3АПИСНИК
Од 35-седнида седница на Советот на општина Радовиш одржана на ден'27.01.2(911 г. (четврток) 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 не присуствува
градоначалникот на општина Радовиш Д-р. Роберт Велков локалните медиуми ТВ Кобра и ТВ Е М И се
присутни.
Претседател на Совет на општина Радовиш Сашко Николов ја отвори седницата и предложи
дополнување на дневниот ред со следниве точки:
1. Предлог-Решение за разрешување на членови на Училишниот одбор на СОУ "Коста
Сусинов" Радовиш;
2. Предлог-Решение За именување на претставници од EJIC - Радовиш во Училишниот одбор на СОУ
"Коста Сусинов" Радовиш;
3. Предлог-Решение за разрешување на членови на Управниот одбор на ЈП"Плаваја"-Радовиш;
4.
Предлог-Решение За именување на членови на Управниот одбор на ЈП"Плавајa"-Радовиш;
5. Предклог-Одлука за давање гаранција за задолжување на Ј П „Плаваја,, Радовиш
6. Предлог- Одлука За давање на користење и одржување ново специјално комунално возило за
одржување на канализациона мрежа сопственост на огаптина Радовиш на користење и одржување на Ј П
„Плаваја,, Радовиш
Ѓорѓи Атанасов
1. Расправа околу откупот на тутунот и проблемите што се случуваат околу откупот?
Образложение тутунот производителите бараат од нас да донесеме порепораки или заклучоци за
Јадолжување на градоначалникот и пратениците како вишокот на тутунот се откупи во нашиот монопол
зе преземе.
Митко Стефанов
На 33 седннца беше попставено прашање околу укинувањето на комуналната такса за уличното
зсветлување. Беше одговорено од страна на градоначалникот ако донесете Одлука јас ќе ја испочитувам
зашата Одлука. Претседавачот кажа дека е потребно на почетокот на седницата кога се утврдувал
здевниот ред да се предложи допуна на дневниот ред и за наредната седница ако не предложам јас тогаш
:оветничката група на ВМРО ќе ја предложи. Јас денес предлагам Одлука за ослободување од плаќање на
авно улично осветлување за граѓаните кои имаат објекти ван градежниот реон. Да важи по поднесување
т барањето со број на броилото, место на објекто и да васжи од први наредниот месец. Предлагфам до
солку се обезбеди улично да престане да важи Одлуката.
Лретседател на Совет на општина Радовиш Сашко Николов го даде на усвојување предлогот за
Јополнување на Дневниот ред: Предклог-Одлука за давање гаранција за задолжување на ЈП "Плаваја"3 адовиш
^оветот на општина Радовиш со 12-ЗА и 7-ВОЗДРЖАНИ го прифати предложената допуна.
1редлог- Одлука За давање на користење и одржување ново специјално комунално возило за одржување
ia канализациона мрежа сопственост на општина Радовиш на користење и одржување на Ј П "Плаваја"
3 адовиш. Советот на општина Радовиш со 12-ЗА и 7-ВОЗДРЖАНИ го прифати предложената допуна.
Претседател на Совет на општина Радовиш Сашко Николов
Тредлогот на Горѓи Атанасов, околу откупот на тутунот, Горѓи Атанасов е претседател на Комисијата за
емјоделие и ние на предходната седница го усвоивме заклучокот од комисијата за земјоделие и кој
аклучок беше прифатен од Советот. Од тие причини не гледам зошто има потреба да се донесува
аклучок кој со 5-ЗА на комисијата е прифатен и мое размислување дека да повторно се стави на дневен
>ед таква точка и повторно се донесува исти заклучок не е во ред.
Предлогот на Ѓорѓи Атанасов Советот на општина Радовиш со 7-ЗА и 12-Против не го прифати
[редложениот дневен ред.
Co целосен респект на советникот и мое размислување е да дадеме простор по оваа да се
[роизнесат надлежните и компетентни луѓе во општина Радовиш и да ја дефинират Одлуката и за
[аредната седница ја ставиме одлуката и да бидеме заштите и вие и јас .
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Митко Стефанов
Зо одлуката го цитирам Статутот и предлагам да дадеме пауза од 5 минути да јм р.пглсдл комисијата
1ека ни ја достави. На минатата седница доставив и материјали за Одлуката .
^
Предлогот на Митко Стефанов Советот на општина Радовиш со 7-ЗА и 12-11ротмп ке го прифати
[редложениот дневен ред.
Билјана Теохарева Филипова Процедурално
зидејки ниту една точка на дневен ред предложена од Советничката група на СДСМ до ден дснешен не е
[рифатена. Сметаме дека проблемот со тутунопроизводителите е број еден проблсм во општината а не
[азначувањето на членови на Управен одбор и технички грешки од 0 до 10 хектари во чнак па подршка на
утунопроизводителите и револт СДСМ ќе ја напушти оваа седница.
Советот на општина Радовиш ја продолжи седницата да работи со 12 советника.
Претседател на Совет на општина Радовиш Сашко Николов го даде на усвојување предложениот
невниот ред.
Советот со 12-ЗА го прифати дневниот ред.
Усвојување на Записник од 33 седница.
Усвојување на Записник од 34 седница.
. Советнички прашања;
. Извештај за состојбата во областа на јавниот ред и мир и безбедноста на сообраќајот на
атиштата на подрачјето на ПС ОН-Радовиш за периодот од 01.07.2010 до 31.12.2010 год. бр. 07-25/1 од
1.01.2011 год.
. Предлог-Одлука за изменување и дополнување на Програмата за урбанистичко
ланирање на општина Радовиш за 2011 година
. Предлог-Одлука за донесување на измена и допуна на ДУП за дел од УБ-27-А во
адовиш
. Предлог-Одлука за давање согласност на барателот Игор Горгиев од с. Војславци за
тпочнување на постапка за изработка на Локална урбанистичка планска документација за КП бр. 1244/6
X) Војславци
Предлог-Правилник за утврдување на критериумите, условите, постапката и висината за
оделување на парична помош
Предлог-Решение за разрешување на членови на Училишниот одбор на ОУ "Крсте П
1исирков" Радовиш
Предлог-Решение за именување на членови на Училишниот одбор на ОУ "Крсте П
1исирков" Радовиш
Предлог-Решение за разрешување на членови на Училишниот одбор на СОУ "Коста
!усинов" Радовиш;
3. Предлог-Решение За именување на претставници од EJIC - Радовиш во Училишниот одбор на СОУ
ЕСоста Сусинов" Радовиш;
I. Предлог-Решение за разрешување на членови на Управниот одбор на ЈП"Плаваја"-Радовиш;
I. Предлог-Решение За именување на членови на Управниот одбор на ЈП"Плаваја"-Радовиш;
3. Предклог-Одлука за давање гаранција за задолжување на Ј П „Плаваја,, Радовиш
X. Предлог- Одлука За давање на користење и одржување ново специјално комунално возило за
цржување на канализациона мрежа сопственост на општина Радовиш на користење и одржување на Ј П
Плаваја,, Радовиш
5. Усвојување на Извештаите од работните тела на Советот на општина Радовиш.
Усвојување на Записник од 33 седница.
Советот со 12-3 А го прифати записникот од 33 седница.
Усвојување на Записник од 34 седница.
Советот со 12-ЗА го прифати записникот од 34 седница.
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Точка 1
;етнички ирашања;
Точка 2
Јѓзвештај за состојбата во областа II;I јавниот ред и мир и безбедноста на сообраќајот на
гатиштата на подрачјето на ПС ОН-Радовиш за периодот од 01.07.2010 до 31.12.2010 год. бр. 07-25/1 од
1.01.2011 год.
^Оветот на општина Радовиш со 12-ЗА го прифати Извештај за состојбата во областа на јавниот ред и
шр и безбедноста на сообраќајот на патиштата на подрачјето на ПС ОН-Радовиш за периодот од
И.07.2010 до 31.12.2010 год. бр. 07-25/1 од 11.01.2011 год.
Точка 3
Тредлог-Одлука за изменување и дополнување на Програмата за урбанистичко планирање на општина
'адовиш за 2011 година.
Александар Иванов
зменување и дополнување на Програмата за урбанистичко планирање на општина Радовиш за 2011
одина се врши исправка во УБ-13, место 0 треба да стои 2 хектари, УБ-14-16,10 треба да стои 16 ха, и во
46-15-0 треба да е 10,24 ха.
"оветот на општина Радовиш со 12-ЗА ја прифати Предлог-Одлуката за изменување и дополнување на
Грограмата за урбанистичко планирање на општина Радовиш за 2011 година.
Точка 4
[редлог-Одлука за донесување на измена и допуна на ДУП за дел од УБ-27-А во Радовиш.
;оветот на општина Радовиш со 12-ЗА ја прифати Предлог-Одлуката за донесување на измена и допуна
а ДУП за дел од УБ-27-А во Радовиш.
Точка 5
[редлог-Одлука за давање согласност на барателот Игор Горгиев од с. Војславци за отпочнување на
остапка за изработка на Локална урбанистичка планска документација за К П бр. 1244/6 КО Војславци
!оветот на општина Радовиш со 12-3A ја прифати Предлог-Одлуката за давање согласност на барателот
[гор Горгиев од с. Војславци за отпочнување на постапка за изработка на Локална урбанистичка планска
зкументација за КП бр. 1244/6 КО Војславци
Точка 6
'редлог-Правилник за утврдување на критериумите, условите, постапката и висината за доделување на
арична помош.
Ѓорѓи Манев
редлог за измена во член 3 став еден во делот кадестои 3 члена да стои два члена од редот на
заботените во општинската администрација и еден член од комисијата за финансирање и буџет.
редлогот на Ѓорѓи Манев едногласно беше прифатен од Советот.
оветот на општина Радовиш со 12-ЗА го прифати Предлог-Правилникот за утврдување на
зитериумите, условите, постапката и висината за доделување на парична помош.
Точка 7
редлог-Решение за разрешување на членови на Училишниот одбор на ОУ "Крсте П Мисирков"
1ДОВИШ

зветот на општина Радовиш со 12-ЗА го прифати Предлог-Решението за разрешување на членови на
чилишниот одбор на ОУ "Крсте П Мисирков" Радовиш
Точка 8
редлог-Решение за именување на членови на Училипшиот одбор на ОУ "Крсте П Мисирков" Радовиш
зветот на општина Радовиш со 12-ЗА го прифати Предлог-Решението за именување на членови на
чилишниот одбор на ОУ "Крсте П Мисирков" Радовиш
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Точка 9
1
Предлог-Решение за разрешување на членови на Училишниот одбор на СОУ "Коста Сусинов" Радовиш.
Советот на општина Радовиш со 12-ЗА го прифати Предлог-Решението за разрешување на членови на
Училишниот одбор на СОУ "Коста Сусинов" Радовиш.
Точка10
Предлог-Решение За именување на претставници од EJIC - Радовиш во Училишниот одбор на СОУ
"Коста Сусинов" Радовиш;
Советот на општина Радовиш со 12-ЗА го прифати Предлог-Решение За именување на претставници од
EJIC - Радовиш во Училишниот одбор на СОУ "Коста Сусинов" Радовиш;
Точка11
Предлог-Решение за разрешување на членови на Управниот одбор на ЈП"Плаваја"-Радовиш;
Советот на општина Радовиш со 12-ЗА го прифати Предлог-Решението за разрешување на членови на
Управниот одбор на ЈП" Плаваја"-Радовиш;
Точка12
Предлог-Решение За именување на членови на Управниот одбор на ЈП"Плаваја"-Радовиш.
Советот на општина Радовиш со 12-ЗА го прифати Предлог-Решението За именување на членови на
Управниот одбор на ЈП"Плаваја"-Радовиш.
Точка13
Предклог-Одлука за давање гаранција за задолжување на Ј П <Плаваја< Радовиш
Зоветот на општина Радовиш со 12-ЗА ја прифати Предклог-Одлуката за давање гаранција за
ѕадолжување на Ј П Плаваја-Радовиш
Точка14
Тредлог- Одлука За давање на користење и одржување ново специјално комунално возило за одржување
m канализациона мрежа сопственост на општина Радовиш на користење и одржување на Ј П "Плаваја"
'адовиш
1!оветот на општина Радовиш со 12-3 А ја прифати Предлог- Одлука З а давање на користење и одржување
IOBO специјално комунално возило за одржување на канализациона мрежа соиственост на општина
'адовиш на користење и одржување на Ј П "Плаваја" Радовиш
Точка15
/својување на Извештаите од работните тела на Советот на општина Радовиш.
Советот на општина Радовиш со 12-ЗА ги усвои Извештаите од работните тела на Советот на
>пштина Радовиш одржана на ден 27.01.2011 година :
-Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина 32 седница одржана на
1.01.2011 година;
-Комисија за финансирање, буџет и локален економски развој 31 седница одржана на деп 24.01.2011
одина;
-Комисија за мандатни прашања, избори и именувања15-та седница одржана на ден 24.01.2011 год;
-Комисија за јавна безбедност и безбедност во сообраќајот и противпожарната заштита 14-та седница
држана на ден 21.01.2011 год.;
-Комисија за еднакви можности на жените и мажите 10-та седница одржана на ден 27.01.2011 год.;
Co исцрпување на Дневниот ред, седницата на Советот заврши во 13.30 ч.
Совет на општина Р
претседател,
Сашко Николов
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