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 З А П И С Н И К 

 Од  18-тата  редовна седница на Советот на Општина Берово одржана на ден 26.2.2019 година 

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

 

 Седницата ја отвори и со неа раководеше Претседателот на Советот 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 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 

Ѓорѓи Пеовски- Раководител на Одделението за ЛЕР, Татјанка Муртовска-Советник во одделението за 

финансиски прашања, Мишо Догазански- Раководител на одделение за урбанизам и Зоран Нешкевски –

Соработник за спорт во одделението за јавни дејности.  

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

следниот: 

 

ПРЕДЛОГ ДНЕВЕН РЕД 

1. Усвојување на Записник од 17-та Седница на Совет на Општина Берово; 

2. Извештај за извршен попис на парични средства на жиро сметките, благајната, 

побарувањата, градежните објекти, улици, патишта и опрема на општина Берово за 

2018 година; 

3. Одлука за расходување на основни средства и ситен инвентар на Општина Берово; 

4. Одлука за прифаќање на донација; 

5. Дополнување на Трошоци за уредување на градежно земјиште по области и објекти за 

2019 година Бр.09-4260/1 од 27.12.2018 година; 

6. Одлука за кофинансирање за проект “Реконструкција на улици во с.Двориште” врз 

основа на Јавен повик на Бирото за регионален развој; 

7. Одлука за кофинансирање за проект “Реконструкција на улици во с.Русиново” врз 

основа на Јавен повик на Бирото за регионален развој; 

8. Одлука за усогласување на намените на Деталниот урбанистички план на Берово, во 

однос на легализација на објекти надвор од дефинираниот опфат на планот за КП 

бр.13695/4 КО Берово – вон град во Берово; 

9. Барања од институции и граѓани;  

10. Советнички иницијативи и прашања.  
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 На ова се надоврзува Градоначалникот, кој предлага точката со реден број 5 да биде 

повлечена од дневен ред, од причина што во време на изборен процес, неможе да се дополнуваат 

трошоците за градежно земјиште и точкит 6 и 7 да бидат точки 2 и 3. 

 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 е усвоено повлекувањето на точката од стрна  на Градоначалникот.  

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

18-тата,  седница на Совет со 15 гласа ЗА, нема Советници кои гласале ПРОТИВ, нема 

ВОЗДРЖАНИ Советници, усвоен е следниот: 

 

: 

Д н е в е н  р е д:  
 

1. Усвојување на Записник од 17-та Седница на Совет на Општина Берово; 

2. Одлука за кофинансирање за проект “Реконструкција на улици во с.Двориште” врз 

основа на Јавен повик на Бирото за регионален развој; 

3. Одлука за кофинансирање за проект “Реконструкција на улици во с.Русиново” врз 

основа на Јавен повик на Бирото за регионален развој; 

4. Извештај за извршен попис на парични средства на жиро сметките, благајната, 

побарувањата, градежните објекти, улици, патишта и опрема на општина Берово за 

2018 година; 

5. Одлука за расходување на основни средства и ситен инвентар на Општина Берово; 

6. Одлука за прифаќање на донација; 

7. Одлука за усогласување на намените на Деталниот урбанистички план на Берово, во 

однос на легализација на објекти надвор од дефинираниот опфат на планот за КП 

бр.13695/4 КО Берово – вон град во Берово; 

8. Барања од институции и граѓани;  

9. Советнички иницијативи и прашања.  
 

 

1. Усвојување на Записник од 17-та Седница на Совет на Општина Берово; 

  

 Претседателот на Совет на Општина Берово, отвори дискусија по предложената точка и 

бидејќи никој не се јави за збор, пристапено е кон гласање. Записникот од 17-тата Седница на 

Совет на Општина Берово е усвоен со 15 гласа ЗА, нема Советници кои гласале ПРОТИВ, 

нема ВОЗДРЖАНИ Советници.   

 

2. Одлука за кофинансирање за проект “Реконструкција на улици во с.Двориште” врз основа 

на Јавен повик на Бирото за регионален развој; 

 

 Претседателот на Совет на Општина Берово, отвори дискусија по предложената точка. 

Градоналникот појаснува дека преку бирото за регионален развој е аплицирано за две улици во с. 

Русиново и во с. Двориште и бара подршка од Советниците. Советникот Предраг Монев прашува 

за кои улици станува збор. Повикан е Раководителот на одделение за ЛЕР, Ѓорѓи Пеовски, кој 

појаснува дека во с. Двориште се работи за главната улица која поминува низ цело село а се 

однесува на реконструкција на делот од училиштето до мостот кај Чурилсото маало. Во с. 
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Русиново се однесува за улица бр. 4. За улицата во с. Русиново е аплицирано за финансирање на 

50 %  од вкупната сума, а за с. Двориште 90 %. Пристапено е кон гласање и со 15 гласа ЗА, нема 

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

кофинансирање за проект “Реконструкција на улици во с.Двориште” врз основа на Јавен повик 

на Бирото за регионален развој.  

 

3. Одлука за кофинансирање за проект “Реконструкција на улици во с.Русиново” врз основа 

на Јавен повик на Бирото за регионален развој; 

 

 Претседателот на Совет на Општина Берово, отвори дискусија по предложената точка. 

Бидејќи веќе е појаснето на претходната точка, пристапено е кон гласање и со 15 гласа ЗА, нема 

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

кофинансирање за проект “Реконструкција на улици во с.Русиново” врз основа на Јавен повик на 

Бирото за регионален развој.  

 

 

4. Извештај за извршен попис на парични средства на жиро сметките, благајната, 

побарувањата, градежните објекти, улици, патишта и опрема на општина Берово за 2018 

година; 

  

 Претседателот на Совет на Општина Берово, 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 Извештај за извршен попис на 

парични средства на жиро сметките, благајната, побарувањата, градежните објекти, улици, 

патишта и опрема на општина Берово за 2018 година.  

          

5. Одлука за расходување на основни средства и ситен инвентар на Општина Берово; 

 

 Претседателот на Совет на Општина Берово, отвори дискусија по предложената точка.За збор 

се јави Советникот Предраг Монев кој прашува дали не е голема вредноста на одредени средства 

и дали расходувањето нема да биде проблем . Повикан е Советникот во одделението за 

финансиски прашања Татјанка Муртовска која појаснува дека средствата нема да се отпишуваат. 

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

ВОЗДРЖАНИ Советници е усвоена Одлука за расходување на основни средства и ситен 

инвентар на Општина Берово.  

 

6. Одлука за прифаќање на донација; 

 

 Претседателот на Совет на Општина Берово, 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. 

  

7. Одлука за усогласување на намените на Деталниот урбанистички план на Берово, во 

однос на легализација на објекти надвор од дефинираниот опфат на планот за КП 

бр.13695/4 КО Берово – вон град во Берово; 
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 Претседателот на Совет на Општина Берово, отвори дискусија по предложената 

точка.Повикан е Раководителот на одделение за урбанизам кој детално појанува дека се работи за 

место на границата на река Брегалница од населбата Абланица.  

 

8. Барања од институции и граѓани;  

 На барање од Јанковски Перо за ослободување од партиципација за улично осветлување 

во с. Митрашинци Советот донесе ЗАКЛУЧОК Одделението за комунални дејности при 

Општина Берово да излазе на лице место и да констатира дали има улично осветлување на 

бараната локација и да го достави   до Советот, како би можел да одлучува по доставеното 

барање. 

 На Барање од Васко Мамучевски за финансиска подршка на индивидуален спорт, Советот 

донесе заклучок, да се извести Васко Мамучевски од Берово дека од страна на Општина 

Берово ќе биде распишан повик за подршка на спортски активности на територијата на 

општина Берово, на кој повик потребно е да аплицира, како би можело да биде вметнат во 

програмата за финансирање на спортски активности. 

 На барање од Берово транс за намалување на таксата за користење на јавна површина од 5 

денари на 3 , Советот на Општина Берово донесе заклучок, до завршувањето на изборниот 

процес кој е започнат, не може да се донесуваат ваков вид на одлуки согласно позитивните 

законски прописи.По завршување на изборниот процес за избор на претседател, барањето 

повторно ќе биде разгледано од страна на Советот на Општина Берово. 

 На барање од ФК Русиново за финансиска подршка, Советот донесе заклучок да се 

извести ФК Русиново дека Општина Берово ќе распише јавен повик за подршка на 

спортски активности на територијата на Општина Берово, на кој повик потребно е да 

аплицираат, како би можеле да бидет вметнати во програмата за финансирање. 

 

 Советнички иницијативи и прашања. 

 

 Во овој дел, немаше иницијативи и прашања.  

 Претседателот на Совет на Општина Берово, се обрати до службите при Општина Берово, 

како нареден датум за Седница на Совет на Општина Берово за усвојување на завршните сметки 

во законски предвидениот рок го предлага датумот 13.03.2019 година (среда).  

 

 

 Дневниот ред беше исцрпен , Седницата заврши во 10:45 часот.   

 

 
          Усвоен со  
          Бр.___________ 

  ______________ година 

Берово 

   

 

 Записничар,                                                                                           Претседател на Совет, 

      Биљана Каламадевска                                                                                   Јован Матеничарски 

____________________                                           М.П.                                 ___________________ 

            (потпис)                                                                                                              (потпис) 


