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РНД:

-Усиојунаи.с ма чамнсипк од 35-та ссдкица;
I •С<чн'гнички iipamaii.a;
2. Уси<)јунап,с па Годишсн Ичвсштај па Т П Г Ш Радошш|(е<> мослеДеи кнарталеи и ш с п п а ј ) ча
2010 г.;"

3.Усвојување на Ичнештај аа реаличација па Програмата ta уредување на градсжно чемјиштс.
изградба, реконструкција и одржување на комуналпи објекти и локалии п а т и и Ј т а :»а 2010
година во оиштина Радоииш;
4.Усвојување на Ичнештај за реалинација на Програмата ta урбаниетичко планнрање иа
општина радовиш за 2010 година;
5.Предлог-Одлука ча донесуцањс на измена и доиолнунаи.с на Дсталсн Урбанистички Илан ча
Блок 13-дел за град Радовиш;
6- Предлог-Одлука за преотстапување иа корнстење и одржување основно средс*ггк>
трафостаница во УБ-9 во град Радовиш;
7. Предлог-Одлука за исплата на доспеани обврски од претходна година од средствата за
покривање на буџетски дефицит;
8. Предлог-Одлука за давање на времеио користеље преносни компјутери ча потрсби на
членовите на Советот на општина Радовиш;
9. Предлог-Решение за разрешување член на Управен одбор во О Н Б -Браќа Миладиновци Радовиш;
10.Предлог-Решение за именување член на Управеи одбор во О Н Б -Браќа МиладиновциРадовиш;
11.Усвојување Извештаи од работни тела;
Пред да премине на усвојување на Дневниот ред, претседателот на Советот Сашко Николон ги
праша членовите на Советот дали имаат предлози за други точки во Дневниот ред.
Ѓорги Крстев:
Предложи на ова седница на Советот да се постави точка за:
"Предлог одлуката За ослободување од улично осветлување за воннаселените места во
општина Радовиш", бидејќи многупати досега била предлагана и од позицијата и од
опозицијата.
Ѓорги Атанасов
Предложи точка;
"За проблемите со откупот на тутунот во општина Радовиш"
Мите Стефанов:
Нагласи дека тој ја предложил точката за Уличното осветлување за воннаселените места во
општина Радоииш уште на декемвриската седница и дека сега ова со предлогот од Ѓорги
Крстев е еден иид на трик и дека, ако се оди сега со оваа точка на оваа седница, тогаш Советот
сега треба да ја ирекине седницата и да ја свика Комисијата за јавно осветлување со цел таа да
се произнесе по оваа точка па дури потоа да се оди на седница, а тој како член на Советот
имал изготвено и материјал за оваа точка, којшто го имал приложено до Советот и побарал да

rr иостаип no I I,uciifii рсд in глсдпл гсдиииа n.i ( 'иистот, ;i како itim мож<* да гс инди, тпчклта
lie r мостапсна no Диешшот ргд ta oiiaa «.'сдницл, ппради I N T O мраша и ниити lie c шкггпа I K I
Дигимиот ргд ia niiaa п-дмиц;! ?
Лнмопка Илигиа
И таа сс плдопрча иа дигкушЈл та иа ('тгфамои и нлгллш дгкл <жаа тичка in* слмо нгго com о
ипицирана, 'гуку с шшцпрапа и »>д 111H-'I X< VU'IH>т мапдат ма ('оцскгг потради пгго ссга накнстииа
би биле рсволтирапп ако иошција га сега го uoei аиуна мрашаи.сто како да с мрсдлогод иса,
По ова, нретссдатслот на Сонетот - Сашко Пиколон иа ночетокот ја спжи n;i ииласуилп.с
точката "Улично оенотлуиаи.е ча воннаселепмто меета н<> ошитииа Радошшш, иредложснл <>д
Горги Крете".
Co 12 гласоии ЗЛ онаа точка бсше мрифатсиа од Соистот и нлсчс но Дпснниот рсд на 36
седница на Совстот.
По ова, Советот гласаше и no точкага "За ироблемите со откунот на тутунот во општипн
Радовишв мредложсна од Горги Атаиасов".
Co 7 гласови ЗА и 12 ПРОТИВ оиаа точка бсше одбиеиа и не влезе во Дневииот ред на 36
седница на Советот иа општинн Радониш.
По ова, процедуралио се обрати Вилјаиа Теохарева Филшнша-коордиматор па совстммчката
група на СДСМ од Радовиш.
Таа соопшти дека тие како сопегиичка група имале две барања и бидејќи ниту едно од овие
две барања не е иснолнето, бидејќи за уличното осветлуван»е, смета дека барањето не с од
Ѓорги Крстев, туку е од Мите Стефанов, а за вгорото Барање побарала од претседателот на
Советот и неформална средба, но не дошло ни до тоа поради што смета дека немаат слух за
никаква заедничка комуникација поради што советничката група ќе ја напушти работата на
Советот.
По ова советниците од опозицијата ја напуштија работата на советот.
Бидејќи Советот и по напуштањето на советниците од СДСМ го имаше потребното легитимно
мнозинство, истиот продолжи со работа.
По ова со 12 гласови ЗА Советот го усвои Дневниот ред на 36 седница на Советот со
дополнување од една точка.
Во продолжение, со 12 гласови 3 А Советот го усвои и Записникот од 35 седница на Советот на
општина Радовиш.
1.точка - Советнички прашања
Ѓорги Крстев:
До каде е дојдено со решавањето на проблемот со украдениот трансформатор во
насленото место Дамјан, бидејќи луѓето веќе неколку месеци се без вода, којашто се пумпа со
помош на електрична енергија?
Градоначалникот Д-р Роберт Велков, најпрвин изрази жалење од напуштањето на
советничката група на СДСМ, но и убедување дека само низ дијалог треба и може да се
решаваат проблемите.
За проблемот со трансформаторот, т.е водата за пиење во Дамјан по два меседи во кои имало
и барања и истраги и преговарања со ЕВН од Струмица за тоа во чија сосптвеност е
украдената трафостаница на крајот се установило дека оваа трафостаница на времето
припаѓала на рудникот Дамјан којшто ја отстапил на граѓаните од Дамјан за да ја користат од
што произлегува дека ЕВН ја сервисирал сите тие години, но не била во нивна сопственост,
бидејќи МЗ од Дамјан требало да склучи договор со ЕВН, па тие да ја прифатеа сега и
обврската за набавка на нов трансформатор. После сево ова се наметнува согласно нашите
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иигсрсицин да им иомогнсмс па <>иис намш граГамм к> тоа нпо кс |.i мл<>аммм<- таа
трафостамица, a noma да ја мрг<нтаппмс па кпрт гсм.г и одржуиаи.с иа 1.HII. Ио мчпччмт ма
ока градомачалиикот дадс мрсдпог ока да сс сс сгири it naniai it д<ч<а lie Ka ra на сдпа накпа
трлфосташша е иомсЧу N<>00 10 1)00 спрл ча шго коиечпи rprha одиука да дшкчч- Сши-тш па
(ншгпшлта.
Тап.а Тодорона
Во комтекст на ироблсмот со иотл.уичуиаи.сто иа улицитс и<> i-.Iliu и<> најпрнми ичра tn
бдлгодарност од жигслигс ма с.Њмшо со ичнсдуиап.сго ма онис работи, "<> иагласи дска сс
ичосгаиати околу 30 мсгри испотл.упчсии, иорадм ппч» посгаии npainaii.c: 'ioimo истите lie сс
донршени со цел улицитс ио цолосг да биа оцфатени н taiipniciin со мошл.умчунаи.сго?
Градоначадникот Д-р Робсрг Вслков
На ова прашање одговори дека Општина Радовиш имало јавнл набаика со сиецификација и
количини за уградувањс во тие улици и дека за недосгатокот на тие 30 мсгри ќе сс направат
напори да се довршат, а проблемот произлегол бидејќи намссго да сс рсализираат 4-5 м
ширииа на улица се пошљунчени 8 метри ширина на ситс тие улици. На крајот тој магласи
дека ќе се оди со нова иабавка за да се дозаврши и овој дел од 30 м.
Милан Јованов
1.Праша за слабиот иапон на ул Вардарска на спој со Кирил и Методиј поради тоа што има
жалби од граѓани, т.е дали градоначалникот с запознат И дали илаиира некакви активности и
2.Инцијатива од повеќе граѓани за одредување на локација за јавни клозети којашто и тој ја
поддржува.
Градоначалникот Д-р Роберт Велков по првото прашање нагласи дека граѓаните треба да се
обратат со овој проблем до ЕВН, бидејќи можеби треба да се иитервенира во нивните
трафостаници за зголемување на моќноста како псоелдица на станбените проширувања и
иградба во тој дел
По второто прашање градоначалникот рече дека тоа е во план да се реализира како
приоритет во најскоро време и дека на повеќе локации ќе се постават унифидирани јавни
тоалети.
Сашко Николов
1.До каде е експропијацијата на земјиштето за постоечката улица во с. Ораовица, односно
патот од Подареш до Калаузлија?
2.До каде е реализацијата за поставување на бехатон плочки на кејот и на ул. 22 Октомври,
како и во населеното место Подареш и , во таа насока, и замената на канделабрите за улично
осветлување на кејот и булеварот? и
3.Бидејќи во програмата за уредување на градежно земјиште е планирана изградба на 4
мултуфункционални игралишта со трибински простор, а бидејќи сум информиран дека за
истите веќе тече набавката, до каде е изготвувањето на идејниот и основниот проект и дали во
најбрзо време општината планира да излезе со јавна набавка за изграда на овие 4 игралишта?
Миле Манчев од Сектор за урбанизам даде одгиовор во врска со првите две прашања:
1.Улицата во Ораовица е ули. Од 1, 5 км со сопственици од над 50 лида веќе постапката е во
тек, којашто е отежната поради промени на сопстевениците, но негде 70% се решени
спогодбите, останува само уште неколку непотпишани спогодби, но има еден проблем на
средниот дел од улицата кај бансикот кадешто има реакција од граѓани дека канализационо3
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З.За мули'1'инамсрнски'гс игрллипгш ироскгичс скоро нсќс биле готоии и игго сс досчана!' со
Одлука ќе сс оди на постапка ча јапна набаика.
Градоначалникот Д-р Роберт Велкои
Даде одговор за канделабрите дека баш она утро конско сс догонлрллс ча промена на
уличното осветлување на булеварог кадеигго ќс се постават ИОВИ свстилки од гипог на лсг
диоди со дупла јачина од оиие шго се нред општината и дска за ден-два по допссунаи.с на
одлуките ќе се оди на јавна набавка за таа цсл.Восдмо со свстилкигс, градоначалникот рсчс
дека ќе се оди и со фарбање и освежување на столСкжитс со уличии светилки.
Во контекст на булаварот, грлдопачалникот магласи дека с предвидено мало подигање
на ивичнаците на средниот дел на булеварот заради неговово украуиам.е и посадунање с<.) нова
трева и украсни дрвца.
Горан Козовски
1.Прашање до градоначалникот за Сиортската сала: Бидејќи подолг период Спорчсќа
сала не работи, па прашувам-До каде е со превземањето на Спортската сала под опиитината?
2.По молба од граѓани бараат одоговор дали во УБ 14 се прават одредени измсни?
Градоначалникот на прашањето за Спортската сала рече дека тоа е еден горлив
проблем за општината и дека пред 10 дена општината била на суд, на рочиште во Струмица на
коешто барале раскинување на Договорот со концесионерот поради тоа што денес салата
ниту личи на спортска сала, ниту таму е можно да се одвива спорт и барале Спортската сала да
се додели на користење на општината. При ова тој нагласи дека од стручни лица е
констатирано дека Спортската сала со 80% е изградена со средства од МСП, те. од граѓаните
на општина Радовиш и дека со овие податоци е упатено Барање и до Владата на Р.Македонија
заедно со документот што го добиле од судот од Струмица по што се очекува брзо решавање
на проблемот, а после тоа да се направи и реконструкција и ставање во функција.
Александар Иванов
УБ 14 бил започнат да се работи пред 2-2, 5 години, ажурирани геодетски подлоги биле
направени од ГЕО Филипов во кои не биле внесени новите промени со повратувањето на
земјиштетот на граѓаните околу гимназијата и затоа тој УБ минатиот Совет тогаш не го
прифатил, па се чекало на нови ажурирани геодетски подлоги коишто пред 1 месец стасале до
него во Сектор за урбанизам. Истите требало да се разгледаат на Комисијата за урбанизам, a
во меѓувреме ќе се извршат и консултации со проектантот се со цел да дојде и до седница на
Совет.
2.точка
Во врска со 2. Точка - Усвојување на Годишен Извештај на ТППЕ Радовиш(со последен
квартален извештај за 2010 г., претседателот на Советот му даде збор на претседателот на
4
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З.точка
Co 12 гласони ЗА, С О И С Ч Ч У Г го усиои п И пичптајот ча ргали laiinja ма 11рогрлмата ча уредуван.С
ма грлдежио чсмјмиггс-, ичградба, рекопсгрукцаја и одржуиаи.о на комуиалич објгкчи и
локални иатиигга ча 2010 1'одина ио општнма Радониш;
4.чч>чка

Исчч) така со 12 гласоии ЗА, Сонотот гч> уснои и Ичпеш гајоч- ча рсаличацнја па Ирограмата ча
урбанистичко планирање на онштина 1'адониш ча 2010 iодииа;
5. точка
Во коитекст иа расправата rio Предлог-Одлука ча д()иесувап»е ма ичмспа и дополнувањс на
Детален Урбанистички План за Влок 13-дел за град Радовиш, раководитслот на Секторот за
урбанизам даде образложение дека со Оваа Одлука сс нрши измена во ДУП за У В 13 момсѓу
улиците 22 Октомври, бул. Александар Макеоднски, Кеј 8 Септември и ул Самоилова. При
ова Иванов нагласи дека оваа измсиа најмлогу ја финансираше приватно лице, бидејќи таму
треба да се градат колективни станбеии згради, a се предвиде и измена и во општинската
зграда со салата за венчаавање и над неа за канцеларии се предвиди измена, којашто се вмстиа
во планот. Претседателот на Советот Сашко Николов го праша Иванов дали сега со овие
измени се предвидени и пешачки премини.
По ова, со 12 гласови ЗА, Советот ја усвои оваа Одлука.
6. точка
Во врска со Предлог-Одлуката за преотсгапување на користење и одржување основно
средство трафостаница во УБ-9 во град Радовиш, прв за дискусија се јави:
Милан Јованов
Тој праша дали оваа трафостаница на ЕВН ќе се даде само на одржување и користење, или и
сопственоста врз неа? При ова, поради исчекувањето на граѓаните во подолг временски
период, тој праша дали работите се веќе усогласени со ЕВН се со цел да се решИ онака како
што треба?
Александар Иванов
Нагласи дека од разговорите со ЕВН согласни нивните мрежни правила тие не ги земаат
трафостаниците во УБ-ви во градот на користење и одржување, туку треба да ги префрлиме
да бидат во сопстевност.
Поради ова објаснување, Советот со 12 гласови З А одлучи оваа точка да се одложи за следна
седница со цел да се задолжат градоначалникот и службите во општината да ја усогласат оваа
Одлука со ЕВН за потоа дефинирана како што е потребно да се постави и усвои на сдедница
на Советот.
7. точка
По образложението од претседателот на Комисијата за финансирање, Буџет и локален
економски развој Ѓорги Манев, Одлуката за исплата на доспеани обврски од претходна година
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компјутери чл потрсПи ИЛ ЧЛГНОПИТС ПЛ ( 'ОИСТОТ 111 ошптиил 1'лДОЦЦШ;
9. т о ч к л

Co 12 гласови ЗА, Совстот го уснои и 11редлог-14ч1кчшсто ta рачрсчпуиам.с Матка I l,niiyiin-iia
член на Упрапен одбор но ОНБ -Браќа Миладипонци -Радошип;
М.точка
Co 12 гласови ЗА, Советот го усвои и Решението чл именување на Валсмтина Палдсва ча члсн
на Управен одбор во ОИБ -Браќа Миладиповци -Радовиш;
11 .точка
Во врска со точката Предлог одлуката За ослободување од улично осистлуиан.е за
воинаселените места во општина Радовишв, со 12 гласови ЗА Советот донесе Заклучок,
Секторот за нормативно-правни, јавки дејности и општи работи да го усоглаеи текстот на онаа
Предлог Одлука согласно Законот за комуналки такси, па за следната седница оваа одлука да
се усвои.
Co ова се исцрпи Дневниот ред по 36 седшца ма Советот иа општина Радовиш и заврши во
15.30 ч.

Совет на општина Радоаиш
Претседател,
Сашко Николов
fKsn
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