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Од '41 -седш8ДгаиШдница на Советот на општина Радовиш одржана на ден 06.07.2011 г.
(среда) со почеток од 09.00 часот во салата за состаноци во зградата на општина Радовиш.
Присуствуваат 19 членови на Советот на општина Радовиш. На седницата присуствува и
градоначалникот на општина Радовиш Д-р. Роберт Велков и локалните медиуми ТВ Кобра, ТВ
ЕМИ, Митко Коцев и Ристе Пранговски претставници од ЈП Плаваја.
Претседател на Совет на општина Радовиш Сашко Николов ја отвори седницата и
предложи да се повлечи 8 точка :
- Предлог-Одлука за ослободување од плаќање на комунален надоместок за уредување на
градежно земјиште за изградба на Евангелистичко-Методистичка црква во Радовиш
и дополнување на дневниот ред со следниве точки:
1. ПРЕДЛОГ - ОДЈ1УКА За утврдување на вредноста на градежно неизградено и земјоделско
земјиште по м2 за подрачјето на општина Радовиш
2. Предлог-ОДЛУКА За проширување на средствата во на средствата во Буџетот на општина
Радовиш за 2011 година
3. Предлог-Програма за одбележување на празникот за заштитникот на Радовиш Св. Спасо
Радовишки
4. Предлог-Одлука за одобрување на проектот за изградба на канализација за УБ-9 и 9Б во Радовиш
5. Предлог-Одлука за проширување на фекална канализација на с.Подарешдел КАРШИМААЛЕ
6. Предлог-Одлука за одобрување на проектот за доизградба на канализација за с. Калуѓерица
7. Предлог-Одлука за одобрување на проектот за изградба на канализација за с.Воиславци.
Претседател на Совет на општина Радовиш Сашко Николов го даде на усвојување предлогот за
дополнување на Дневниот ред
Советот на општина Радовиш едногласно го прифати предложената допуна.
Претседател на Совет на општина Радовиш Сашко Николов го даде на усвојување
предложениот дневниот ред.
Советот со 19-ЗА го прифати дневниот ред.
Усвојување на Записник од 40 седница.
1. Советнички прашања;
2. Извештај за реализацијата на програмата за јавна чистота, паркови, зеленило и останати
зелени површини во Радовиш за 2010 г.
3. Информација за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани и отпадни води во
општина Радовиш 2010 год.
4. Извештај за реализацијата на програмата за одржување на гробишта за 2010 год.
5. Разгледување на Финансиски извештај за работата на ЈП Плаваја-Радовиш за 2010 год.
6. Предлог-Одлука за измена на распоредот на средствата во Буџетот на општина Радовиш за
2011 г.
7. Дополнување на Програмата за уредување на градежно земјиште, изградба, реконструкција и
одржување на комунални објекти и локални патишта за 2011 година во општина Радовиш бр. 07-2138/1
од 27.12.2010 год.
8. Предлог-Одлука за давање на Согласност за примена на Правилникот за организација и
систематизација на работите и работните места во ЈОУДГ Ацо Караманов Радовиш бр. 25-988/1
од 27.06.2011 год.
9. Предлог-Решение за разрешување на член на Управен одбор при НБ Браќа Миладиновци
Радовиш
10. Предлог-Решение за именување на член на Управен одбор при НБ Браќа Миладиновци
Радовиш
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11. Предлог-Решение за разрешување на претставници од EJIC Радовиш во Училишнот одбор на
СОУ "Коста Сусинов" Радовиш
12. Предлог-Решение за именување на претставници од EJIC Радовиш во Училишнот одбор на
СОУ "Коста Сусинов" Радовиш
13.
ПРЕДЛОГ - ОДЛУКА За утврдување на вредноста на градежно неизградено и
земјоделско земјиште по м 2 за подрачјето на општина Радовиш
14.
Предлог-ОДЛУКА За проширување на средствата во на средствата во Буџетот на
општина Радовиш за 2011 година
15. Предлог-Програма за одбележување на празникот за заштитникот на Радовиш Св. Спасо
Радовишки
16. Предлог-Одлука за одобрување на проектот за изградба на канализација за УБ-9 и 9Б во Радовиш
17. Предлог-Одлука за проширување на фекална канализација на с.Подареш дел КАРШИ
МААЛЕ
18. Предлог-Одлука за одобрување на проектот за доизградба на канализација за с. Калуѓерица
19. Предлог-Одлука за одобрување на проектот за изградба на канализација за с.Воиславци.
20. И З Ј А В А дека општина Радовиш ги исполнува следните услови
21. Усвојување на Извештаите од работните тела на Советот на општина Радовиш.
Усвојување на Записник од 40 седница.
Советот ЕДНОГЛАСНО го прифати записникот од 40 седница.
Точка 1
Советнички прашања;
Милевка Горѓиева
1. Предлог Идеја за формирање на Локален социјален економски совет и во него би членувале
од бизнис секторот, невладиниот сектор и локалната самоуправа. Имаме сознание дека во многу
општини има формирано ваков совет.
Точка 2
Извештај за реализацијата на програмата за јавна чистота, паркови, зеленило и останати зелени
површини во Радовиш за 2010 г.
Лимонка Илиевска
Сметам дека програмата е добро насликана напишана со зборови но ако се движиме по улиците
периферно се комплетно запоставени. Граѓаните од периферијата како да се луѓе од втор ред.
Секогаш потенцирам за улицата Плачковица и други улици се запоставени. Ке ги замолам
преставниците од ЈП Плаваја да ја пренесат оваа порака до одговорните лица за да се мрдне од
статус кво.
Советот на општина Радовиш со 12-ЗА и 7-ВОЗДРЖАНИ го прифати Извештајот за
реализацијата на програмата за јавна чистота, паркови, зеленило и останати зелени површини во
Радовиш за 2010 г.
Точка 3
Информација за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани и отпадни води во
општина Радовиш 2010 год.
Советот на општина Радовиш со 12-ЗА и 7-ВОЗДРЖАНИ ја прифати Информацијата за
снабдување со вода за пиење и одведување на урбани и отпадни води во општина Радовиш 2010
год.
Точка 4
Извештај за реализацијата на програмата за одржување на гробишта за 2010 год.
Митко Стефанов
Минатат година кога ги разгледувавме овии информации имаше точка за учество на граѓаните
во погребалните услуги. Знаеме дека законот е донесен 2008 година имаше предвидено дека
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логребалните услуги ќе ги врши фирми само со погребална дозвола. Значи оператори за
погребални услуги. Овие услуги се од јавен интерес и мислам дека треба да бидат две јавни
претпријатија кое едно ќе упоравува со гробиштата, а другото претпријатие кое ќе оперора со
погребалните уислуги.
Митко Коцев
Општините како што се како нашите и помалите е покрената од јавните претпријатија за
одржувачи на гробиштата потребно е да има одреден број на вработени и ние имаме сознание
дека имат одредени фирми добиено лиценци да оперират за гробиштата , Во законот е
предвидено плаќање за влез во гробиштата. Законот не е функционалнен од наша страна и од
3EJIC е покрената инијацитива за измена на законот.
Советот на општина Радовиш со 12-3А и 7-ВОЗДРЖАНИ го прифати Извештајот за
реализацијата на програмата за одржување на гробишта за 2010 год.
Точка 5
Разгледување на Финансиски извештај за работата на ЈП Плаваја-Радовиш за 2010 год.
Митко Стефанов
Овој извештај потребно е да се разгледува ставка по ставко бидејки е многу значаен за советот и
е еден најодговборен за овие средства и одговара за неговото работење. Услуги по договор за
дело 90.319.00 оваа година 1.139.980 денари. Кои се тие трошкови. Услуги по договор за дело по
90.319 а за 2010 1.139.980 денари. Услуга за поправка и одржуваме на моторните возила 2009162.014. a 2010 1.062.716 денари. Ако се погледнат адвокатските услуги 2009-181.750 денари. Тие
се народни пари треба да ги намалиме. Ставка дневници 3.2 од 67.336 на 2010-107.030 денари.
Репрезентаците се намалени од 2009-516.184, додека 2010 год-316.228 денари . Тоа се мои
забелешки во 2009 година 28.269.450-58 % а во 2010-25.543.131 денари.
Ристе Пранговски
Во точка 2.7 тоа се однесува за лица на договор за дело кои се исплатени во наредната година.
Трошоци за управен одбор се однесува на лицата кои зимаат додаток и имаат заостен долг од
2009 a се исплатени 2010 година. 2.13 Услуги за поравка 160.000-2009 а во 2010 1.062.000 тоа е
релативна ставка која се менува и во 2010 имавме дефект на булдожер и ремонт на багер.
Дневниците има исплатени во 2010 година поради заостанет долг. приходот на водата се должи на
затварањето на Јака-80, Јака, Декортекс. На Јака-80 фактурираме по 300.000 до 400.000 денари.
Митко Стефанов
Co дел од одговорот може да бидам задоволен но некои работи остануват на тоа дека 2009 не
можеле да работат блокирани a 2010 се платени сметките. Цитирам од Записникот од 23 седница
на Советот на општина Радовиш изјавил Благој Лукаров директор на ЈП"Плаваја" : He се
согласувам со се што советникот го искажа бидејки Јавното претпријатие после 11 години зема
легално плата 2009 и 2010 год. и сите давачки према фирми и поединци се исплатени. Изјава на
директорот на седнуица на советот.
Советот на општина Радовиш со 12-ЗА и 7-ВОЗДРЖАНИ го прифати Финансиски извештај за
работата на ЈП Плаваја-Радовиш за 2010 год.
Точка 6
Предлог-Одлука за измена на распоредот на средствата во Буџетот на општина Радовиш за
2011год.
Билјана Теохарева Филипова
Во однос на измената на средствата повторно имаме префрлање на средства од ставки во ставки
меѓутоа која е причината за 140.000 денари се земаат и се додаваат на ставка за изработка на
монограв на општина Радовиш кој кошта некаде околу 270.000 денари. Сакам дали е преуритет
во општината изработката на овој монограф покрај сите проблеми и дали таа книшка навистина
кошта толку многу . Некаде околу 5.000 евра. Покрај сите проблерми што ги имаме еве на
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пример трансформатор во с. Дамјан 8 месеци се бес вода и на нас приоритет е монографот да го
изработиме. Сакам некој да ми одговори врз основа на што е добиено дека 270.000 се потребни за
изработка на монографот.
Советот на општина Радовиш со 12-ЗА и 7-ПРОТИВ ја прифати Предлог-Одлука за измена на
распоредот на средствата во Буџетот на општина Радовиш за 2011год.
Точка 7
Дополнување на Програмата за уредување на градежно земјиште, изградба, реконструкција и
одржување на комунални објекти и локални патишта за 2011 година во општина Радовиш бр. 07-2138/1
од 27.12.2010 год.
Сашко Николов
На 40 седница на Комисијата за урбанизам и комунални работи е донесена одлука за
проширување на програмата за клучни работи во програмата . Станува збор за повеќе наменски
игралишта во с.Злеово и с. Воиславци од 6.000.000 денари и повеќе наменско игралиште на
потегот помеѓу СОУ и црквата Св.Троица. Комисијата предвидува средства од 8.000.000 денари.
Значајное да се споме и обновувањето на фасадите на плоштадот и на шеталиштето до паркот
на младитекаде ќе бидат опфатени сите стамбени колективни објекти на потегот во износ од
3.000.000 денари и изградба на парно во ОУ Орце Николов во с.Ињево сумата е 600.000 денари.
Сакам да напоменам дека помеѓу службите во општината има мала несихронизираност и дека
оваа програма ќе биде донесена но за реализација ќе се почека некои подобри зимски денови
бидејки проширувањето во буџетот не е опфатено. Реализацијата на оваа програма ќе биде во
некоја подобра прилика.
Советот на општина Радовиш со 19-3А го прифати Дополнување на Програмата за уредување на
градежно земјиште, изградба, реконструкција и одржување на комунални објекти и локални патишта за
2011 година во општина Радовиш бр. 07-2138/1 од 27.12.2010 год.
Точка 8
Предлог-Одлука за давање на Согласност за примена на Правилникот за организација и
систематизација на работите и работните места во ЈОУДГ Ацо Караманов Радовиш бр. 25-988/1
од 27.06.2011 год.
Советот на општина Радовиш со 19-ЗА ја прифати Предлог-Одлука за давање на Согласност за
примена на Правилникот за организација и систематизација на работите и работните места во
ЈОУДГ Ацо Караманов Радовиш бр. 25-988/1 од 27.06.2011 год.
Точка 9
Предлог-Решение за разрепгување на член на Управен одбор при НБ Браќа Миладиновци
Радовиш
Билјана Теохарева Филипова
Сакам да дискутирам за двете точка. Сакам да напоменам дека при разрешување на членовите
во училишните одбори треба да се внимава помеѓу маж и жена. Ние имаме комисија за маж и
жена и знаеме дека 40 % треба да бидат членови од помалку застапениот пол. Дали знамеме
колку членови се мажи и жени во библиотеката и дали внимаваме на тоа.
Советот на општина Радовиш со 19-ЗА го прифати Предлог-Решение за разрешување на член на
Управен одбор при Н Б Браќа Миладиновци Радовиш
Точка10
Предлог-Решение за именување на член на Управен одбор при Н Б Браќа Миладиновци Радовиш
Советот на општина Радовиш со 19-ЗА го прифати Предлог-Решение за именување на член на
Управен одбор при Н Б Браќа Миладиновци Радовиш
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Точка11
Предлог-Решение за разрешување на претставници од EJIC Радовиш во Училишнот одбор на
СОУ "Коста Сусинов" Радовиш
Советот на општина Радовиш со 17-ЗА го прифати Предлог-Решение за разрешување на
претставници од EJIC Радовиш во Училишнот одбор на СОУ "Коста Сусинов" Радовиш
Советничките Билјана Теохарева Филипова и Марина Митева не гласаат бидејки истите се
вработени во СОУ Коста Сусинов
Точка12
Предлог-Решение за именување на претставници од EJIC Радовиш во Училишнот одбор на СОУ
"Коста Сусинов" Радовиш
Советот на општина Радовиш со 11-3А и 6-ПРОТИВ го прифати Предлог-Решение за
именување на претставници од ЕЛС Радовиш во Училишнот одбор на СОУ "Коста Сусинов"
Радовиш
Точка13
ПРЕДЛОГ - ОДЛУКА За утврдување на вредноста на градежно неизградено и земјоделско
земјиште по м2 за подрачјето на општина Радовиш
Советот на општина Радовиш со 12-ЗА и 7-ВОЗДРЖАНИ ја прифати ПРЕДЛОГ - ОДЛУКА За
утврдување на вредноста на градежно неизградено и земјоделско земјиште по м2 за подрачјето
на општина Радовиш
Точка14
Предлог-ОДЛУКА З а проширување на средствата во на средствата во Буџетот на општина
Радовиш за 2011 година
Претседателот на Советот даде 10 мин да се изврши измена и вметнување на предложените
измени во програмата за уредување на градежно земјиште во буџетот на општина Радовиш.
Советот на општина Радовиш со 12-ЗА и 7-ВОЗДРЖАНИ ја прифати Предлог-ОДЛУКА За
проширување на средствата во на средствата во Буџетот на општина Радовиш за 2011 година
Точка15
Предлог-Програма за одбележување на празникот за заштитникот на Радовиш Св. Спасо
Радовишки
Советот на општина Радовиш со 12-ЗА и 7-ВОЗДРЖАНИ ја прифати Предлог-Програма за
одбележување на празникот за запггитникот на Радовиш Св. Спасо Радовишки
Точка16
Предлог-Одлука за одобрување на проектот за изградба на водовод и Канализација за УБ-9 и 9Б во
Радовиш
Советот на општина Радовиш со 19 ја прифати Предлог-Одлука за одобрување на проектот за
изградба на водовод и канализација за УБ-9 и 9Б во Радовиш
Точка17
Предлог-Одлука за проширување на фекална канализација на с.Подареш дел КАРШИ МААЛЕ
Советот на општина Радовиш со 19-3А ја прифати Предлог-Одлука за проширување на фекална
канализација на с.Подарешдел КАРШИМААЛЕ
Точка18
Предлог-Одлука за одобрување на проектот за доизградба на канализација за с. Калуѓерица
Советот на општина Радовиш со 19-ЗА ја прифати Предлог-Одлука за одобрување на проектот за
доизградба на канализација за с. Калуѓерица
Точка19
Предлог-Одлука за одобрување на проектот за доизградба на канализација за с.Воиславци.
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Митко Стефанов
Сакам да поставам едно прашање кое се однесува и за предходните точки. Сега имаме ПредлогОдлука за одобрување на проектот за изградба на канализација за с.Воиславци. Пред локалните
избори кај Воиславци беа истоварени цевки, после изборите ги снема. Моето прашање беше
каде се цевките. Опдговорот на градоначалникот беше дека за некој ден ќе се вратат. Изгледа
дека сеуште се враќат и сега имаме нова Одлука за одобрување на проект. Дали имаме проект,
од кој е изготвен, дали проектот е ревидиран или се работи за проекти изготвени пред 10-15 год.
Александар Иванов
Се работи за проекти каде веќе се направени од рецепиентот до влезот на селото. сега се работи
за доизградба во селото. Проектот е направен од Мега Проект Штип пред 15 години. Проектот
за Калугерица 5-6 години е стар и еизработен од Доминг и е ревидиран.
Советот на општина Радовиш со 12-ЗА и 7-ВОЗДРЖАНИ ја прифати Предлог-Одлука за
одобрување на проектот за доизградба на канализација за с.Воиславци.
Точка 20
И З Ј А В А дека општина Радовиш ги исполнува следните услови
Сашко Николов Претседател на Совет на општина Радовиш
Предложи Заклучок да ЈП Плаваја од Управниот одбор достави Одлука и ИЗЈАВА од
директорот на ЈП Плаваја дека ги исполнуват условите за реализација на овој проект како што
се пропишани условите од страна на владата и Светската и Европската банка. До колку во текот
на денешниот и утрешниот ден ЈП Плаваја не ги достави Одлуката и Изјавата нема да биде
ставена во функција.
Советот на општина Радовиш со 19-3A ја прифати ИЗЈАВА дека општина Радовиш ги
исполнува следните услови
Точка 21
Усвојување на Извештаите од работните тела на Советот на општина Радовиш.
Советот на општина Радовиш со 19-ЗА ги прифати Извештаите на работните тела приложени
на седница на Советот на општина Радовиш одржана на ден на 06.07.2011 год. и тоа:
-Комисија за мандатни прашања, избори и именувања одржана на 27.06.2011 година, од одржана
18-та седница;
-Комисија за финансирање, буџет и JIEP од 04.07.2011 година, од одржана 39-та седница;
-Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина од
04.07.2011 година од одржана 40-та седница;
-Комисија за статут и прописи од 29.06.2011 година, од одржана 9-та седница;
Co исцрпување на Дневниот ред, седницата на Советот заврши во 11.00 ч.
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