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(понеделник)

Од 45-седница седница на Советот на општина Радовиш одржана на ден 31.
со почеток од 12.00 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, Душко Чамински, Тане Пецев од ПС од ОН
Радовиш и локалните медиуми ТВ Кобра, ТВ ЕМИ.
Претседател на Совет на општина Радовиш Сашко Николов предложи дополнување на дневниот
ред:
1. Предлог-Одлука За одобрување финансиски средства на ЈП Плаваја Радовиш
2. Предлог Одлука за Измена на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Радовиш за 2011
година
3. Предлог-Одлука а давање согласност на барателот Ристов Бојчо> од Дад9ВЗД,за_ „ с , н =отдрчнување на
постапка за изработка на Детален урбанистички план за Дел од УБ-13 ограничен со ул. Блаже Конески,
ул. 22 Октомври, ул. Самоилова и ул. кеј 8 Септември
Предложеното дополнувањеедногласно беше прифатен.
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 44 седница.
1. Советнички прашања;
2. 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.
3. Предлог-План за заштита и спасување од природни непогоди и други несреки
4. Разгледување на Годишниот извештај за работа на ЈОДГ " Адо Караманов" за учебната 2010/11 година
бр. 25-1279/17 од 23.09.2011 година .
5. Разгледување на Годишната програма за работа на ЈОДГ " Ацо Караманов" за учебната 2011/12 година
25-1279/18 од 23.09.2011 година .
6. Предлог-Одлука за давање на приоритет за с. Козбунар.
7. Предлог-Одлука за давање на приоритет за с. Злеово.
8. Предлог-Одлука за финансиско учество на општина Радовиш во реализацијата на проектот
Асфалтирање на улица во с.ЗлеоВо општина Радовшп
9. ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА За измена и дополнување на Одлуката за собраќајно уредување и безбедност на
сообраќајот во општина Радовиш број 07-2155/1 од 19.12.2005 год.
10. ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА За отстапување на основно средство трафостаница во с.Дамјан-Радовиш.
11. Предлог-Одлука за финансирање помош на манастирот "Свети Гаврил Лесновски" с. Лесново
Пробиштип
12. Предлог Акционен план за еднакви можности.
13. Предлог-Правилник за начинот на справување попис на средствата, побарувањата и обврските во
Единицата на локалната самоуправа Радовиш.
14. ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА За измени и дополнувања на Буџетот на општина Радовиш за 2011г.
15.Предлог-Одлука За одобрување финансиски средства на ЈП Плаваја Радовиш
16.Предлог Одлука за Измена на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Радовиш за 2011
година
17.Предлог-Одлука а давање согласност на барателот Ристов Бојчо од Радовиш за
отпочнување на
постапка за изработка на Детален урбанистички план за Дел од УБ-13 ограничен со ул. Блаже Конески,
ул. 22 Октомври, ул. Самоилова и ул. кеј 8 Септември
18. Усвојување на Извештајот од работното тело на Советот на општина Радовиц1.
Усвојување на Записник од 44 седница.
Советот ЕДНОГЛАСНО го прифати записникот од 44 седница.
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Точка 1
Советнички прашања;
Милевка Горѓиева
1. Зошто се одбиенибарањата од Синдикалната организација на сите основни училишта за реШавање на
проблемот со превозот на вработените наставници по теренот? Бидејки на минатите седници вие
господине градоначалник рековте до колку не се реши проблемот на републичко ниво ние ќе настојуваме
во општината да го решиме и ќе бидеме општина за пример.
2. Група граѓани кој живеат на улица 6 Ноември прашуват кога ќе биде кракот на спомнатат улица?
3. Граѓаните на ул. Дане Трајков веќе двапати го поставувам а за трет пат ми е незгодно да го поставам
веќе се молат во најкраток временски рок се удоволи барањето на ова улица?
Градоначалник на општина Радовиш Д-р. Роберт Велков
1.
Барањата не се одбиени. Точное дека на минаттите седници спомнав дека ќе гледаме да го решиме
прашањехо околу превозот. После широката консултација со повеќе градоначалници и со
министерството работите стојат вака. Секој директор во своите блок дотаци ќе мора да го реши
проблемот со плаќањата на тие патни трошкови ид а го организира превозот со учениците со истите
возила кои ги користат за таа намена. Покрај големата желба што ја имам јас лично и вие ја имате добро
би било заеднички да го решиме тој проблем?
2.
Кракот на 6 Ноември е сокаче со повеќе диво изградени и поставени објекти. После
консултацијата со стручните луѓе ако се вклучиме во изградба на сокакот ќе требаше да ги признаеме тие
диво изградени објекти. Ценам дека вие имате шанса да вие одлучите и ме задолжите мене во 2012 година
да ја изградам.
3.
Улицата Дане Трајков историски проблем во нашиот град. Во моментот имаме согласност од
одредени луѓе, а од друга група на луѓе немаме а тие доаѓаат во општината и реагират. Постапуват
демагошки од една страна се согласуват а од друга не се согласуват. Додедка тие ставови не се усогласат
ние не можеме ништо да постапиме. Ако имате контакт со тие луѓе нека дојдат во општината и вистински
ја расчистиме состојбата ид а постапиме реално кон реализација на ситуацијата.
Точка 2
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.
Митко Стефанов
Сакам да се осврнам на овој извештај иако податодите се бајати а не по вина на предлагачот, доставен е
на 06.07.11 а ние разгледуваме крајот на октомври. Службата е дина мична и секојдневно се собират
податоди. Извештаи треба да доставуват и испекторите и службите кој делуват во општината. Гледав во
дневните редови и гледам нема доставено извештај од градежен, комуналвн, сообраќаен инспектотр. По
деловникот треба да доставуват и ние да гледаме извештај за третиот квартал. Дали не треба да стои во
извештајот дали пораснал криминалот, дали кривичните дела лораснале во однос минатиот период.
Некои точки дали не треба да бидат табу тема као што се дрогата, простѕитудијата дилерството дали тие
не треба да биде предмет на овој извештај. Ако немаме добро е ако не кој мерки ги преземаме. Тогаш ќе
имаме за што да расправаме и да предлагаме мерки и заклучоци. Мислам дека тоа е календар на настани.
Незнам дали подрачната станица не треба да има командир бидејки по членот 21, точка 3 и 4 од Статутот
стои Советот го избира лицето кое командува во полициската станица и што преземаме ние во тој дел.
Сашко Николов
He е по наша вина што не се бира командир бидејки по објавениот Конкурст не се пријавуват лица за
командир
Билјана Теохарева Филилова
Во однос на извештајот имаме штура бројка по бројот на кражбите и мене ме интересира дали тоа е
вистинската бројка бидејки сме сведоци дека луѓето се залат на кражбите.
Тане Пецев
Директно би одговорил на прашањето за криминалитетот. Ние даваме извештај за полициската станица
од општа надлежност. Полициската станида не дава извештај за криминалитетот одговорот е исти и за
дрогата, проституцијата . Ние даваме извештај за состојбата од јавниот ред и сообраќајот каде сме
надлежни.
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Митко Стефанов
Лред некој ден на интернет читав во некоја општина каде има број на регистрирани нарко зависници и во
тој дел ми беше прањето кој е надлежен.
Советот на општина Радовиш со 12-3 А и 7-ВОЗДРЖАНИ го прифати 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.
Точка 3
Предлог-План за заштита и спасување од природни непогоди и други несреки
Советот на општина Радовиш со 19-3А ѓо прифати Предлог-План за заштита и спасување од
природни непогоди и други несреки
Точка 4
Разгледуван>е на Годишниот извештај за работа на ЈОДГ " Ацо Караманов" за учебната 2010/11 година бр.
25-1279/17 од 23.09.2011 година .
Советот на општина Радовиш со 19-ЗА го прифати Годишниот извештај за работа на ЈОДГ "Ацо
Караманов" за учебната 2010/11 година бр. 25-1279/17 од 23.09.2011 година .
Точка5
Разгледување на Годишната програма за работа на ЈОДГ "Ацо Караманов" за учебната 2011/12 година
25-1279/18 од 23.09.2011 година .
Советот на општина Радовиш со 19-ЗА ја прифати Годишната програма за работа на ЈОДГ "Ацо
Караманов" за учебната 2011/12 година 25-1279/18 од 23.09.2011 година .
Точка 6
Предлог-Одлука за давање на приоритет за с. Козбунар.
Митко Стефанов
Вероватно се работи за донација ив о наредниот период барам во одлуката едно кратко образложение
дека се предвидуват средства од каде за сто и кој ќе биде донатор насредствата.
Сашко Николов се прифаќа предлогот на Митко и за наредниот период со одлуката да има
обавезно образложение на Одлуката.
Советот на општина Радовиш со 19-3A ја прифати Предлог-Одлуката за давање на приоритет за с.
Козбунар.
Точка 7
Предлог-Одлука за давање на приоритет за с. Злеово.
Советот на општина Радовиш со 19-3A ја прифати Предлог-Одлуката за давање на приоритет за с.
Злеово.
Точка 8
Предлог-Одлука за финансиско учество на општина
Асфалтирање на улица во с.Злеово општина Радовиш

Радовиш

во реализацијата

на проектот

Советот на општина Радовиш со 19-ЗА ја прифати Предлог-Одлуката за финансиско учество на општина
Радовиш во реализацијата на проектот Асфалтирање на улица во с.Злеово општина Радовиш
Точка 9
Предлог-Одлука За измена и дополнување на Одлуката за собраќајно уредување и безбедност на
сообраќајот во општина Радовиш број 07-2155/1 од 19.12.2005 год.
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Горан Козовски
Оваа предлог Одлука за измена на Одлуката за собраќајно уредување и безбедност на сообраќајот во
општина Радовиш и се поминати на Комисијата и би сакал само да кажам дека дека во член 4 Се менува и
дополнува член 16:
Каде стои:
Паркирањето е дозволено и на следните места :
- ул. 1 Мај и училишниот двор на ОУ Крсте П Мисирков;
се менува и гласи
- ул. 1 Мај и да се измени. Другите работи остануват исти.
И во член 7 од одлуката се брише во член 27 став 8 зборот Илија Алексов се брише. На барање на МВР е
предлогот да не се паркират возилата бидејки улицата не е проширено и затоа е поднесено ова барање за
забрането паркирање.
Митко Стефанов
Мислам дека и на предходната седница се сакаше на мала врата да се помине одлуката. Како може на
цела улица да нема паркирање, нема услови да се прошире ни 5 сантиметри. Сега ќе има загрозеност кога
нема да има коли, а кога ќе има паркирани возила луѓето пазат. Јас предложив и лежеци полицајци.
Градоначалникот спомна дека кога ќе се уредува сообраќајното уредување на градот тогаш ќе се реши и
тоа. Мислам дека членот 7 да отпадне. Дозволивме на шеталиштето да се паркират коли а на Илија
Алексов не дозволуваме нон сенс. Барам подршка од сите да сеукине членот 7.
Горан Козовски
Оваа е предлог на МВР и тие подолго време го следат сообраќајот. Ако тие незнаат што предлагат тогаш
мислам дека ние не сме попаметни да кажеме дали треба или не треба. Тоа ќе биде авионска писта. И
булеваро е авионска писта и е дозволено 50 км на час, а овде е дозволено 40 км на час.
Ѓорги Манев
Од советничката група на ВМРО-ДПМНЕ е побарано 5 минути пауза за дополнителна консултација.
По
паузата на
се Митко
стави наСтефанов
гласање предлогот
на се изјаснија 7-За и 12-ПРОТИВ.
Предлогот
да се брише
Советот на општина Радовиш со 12-ЗА и 7-ПРОТИВ ја прифати Предлог-Одлука За измена и
дополнување на Одлуката за собраќајно уредување и безбедност на сообраќајот во општина Радовиш
број 07-2155/1 од 19.12.2005 год.
Точка10
Предлог-Одлука За отстапување на основно средство трафостаница во с.Дамјан-Радовиш.
Советот на општина Радовиш со 19-ЗА ја прифати Предлог-Одлуката За отстапување на основно
средство трафостаница во с.Дамјан-Радовиш.
Точка11
Предлог-Одлука за финансирање помош на манастирот "Свети Гаврил Лесновски" с. Лесново Пробиштип
Советот на општина Радовиш со 19-ЗА ја прифати Предлог-Одлуката за финансирање помош на
манастирот "Свети Гаврил Лесновски" с. Лесново Пробиштип
Точка12
Предлог Акционен план за еднакви можности.
Советот на општина Радовиш со 19-3А ја прифати Предлог Акционен план за еднакви можности.
Точка13
Предлог-Правилник за начинот на справување попис на средствата, побарувањата и обврските во
Единицата на локалната самоуправа Радовиш.
Советот на општина Радовиш со 19-3A ја прифати Предлог-Правилник за начинот на справување попис
на средствата, побарувањата и обврските во Единицата на локалната самоуправа Радовиш.
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Точка14
^едлог-Одлука За измени и дополнувања на Буџетот на општина Радовиш за 2011г.
Виолета Ефнушева
Согласно член 5 од одлуката за извршување на Буџетот сме должни да го следиме извршувањето на
буџетот на приходите и расходите. Во текот на годината се донесоа неколку одлуки са пренамена на
средства од ставка во ставка и во одредени програм и донесовме неколку одлуки за пренамена. Висината
на буџетот изнесува 442.428.428 денари. Основни буџет е 216.648.704 денари самофинансирачки
буџет11.266.140 денари , донации 2.056.174 И дотации 212.457.410 денари Основниот од 174.088.455 се
зголемува за 42.560.000 денари. Програмата за градежно земјиште двапати ја зголемувавме во текот на
годината. Се виде дека приходите не се собират со планираното темпо и затоа се изврши одредена
пренамена по одредени ставки . Некаде околу 40% од основниот буџех е планиран за ллати и
надоместоци на вработените во општината и советниците во советот. Капиталните инвестиции со 35 %
учество за стоки и надоместоци околу 20 % и за трансфери околу 3 %. По детално може да се виде од
табеларниот преглед.
Билјана Теохарева Филипова
Мора да сите се согласиме да се она што ние цело време го зборувавме и бевме против одредени одлуки и
сега конечно се покажа спротивно. При разгледувањето на Буџетот за програмата за градежно
уредување на земјиште која е над 120.000.000 денари и двапати ја зголемувавме добивме одговор дерка е
реализирана 13 %. Имаме уште два месеци и ние програмата ја реализираме 13 %. Тоа е голема срамота и
барам да биде известен раководителот да ни даде детален извештај што сме планирале што е направено a
што не е. Ако силите ни се 15-20 зошто да го дуваме Буџетот и да правиме ребаланси. Во овој ребаланс
има позитивни работи. Во ребалансот спаѓа и донацијата за Лесновскиот манастир, сите едногласно се
изјаснивме, исто така и 3.500.000 денари за набавка на возила за смет. Едногласно што го донесовме на
комисијата беше Заклучокот со кој се Се задолжува градоначалникот врднаш да ги превземе сите мерки
и согласно правната регулативе општината да склучи договор за закуп за спортската сала, со јавното
претпријатие за стопанисување со спортски објекти на РМ.
Програмата и сите останати работи работи кои беа надувани да се внимава при предлагањето на следниот
буџет и затоа советничката група на СДСМ ќ е гласа воздржано по однос на ребалансот.
Советот на општина Радовиш со 12-3А и 7-ВОЗДРЖАНИ ја прифати Предлог-Одлуката За измени и
дополнувања на Буџетот на општина Радовиш за 2011г.
Точка15
Предлог-Одлука За одобрување финансиски средства на ЈП Плаваја Радовиш.
Ѓорги Манев
Комисијата за финансирање и Буџет едногласно ја прифати Одлука За одобрување финансиски средства
на ЈП Плаваја Радовиш.
Советот на општина Радовиш со 19-ЗА ја прифати Предлог-Одлуката За одобрување финансиски
средства на ЈП Плаваја Радовиш
Точка16
Предлог Одлука за Измена на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Радовиш за 2011 година
Советот на општина Радовиш со 12-3А и 7-ВОЗДРЖАНИ ја прифати Предлог Одлуката за Измена на
Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Радовишза 2011 година
Точка17
Предлor-Одлука за давање согласност на барателот Ристов Бојчо од Радовиш за отпочнување на
постапка за изработка на Детален урбанистички план за Дел од УБ-13 ограничен со ул. Блаже Конески,
ул. 22 Октомври, ул. Самоилова и ул. кеј 8 Септември.
Советот на општина Радовиш со 19-ЗА ја прифати Предлог-Одлуката за давање согласност на барателот
Ристов Бојчо од Радовиш за отпочнување на постапка за изработка на Детален урбанистички план за Дел
од УБ-13 ограничен со ул. Блаже Конески, ул. 22 Октомври, ул. Самоилова и ул. кеј 8 Септември
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Точка18
Усвојување на Извештајот од работното тело на Советот на општина Радовиш.
Советот на општина Радовиш со 19-ЗА го прифати Извештајот од работното тело приложен на седница
на Советот на општина Радовиш одржана на ден на 31.10.2011 год. и тоа:

-Комисија за јавна безбедност и безбедност во сообраќајот и противпожарната заштита 18-та
седница одржана на ден 22.09.2011 год.;
-Комисија за статут и прописи 10-та седница одржана на ден 21.10.2011 г.;
-Комисија за здравство и содијална заштита 8-ма седница одржана на ден 21.10.2011 год.;
-Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина 42-ра седница
одржана на 21.10.2011 година;
-Комисија за образование, спорт и култура 23-та седница одржана на 21.10.2011година;
-Комисија за финансирање, буџет и локален економски развој 41-ва седница одржана на ден
21.10.2011 година и продолжение на 25.10.2011 година;
-Комисија за еднакви можности на жените и мажите 11-та седница одржана на ден 31.10.2011 год.;
Co исцрпување на Дневниот ред, седницата на Советот заврши во 13.30 ч.

6

