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Од 43-седница седница на Советот на општина Радовиш одржана на ден 12.09.2011 г. (понеделник)
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 Радовшд Сашко Николов го даде на усвојување предложениот
дневниот ред.
Советот со 19-ЗА го прифати дневниот ред.
Усвојување на Записник од 42 седница.
1. Советнички прашања;
2. Предлог-Одлука За давање Согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици и
комбинирани паралелки во ООУ "Крсте петков Мисирков" Радовиш за учебната 2011/2012 година
3. Предлог-Одлука За давање Согласност да се аплицира со проектен предлог "Преку заедничка
соработка до успешна туристичка приказна"
4. Доставување на Информација бр. 08-25/42 од 15.07.2011.
Усвојување на Записник од 42седница.
Советот ЕДНОГЈ1АСНО го прифати записникот од 42 седнжца.
Точка1
Советнички прашања;
Митко Стефанов
Минатат седница кога не поставивме прашање мислиме дека бевте навредени што не ви поставивме
прашање, сега да поставиме некое прашање и пред да поставиме сакам да прокоментирам досегашното
поставување на прашањата. Многу прашања добиват одговори но не се реализира долго време и на тој
начин се карикира институцијата поставување на советнички прашања. Пример цела година го
поставуваме прашањето со водоводот во с.Дамјан за пумпата донесовме измени во буџетот и се
донесовме пари и мислам дека брзо требаше да се интервенира и досега сеуштер ништо и мислам дека во
тој поглед треба да бидеме поодговорни.
Дали треба да се формира комисијата за анализирање на прашањета или безпреметно ќе биде
поставување на прашањата.
1. Граѓани кои се движат према планината Плачковица дека целиот е дупки. Мислам дека вапшот
одговор ќе биде дека патот е меѓуопштински и е задолжена Македонија пат да се грижи за тој пат. Тој пат
1978 година се градеше и сум еден од граѓаните кои издвоија една цела плата за 1/12 за изградба на тој
пат. Тогаш работев во овие институции и имаше одлука дека по тој пат не сме да се движи возила
поголеми од Фапови и дека патот е виќендапгки бидејки го градеа граѓаните. Таму се движат камиони кој
носат 25 кубика и тој пат го оштетуват прилично . Дали мож да се виде дали има таква одлука кој треба да
ја спроведува, и кој е задолжен да ги крпе дупките.
2. Група на занаетчи во умирање ме задолжија да ве прашам дека имат наметното нова давачка од
персонален данок а во други ошптини тоа го немало и дека тоа било општинска одлука? Дали има услови
од ослободување на перспонален данок?
3. Донесовме одлука за ослободување од плаќање на улично осветлување по месностите каде не е
обезбедено. Одлуката е на снага неколку месеци граѓаните поднесувале барање и е одговарано дека
немаат комисија. Кој треба да ја формира таа комисија и кој ќе и дава Решение за ослободување од
сметките за пласќање на таксата.
Градоначалник на општина Радовиш Д-р. Роберт Велков
Сметам дека никој одовде дека е девалвиран и додека трае мојот мандат така ќе се однесувам.
За водоводот во с.Дамјан има една историја. Објавивме оглас за набавка на трансформатор. Тој е набавен
и во тој временски период е направена кражба дополнителна и се одкрадени жици, кабли и ние како
ошптина моравме да објавиме дополнителна набавка за дополнителна опрема. И сега ако идеме на терен
можеби ќе најдеме друга слика. Оваа сакам јавно да го кажам една јавна критика према сите кои се
надлежни за да го чуват имотот.
Планината Плачковица патот што го користиме како викендапш незнам дали Македонски шуми го
користи во последно време, како и да е точно е дека е правен од самопридонес и е под надлежност од

Градоначалник на општина Радовиш Д-р. Роберт Велков
Во Радовиш во моментот се асфалтират 12 улици, покрај улиците се поставуват и бекатони и ново улично
осветлување со лед диоди. He е завршено и кога ќе биде завршено ќе направиме промоција, а од
ефектите ќе барам од вас за наредната година дали ќе може да влеземе во една рамка или во некое
приватно партнерство согласно со законот да целата наша општина ја направиме со ново улично
осветлување со штедливи светилки тоа е иднината на општина Радовиш. Ниту јас ниту вие да се грижиме
за уличното осветлување туку да поставиме и квалиутетно и штедливо и еколошко и од сите аспекти
оправдано. Индустриската улица е регионален пат. На таа делница беа остранети дел од коцките и
моравме да ја тампонираме за да ја ставиме во функција и одлучивме да ја асфалтираме. Ако се сеќававте
на советот ја преименувавме од регионален пат во улица бидејки само така може да падне под ингеренци
на општинаста за да направиме јавна набавка. Асфалтирањето е во тек и незнам кога ќе се стаса и до
крајот на месецот ќе бидат асфалтирани сите тие улици во програмата и ќе се поставува улично
осветлување на ќејот на река Супшца према Металпромет и према Плачковица и ќе бидат во паќет.
Бидејки према летувалшптето се спрема еден огромен туристички комплекст кој е за респект и почит и
ние како општина треба да бидеме спремни да влеземе во одредена подршка на такви објекти бдејки се во
Радовиш. Во најскоро време ќе бидат поставени ивичнаци и ќе биде асфалтирана. Барам да се постави и
улично осветлување за да биде делосно завршена.
Милевка Ѓорѓиева
1. Решавањето на проблемот за превозот на наставниците по теренот вие одговоривте во колку на ниво
на држава не се реши овој проблем ќе настојуваме да направиме нешто на општинско ниво? Сакам да
прашам дали нешто е работено на овој проблем или се планира да се направи.
Градоначалник на општина Радовиш Д-р. Роберт Велков
Ако на друг начин не се разреше ние ќе гледаме да локално го разрешиме и нека биде Радовиш како
пример како треба да се реши проблемот. Меѓувреме во консултации со повеќе градоначалници од
повеќе општини вероватно ќе имаме генерална одлука на ниво на Министерството и сметам дека треба
малце да се почека. Ако евентуално имаме било каков одговор што не оди во прилог ваш тогаш еве ви го
Буџетот на општината и каков одговор ќе донесете јас ќе ја подржам.
Крче Матрапазов
1. Паркот кај Шардавано кој се оформи како една целина само ни фали уште еден сегмент а тоа е
фонтаната. Имено имам информација дека е прегорена пумпата за водата. Кој е надлежен ЈП Плаваја
или Општината па да се реализира тоа.
Градоначалник на општина Радовиш Д-р. Роберт Велков
Фонтаната е едно место за кое граѓаните треба да го почитуват бидејки сите имаме една историја и не
потсетува. Потребно е една мала реконструкција бидејки често таа пумпа прегорува не знам од кои
причини и создава проблем на ЈП Плаваја. Посгојано јас водам грижа и често во 22 часот и ѕвонам за да
се реши проблемот. Во пакет на решавањето на таквите фонтани сакам да размислувате и за рибичката
како понатаму дали да распипшме идејно решение за дооформување или на самата да се реконструира да
се прави.
Славе Ефтимов
1. Беше обеќано дека уличното во Ињево ќе бидат средени меѓутоа ништо од тоа веќе еден месец?
2. Дали може да очекуваме улицата што води до игралиштето и црквата може да биде асфалтирана?
Градоначалник на општина Радовиш Д-р. Роберт Велков
Вероватно и фирмата одржувач ќе слушне бидејќи и преку надзорниот орган интервенирам јас лично ако
треба и за некоја сиалица не сме да се случи да има прекин да стои подолго време. Затоа барам од
граѓаните било на кое место во општината се јави дали канцеларијата JIEP, дали кај мене и се јави
навреме. Од мене беше пренесено и сега дознавам дека не е направено.
Истата работа е со Јаргулица и Ињево и мислам дека Ињево е почиста ситуацијата ќе ги пуштиме тие 2-3
улици да одат со една набавка и елаборатот го прави фирмата на Драги Тодоров. Штом го добиеме
елаборатот веднаш распишуваме јавна набавка.
Точка 2
Предлог-Одлука За давање Согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици и
комбинирани паралелки во ООУ "Крсте петков Мисирков" Радовиш за учебната 2011/2012 година
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Билјана Теохарева Филипова
Пред да поминеме на расправа мене ме интересира кога Комисијата за образование одлучи по барањето
на Крсте Петков Мисирков. Бидејки како што сум запознаена од мојот член во Комисијата немаше и
кога одлучивте по барањето за да го минеме на совет.
Сашко Николов Претседател на Совет на оиштина Радовиш
Согласно деловникот за работа и поради итноста на самата точка и Одлука За давање Согласност за
формирање на паралелки со помал број на ученици и комбинирани паралелки во ООУ "Крсте Петков
Мисирков" Радовиш за учебната 2011/2012 година мислам дека не беше пречка за да ја ставиме на дневен
ред и да ја усвоиме истата.
Билјана Теохарева Билјана
He и е прв пат на директорката на Крсте Петков Мисирков да доставува последна. He само оваа одлука и
за финансиски извештаи планови никогаш не ги доставува на време ваш раководител е од кој ние да
побараме одговорност за однесувањето.
Сашко Николов
Таа не е наш раководител туку е заеднички и со дел од дискусијата се согласувам и дека треба да добие
критика за некои хиксови лапсузи околу носењето на одлуките што ги има направено околу носењето на
одлуките.
Митко Стефанов
I
И на минатат седница поминаа такви точки каде даваме согласност за формирање на такви паралелки.
Дискутабилно ми е познавањето на Законот на 70 ученици запишани во прво оделение 4 паралелки, a no
Законот нема ни за 3 паралелки. Добивме образложение минатат седница дека наставниците ќе останеле
без работа, формално ние да го минуваме тоа аминистерството давало пари. Чие тоа Министерство и чии
се тие пари да ги троши некој, чии се тие директори а тој директор доставува барање, зошто тој тропш
пари. Ние сме сентиментални, некој да не остане без работа од бирократијата. Пред некој ден 90 луѓе од
Јака табак останаа без работа. Од друга страна имаме плеада на работници кои се на определено време.
Ние даваме решение на неопределено а нема деца за 4 паралелки. Треба да поведеме сметка како за
стопанството така и за нестопанството. Имаме група на луѓе кои се на определено време завршила
потрербата завршила и работата.
Билјана Теохарева Филипова
Само да се надоврзам на дискусијата апсолутно се согласувам на дискусијата. Директорите треба да
донесуват правилна систематизација знат колку имат часови по предметите и врз основа на часовите да си
прават распоред и за вработените. Ние сега имаме по двајца повеќе за еден наставен предмет и нормално
затоа ги пшриме паралелките. Значи на луѓето на кои и заврува договорот до 31 Август до колку немат
часови нормално е дека немат право на работа. А сега ние децата ги делиме. Ајде да предложиме закон да
се намали бројот на децата во паралелките. Значи тогаш ќе биде законски и бројот на деца нека биде од
18-25 деца и да бидеме законски, сега ние го кршиме законот. Се знае дека паралелка е од 25-34 ученици.
Секаде бараме паралелки по 18-16 деца и многу помалку за ново дојдените вработени не останат дома.
Многу луѓе и предходно останаа дома.
Советот на општина Радовиш со 12-ЗА и 7-ПРОТИВ ја прифати Предлог-Одлуката За давање
Согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици и комбинирани паралелки во ООУ
"Крсте петков Мисирков" Радовиш за учебната 2011/2012 година
Точка 3
Предлог-Одлука За давање Согласност да се аплицира со проектен предлог "Преку заедничка соработка
до успешна туристичка приказна".
Градоначалник на општина Радовиш Д-р. Роберт Велков
Да биде појасна оваа точка за што се работи. Се работи за добивцање на средства од Европската унија
носител треба да биде општина Радовиш, со општина од РБугарија со декстриктот од општина
Благоевград односно општина Белица. Општината ќе биде копартнер за добивање на тие средства
потребни за отварање на едно туристичко биро.Со оглед на многуте туристи што ја посетуват нашиот
град и немањето на едно такво биро кое ќе не презира и ќе ни создава маркетинг и можноста ако добиеме
средства за отварањето на тоа биро и да вработиме одреден кадар за рекламирање на напшот град. Во тоа
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биро ќе има опрема, веб сајт посебно акцентиран нашиот град, тоа му фали на нашиот град. Во однос н
мапирањето на сите влезови треба да го мапираме градот и да има исцртано објекти и сите можности за
рекламирање на туризмот.
Митко Стефанов
Добро е тоа што ни презентираше градоначалникот бидејки пред тоа немавме никакво сознанеие за што
се работи за каков проект. Мене ме интересира проектот ќе го виоди огаптината Радовиш и општина
Благоевград или оваа здружение Виножито бидејки се работи за 100.000 евра, дали тие пари ќе се трошат
преку него. Прв пат слушам за тоа здружение Виножито, кои активности ги има досега, кои проекти ги
спроведил кои се тие луѓе кои ја обавуват таа дејност за Виножито во Грција има шлушнато во Радовиш
прв пат имам слупшато и мислам дека е добро ако општината го тера проектот и ако општината ги
троши тие пари . Добро е што ќе имаме турисшчко биро и ќер бидат одбележени местата и пропоганден
материјал.
Градоначалник на општина Радовиш Д-р. Роберт Велков
Во проектот како услов е да се има една невладина организација која што ќе влезе како копартнер или
партнер во оваа цела студија. Таа невладина организасција вероватно постои во Радовиш, канцеларијата
за JIEP ја води целокупната постапка конкретните информации може да ги добиете преку канцеларијата
бидејки самата истата е вулвирана во подготовката на проектот и реализацијата на истата
Информацијата до мене што е ви ја пренесов . Средствата што треба да бидат добиени треба строга
рационално да бидат искористени за потребите што треба да бидат.
Советот на општина Радовиш со 12-ЗА и 7-ПРОТИВ ја прифатија Предлог-Одлука За давање
Согласност да се аплицира со проектен предлог "Преку заедничка соработка до успепша туристичка
приказна"
Точка 4
Доставување на Информација бр. 08-25/42 од 15.07.2011.
Советот на општина Радовиш со 12-ЗА и 7-ВОЗДРЖАНИ ја прифати Информацијата за извршување на
надлежностите на градоначалникот на општина Радовиш за 2011 година.
Co исцрпување на Дневниот ред, седницата на Советот заврши во 12.05 ч.
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