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 З А П И С Н И К 

 Од  17-тата  редовна седница на Советот на Општина Берово одржана на ден 12.02.2019 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  и Соработникот за односи со јавност во 

Одделение за јавни дејности, Биљана Каламадевска-како записничар а повикани присутни на седницата беа и 

Татјанка Муртовска-Советник во одделението за финансиски прашања, Марија Умленска- ВД Директор во 

ОЈУСЗСЛ ,,д.р.Иван Влашки’’ и Директорот на Домот на културата ,,Димитар Беровски’’ .  

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

следниот: 

 

ПРЕДЛОГ ДНЕВЕН РЕД 

1. Усвојување на Записник од 16-та Седница на Совет на Општина Берово; 

2. Квартален извештај за извршувањето на буџетот за Општина Берово за извештајниот 

период (кумулативно) за четврт квартал 2018 година од 01.01.2018 година до 

31.12.2018 година; 

3. Квартален извештај за достасани ненамирени обврски Образец К2 за  четврт квартал 

2018 година од 01.01.2018 година до 31.12.2018 година; 

4. Квартален извештај за промените на состојбата на секое задолжување на општините и 

јавните претпријатија основани од општините Образец К3 за за  четврт квартал 2018 

година од 01.01.2018 година до 31.12.2018 година; 

5. Предлог ОДЛУКА за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на 

државните службеници во Општина Берово 2019 година; 

6. Заклучок за исправка на техничка грешка во Извештај за вкупниот договорен износ по 

доверители за финансирање на доспеани, а неплатени обврски; 

7. Заклучок за исправка на техничка грешка во вкупниот договорен износ по доверители 

за финансирање на доспеани, а неплатени обврски; 

8. Одлука за прераспределба на средства во Буџетот на Општина Берово за 2019 година; 

9. П Р А В И Л Н И К за критериумите, постапката и реализација на трансфери по поднесени 

барања за еднократна парична помош на физички лица; 

10. Измена на П Р О Г Р А М А   -  J4 за одржување на јавна чистота на подрачјето на Општина 
Берово за 2019 година; 

11. Измена на П Р О Г Р А М А   -   J7 за одржување на јавно зеленило на подрачјето на 

општина; 
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12. Измена и Дополнувања на Програмата за други комунални услуги , третман на кучината 

скитници и други нерегистрирани кучиња за 2019 година; 

13. Измени и дополнувања на Планот за контрола на популацијата на бездомни кучиња на 

територијата на Општина Берово (2019 – 2021 година); 

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

изработка на Локална Урбанистичка Планска Документација за локалитет Филтер 

Станица во Берово; 

15. Годишна Програма на Општина Берово за поставување на урбана опрема за 2019 

година; 

16. Годишен план за воспоставување на еднакви можности на жените и мажите за 2019 

година; 

17. Предлог О Д Л У К А за критериумите и постапката за распределба на средстава за 

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

Општина Берово за 2019 година; 

18. Правилник за доделување на парични награди, јубилејни награди и признанија на 

вработените во Општина Берово; 

19. О Д Л У К А за избор на член во Советот на Општина Берово кој одлучува во случај на 

конфликт на интереси на Градоначалникот; 

20. Полугодишен извештај за работа на ООУ ,,Никола Петров Русински’’ Берово за 2019 
година; 

21. Годишен извештај за 2018 година за работата на ОЈУСЗСЛ “Д-р.Иван Влашки”  Берово; 
22. Измени и дополнување на Годишен план за вработување за 2019 година на ОЈУСЗСЛ “Д-

р.Иван Влашки”  Берово; 
23. Извештај за работата на Домот на културата ,,Димитар Беровски’’- Берово за 2018 

година; 
24. Дополнување на Годишен план за вработување за 2019 година на Домот на културата 

,,Димитар Беровски’’- Берово ; 

25. Предлог- Годишна програма за работа на Домот на културата ,,Димитар Беровски’’- 

Берово за 2019 година; 

26. Барања од институции и граѓани; 

27. Советнички иницијативи и прашања. 

 

 На ова се надоврзува Градоначалникот, кој предлага точката со реден број 18 да биде 

повлечена од дневен ред, од причина што предизвикува финансиски импликации и е потребен 

ребаланс на Буџетот. Исто така насока има да се дополни одлуката за извршување на буџетот и 

може наместо правилникот, точка на дневен ред да биде одлуката за извршување. Исто така 

Градоначалникот истакнува дека во текот на месец февруари, неминовно ќе се наметне потребата 

од кратка седница  за согласност за приоритет, како би биле потполни во аплицирањето на 

проекти. За збор се јавува советничката Јованка Василевска Петрушева, која забележува грешка 

во 20 тата точка од дневниот ред стори само 2018 а треба да стои 2018-2019 година.  

 Претседателот на Совет, Јован Матеничарски го стави на гласање предлогот на 

Градоначалникот, при што со 15 гласа ЗА, нема Советници кои гласале ПРОТИВ, нема 

ВОЗДРЖАНИ Советници се усвоени предлозите на Градоначалникот.  

 Потоа го стави на гласање целокупниот дневен ред со дополнувањата, при што за работа на 15 

седница на Совет со 15 гласа ЗА, нема Советници кои гласале ПРОТИВ, нема ВОЗДРЖАНИ 

Советници, усвоен е следниот: 
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Д н е в е н  р е д: 

 

 

1. Усвојување на Записник од 16-та Седница на Совет на Општина Берово; 

2. Квартален извештај за извршувањето на буџетот за Општина Берово за извештајниот период 

(кумулативно) за четврт квартал 2018 година од 01.01.2018 година до 31.12.2018 година; 

3. Квартален извештај за достасани ненамирени обврски Образец К2 за  четврт квартал 2018 

година од 01.01.2018 година до 31.12.2018 година; 

4. Квартален извештај за промените на состојбата на секое задолжување на општините и јавните 

претпријатија основани од општините Образец К3 за за  четврт квартал 2018 година од 01.01.2018 

година до 31.12.2018 година; 

5. Предлог ОДЛУКА за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на 

државните службеници во Општина Берово 2019 година; 

6. Заклучок за исправка на техничка грешка во Извештај за вкупниот договорен износ по 

доверители за финансирање на доспеани, а неплатени обврски; 

7. Заклучок за исправка на техничка грешка во вкупниот договорен износ по доверители за 

финансирање на доспеани, а неплатени обврски; 

8. Одлука за прераспределба на средства во Буџетот на Општина Берово за 2019 година; 

9. П Р А В И Л Н И К за критериумите, постапката и реализација на трансфери по поднесени 

барања за еднократна парична помош на физички лица; 

10. Измена на П Р О Г Р А М А   -  J4 за одржување на јавна чистота на подрачјето на Општина 

Берово за 2019 година; 

11. Измена на П Р О Г Р А М А   -   J7 за одржување на јавно зеленило на подрачјето на општина; 

12. Измена и Дополнувања на Програмата за други комунални услуги , третман на кучината 

скитници и други нерегистрирани кучиња за 2019 година; 

13. Измени и дополнувања на Планот за контрола на популацијата на бездомни кучиња на 

територијата на Општина Берово (2019 – 2021 година); 

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

изработка на Локална Урбанистичка Планска Документација за локалитет Филтер Станица во 

Берово; 

15. Годишна Програма на Општина Берово за поставување на урбана опрема за 2019 година; 

16. Годишен план за воспоставување на еднакви можности на жените и мажите за 2019 година; 

17. Предлог О Д Л У К А за критериумите и постапката за распределба на средстава за 

финансирање на активности на здруженија на граѓани и фондациии од  Буџетот на Општина 

Берово за 2019 година; 

18. Измена и дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Берово за 2019 

година; 

19. О Д Л У К А за избор на член во Советот на Општина Берово кој одлучува во случај на 

конфликт на интереси на Градоначалникот; 

20. Полугодишен извештај за работа на ООУ ,,Никола Петров Русински’’ Берово за 2019 година; 

21. Годишен извештај за 2018 година за работата на ОЈУСЗСЛ “Д-р.Иван Влашки”  Берово; 

22. Измени и дополнување на Годишен план за вработување за 2019 година на ОЈУСЗСЛ “Д-

р.Иван Влашки”  Берово; 

23. Извештај за работата на Домот на културата ,,Димитар Беровски’’- Берово за 2018 година; 
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24. Дополнување на Годишен план за вработување за 2019 година на Домот на културата 

,,Димитар Беровски’’- Берово ; 

25. Предлог- Годишна програма за работа на Домот на културата ,,Димитар Беровски’’- Берово за 

2019 година; 

26. Барања од институции и граѓани;  

27. Советнички иницијативи и прашања.  

 

 

1. Усвојување на Записник од 16-та Седница на Совет на Општина Берово; 

  

 Претседателот на Совет, отвори дискусија по предложената точка. Никој не се јави за збор и е 

пристапено кон гласање. Со 15 гласа ЗА, нема Советници кои гласале ПРОТИВ, нема 

ВОЗДРЖАНИ Советници, е усвоен Записникот од 16-тата Седница на Совет на Општина 

Берово. 

 

2. Квартален извештај за извршувањето на буџетот за Општина Берово за извештајниот 

период (кумулативно) за четврт квартал 2018 година од 01.01.2018 година до 31.12.2018 

година; 

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

Претседателот на комисијата за Финансирање и Буџет, Гоце Ружински истакна дека комисијата 

не одржала состанок, бидејќи немало мнозинство. Советникот Драган Мустачки истакнува дека 

не може да присуствува на покана не потпишана и без печат и се донесува заклучок во иднина да 

се изготвува покана и Претседателот на комисија да ја потпише. Советникот Предраг Монев 

предлага Советникот во одделението за финансиски прашања Татјанка Муртовска да ги објасни 

кварталните извештаи по што следува детално објаснување на точките ос извештаите. 

 После објаснувањето Претседателот на Совет ја става на гласање предложената точка и со 15 

гласа ЗА, нема Советници кои гласале ПРОТИВ, нема ВОЗДРЖАНИ Советници, е усвоен 

Квартален извештај за извршувањето на буџетот за Општина Берово за извештајниот период 

(кумулативно) за четврт квартал 2018 година од 01.01.2018 година до 31.12.2018 година.  

 

3. Квартален извештај за достасани ненамирени обврски Образец К2 за  четврт квартал 

2018 година од 01.01.2018 година до 31.12.2018 година; 

 

 Бидејќи Советникот во одделението за финансиски прашања претходно ги образложи сите 

квартални извештаи, 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 Образец К2 за  четврт квартал 2018 година од 01.01.2018 година до 

31.12.2018 година.  

 

4. Квартален извештај за промените на состојбата на секое задолжување на општините и 

јавните претпријатија основани од општините Образец К3 за за  четврт квартал 2018 

година од 01.01.2018 година до 31.12.2018 година; 

 Пристапено е кон гласање и на третиот квартален извештај и со 15 гласа ЗА, нема 

Советници кои гласале ПРОТИВ, нема ВОЗДРЖАНИ Советници, е усвоен Квартален 

извештај за промените на состојбата на секое задолжување на општините и јавните 



   

5 
 

претпријатија основани од општините Образец К3 за за  четврт квартал 2018 година од 

01.01.2018 година до 31.12.2018 година.   

5. Предлог ОДЛУКА за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на 

државните службеници во Општина Берово 2019 година; 

 

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

Градоначалникот појасни дека оваа одлука е неминовно да се донесе бидејќи стапките за 

придонеси се зголемени за да може на административните службеници да не им се намали нето 

износот. Зголемен е бодот за плата за делот кој се појавува разлика за придонесите. 

Претседателот ја стави на гласање точката на дневен ред и со 15 гласа ЗА, нема Советници кои 

гласале ПРОТИВ, нема ВОЗДРЖАНИ Советници, е усвоена ОДЛУКА за утврдување на 

вредноста на бодот за пресметување на платите на државните службеници во Општина 

Берово 2019 година. 

6. Заклучок за исправка на техничка грешка во Извештај за вкупниот договорен износ по 

доверители за финансирање на доспеани, а неплатени обврски; 

  

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

Градоначалникот појаснува дека има настанато грешка каде што се внесува обврската за 30.09 и 

треба да се корегира да е комплетен извештајот. Претседателот ја стави на гласање точката на 

дневен ред и со 15 гласа ЗА, нема Советници кои гласале ПРОТИВ, нема ВОЗДРЖАНИ 

Советници, е усвоен Заклучок за исправка на техничка грешка во Извештај за вкупниот 

договорен износ по доверители за финансирање на доспеани, а неплатени обврски.   

 

7. Заклучок за исправка на техничка грешка во вкупниот договорен износ по доверители за 

финансирање на доспеани, а неплатени обврски; 

 

 Претседателот на Совет, отвори дискусија по предложената точка на дневен ред. 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 Заклучок за исправка на техничка 

грешка во вкупниот договорен износ по доверители за финансирање на доспеани, а неплатени 

обврски.  

 

8. Одлука за прераспределба на средства во Буџетот на Општина Берово за 2019 година; 

 

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

Градоначалникот објаснува дека се наметнува потребата од уште едно возило за собирање на 

смет. Предвидена е набавка на такво возило преку источно плански, но до денеска истото не е 

реализирано и од советниците бара подршка да се набави такво возило за да се подобри јавната 

чистота. Советничката Емилија Пачемска прашува од што треба да се откаже за да се наменат 

средствата за возилото. Градоначалникот одговара дека ќе се намали ставката за патишта бидејќи 

само таму има проекција што може да се намали  за толкав износ и дека нема да се намали од 

ништо после одблокирувањето на општината. Пристапено е кон гласање и со 15 гласа ЗА, нема 

Советници кои гласале ПРОТИВ, нема ВОЗДРЖАНИ Советници, е усвоена Одлука за 

прераспределба на средства во Буџетот на Општина Берово за 2019 година.  
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9. П Р А В И Л Н И К за критериумите, постапката и реализација на трансфери по 

поднесени барања за еднократна парична помош на физички лица; 

 Претседателот на Совет, отвори дискусија по предложената точка на дневен ред. За збор се 

јави советникот Гоце Ружински и истакна дека има дополнување во член 4 каде порано стоеше од 

6.000,00 денари до 20.000,00 денари а сега комисијата предлага да стои од 10.000,00 денари до 

30.000,00 денари. Советничката Емилија Пачемска предлага да не биде 10.000,00 денари, туку 

една минимална плата, што се отфрла како предлог. Советникот Предраг Монев предлага во член 

6 наместо само пожари да стои и поплави и други непогоди. Предлогот на Советникот Предраг 

Монев го става на гласање при што едногласно од сите Советници е усвоен. Потоа е ставен на 

гласање Правилникот со измените во член 6 и со 15 гласа ЗА, нема Советници кои гласале 

ПРОТИВ, нема ВОЗДРЖАНИ Советници, е усвоен  П Р А В И Л Н И К за критериумите, 

постапката и реализација на трансфери по поднесени барања за еднократна парична помош на 

физички лица.  

 

10. Измена на П Р О Г Р А М А   -  J4 за одржување на јавна чистота на подрачјето на 

Општина Берово за 2019 година; 

 Претседателот на Совет, отвори дискусија по предложената точка на дневен ред, при што 

појаснува дека комисијата се состанала и измената на програмите се однесува на усогласување 

согласно ставките во Буџетот, бидејќи програмите се изгласани пред донесувањето на Буџетот. 

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

ВОЗДРЖАНИ Советници, е усвоена Измена на П Р О Г Р А М А   -  J4 за одржување на јавна 

чистота на подрачјето на Општина Берово за 2019 година.  

 

11. Измена на П Р О Г Р А М А   -   J7 за одржување на јавно зеленило на подрачјето на 

општина; 

 Претседателот на Совет, отвори дискусија по предложената точка на дневен ред, при што 

појанува дека истото што се однесува за претходната точка е објаснување и за единаесетата 

точка, при што е пристапено кон гласање и со 15 гласа ЗА, нема Советници кои гласале 

ПРОТИВ, нема ВОЗДРЖАНИ Советници, е усвоена Измена на П Р О Г Р А М А   -   J7 за 

одржување на јавно зеленило на подрачјето на општина.  

 

12. Измена и Дополнувања на Програмата за други комунални услуги , третман на кучината 

скитници и други нерегистрирани кучиња за 2019 година; 

  

 Претседателот на Совет, отвори дискусија по предложената точка на дневен ред. 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 Измена и Дополнувања на 

Програмата за други комунални услуги , третман на кучината скитници и други 

нерегистрирани кучиња за 2019 година.     

  

13. Измени и дополнувања на Планот за контрола на популацијата на бездомни кучиња на 

територијата на Општина Берово (2019 – 2021 година); 

 

Претседателот на Совет, отвори дискусија по предложената точка на дневен ред. Бидејќи никој не 

се јави за збор пристапено е кон гласање и со 15 гласа ЗА, нема Советници кои гласале 

ПРОТИВ, нема ВОЗДРЖАНИ Советници, се усвоени Измени и дополнувања на Планот за 
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контрола на популацијата на бездомни кучиња на територијата на Општина Берово (2019 – 

2021 година).  

 

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

изработка на Локална Урбанистичка Планска Документација за локалитет Филтер 

Станица во Берово; 

 Претседателот на Совет, отвори дискусија по предложената точка на дневен ред. Појасни дека 

на комисија е објаснето дека се работи за жителите на ромското маало да се приклучат кон 

локално урбанистичка планска документација по што е пристапено кон гласање  и со 15 гласа 

ЗА, нема Советници кои гласале ПРОТИВ, нема ВОЗДРЖАНИ Советници, се усвоена О Д Л 

У К А за прифаќање на иницијативата за отпочнување на постапка за изработка на Локална 

Урбанистичка Планска Документација за локалитет Филтер Станица во Берово.  

 

15. Годишна Програма на Општина Берово за поставување на урбана опрема за 2019 година; 

 Претседателот на Совет, отвори дискусија по предложената точка на дневен ред. Истакна дека 

е расправано на комисија, порано било заедно за урбана опрема и за времени објекти сега се 

посебно. Пристапено е кон гласање и со 15 гласа ЗА, нема Советници кои гласале ПРОТИВ, 

нема ВОЗДРЖАНИ Советници, е усвоена Годишна Програма на Општина Берово за 

поставување на урбана опрема за 2019 година.  

 

16. Годишен план за воспоставување на еднакви можности на жените и мажите за 2019 

година; 

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

Претседателот на Комисијата за еднакви можности на жените и мажите истакна дека комисијата 

се состанала и дека има барање до администрацијата, службите кои свикуваат состаноци, совет, 

кои изработуваат стратешки документи да ја вклучуваат Комисијата за еднакви можности да се 

запази правилно работење на комисијата. На ова се надоврзува Градоначалникот, кој истакнува 

до Претседателот на комисијата,  да ги  достави сите потребни работи и во кој рок треба да се 

завршат, за да може благовремено да го испочитуваме законот. За збор се јавува Советничката 

Даниела Кржовска која предлага во точка 5 да се избриша а во точка 4 Сфери на делување во 

областа на образованието, предлог да биде родови аспекти во политиките за подршка во 

земјоделството и руралниот развој. Пристапено е кон гласање со измените  и со 15 гласа ЗА, 

нема Советници кои гласале ПРОТИВ, нема ВОЗДРЖАНИ Советници, е усвоен Годишен 

план за воспоставување на еднакви можности на жените и мажите за 2019 година.   

 

17. Предлог О Д Л У К А за критериумите и постапката за распределба на средстава за 

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

Општина Берово за 2019 година; 

 Претседателот на Совет, отвори дискусија по предложената точка на дневен ред. За збор се 

јави Советничката Славица Фурнаџиска, која истакнува дека се работи по истите критеруми од 

лани и дека смета дека нема потреба од измени. Пристапено е кон гласање, при што со 15 гласа 

ЗА, нема Советници кои гласале ПРОТИВ, нема ВОЗДРЖАНИ Советници, е усвоена О Д Л 

У К А за критериумите и постапката за распределба на средстава за финансирање на 

активности на здруженија на граѓани и фондациии од  Буџетот на Општина Берово за 2019 

година.  
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18. Измена и дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Берово за 

2019 година; 

 

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

во одделението за финансиски прашања Татјанка Муртовска, појаснува дека се работи само за 

игра на зборови во член 7,9 и 11 и нема никакви суштински измени на одлуката. Претседателот ја 

стави на гласање измената и со 15 гласа ЗА, нема Советници кои гласале ПРОТИВ, нема 

ВОЗДРЖАНИ Советници, е усвоена Измена и дополнување на Одлуката за извршување на 

Буџетот на Општина Берово за 2019 година.  

 

19. О Д Л У К А за избор на член во Советот на Општина Берово кој одлучува во случај на 

конфликт на интереси на Градоначалникот; 

 Претседателот на Совет, отвори дискусија по предложената точка на дневен ред. За збор се 

јави Советничката Славица Фурнаџиска, која предлага во насловот и во член 1, зборот он да се 

замени со од и од Советничката група на СДСМ предлага член да биде Гоце Ружински. 

Советникот Предраг Монев, предлага тоа да биде член од опозицијата а Советникот Драган 

Мустачки за член од Советничката група го предлага Советникот Предраг Монев. Кон ова се 

надоврзува Градоначалникот Звонко Пекевски, кој објаснува дека до сега немало потреба за 

избор на ваков член, меѓутоа сега се наметнува потребата, бидејќи е потребно да се исплати 

опремнина за смрт на родител, согласно закон, потребно е некој да го потпише решението. 

Следува 5 минути пауза за координација.  

По враќање, Советничката Славица Фурнаџиска истакнува дека Советничката група на СДСМ го 

прифаќа предлогот на Советничката група од ВМРО-ДПМНЕ и сопствениот предлог го 

повлекува. Пристапено е кон гласање при што едногласно  со 15 гласа ЗА, нема Советници кои 

гласале ПРОТИВ, нема ВОЗДРЖАНИ Советници за  член во Советот на Општина Берово 

кој одлучува во случај на конфликт на интереси на Градоначалникот е избран Советникот 

Предраг Монев.  

 

20. Полугодишен извештај за работа на ООУ ,,Никола Петров Русински’’ Берово за 2019 

година; 

 Претседателот на Совет, отвори дискусија по предложената точка на дневен ред. За збор се 

јави Советничката Јованка Василевска Петрушева, која истакна дека извештајот е разгледан на 

комисија, комплетно е опфатен. Пристапено е кон гласање и со  15 гласа ЗА, нема Советници 

кои гласале ПРОТИВ, нема ВОЗДРЖАНИ Советници е усвоен Полугодишен извештај за 

работа на ООУ ,,Никола Петров Русински’’ Берово за 2019 година.  

 

21. Годишен извештај за 2018 година за работата 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 истакна дека извештајот е разгледан на 

комисија. Советничката Славица Фурнаџиска прашува дали извештајот поминал на управен при  

што Соработникот за односи со јавност истакнува дека има одлука меѓутоа е заборавена да се 

достави во материјалите. Советничката Емилија Пачемска апелира за одбележување на страни во 

извешѕтајот и употреба на македонскиот литературен правилен јазик. Советникот Предраг Монев 

прашува за дополнителниот капацитет кога се планира да се пушти во употреба и дали има луѓе 

на листа на чекање на што ВД Директорот Марија Умленска одговара дека вчера имало комисија 

од МТСП  дека по добивањето на решение ќе се одлучи кој ден ќе биде пуштањето и приоритет 
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ќе се даде на луѓе од Берово и Малешевијата. Пристапено е кон гласање и со  15 гласа ЗА, нема 

Советници кои гласале ПРОТИВ, нема ВОЗДРЖАНИ Советници е усвоен  Годишен 

извештај за 2018 година за работата на ОЈУСЗСЛ “Д-р.Иван Влашки”  Берово.  

 

22. 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 Советникот Предраг Монев, кој истакнува дека домот има капацитет од 15 луѓе, кој го 

опслужуваат 7 вработени од кои 4 геронто домаќини а во иднина се планира уште 4 геронто 

домаќини и 2 економисти. Прашува зошто 2 еконосмисти. Директорот Марија објаснува дека тоа 

е така бидејќи се предвидени слободните места по систематизација. Кон дискусијата се 

надоврзува Градоначалникот Пекевски, кој истакнува дека ќе бидат вработени онолку лица, 

колку што се неопходни и ќе бидат финансирани преку Блок дотација од МТСП. Пристапено е 

кон гласање при што со 9 гласа ЗА, 6 Советници кои гласале ПРОТИВ, нема ВОЗДРЖАНИ 

Советници се усвоени Измени и дополнување на Годишен план за вработување за 2019 година на 

ОЈУСЗСЛ “Д-р.Иван Влашки”  Берово.  

 

23. Извештај за работата на Домот на културата ,,Димитар Беровски’’- Берово за 2018 

година; 

 Претседателот на Совет, Јован Матеничарски отвори дискусија по предложената точка на 

дневен ред. За збор се јави Советничката Емилија Пачемска, која апелира конкурсите за 

литературни творби да се доставуваат до училиштата за поголем одзив. Директорот на Домот на 

културата ,,Димитар Беровски’’- Берово, Звонко Скендерски вели дека обично така и се прави. 

Советничката Јованка Василевска Петрушева апелира во извештајот да стојат наградените. 

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

ВОЗДРЖАНИ Советници е усвоен Извештај за работата на Домот на културата ,,Димитар 

Беровски’’- Берово за 2018 година.  

 

24. Дополнување на Годишен план за вработување за 2019 година на Домот на културата 

,,Димитар Беровски’’- Берово ; 

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

на Домот на културата, Звонко Скендерски појаснува дека е додадено работно место етно 

кореограф по насоки од Министерство за култура. Советничката Јованка Василевска Петрушева 

истакнува грешки во годината кои треба да бидат исправени. Пристапено е кон гласање и со 15 

гласа ЗА, нема Советници кои гласале ПРОТИВ, нема ВОЗДРЖАНИ Советници е усвоено 

Дополнувањето на Годишниот план за вработување за 2019 година на Домот на културата 

,,Димитар Беровски’’- Берово.  

 

 25. Предлог- Годишна програма за работа на Домот на културата ,,Димитар 

Беровски’’- Берово за 2019 година; 

 Претседателот на Совет, Јован Матеничарски отвори дискусија по предложената точка на 

дневен ред.Советничката Јованка Василевска Петрушева истакнува техничка грешка наместо 

2018 треба да стои 2019 . За збор се јавува Советничката Даниела Кржовска, која поставува 

прашање до директорот во врска со екектронски каталог и дава иницијатива за отварање на FB 

страна на библиотеката во Берово, за објавување на активности. Пристапено е кон гласање и со 

15 гласа ЗА, нема Советници кои гласале ПРОТИВ, нема ВОЗДРЖАНИ Советници е 
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усвоена Предлог- Годишна програма за работа на Домот на културата ,,Димитар Беровски’’- 

Берово за 2019 година.  

 

26. Барања од институции и граѓани; 

 

 На Барање од Пуреовска Мара, Советот донесе Решение за доделување на 15.000,00 

денари 

 На Барање/Известување од МТСП во врска со посетување на детска градинка на деца-

роми од 3 до 6 години, Советот донесе одлука да се достави барање до ОЈУДГ,,23 

Август’’ за колку деца посетуваат градинка на таа возраст и да се скенира состојбата па 

според социоекономската положба да се изврши рационално субвенционирање на деца-

роми, за престој во детска градинка 

 На Барање/Известување од лицето Зоран Кракутовски, Советот донесе Заклучок, со оглед 

на тоа што Лицето кое е вработено во Општина Берово како  Инспектор за животна 

средина, во моментот користи годишен одмор, после кој ќе замине во пензија, а 

предизборниот период не дозволува да се ангажира друго лице на оваа позиција,  

предметот односно пријавата за аерозагадување Општина Берово да ја проследи до 

Државниот инспектор за животна средина во Струмица . 

 

27. Советнички иницијативи и прашања.  

 

 Во делот на Советнички иницијативи и прашања  Советникот Драган Мустачки истакна дека 

нема конечен одговор за иницијативата од 30.11.2018 година по што Претседателот одговара дека 

нема список на бранителите од Министерство за одбрана при што донесен е заклучок да се 

достави ургенција за добивање на податоците.  

 

На крајот од 17-тата Седница на Совет на Општина Берово, следуваше кратка презентација на 

проектите започнати, реализирани и во тек од страна на Градоначалникот со осврт кон 

Советниците во Советот на Општина Берово. 

Седницата заврши со дискусијата на Претседателот на Совет, кој апелира до Градоначалникот за 

следна Седница на Совет, дневниот ред да биде заеднички формулиран.  

 

 Дневниот ред беше исцрпен , Седницата заврши во 12:30 часот.   

 

 
          Усвоен со  
          Бр.___________ 

  ______________ година 

Берово 

   

 

 Записничар,                                                                                           Претседател на Совет, 

      Биљана Каламадевска                                                                                   Јован Матеничарски 

____________________                                           М.П.                                 ___________________ 

            (потпис)                                                                                                              (потпис) 


