично осветлување за 2019 година; 

32. Квартален Извештај за извршување на Буџетот на Општина Берово К1 за прв квартал 

2019 година; 

33. Квартален Извештај за достасани ненамирени обврски на Општина Берово К2 за прв 

квартал 2019 година; 

34. Квартален Извештај за задолжување на Општина Берово К3 за прв квартал 2019 година; 

35. Предлог Одлука за измена и дополнување на Буџетот на Општина Берово за 2019 

година;  

36. Одлука за потврдување на Одлуката на управниот одбор на Здружението за рурален 

развој – ЛОКАЛНА АКЦИОНА ГРУПА МАЛЕШ – ПИЈАНЕЦ за утврдување на висината на 

членарината за 2019 година и начинот на плаќање на истата; 

37. Решение за уплата на членарина за 2019 година за членство во Здружение за рурален 

развој – ЛОКАЛНА АКЦИОНА ГРУПА МАЛЕШ – ПИЈАНЕЦ; 

38. Одлука за услогласување на намените на урбанистички план за село Владимирово во 

однос на легализација на објекти надвор од дефиниран опфат на план, за КП 4162 КО 

Владимирово, по барање на Панче Таковски; 

39. Одлука за усогласување на намените на ДУП на Берово, во однос на легализираните 

објекти надвор од дефинираниот опфат на планот за локалитет “Брдославица 2” за 

КП.299 КО Берово во Берово; 

40. Одлука за давање на недвижна ствар во одржување и закуп ( објект постоечка месара); 

41. Одлука за формирање на Локален Економски – социјален совет на Општина Берово; 

42. Спогодба за основање, делокруг и начин на работа на Економски – социјален совет на 

Општина Берово; 

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

на културата за 2019 година; 

44. Барања од институции и граѓани; 

45. Советнички иницијативи и прашања.  
 
1. Усвојување на Записник од 19-та Седница на Совет на Општина Берово; 
 
 Претседателот на Совет, Јован Матеничарски отвори дискусија по предложената точка, 

бидејќи 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 Записникот од 18-та Седница 

на Совет на Општина Берово; 

2. Предлог Одлука за пристапување кон измена на Статутот на Општина Берово; 
 
 Претседателот на Совет, отвори дискусија по предложената точка. За збор се јави 
Советникот Драган Мустачки, кој истакна дека не е наведено на што се однесува промената. На 
ова Советникот во одделението за општи и правни работи, појаснува дека се работи за 
пристапување кон измени во делот каде што стои името. Пристапено е кон гласање и со 9 
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гласа ЗА, 6 Советници кои гласале ПРОТИВ, нема ВОЗДРЖАНИ Советници е усвоена Одлука 
за пристапување кон измена на Статутот на Општина Берово.  
 
3. Предлог Измена и дополнување на Годишен план за вработување на Општина 
Берово за 2019 година; 
 Претседателот на Совет, отвори дискусија по предложената точка. За збор се јави 
Советничката  Емилија Пачемска која прашува на што се однесуваат измените а службеникот 
од Одделението за човечки ресурси, Зорица Ризовска, појаснува дека измените се однесуваат 
на  отстранување на хигиеничар и советник  и додавање на упразнети работни места од табела 
4 и во табела 6 и има одредени промени во работните места. На ова се надоврзува 
Советничката Пачемска , која потенцира во забелешка да стои дека има многу вработувања.   
Пристапено е кон гласање и со 9 гласа ЗА, 6 Советници кои гласале ПРОТИВ, нема 
ВОЗДРЖАНИ Советници е усвоена  Измена и дополнување на Годишен план за вработување на 
Општина Берово за 2019 година.  
 
4. Предлог Одлука за измена на Одлуката за одобрување на финансиски средства за 
учество на Општина Берово во реализација на проектот “Подобрување на 
рекреативниот туризам во Источен плански регион” – Општина Берово; 
 
 Претседателот на Совет, Јован Матеничарски отвори дискусија по предложената точка, 
бидејќи 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 Одлука за измена на 
Одлуката за одобрување на финансиски средства за учество на Општина Берово во реализација 
на проектот “Подобрување на рекреативниот туризам во Источен плански регион” – Општина 
Берово.  
   
5. Предлог Одлука за давање на согласност и овластување за потпишување на 
Договор за соработка со Национална Установа Завод за заштита на спомениците на 
култура и Музеј – Штип; 
  
 Претседателот на Совет, Јован Матеничарски отвори дискусија по предложената точка, 
бидејќи 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 Одлука за давање на 
согласност и овластување за потпишување на Договор за соработка со Национална Установа 
Завод за заштита на спомениците на култура и Музеј – Штип.   
  
6. Предлог Одлука за прифаќање на донација – патничко моторно возило од UNDP; 
 
 Претседателот на Совет, Јован Матеничарски отвори дискусија по предложената точка, 
самиот констатира дека е направена печатна грешка во делот 13.10.2004 година и е потребно 
да се корегира. Никој не се јави за збор и пристапено е кон гласање и со 15 гласа ЗА, НЕМА 
Советници кои гласале ПРОТИВ, НЕМА ВОЗДРЖАНИ Советници е усвоена Одлука за 
прифаќање на донација – патничко моторно возило од UNDP.  
 
7. Предлог Одлука за прифаќање на донација – проекти за осветлување од ВИНТ  
ДООЕЛ  експорт-импорт Скопје; 
 
 Претседателот на Совет, Јован Матеничарски отвори дискусија по предложената точка, 

бидејќи 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 Одлука за прифаќање на 

донација – проекти за осветлување од ВИНТ  ДООЕЛ  експорт-импорт Скопје; 
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8. Предлог Одлука за давање на трајно користење на движна ствар – 
специјализирано возило за метење на ЈПКР “Услуга” Берово; 
 
 Претседателот на Совет, Јован Матеничарски отвори дискусија по предложената точка, 
бидејќи 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 Одлука за давање на трајно 
користење на движна ствар – специјализирано возило за метење на ЈПКР “Услуга” Берово.  
 
9. Предлог О Д Л У К А за давање на користење на движна ствар – автобус YUTONG 
сопственост на општина Берово; 
 Претседателот на Совет, Јован Матеничарски отвори дискусија по предложената точка, 
бидејќи 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 на 
користење на движна ствар – автобус YUTONG сопственост на општина Берово.  
 
10. Предлог Правилник за условите, начинот и постапката за користење и 
располагање со движна ствар – општински автобус марка Yutong, сопственост на 
Општина Берово; 
 
 Претседателот на Совет, Јован Матеничарски отвори дискусија по предложената точка, 
бидејќи 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 Правилник за условите, 
начинот и постапката за користење и располагање со движна ствар – општински автобус 
марка Yutong, сопственост на Општина Берово.  
 
11. Предлог Правилник за доделување на општински награди и признанија и 
прогласување на почесни граѓани на Општина Берово; 
 
 Претседателот на Совет, Јован Матеничарски отвори дискусија по предложената точка, 
бидејќи 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 Правилник за доделување на 
општински награди и признанија и прогласување на почесни граѓани на Општина Берово.  
  
12. Предлог Oдлука за прифаќање на предлог за воспоставување на меѓуопштинска 
соработка; 
  
 Претседателот на Совет, Јован Матеничарски отвори дискусија по предложената точка, 
бидејќи 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 Oдлука за прифаќање на 
предлог за воспоставување на меѓуопштинска соработка.  
  
13. Предлог Решение за номинирање на член на заедничка Комисија за подготoвка на 
предлогот на актот за конституирање на заедничко јавно претпријатие; 
 
 Претседателот на Совет, Јован Матеничарски отвори дискусија по предложената 
точка,за збор се јави Советничката Славица Фурнаџиска која за член на Комисија за подготовка 
на предлогот на актот за конституирање на заедничко јавно претпријатие го предложи Илија 
Рунтевски. Бидејќи немаше друг предлог пристапено е кон гласање и со 9 гласа ЗА, 6 
Советници кои гласале ПРОТИВ, НЕМА ВОЗДРЖАНИ Советници е усвоен Предлогот на 
Советничката Славица Фурнаџиска.  
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14. Предлог Одлука за донесување на Програма за енергетска ефикасност за период 
2019 – 2021 година на ЕЛС Општина Берово; 
  
 Претседателот на Совет, Јован Матеничарски отвори дискусија по предложената 
точка,за збор се јави Советничката Славица Фурнаџиска која истакна деказа ваква стратегија е 
дискутирано на комисија и е најавена ваква програма и ваквата стратегија е услов за 
аплицирање на проекти и ја поздравува идејата за ваква програма посочувајќи во иднина да 
има уште многу вакви програми да можеме да се повикуваме кон донатори. Пристапено е кон 
гласање и  со 15 гласа ЗА, НЕМА Советници кои гласале ПРОТИВ, НЕМА ВОЗДРЖАНИ 
Советници е усвоена Одлука за донесување на Програма за енергетска ефикасност за период 
2019 – 2021 година на ЕЛС Општина Берово.  
  
15. Предлог О Д Л У К А за давање на недвижна ствар во закуп и одржување на 
катастарска парцела 2553 дел 2 на ул. “Маршал Тито” бр.107  во Берово, Број на зграда 1, 
Намена В3-6, Влез 2 ПР бр.1, ДП со внатрешна површина 15 м2, заведен во Имотен лист 
бр.8722, КО Берово – (Објект Дом на Култура во Берово); 
 
 Претседателот на Совет, Јован Матеничарски отвори дискусија по предложената точка. 
За збор се јави Советникот Драган Мустачки кој предложи за следните точки да се води 
заедничка расправа бидејќи се сродни по содржина и вклучително и за точка 40. Советникот 
Предраг Монев предлага некој од службите да појасни кои се објектите и потенцијалните 
закупувачи. Службеникот Рунтевски, појаснува дека се објавува јавен повик и аукција и кој 
даде најголема понуда на аукцијата тој ќе биде закупувач, појаснувајќи за секоја просторија, за 
која просторија се работи. 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 на недвижна 
ствар во закуп(Објект Дом на Култура во Берово).  
 
16. Предлог О Д Л У К А за давање на недвижна ствар во закуп и одржување на 
катастарска парцела 2091 дел 0 на ул. “Маршал Тито” во Берово, Број на зграда 1, 
Намена Б4, Влез 1 кат 1  ДП (една просторија), Внатрешна површина 21 м2 од 138 м2, 
заведен во Имотен лист бр.8722, КО Берово (објект Бизнис Инкубатор во Берово); 
  
 Претседателот на Совет, Јован Матеничарски отвори дискусија по предложената точка. 
Бидејќи 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 на 
недвижна ствар во закуп (објект Бизнис Инкубатор во Берово). 
 
17. Предлог О Д Л У К А за давање на недвижна ствар во закуп и одржување на 
катастарска парцела 2091 дел 0 на ул. “Маршал Тито” во Берово, Број на зграда 1, 
Намена Б4, Влез 1 кат 1  ДП (една просторија), Внатрешна површина 24 м2 од 138 м2, 
заведен во Имотен лист бр.8722, КО Берово (објект Бизнис Инкубатор во Берово); 
 
 Претседателот на Совет, Јован Матеничарски отвори дискусија по предложената точка. 
Бидејќи 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 на 
недвижна ствар во закуп(објект Бизнис Инкубатор во Берово). 
 
18. Предлог О Д Л У К А за давање на недвижна ствар во закуп и одржување на 
катастарска парцела 2281 дел 0 на ул. “Димитар Влахов” бр.10 во Берово, Број на зграда 
1, Намена Б4 – 3, Влез 1 кат 1, бр.1,  ДП (една просторија), Внатрешна површина 23 м2 од 
71 м2, заведен во Имотен лист бр.8722, КО Берово (инспекторат); 
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 Претседателот на Совет, Јован Матеничарски отвори дискусија по предложената точка. 
Бидејќи 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 на 
недвижна ствар во закуп (инспекторат). 
 
19. Предлог О Д Л У К А за давање на недвижна ствар во закуп и одржување на 
катастарска парцела 874 КО Берово, ДП1 – поранешна Пелагонија; 
 
 Претседателот на Совет, Јован Матеничарски отвори дискусија по предложената точка. 
Бидејќи 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 на 
недвижна ствар во закуп поранешна Пелагонија.  
 
20. Предлог О Д Л У К А за давање на недвижна ствар во закуп и одржување на 
катастарска парцела 874 КО Берово, ДП2 – поранешна Пелагонија; 
 
 Претседателот на Совет, Јован Матеничарски отвори дискусија по предложената точка. 
Бидејќи 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 на 
недвижна ствар во закуп поранешна Пелагонија.  
 
21. Предлог О Д Л У К А за давање на недвижна ствар во закуп и одржување на 
катастарска парцела 874 КО Берово, ДП3 – поранешна Пелагонија; 
 
 Претседателот на Совет, Јован Матеничарски отвори дискусија по предложената точка. 
Бидејќи 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 на 
недвижна ствар во закуп поранешна Пелагонија.  
 
22. Предлог О Д Л У К А за давање на недвижна ствар во закуп и одржување на 
катастарска парцела 874 КО Берово, Г – поранешна Пелагонија; 
 
 Претседателот на Совет, Јован Матеничарски отвори дискусија по предложената точка. 
Бидејќи 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 на 
недвижна ствар во закуп поранешна Пелагонија.  
 
23. Предлог О Д Л У К А за давање на недвижна ствар во закуп и одржување на 
катастарска парцела 846 КО Берово, објект 1 стара Гимназија, C2; 
 
 Претседателот на Совет, Јован Матеничарски отвори дискусија по предложената точка. 
Бидејќи 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 на 
недвижна ствар во закуп објект 1 стара Гимназија, C2.  
 
24. Предлог О Д Л У К А за давање на недвижна ствар во закуп и одржување на 
катастарска парцела 846 КО Берово, објект 1 стара Гимназија, C3; 
 
 Претседателот на Совет, Јован Матеничарски отвори дискусија по предложената точка. 
Бидејќи 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 на 
недвижна ствар во закуп објект 1 стара Гимназија, C3.  
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25. Предлог О Д Л У К А за давање на недвижна ствар во закуп и одржување на 
катастарска парцела 846 КО Берово, објект 1 стара Гимназија, C8; 
 
 Претседателот на Совет, Јован Матеничарски отвори дискусија по предложената точка. 
Бидејќи 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 на 
недвижна ствар во закуп објект 1 стара Гимназија, C8. 
 
26. Предлог О Д Л У К А за давање на недвижна ствар во закуп и одржување на 
катастарска парцела 846 КО Берово, објект 2 стара Гимназија, ДП; 
 
 Претседателот на Совет, Јован Матеничарски отвори дискусија по предложената точка. 
Бидејќи 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 на 
недвижна ствар во закуп објект 2 стара Гимназија, ДП;.  
 
27. Предлог О Д Л У К А за давање на недвижна ствар во закуп и одржување на 
катастарска парцела 13763 КО Берово – вон г.р., објект 1 (кајакарски дом), ДП; 
 
 Претседателот на Совет, Јован Матеничарски отвори дискусија по предложената точка. 
Бидејќи 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 на 
недвижна ствар во закуп објект 1 (кајакарски дом), ДП.  
 
28. Предлог Измени и дополнување на Програмата за уредување за градежно 
земјиште за 2019 година; 
 
 Претседателот на Совет, Јован Матеничарски отвори дискусија по предложената точка и 
истакна дека програмата е разгледана на комисија и истата предлага да се усвои, пристапено е 
кон гласање   и со 15 гласа ЗА, НЕМА Советници кои гласале ПРОТИВ, НЕМА ВОЗДРЖАНИ 
Советници се усвоени  Измени и дополнување на Програмата за уредување за градежно 
земјиште за 2019 година.  
 
29. Предлог Трошоците за уредување на градежно земјиште за 2019 година; 
 
 Претседателот на Совет, Јован Матеничарски отвори дискусија по предложената точка и 
појаснува дека се работи за урбана опрема за донација на тезги, меѓутоа мора да влезат во 
програма. Пристапено е кон гласање и со 15 гласа ЗА, НЕМА Советници кои гласале ПРОТИВ, 
НЕМА ВОЗДРЖАНИ Советници се усвоени Трошоците за уредување на градежно земјиште за 
2019 година.  
 
30. Предлог Програмата за изградба, реконструкција и одржување на локални 
патишта и улици за 2019 година; 
 
 Претседателот на Совет, Јован Матеничарски отвори дискусија по предложената точка и 
појаснува дека е разгледана на комисја  и дека е објаснето дека средствата што се кратат  од 
Ширината се ставаат за ул,,Гоце Делчев” да се поврзе и за Којова ливада а за Ширината прва 
фаза експропријацијата е комплетно извршена. Пристапено е кон гласање и со со 15 гласа ЗА, 
НЕМА Советници кои гласале ПРОТИВ, НЕМА ВОЗДРЖАНИ Советници е усвоена 
Програмата за изградба, реконструкција и одржување на локални патишта и улици за 2019 
година.  
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31.  Предлог Измени и дополнување на Програмата за улично осветлување за 2019 
година; 
 
 Претседателот на Совет, Јован Матеничарски отвори дискусија по предложената точка, 
истакнува дека е разгледана на Совет и предлага да се усвои , пристапено е кон гласање и со 15 
гласа ЗА, НЕМА Советници кои гласале ПРОТИВ, НЕМА ВОЗДРЖАНИ Советници се усвоени 
Предлог Измени и дополнување на Програмата за улично осветлување за 2019 година.  
 
32. Квартален Извештај за извршување на Буџетот на Општина Берово К1 за прв 
квартал 2019 година; 
  
 Претседателот на Совет отвори расправа по предложената точка, при што повикана е за 
објаснување Татјанка Муртовска – Советник во одделението за финансиски прашања. Се води 
расправа за кварталните извештаи и за Измени на Буџетот за 2019 година . Советникот од 
одделението за финансиски прашања дава детални објаснувања на предложените точки. 
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 К1 за прв квартал 2019 година.  
 
33. Квартален Извештај за достасани ненамирени обврски на Општина Берово К2 за 
прв квартал 2019 година; 
 
 Претседателот на Совет, Јован Матеничарски отвори дискусија по предложената точка. 
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 
Општина Берово К2 за прв квартал 2019 година.  
 
34. Квартален Извештај за задолжување на Општина Берово К3 за прв квартал 2019 
година; 
 
 Претседателот на Совет, Јован Матеничарски отвори дискусија по предложената точка. 
Пристапено е кон гласање   и со 15 гласа ЗА, НЕМА Советници кои гласале ПРОТИВ, НЕМА 
ВОЗДРЖАНИ Советници е усвоен Квартален Извештај за задолжување на Општина Берово К3 
за прв квартал 2019 година.   
 
35. Предлог Одлука за измена и дополнување на Буџетот на Општина Берово за 2019 
година;  
 
 Претседателот на Совет, Јован Матеничарски отвори дискусија по предложената точка. 
Советникот во одделението за финансиски прашања појаснува дека измените на Буџетот се 
однесуваат на склучување на нови договори со Министерство за животна средина и просторно 
планирање, одредени вонсудски спогодби за одблокирање на општината, предвидени средства 
за вонсудски спогодби за исплата на пожарникарите, дополнителни средства за консултантски 
услуги за проект Европа за граѓаните, средства за кофинансирање на општокорисна работа, 
дополнителни средства се ставени за хоризонтална сигнализација и истакнува дека има 
измени само во основниот Буџет и Буџетот на дотации.  
Пристапено е кон гласање и со 15 гласа ЗА, НЕМА Советници кои гласале ПРОТИВ, НЕМА 
ВОЗДРЖАНИ Советници е усвоена Одлука за измена и дополнување на Буџетот на Општина 
Берово за 2019 година.   
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36. Одлука за потврдување на Одлуката на управниот одбор на Здружението за 
рурален развој – ЛОКАЛНА АКЦИОНА ГРУПА МАЛЕШ – ПИЈАНЕЦ за утврдување на 
висината на членарината за 2019 година и начинот на плаќање на истата; 
 
 Претседателот на Совет, Јован Матеничарски отвори дискусија по предложената точка. 
Бидејќи 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 Одлука за потврдување на 
Одлуката на управниот одбор на Здружението за рурален развој – ЛОКАЛНА АКЦИОНА ГРУПА 
МАЛЕШ – ПИЈАНЕЦ за утврдување на висината на членарината за 2019 година и начинот на 
плаќање на истата.  
  
37. Решение за уплата на членарина за 2019 година за членство во Здружение за 
рурален развој – ЛОКАЛНА АКЦИОНА ГРУПА МАЛЕШ – ПИЈАНЕЦ; 
 
 Претседателот на Совет, Јован Матеничарски отвори дискусија по предложената точка. 
Бидејќи никој не се јави за збор пристапено е кон гласање   и со 15 гласа ЗА, НЕМА Советници 
кои гласале ПРОТИВ, НЕМА ВОЗДРЖАНИ Советници е усвоено Решение за уплата на 
членарина за 2019 година за членство во Здружение за рурален развој – ЛОКАЛНА АКЦИОНА 
ГРУПА МАЛЕШ – ПИЈАНЕЦ.  
 
38. Одлука за услогласување на намените на урбанистички план за село Владимирово 
во однос на легализација на објекти надвор од дефиниран опфат на план, за КП 4162 КО 
Владимирово, по барање на Панче Таковски; 
 
 Претседателот на Совет, Јован Матеничарски отвори дискусија по предложената точка. 
Бидејќи 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 Одлука за услогласување на 
намените на урбанистички план за село Владимирово во однос на легализација на објекти 
надвор од дефиниран опфат на план, за КП 4162 КО Владимирово, по барање на Панче Таковски.  
 
39. Одлука за усогласување на намените на ДУП на Берово, во однос на 
легализираните објекти надвор од дефинираниот опфат на планот за локалитет 
“Брдославица 2” за КП.299 КО Берово во Берово; 
 
 Претседателот на Совет, Јован Матеничарски отвори дискусија по предложената точка. 
Бидејќи 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 Одлука за усогласување на 
намените на ДУП на Берово, во однос на легализираните објекти надвор од дефинираниот 
опфат на планот за локалитет “Брдославица 2” за КП.299 КО Берово во Берово.  
 
40. Одлука за давање на недвижна ствар во одржување и закуп ( објект постоечка 
месара); 
 
 Претседателот на Совет, Јован Матеничарски отвори дискусија по предложената точка. 
Бидејќи по точката претходно е водена дискусија, пристапено е кон гласање   и со 15 гласа ЗА, 
НЕМА Советници кои гласале ПРОТИВ, НЕМА ВОЗДРЖАНИ Советници е усвоена Одлука за 
давање на недвижна ствар во одржување и закуп ( објект постоечка месара).  
 
 После наведената точка, Координаторот на Советничката група на ВМРО ДПМНЕ 
истакнува дека нивната советничка група, доонела одлука, да не присуствува на точките на 
дневен ред со бр. 41,42 и 43. Седницата продолжува без Советничката група на ВМРО ДПМНЕ. 
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41. Одлука за формирање на Локален Економски – социјален совет на Општина 
Берово; 
 
 Претседателот на Совет, Јован Матеничарски отвори дискусија по предложената точка. 
Никој не се јави за збор, пристапено е кон гласање   и со 9 гласа ЗА, НЕМА Советници кои 
гласале ПРОТИВ, НЕМА ВОЗДРЖАНИ Советници, отсутни се советниците од советничката 
група на ВМРО ДПМНЕ е усвоена Одлука за формирање на Локален Економски – социјален 
совет на Општина Берово.   
 
42. Спогодба за основање, делокруг и начин на работа на Економски – социјален совет 
на Општина Берово; 
 
 Претседателот на Совет, Јован Матеничарски отвори дискусија по предложената точка. 
Никој не се јави за збор, пристапено е кон гласање   и со 9 гласа ЗА, НЕМА Советници кои 
гласале ПРОТИВ, НЕМА ВОЗДРЖАНИ Советници, отсутни се советниците од советничката 
група на ВМРО ДПМНЕ е усвоена Спогодба за основање, делокруг и начин на работа на 
Економски – социјален совет на Општина Берово.  
 
43. Измена и дополнување на Програмата за активностите на Општина Берово во 
областа на културата за 2019 година; 
 
 Претседателот на Совет, Јован Матеничарски отвори дискусија по предложената точка. 
Никој не се јави за збор, пристапено е кон гласање   и со 9 гласа ЗА, НЕМА Советници кои 
гласале ПРОТИВ, НЕМА ВОЗДРЖАНИ Советници, отсутни се советниците од советничката 
група на ВМРО ДПМНЕ е усвоена Измена и дополнување на Програмата за активностите на 
Општина Берово во областа на културата за 2019 година.  
 
44. Барања од институции и граѓани; 
 

 По барање од ВИП хотел, советот донесе заклучок дека Советот не располага со јавните 
приходи во општината и не е надлежен да одлучува за компензации на истите. 

 По барање од Бенд РОК Партизани, Советот донесе заклучок дека Во текот на месец мај 
2019 година ќе биде распишан повик за давање под закуп на просториите во 
надлежност на општината. 
Од причина што до Советот на Општина Берово има поднесено повеќе Барања од ваков 
тип, после завршување на повикот, за располагање со слободните простории ќе се 
одлучува по секое Барање поединечно и врз основа на оправданоста на Барањата. 

 По барање од Здружение на пензионери, да ги извести дека до Комисијата за 
располагање со недвижни и движни ставри, сопственост на Општина Берово, ќе биде 
доставено за произнесување за расположливи простории во населените места, како би 
можел Советот да одлучува за преотстапување на простории. Во врска со користење на 
простории за одржување на состаноци, да ги извести дека истите би можеле да ги 
користат по предходно поднесено и одобрено Барање до Општина Берово, за секој 
состанок посебно. 

 По барање на Мирчовски Здравко, Советот донесе решение за исплата на 30.000,00 
денари 

 По барање од Касмска Станка, Советот донесе решение за исплата на 30.000,00 денари 

 По барање од Берово транс, Советот донесе заклучок  Надлежните Комисии при Советот 
на Општина Берово, како и надлежните служби при Општина Берово да се состанат, за 
да се  утврдат  законските надлежности и можности за постапување по барањето.  По 
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изготвување на актот, истиот да биде ставен како точка на дневен ред на Седница на 
Совет на Општина Берово. 

 По барање од Здружение туристичка населба Абланица, Советот донесе заклучок 
Одделението за урбанизам при Општина Берово, да направи пресметка колкава е 
вредноста, потребна за донесување на урбанистички план за населбата Абланица и да 
даде образложение дали општината има можност тоа да го финансира и какви се 
можностите за самофинансирање на урбанистичкиот план од страна на барателите. 

 По барање од Пинг понгарски клуб Берово Советот донесе согласност за користење на 
20.000,00 денари од Програмата за развој на спорт и спортско рекреативни активности 
на Општина Берово Бр. 09-3939/1, усвоена на 15-тата Седница одржана на ден 
30.11.2019 година. 

 По барање на Тимко Топаловски, Советот донесе заклучок Одделението за комунални 
дејности и заштита на животна средина при Општина Берово, заедно со надлежни во 
ЈПКР ,,Услуга“ – Берово, да постапат по барањето и на наредната Седница на Совет да ги 
известат советниците за можноста за решавање на проблемот.  

 По барање од ПРО АНИМА, Советот донесе заклучок дека Советот има донесено 
Програма за други комунални услуги, третман на кучиња скитници и други 
нерегистрирани кучиња за 2019 година и средствата во Буџетот на Општина Берово за 
2019 година се согласно донесената Програма, односно не се намалени. Барањето ќе 
биде проследено до Градоначалникот на Општина Берово, за да се види како понатаму 
ќе се дејствува во решавање на проблемот со кучињата скитници, од причина што тој 
менаџира во реализацијата на  Буџетот на Општина Берово. 

 По барање од група извршители, Советот донесе заклучок Претседателот на Советот на 
Општина Берово да свика  состанок со командирот на ПС од ОН Берово, подносителите 
на Барањето и претставници од Советот на Општина Берово и да се разграничи 
одговорноста и законската можност за одобрување на Барањето. 
 

45. Советнички иницијативи и прашања. 
 

 На 20 – тата Седница на Совет на Општина Берово, произлезе иницијатива Брик АД- 
Берово, во периодот што следи да прекине со продажба на ќумур, на правни и физички 
лица со седиште односно живеалиште на територијата на општина Берово. Се 
замолуваат претпоставените и Управниот одбор на АД Брик Берово да ја почитуваат 
советничката иницијатива, доколку истата, во големи размери, не влијае врз приходите 
на претпријатието. 

 Претседателот на Совет на Општина Берово предлага на Советниците да се купи 
лаптопи за да може да материјалите да ги добиваат на ЦД 

 

Дневниот ред беше исцрпен , Седницата заврши во 11:30 часот.   

 
          Усвоен со  
          Бр.______________ 
     ________________ година 

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


