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Од $2-се^ница седница на Советот на општина Радовиш одржана на ден 31.08.2011 г.
(среда) со почеток од 11.00 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.
Претседател на Совет на општина Радовиш Сашко Николов ја отвори седницата и
предложи да се повлечат точките :
- Извештај за состојбата во областа на јавниот ред и мир и безбедноста на сообраќајот на патиштата на
подрачјето на ПС ОН-Радовиш за периодот од 01.01.2011 до 30.06.2011 год. бр. 07-1034/1 од 06.07.2011 год.
- ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА За измена.и дополнување на Одлуката за собраќајно уредување и безбедност на
сообраќајот во општина Радовшп број 07-2155/1 од 19.12.2005 год.
- Предлог-План за заштита и спасување од природни непогоди и други несреки
- Предлог-Одлука за давање согласност на барателот Ибраимов Неџат за отпочнување на постапка за
изработка на Локална урбанистичка планска документација вон урбан опфат за КП бр. 1375, КО
Тополница, Радовиш бр.08-1204/2 од 23.08.2011 год.
и се дополни дневниот ред со следниве точки:
- Предлог-Одлука За давање Согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици
во ООУ <Коста Рацин< с.Подареш за ПУ во с.Јаргулица Радовиш за учебната 2011/2012 година
- Предлог-Одлука За давање Согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици
во ООУ <Орце Николов< с Ињево Радовиш за учебната 2011/2012 година
- ПРЕДЛОГ-ОДЈ1УКА За измена и дополнување на Програмата за уредување на градежно земјиште,
изградба, реконструкдија и одржување на комунални објекти и локални патишта за 2011 година во
општина Радовиш бр. 07-2138/2 од 27.12.2010 год.
- Предлог-Одлука За одобрување финансиски средства за реализација на стратешки документ
"Зелена Агенда" Радовиш
- Предлог-Одлука за распределба на средствата за спорт од буџетот на општина Радовиш за 2011
год.
- Предлог-Одлука за распределба на средствата од буџетот на општина Радовиш за 2011 год.
Претседател на Совет на општина Радовиш Сашко Николов го даде на усвојување
предлогот за иземање на точките од дневниот ред и 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 19-3А го прифати дневниот ред.
Усвојување на Записник од 41 седница.
1. Советнички прашања;
2. Предлог-Одлука за усвојува Стратегијата за социјално вклучување, содијална заштита и намалување
на сиромаштијата на општина Радовиш.
3. Предлог-Одлука за давање согласност на барателот Индијана-дооел Радовиш за отпочнување на
постапка за изработка на Локална урбанистичка планска документација бр.08-1012/5 од 23.08.2011 г.
4. Предлог Одлука За ослободување од надоместок за уредување на градежно земјиште на
Евангелистичко-Методистичката црква во Радовиш
5. Предлог-Одлука за давање Согласност за аплицирање на проект по Програмата за прекугранична
соработка Бугарија-Македонија 2007-2013 год.
6. Разгледување на Квартален извештај за извршување на буџетот на општина Радовиш за I и II квартал
за 2011 год.
7. ПРЕДЛОГ Одлука за измена на распоредот на средствата во Буџетот на општина Радовиш за 2011 г.
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8. Предлог-Одлука за давање на финансиски средства од општина Радовиш за реконструкција >
адаптација на објект на лица со интелектуална попреченост во општина Радовиш;
9. Предлог-Одлука за давање Согласност за формирање на паралелка со помал број на ученици во I
одделение за учебната 2011-2012 година во ОУ Кирил и Методиј с. Ораовица Радовиш бр. 07-1208/1 од
18.08.2011 год.
10. Предлог-Одлука за давање Согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици и
комбинирани паралелки во ОУ Никола Карев Радовиш за учебната 2011/2012
11. Доставување на Информација бр. 08-25/42 од 15.07.2011.
12. Предлог-Одлука З а давање Согласност за формирање на паралелки со помал број на
ученици во ООУ "Коста Рацин" с.Подареш за ПУ во с.Јаргулица Радовиш за учебната 2011/2012
година
13. Предлог-Одлука З а давање Согласност за формирање на паралелки со помал број на
ученици во ООУ „Орце Николов,, с Ињево Радовиш за учебната 2011/2012 година
14. ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА За измена и 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. 07-2138/2 од 27.12.2010 год.
15. Предлог-Одлука З а одобрување финансиски средства за реализација на стратешки документ
"Зелена Агенда" Радовиш
16. Предлог-Одлука за распределба на средствата за спорт од буџетот на општина Радовиш за
2011 год.
17. Предлог-Одлука за распределба на средствата од буџетот на општина Радовиш за 2011 год.
18. Усвојување на Извештаите од работните тела на Советот на општина Радовиш.
Усвојување на Записник од 41 седница.
Советот ЕДНОГЈ1АСНО го прифати записникот од 40 седница.
Точка 1
Советнички прашања;
За точката советнички прашања никој не се јави од советниците.
Точка 2
Предлог-Одлука за усвојува Стратегијата за социјално вклучување, социјална заштита и намалување на
сиромаштијата на општина Радовиш.
Советот на општина Радовиш со 19-3A ја прифати Предлог-Одлуката за усвојува Стратегијата за
социјално вклучување, социјална заштита и намалување на сиромаштијата на општина Радовиш.
Точка 3
Предлог-Одлука За ослободување од надоместок за уредување на градежно земјиште на ЕвангелистичкоМетодистичката црква во Радовиш
Градоначалникот на општона Радовиш Д-р. Роберт Велков
Ценам дека до сега и од сега натаму треба да се посветува внимание на ваквите објекти да сите
консесуално донесуваме одлука со која одлука ќе ги ослободуваме. Ние сме избраници од
народот и ценам дека ќе помине Одлуката.
Советот на општина Радовиш со 19-ЗА ја прифати Предлог-Одлуката За ослободување од
надоместок за уредување на градежно земјиште на Евангелистичко-Методистичката црква во Радовиш
Точка 4
Предлог-Одлука за давање Согласност за аплицирање на проект по Програмата за прекугранична
соработка Бугарија-Македонија 2007-2013 год.
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Билјана Теохарева Филипова
Дали некој може да ни објасни за Проектот за средствата во кој процент ќе се вратат.
Градоначалникот на општона Радовиш Д-р. Роберт Велков
До сега со која информација дека ќе учествуваме на два повикја од кој едниот е со Благоевград, a
другиот е со Петрич. Co Благоевград ќе опдиме со старата зграда a со Петрич е со зградта во
Подареш. Очекувам дека сите потреебни документи ќе го запазиме рокот и до 15 Септември ќе
бидат доставени.
Билјана Теохарева Филипова
Проектот ќе чини 150.000 евра на комисијата имаше недоумица дека сите средства ќе бидат рефондирани
и тоа е најважно за општината. Имаше некое мислење дека 50-50 % ќе бидат рефондирани.
Градоначалникот на општона Радовиш Д-р. Роберт Велков
Во старт олштината мора да ги приложиме тие средства и да ги планираме во буџетот апосле
завршувањето на проектот ќе ни бидат вратени сто посто таква информација има стасано до мене. Co
Петрич ќе бидеме носители a со Благоевград ќе бидеме партнери.
Советот на општина Радовиш со 19-ЗА ја прифати Предлог-Одлука за давање Согласност за
аплицирање на проект по Програмата за прекугранична соработка Бугарија-Македонија 2007-2013 год.
Точка 5
Предлог-Одлука за давање согласност на барателот Индијана-дооел Радовиш за отпочнување на
постапка за изработка на Локална урбанистичка планска документација бр.08-1012/5 од 23.08.2011 г.
Советот на општина Радовиш со 19-3A ја прифати Предлог-Одлука за давање согласност на
барателот Индијана-дооел Радовиш за отпочнување на постапка за изработка на Локална урбанистичка
планска документација бр.08-1012/5 од 23.08.2011 г.
Точка 6
Разгледување на Квартален извештај за извршување на буџетот на огаптина Радовиш за I и II квартал за
2011 год .
Виолета Ефнушева
Имаме оврска да тековно ја следиме состојбата со реализација на Буџетот и оврска да квартално
доставуваме извештај до Советот за реализацијата на буџетот. Овој извештај се однесува за двата
квартала и во него е прикажано како се остварува буџетот и на што се потрошени прибраните средства.
Во првата половина од 2011 година се остварува со пониска динамика одколку што е планирана односно
37 % изнесува реализацијата на основниот Буџет. Се гледа во кој дел епониско остварувањето а во кој
дел поголемо. Послабо остварување имаме во Надоместокот за уредување на градежното земјиште има
реализирано 2.319.000 денари или 3,80 %. Надоместокот за изработка на Урбанистички планови со 6
месец имаме 7.386 денари или 0,37 %. Данок на имот со 24 %, данок на наследство и подарок со 18,98 %,
данок на недвижности 44 %. Комунална такса за улично осветлување има 52 %. Поголемо остварување
имаме од Концесијата за експлотација на минерални соровини каде е реализиран и заостанатиот дел од
2009 година има 65.000.000 денари. Остварените приходи се трошени за тековно оперативни работи за
функционирање на администрацијата и за капитални проекти кој се започнати и се реализирани .
Билјана Теохарева Филипова
Најпрво од советничката група сакам да и го честитам верскиот празник Рамазан Бајрам на сите верници
од исламската исповест и да посакам долги години да си го празнуваат.
Значи факт е дека реализацијата на буџетот е многу мала и ако продолжи така до крајот на годината
нема да ја оствариме и ланската реализација. Апелирам и кога се донесува новиот буџет да биде
испланиран посебно за програмата за уредување на градежното земјиште. И тогаш реков и сега велам
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дека нема да се реализира буџетот. Потребно е да ни дадете колкава е реализацијата на програмата и ќл
бараме одговорност од Раководителите на секторите. Бидејки ако нешто не можеме да оствариме нема
потреба да го планираме. Ние планираме мегаломански а на крајот ништо не направиме.
Советот на општина Радовиш со 11-ЗА и 7- ВОЗДРЖАНИ го прифати Кварталниот извештај за
извршување на буџетот на олштина Радовиш за I и II квартал за 2011 год .
Точка 7
ПРЕДЛОГ Одлука за измена на распоредот на средствата во Буџетот на општина Радовиш за 2011 година
Советот на општина Радовиш со 11-ЗА и 7- ВОЗДРЖАНИ ја прифати ПРЕДЛОГ Одлуката за
измена на распоредот на средствата во Буџетот на општина Радовиш за 2011 година
Точка 8
Предлог-Одлука за давање на финансиски средства од општина Радовиш за реконструкција и адаптација
на објект на лица со интелектуална попреченост во општина Радовиш;
Советот на општина Радовиш со 18-ЗА ја прифати Предлог-Одлуката за давање на финансиски
средства од општина Радовиш за реконструкција и адаптација на објект на лица со интелектуална
попреченост во општина Радовиш;
Точка 9
Предлог-Одлука за давање Согласност за формирање на паралелка со помал број на ученици во I
одделение за учебната 2011-2012 година во ОУ Кирил и Методиј с. Ораовица Радовиш бр. 07-1208/1 од
18.08.2011 год.
Милевка Ѓорѓиева
Поради оправдани причини не бев присутна на Комисијата и затоа ја замолувам
Претседателката на Комисијата да дае објаснување за формирањето на паралелките , бидејки
тоа не е по наша воља.
Марина Митева
Комисијата заобразование на својата седница донесе опдлука за формирање на паралелки со
помал број на ученици помал број од 24 ученици. Каде го има во Ораовица, Калуѓерица, Злеово
и Јаргулица. Оправданоста ја гледаме што со овие ученици дали да патуваат или да одат во друго
подрачно училиште. З а да остане паралелката и да не патуваат во друго училиште Комисијата
опдлучи да донесе одлука за давање на согласност за формирање на паралека со помал број на
ученици.
Билјана Теохарева Филипова
Ќе се обратам до Преседателката на Комисијата за образование. Дали некаде во овие барања се
бара да се отворат две паралелки а да вкупниот број е 28-27 иако е така зошто е тоа и да ми
објасните. Го знаеме законот од 24-34. Каде е прво оделение во ред е а таму каде се 28 деца
бараме две паралелки.
Марина Митева
Ние на Комисијата дадовме соглсност за формирањето на паралеките со помал број на ученици
без надлежност да разгледуваме зошто директорите барат формирање на две паралелки од само
28 ученици или 3 паралелки од 61 ученици и мислам на овбаа прашање треба да ви одговори
инспекторот за образование.
Советот на општина Радовиш со 10-ЗА и 7- ВОЗДРЖАНИ ја прифати Предлог-Одлука за давање
Согласност за формирање на паралелка со помал број на ученици во I одделение за учебната 2011-2012
година во ОУ Кирил и Методиј с. Ораовица Радовиш бр. 07-1208/1 од 18.08.2011 год.
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Точка10
Предлог-Одлука за давање Согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици и
комбинирани паралелки во ОУ Никола Карев Радовиш за учебната 2011/2012
Советот на општина Радовиш со 12-3А и 7- ВОЗДРЖАНИ ја прифати Предлог-Одлука за давање
Согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици и комбинирани паралелки во ОУ
Никола Карев Радовиш за учебната 2011/2012
Точка11
Доставување на Информадија бр. 08-25/42 од 15.07.2011.
Советот на општина Радовиш ја одложи точката за наредната седница.
Точка12
Предлог-Одлука З а давање Согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во
ООУ "Коста Радин" с.Подареш за ПУ во с.Јаргулица Радовиш за учебната 2011/2012 година
Советот на општина Радовиш со 11-ЗА и 6- ВОЗДРЖАНИ ја прифати Предлог-Одлука За
давање Согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во ООУ "Коста Рацин"
с.Подареш за ПУ во с.Јаргулица Радовиш за учебната 2011/2012 година
Точка13
Предлог-Одлука З а давање Согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во
ООУ „Орце Николов,, с Ињево Радовиш за учебната 2011/2012 година
Советот на општина Радовиш со 11-ЗА и 7- ВОЗДРЖАНИ ја прифати Предлог-Одлука За
давање Согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во ООУ „Орце
Николовм с Ињево Радовиш за учебната 2011/2012 година
Точка14
ПРЕДЛОГ-ОДЈГУКА За измена и дололнување на Програмата за уредување на градежно земјиште,
изградба, реконструкција и одржување на комунални објекти и локални патишта за 2011 година во
општина Радовиш бр. 07-2138/2 од 27.12.2010 год.
Советот на општина Радовиш со 19-ЗА ја прифати ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА За измена и 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. 07-2138/2 од 27.12.2010 год.
Точка15
Предлог-Одлука За одобрување финансиски средства за реализација на стратешки документ
"Зелена Агенда" Радовиш
Советот на општина Радовиш со 12-ЗА и 7-ВОЗДРЖАНИ ја прифати Предлог-Одлука За
одобрување финансиски средства за реализација на стратешки документ "Зелена Агенда"
Радовиш
Точка16
Предлог-Одлука за распределба на средствата за спорт од буџетот на општина Радовиш за 2011
год.
Советот на општина Радовиш со 19-ЗА ја прифати Предлог-Одлука за распределба на
средствата за спорт од буџетот на општина Радовиш за 2011 год.
Точка17
Предлог-Одлука за распределба на средствата од буџетот на општина Радовиш за 2011 год.
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Советот на општина Радовиш со 19-ЗА ја прифати Предлог-Одлука за распределба на
средствата од буџетот на општина Радовиш за 2011 год. .
Точка18
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 31.08.2011 год. и тоа:
-Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина 41 седница
одржана на 25.08.2011 година;
-Комисија за финансирање, буџет и локален економски развој 40 седница одржана на ден
25.08.2011 година;
-Комисија за здравство и социјална заштита 8-ма седница одржана на ден 26.08.2011
година;
-Комисија за образование, спорт и култура 21-та седница одржана на ден 26.08.2011 год.;
Co исцрпување на Дневниот ред, седницата на Советот заврши во 12.30 ч.

