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11рстседатсл na CoiK-R na oimrnina Радпммш ('ашко ИИКОЈНЖ JA отнори гсдппцата И прсдложн
домолпувап.с na диеиниот рсд с«> следиипс точки:
1. Прсдлог-Одлука ча расм|х-дсЈ|Г>а па срсдстиата од буџетот па општипа Радоииш ча 201 I год.:
2. 11редЈ1(>г-Одлука За испллга IUI досмснни обпрски од прсчходпа годипа ()д срсдсгиа ta покрппам.с па
буџетски дс(|)ицит.
Горги Kpci'cu
Предлог да се ДОПОЈПГИ диевниот ред какна
општината.
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Претседател на Совет на општина Радовиш С а т к о Никотш
Предлого на Горги дали да го сгавиме или да го одложиме за наредната седница а мсѓу нреме да побарамс
од надлехсните информација од надлежните и нституции и да бидат присутни на наредната ссдиица.
Билјана Теохареа Филипова
Во однос на допуната по втората точка, сакам да ичпесам дека не е прв пат Плаваја да 5 мин пред
почетокот на седницата донесе допуна на дневниот ред. He се согласувам бидејки велиме дека предлагач с
Комисијата за финансирање и буџет. На комисијата не е разгледувано и неможе да биде предлагач
комисијата за финансирање. He ја прифаќаме оваа допуна и вгоро барам да се тргне Предлагачот
Комисијата за финансирање и буџет.
Претседател на Совет на општина Радовиш Сашко Николов
Согласувам се вашиот предлог и предлагач е Градоначалникот на општина Радовиш.
Претседател на Совет на општина Радовиш Сашко Нижолов го даде на усвојување предлогот за
дополнување на Дневниот ред: Предлог-Одлука за распределба на средствата од буџетот на општина
Радовиш за 2011 год.:
Советот на општина Радовиш со 12-3А и 7-ВОЗДРЖАНИ ја прифати предложената допуна.
Предлог-Одлука За исплата на доспеани обврски од претходна година Од средства за покривање на
буџетски дефидит.
Советот на општина Радовиш со 12-3А и 7-ВОЗДРЖАНИ ја прифати предложената допуна.
Претседател на Совет иа општика Радовкш Саихко Нкколов го даде на усвојување иредложеикот
дневниот ред.
Советот со 19-3 А го прифати дневниот ред.
Усвојување на Записник од 36 седница.
1. Советнички прашања;
2. Предлог-Одлука за давање согласност на годишната сметка на СОУ "Коста Сусинов"
Радовиш за 2010 год.
3. Предлог-Одлука за давање согласност на годишната сметка на О У "К.П.-Мисирков"Радовиш за 2010год.
4. Предлог-Одлука за давање согласност на годишната сметка на ОУ "Никола Карев"Радовиш за 2010год.
5. Предлог-Одлука за давање согласност на годишната сметка на ОУ "Кирил и Методиј"с.Ораовица за 2010год.
6. Предлог-Одлука за давање согласност на годишната сметка на О У "Коста Рацин"с.Подареш за 2010год.
7. Предлог-Одлука за давање согласност на годишната сметка на О У "Орце Николов"с.Ињево за 2010год.
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12. 11|к'Д.иог-( )длука ча даиаи.с согласнос т па тдишпата смстка ua I UK '-општииа Радовшп ча
2010 год.
13. ! 1рсдлог-()длука ча усвојуваи.с па Годишси Ичисштај на о т п п ш а Радошпи ча ?,0|0 год.
14. I'a ti лсдуиап.с на Нуџстскиот калсндарча буџстски актнмжкти-одговориост и рок на
ичмршунањс »а општииа Радовшп ча 201 I год.
15. Рачгледуаање па Ичнешта јот чи реаличација на Проект "Градс-ц.с 11a капацитетитс на општиимтс ча
спронедувап.с ма националиата стратегија ча сексуално и рсиродуктивио ѕдравјс" и досгаиуиаи.г иа
предлогзаклучок no истиот.
16. I Iредлог-Одлука за утврдуиање нацрт планот на ДУП ча дел од УВ-14 дел
17. Предлог-Одлука за отстаиува основно срсдство трафостаница во У Б-9 во град Радовиш.
18. Предлог-Одлука за финансиска подршка на проектот "Социјално вклучуваље и човекови
права во Македонија"
19. Предлог - Локален акционен план за унапредување на положбата па лѕѕцата со попреченост
но општина Радовкги 2011 - 2013
20. Предлог-Одлука за назначување управител на гробиштата во Радовиш
21. Предлог Одлука за измена на распоредот на средствата во Буџетот на општина Радовиш
за 2011 година
22. Предлог-Одлука за ослободување од плаќање на комунална такса за јавно осветлување.
23. Предлог-Програма за спроведување на мерки и активности од стратешкиот документ
"Зелена агенда" Радовиш-ЈТокален акционен план за животна средина за 2011 година.
24. Предлог-Одлука за распределба на средствата од буџетот на општина Радовиш за 2011 год.:
25. Предлог-Одлука З а исплата на доспеани обврски од претходна година Од средства за иокривањс
на буџетски дефициг
26. Усвојување на Извештаите од работните тела на Советот на општина Радовиш.

Усвојување на Записник од 36 седница.
Советот со 12-3А и 7 - В О З Д Р Ж А Н И го прифати заиисникот од 36 седница.
Точка1
Советнички прашања;
Милевка Горѓиева
. Дали се планира вие како градоначалник и одговорните лица од внатрешни работи од Радовиш се
[реземат некои мерки за подигање на нивото на безбедност во градот и населените места.?
. Граѓаните од улицата Дане Трајков барат пробивање на улицата, дали во најблиска иднина се планира
тварање на улицата?
. Проблемот со кучињата скитници, многу е лоша сликата кога се бранат граѓаните од кучињата
китници?
Градоначалник на општина Радовиш Д-р. Роберт Велков
Мислам дека кажавте да има средба и се разговара по таа точка. Цењло време дежурам на проблемите
> Радовиш и сум заинтересиран, разговарам со командирот и се надевам дека точката ќе биде ставена на
1редната седница.
П о второто прашање ќе му дадам збор на Раководителот на секторот?
Во континуитет се преземат мерки и во континуитет ги решаваме. При донесувањето на хбуџетот
еба вие да се наметнете со прашањето за кучињзта и да се одвојат средства за кучињата и тие се околу
000 евра на годишно ниво.
Билјана Теохареа Филипова
1мав посета од граѓаните на населба Дамјан, луѓето се сеуште без вода како да и помогнеме?
Ze однесува на антената што е поставена на 22 Октомври има доставено писмено барање до општината
о советот и барат да се тргне бидејки е со големо штетно зрачење и во прашање се деца. Имат
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жинотна срсдина.
- Тепдсро е расиишаи склучеп е догоиорот и нсчиам до кадс сс работитс
Алексаидар Иванов Раководи гел на ссктор
За улицата Дане Трајков тендерската докумептација с епремиа и дадеиа па правиичката и во согласпост
со имотно правните односи и милсмам дека поетаката ча 1до 2 месеци ќе се спровсде.
Атмосферската канализација во ОУ Никола Карев потребно е денес фирмата да ги донесе потпишапи
договорите и изведувачот е да почне веднаш.
Билјана Иванова
1. Прашањето се однесува на Мантово. Вработените од 24.12.2010 год. се оставени без ликвидатор.
Неможат да земат плата, немат плави картони имат многу судски предмети заглавени во судот. Тие
прашуваат кога може да го очекуваат новиот ликвидатиорза да може нормално да функционираа г?
Градоначалник на општина Радовиш Д-р. Роберт Велков
Мантово е во ликвидација кое треба да Владата да донесе одлука за решавање на проблем и посл вашето
прашање и реакцијата на вработените ќе биде решен проблемот.
Митко Стефанов
1.Изборите во Месните заедници? Градоначалникот распиша избори во 13 месни заедници имаше рок до
Цекември-Јануари да биде завршен изборот. До каде е постапката и дали се завршени изборите во
чесните заедници?
I. Се обележуваат улиците со хоризонталната сигнализа минатат година и дали се работи за некалитетни
5ои, дали се работи до неквалитетна подлога тие многу брзо себришат.Посебно на патот Раклиш
~1одареш. Дали се планира нешто да се превземе нешто.
Голем број на граѓани реагират за одење покрај реката на своите полски имоти, оштетувањето на
шлските имоти, непристапо, трла а посебно на штетите што се прават на полските насади. He го
фифаќам одговоро декас нема пари во буџетот, референдумот не се донесе. Мора нешто да се преземе.
7отребно е да се најде кекое рехлекие.
Градоначалник на општина Радовиш Д-р. Роберт Велков
. По основ на првото прашање ќе дадамзбор на правната служба во општината.
Имаме донесено план и програма и се знае кој месец. Во месец мај-јуни е планирано хоризонталното
•дбележување. Тоа се забележува и во другите општини. Незнам дали е до квалитетот на бојата и незнам
ошто се брише. Прашував и во други општини и таму немат одговор. Патниот правец на Ораовица1одареш задолже е Македонија пат.
. Знаете дека мојата заложба е издвојување на средства од буџетот на општината строго наменски за
работување на лица за грижа на полските имоти.
"оветникот по првото прашање ќе добие писмен одговор.
Ѓорѓи Атанасов
. До каде се дојдени работите со парите од светска банка за изградба на локалните патишта во општина
адовиш?
Дали можете и дали сте во состојба да формирате комисија од советници и од членови на фондот да ја
слитат состојбата на канализацијата на Јаргулица, Покрајчево и Злеово. Дали ќе се дојде до разбирање
1 остранување на недостатоците за да се дадат на одржување.

3. Дали ќо a- почис с<> ичградОа на улпцата иланнрапа no Јаргуnulla и дали кс tv стамат шшчнани
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1. lio MVKOT iia irK'paiiiniK>т дсн доОнн пнформацпја и Oapaiu- ОД (јк»пд< > t ta iia inim a кадс iv иара да «v
достани докумспт п дочпола ча град(>а од ошитнпата. ( танпимг no коитакч с<< фпрмата и очгкунам ta
мгсч-ц до дна да чаиочнг ичградѓигга.
2. Подолго врсмг рачпжарамг и каналнчацип" гг ианравсии н доагамс до ироОлгм дгка (к-ч тгхшпки
нрисм се муппсни капаличацип'. Јавиот иротиријатие Оара комплатна докумппација ча мргчимап.г,
мсчугоа мислам ако иорачговарамс ќс видимг дска нма нроблсм. Коисчио тргба да етаиимс крај па онаа п
сите да еклучимг договор но кој вис ќс нлаќате иадомссток a тчс ќе сг оирчат копсчпо ча одржуиап.г.
3.Сметам дска сс работи па елаборатот и кога ќс биде готов ќс сс ичдадс дочнола и ќе сс отиочис го
ичградба па истата. И ќс се пристаии иа посi auyuau.c на тротоаритс.
I орѓи Атацасо»
Последиата фаза на каиализацијата што сс работсшс no с. Јаргулица ичиедувач беше А.ПФА иижиисрииг.
Одкако не е направено до денешен ден не е во функција. Канализацијата тече 50 метри од школото. A
другиот дел уште оди во полето. Затоа барам да се формира комисијата ча да сс видс што с направсио.
Горги Крстев
Имам предлог до сите имајки во прсдвид дека почнуаат раноградинарски ироизводи предлнга: да
собереме снага и да пуштиме машини и полските патишта ги донесет во првобитната состојба. Патот по
градската река с во доста лоша состојба и луѓето не можат да патуват со трактори. Во цслост го
подржувам советникот Мите Стефанов за падарите.
Точка 2
Предлог-Одлука за давање согласност на годишната сметка на СОУ "Коста Сусинов" Радовиш за 2010
год.
Советот на општина Радовиш со 16-3A ја прифати Предлог-Одлука за давање согласност на годишната
сметка на СОУ "Коста Сусинов" Радовиш за 2010 год. З а Одлуката не гласаа: Марина Митева, Билјана
Теохарева-Филипова и Матко Стефанов.
Точка 3
Предлог-Одлука за давање согласност на годишната сметка на О У "К.П.-Мисирков"- Радовиш за
2010год.
Советот на општина Радовиш со 18-ЗА ја прифати Предлог-Одлука за давање согласност на годишната
сметка на ОУ "К.П.-Мисирков"- Радовиш за 2010год.
Точка 4
Предлог-Одлука за давање согласност на годишната сметка на ОУ "Никола Карев"- Радовиш за 2010год.
Советот на општина Радовиш со 19-ЗА ја прифати Предлог-Одлука за давање согласност на годишната
сметка на ОУ "Никола Карев"- Радовиш за 2010год.
Точка 5
Предлог-Одлука за давање согласност на годишната сметка на ОУ "Кирил и Методиј"-с.Ораовица за
2010год.
Советот на општина Радовиш со 18-ЗА ја прифати Предлог-Одлука за давање согласност на годишната
сметка на ОУ "Кирил и Методиј"-с.Ораовица за 2010год. За Одлуката не гласаше Сашко Николов.
Точка 6
Предлог-Одлука за давање согласност на годишната сметка на ОУ "Коста Рацин"- с.Подареш за 2010год.
Советот на општина Радовиш со 18-ЗА ја прифати Предлог-Одлука за давање согласност на годишната
сметка на ОУ "Коста Рацин"- с.Подареш за 2010год. За Одлуката не гласше Милевка Горѓиева.
Точка 7
Предлог-Одлука за давање согласност на годишната сметка на ОУ "Орце Николов"-с.Ињево за 2010год.
Советот на општина Радовиш со 18-ЗА ја прифати Предлог-Одлука за давање согласност на годишната
сметка на ОУ "Орце Николов"-с.Ињево за 2010год.
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Точка (>
Прсдлог-Одлука ча дапан.с cor.iiaiчм к:т па годпишата гмгтка па .III "11ланаја" 1'ад» >1111111 ча 2010 т д .
Сопетот ка омттина Радоннш со 1У5А n 7-IU )ЗДРЖ A11 ja прифати 11р1'дл<ч ()длука 1;1 Длиап.г
согласиост ua годиишата смггка на .111 "I l.uaitaja" Радокшн ча 2010 год.
Точка 10
Прсдлог-Одлука ча даиан.с еоглаепост па годишната сметка на ЦК ОУ Alio Карамапои ча 2010 год,
Совсгот на општина Радоииш со 19-ЗА ја прифати 11редлог-()длука ча данан.е согласиосг на годишпача
смегка на ЦК ОУ Ацо Караманон ча 2010 год.
Точка11
Предлог-Одлука за давање сосласност ма ПЈдишна Ја сметка на ИБ Б|)аќа Миладипонци ча 2010 год.
Советот на општина Радовиш со 19-ЗА ја прифати Предлог-Одлука за далаи.с-, согласност на годишпата
сметка на НБ Браќа Миладиновци ча 2010 год.
Точка12
Предлог-Одлука за давање согласпосг иа годишната сметка на EJlC-општина Радовиш ча 2010 год.
Советот на општина Радовиш со 12-ЗА и 7-ВОЗѓДРЖАНИ ја прифаги Предлог-Одлука за даиањс
согласност на годишната сметка на EJlC-општина Радовиш ча 2010 год.
Точка13
Предлог-Одлука за усвојување на Годишен Извештај на општина Радовиш за 2010 год.
Митко Стефанов
Буџетот е еден значаен акт и е најголема одговрност на советниците за прибирање и трошенње на тие
средства. Имаме и образложение, додека по завршната сметка на јавното претпријатие потребно е да
нмаме кратко образложение. Ние даваме отчет пред граѓаните за парите што ги вадиме од нивните
дебови. Имкам некои дилеми и сакам стручните слуби да ми ги појаснат за да може да се определа за да
^ласам по завршната сметка. Како што се гледа ние имаме изршување на буџетот 83 %, дискутабилно ми
} како буџет што не се остварува целосно а на крајот да има салдо од непотрошени средства од 28.000.000
Јенари.Како е можно да остане салдо кое се применува за 2011 година. Me загрижува остварувањето на
ЈСНОВНИОТ буџет. Буџет што планираме ние, додека дотаците и донаците доаѓат од државата. Основниот
5уџет бил планиран 135.625.000, остварен 79.467.000 денари или 58 %. Кога го донесовме буџетот
'кажавме на мегаломанските планирања дека не може толкав буџет да се остваре. Од оставрениот
грекубО до 70 % се трошат за плати на администацијата.Тој тренд ќе расте и сите средства ќе ги даваме на
1дминистарцијата и да имаме мала и квалитетна администрација. Ланската година буџетот е остварен 83
Уо- а за оваа гоцина за 19 % е зголемен буџетот. Посебно ме загрижува надоместокот за уредување на
радежно земјиште каде е планиран 31.141.000 оставени 7.523.000 само 25 % од планираното. Какви се тие
иханови, нереалш планирања од ракав тресени. Изградба на улици и патишта 5.619.000 денари се
готрошени. Во програмата за 2010 година од 63.000.000 денари 9.800.000 денари беа планирани за изградба
ta улици а реализирани беа 5.600.000 . Што не сме остварили и дали тие 5.600.000стварно се во 2010 год.
гзградени улици или се плаќања за предходни улици. Само 30 % се остварени од планираните улиди и
:атишта. Мислам за таквите цифри на граѓаните треба да и се извиниме за тоа што сме го планирале за
радба на сме го оствариле. Дали е нормално и зошто се јавуива суфицит во буџетот при нереализиран
уџет. Дали не е преголемо зафаќањето од 63 % да се троши за плати и тој % ќе порасне и околу
отрошените средства за улици дали се планирани за во 2010 или долгови од предходните години.
Виолета Ефнушева
;о образложението е опфатено целокупното трошење и е хажано колку е планиран, колку е потрошенб
1 кој намени ее потрошени средствата од кои извори ее собрани кои извори се помалку остварено од
ланираното. Има подетално објаснување. Добро сте констатирале дека вкупниот буџет е остварен со
1,29 %, 58.59%-основен буџет, 70,00%-самофинансирачки буџет, 91,63%-донации и 99,96%-дотации.
[риходите од држата се остваруват во целост. Нашиот буџет се остварува 58,59% од причини што
ианирањето н а буџетот е планско и предходат програми к.ој ги д Јнесува советот. Најголемо учество има

прогрлмата ча ургдуиаи,!.' на градежмо u'M|ininv к<>|л п иич yn.i N Y()0().(N Н) ид NY000.000 дгнлрп.
пр<)1рлмл |'л шпч уилмс Mlloi y ЛКТШИИ K I M. ( 'itCl llll 1'Ml' Д1'КЛ 111' МО/kr ДЛ ГП ОГ1 лилримг ГЛКИП1Ч' мрогрлм!
уиорпо ги дшнчунамг. !1рн мланирам.сто тргОа дл гс чргпс <>д рсајпк>т<> имлиирлн.г пл мр< >грампТ|
Остнаруилп.атл ако i n not лгдпгмс дскл иајголсмо о< тапунан.с пмл in 1 дсл< >т нл плд< >м<тг< >к< п чл ургдуплп*
ил грлдсжмо чсмјшитг (.лмо ?.Ѕ% опплргп. ( 'olipaninr грсдгтна л пс сс рлгморсдсми, клдс пмишшатл пма
411)рми'1Н> јлпии нл()лпкм KIIII сч' чаиочмати л in- гс члиршгии (ктлпуна и ио Паргдиа! а годпиа дл гс МЛЛкЛ'1.
Гнс 2Х. 148.000 ис 14- само iimiioiiii од осноимиот Оуџгт кадг (ктаиунат / М0.000 додскл имгонсм дгл i r п од
кглиаппч- бупгти одиоспо нампккитс. Но о(>рлчоилипс 14) М.КХО.ООО дсплри IICIK'm>рис"iVIK> сргдстиа.
Исто така и <>д донацмтс.! lorpi'Ona О иоголгма актшшоет ОД МГџаритс мл у^тпиопитс TA мшиш
-Јскористување.
Митко (тефлнов
Иислам дска ја потврди мојата чабелсшка дска пис пранимс чбир на желби доиесувлмс ирограма од
$0.000.000 дсмари на крајот реаличираме 25 %. 11с смсмс да ги чаллжувамс луѓсто пис совстот. Лко имамг
i мари рсалмо да ги нланирамс. Реаличацијата па прогрлмата ча урсдуваи.сто па градсжното чсмјнштс по
>стаиатите општини сс движи од 90-97 % . На иашата страиа нс може да ги мајдсмс тис податоци. lio
шредниот период реално да го планираме.
Говетот на општина Радониш со 12-ЗА и 7-ПРОТИВ ја
"одишен Извешгај на општина Радовиш ча 2010 год.

прифати Предлог-Одлука за усвојување па

Точка14
'азгледување на Буџетскиот календар за буџетски активности-одговорност и рок на ичвршување ца
'Пштина Радовиш за 2011 год.
"оветот на општина Радовиш со 12-ЗА и 7 - В О З Д Р Ж А Н И го прифати Буџетскиот календар за буџеччжи
ктивности-одговорност и рок на извршување на општина Радовиш за 2011 год.
Точка15
'азгледување на Извештајот за реализација на Проект "Градење на капацитетите на општините за
проведување на националната стратегија за сексуално и репродуктивно здравје" и доставување иа
редлог заклучок по истиот.
'оветот на општина Радовиш со 19-ЗА го прифати Извештајот за реализација на Проект Традење на
апацнтетите на општините за спроведување на националната стратегија за сексуално и репродуктшшо
фавје" и доставување на предлог заклучок по истиот.
Точка16
[редлог-Одлука за утврдување нацрт планот на ДУП за дел од УБ-14 дел
^оветот на општина Радовиш со 19-ЗА ја прифати Предлог-Одлука за утврдување нацрт планот на ДУП
1 дел од УБ-14 дел.
Точка17
[редлог-Одлука за отстапува основно средство трафостаница во УБ-9 во град Радовиш.
Митко Стефанов
'ште 80-90 години ние имаме трафостаници кои ги градеа нашите фирми моравме да ги остапуваме на
цржување на ЕВН. И јас бев потписник на трафостаницата позади Астибо и појава на дефекти Е В Н не
рифаќаше да ги одржува поради тоа што не е основно средство и моравме да и ја остапиме на ЕВН. Исто
ж а и во индустриската зона мораа да и ги остапат на ЕВН.
оветот на општина Радовиш со 19-ЗА ја прифати Предлог-Одлуката за отстапува основно средство
зафостаница во УБ-9 во град Радовиш.
Точка18
редлог-Одлука за финансиска подршка на проектот "Социјално вклучување и човекови права во
[акедонија"
оветот на општина Радовиш со 19-3 A ја прифати Предлог-Одлука за финансиска подршка на проектот
^оцијално вклучување и човекови права во Македонијав
Точка 19
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Л'от na oniimina Радопиш in I'J '{Д го прпфати Прсдлог Локалси акппопгп unaii ча упаиргдуиап.с на
,ожГ>ага na ЈП1цага id iioiipc'icnoif inioiiiimina Радошпп .'Oil .'01 < год.
~ Точка 20
[редлог (>длука ча ua,iiialiyit;iii,C yupaniriiMI na гроОпштата no Садоишп
Совстот na omirnuia Радониш co i2 'j/\ ja ирпфати i ipcjpioi ( )длука ча начпачуиап.с управп п\п ма
гробтптата ж> Радопшп
Точка 21
Предлог Одлука ча ичмс-па па расморедот ua срсдствата no Буџггот ua oniin uua Радопиш ча 201 I годииа
Советот na омштииа Радошпм co 12-ЗД и 7Л1РОТИВ ja ирифлти Прсдлог Одлука ча ичмепа ма
оаспоредоч' иа срсдспѕача ut> Буџетот иа опш гина Радониш ча 201 1 годипа
Точка 22
Лредлог-Одлука за ослободуван^е од плаќан,е иа комуналма такса ta jamio оспетлуиаи.е.
Митко Стефанов
5о одлуката што ии ја досгавив во члсн 1 етои: Сс ослободуваат од плаќање на комунална такса ча jauno
лично осветлување граѓаните кои имат изградсно објекти наднор «д населсни месга на oniimina
•адовиш каде нема исталирано улично освстлување. Додска во одлуката стои во члсн 1 стои (V
слободуваат од плаќање комунална такеа за јавно ocBcniyBaibe иматслите на броила ча мсрсп.с на
лектрична енергија во населените места каде нема јавно освсглување. Мислам дали нској објект кој е
о реката каде е надвор од Радовиш, дали ќе важи тоа ослободување или доле во нолето. Дали кс сс
ретира како населено место кај водоводот. Во членот 2 стои: Ослободувањето од плаќањс комуналма
акса е од времен карактер и ќе важи до промена на условите со обезбедување уличо осветлување или
ромена на законската регулатива.
{одека во одлуката што ја предложив стои: Ослободувањето кое се врши ќе престан со обезбедувањс на
аично осветлување и граѓните се должни да плаќаат. Нема место да стои ако се измене законо нема да
1жи одлуката. Во членот 2 став 2 стои Советот на општина Радовиш ќе донесе посебна одлука за
:лободување од комунална такса по претходно поднесено образложено писмено барање. Дали се мисле
d барање на секој граѓани советот ќе донесува Одлука. Во мојата Одлука стои дека по поднесување на
гсмено барање од граѓаните од први наредниот месец по поднесувањето на барањето.
Оливера Долдурова Раководител на Сектор за нормативно-правни , јавни дејности и општи работи
ога се мисли на законска регулатива се мисли не само на законот за комунални такси него и на одредени
кони во кои се прогласува пасивни подрачја кои имат одредени бенифити во однос на законска
гулативи. Законот за комунална такса е јасен и ако сакаме за поединци да донесеме посебна одлука
ка Советот на општина Радовиш ќе донесе посебна одлука за ослободување од комунална такса по
етходно поднесено образложено писмено барање. По поднесувањето на Барањето и истото ќе биде
згледано, образложено ќе ви биде доставено на вас. Законот е јасен кои се ослободуваат и во општина
довиш сите населени.Јиеста имаат осветлување, меѓутоа ќе имаме одредени негодувања од страна на
аѓаните. Во законот е казано и за дефицитарните занимања и кои се пасифни места. Ослободувања
ж е да има по одредени услови кои ќе бидат запазени согласно законот.
Фетот на општина Радовиш co 19-ЗА ја прифати Предлог-Одлуката за ослободување од плаќање на
мунална такса за јавно осветлување.
Точка 23
едлог-Програма за спроведување на мерки и активности од стратешкиот документ "Зелена агенда"
Јовшн-Локален акционен план за животна средина за 2011 година.
Митко Стефанов
предходната седница расправавме за зелена агенда Радсовиш 2011-2015 год. или Визија Радовиш 2020
. Рековме дека оваа активност е парципативна и демоградски метод за разрешување и имплементација
токалните стратегии. Во воведниот дел казано е целите на програмата, односно втората цел заштитата
кивотната средина во склад со економскиот развој и потребите на граѓаните. Имавме многу желби но
и ја имавме втората цел од програмата за развојо на општината. Од мерките ако ги погледнеме
OBaiLe на локален општински музеј дали тоа ние е потребно. Изградба на плоштади. Ако го
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поглсдт-мс сумарииот иргглгд на ирограмата пмамс <Ѕ панки прппн- •! а- п<> |1)'хООО дснарп. ,Ца гс
заокружи иа 2.000.000 денари (V ппггаиуиа прашап.сто мшку иуѓс кс p;i(><> i ;i i1 па мрограматл, само да
поглсдистс | |ннпкошшкот .хоцорар м<> 12.000.000 дсиарп. тс-лгфшш о- ио I 2.000 дсиари оджннп 2-1/7 тпг
рлботп in- одат тлкл. Тоа г мишу мари игиотргОин ia да ir нотрошат. Миглам дска norpcbiu) r да i r
iiaiipaitn anajiiria п па кра|от да иидимс што мижгмс a INTO IN- n цслогпо да ja IH IKI'III I укамг пр< п рлмлта.
ua шшгшиа Рлдопиш i<> I ' i A n 7-111'( )'ГИ H ja прмфлтп I lpi-д.пог-I Iporpaivia i a ia uipt жгду itaii.r
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жииотмл cpi-дмиа ta 201 I тдипа.
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Точка 24
11рсдлог-( )длука ча расирсделба ма ерсдсгвата од f>yџс-1ч>r ua оиштмиа Радшшш ta 201 1 год.:
Сонсгот на општина Радовиш co 12-ЗА и 7-ВОЗДРЖАПИ ја ирнфати Прсдлог-Одлуката ta расирсдсл(>а
па срсдствата од буџетот на ониггииа Радовиш ta 2011 год.:
Точка 25
Предлог-Одлука За исплата »а доспеани обврски од претходна година Од средства ча иокривам.с иа
буџетски дефицит
Советот на општина Радовиш co 12-ЗА и 7-ВОЗДРЖАНИ ја прифати Предлог-Одлуката За исплата па
доспеани обврски од претходна година Од средства за покривање на буџетски дефицит.
Точка 26
Усвојување на Извештаиге од работните тела на Советот на општина Радовиш.
Советот на општина Радовиш со 12-3 А и 7-ВОЗДРЖАНИ ги прифати Извештаите на работните
тела приложени на седница на Советот на општина Радовиш одржана на ден на 25.03.2011 год. и тоа:
-Комисија за образование, спорт и култура седница одржана на ден 18.03.2011 год., 19-та седница;
-Комисија за здравсгво и социјална заштита седница одржана на 18.03.2011 год., 5-та седница и
24.03.2011 год. 6-та седница;
-Одбор за јавно осветлување седница одржана на 09.03.2011 год.;
-Комисија за финансирање, буџет и локален економски развој седница одржана на ден 07.03.2011
година, 33-та седница и 22.03.2011 год. 34-та седница;
-Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина седница одржана на
18.03.2011 година, 34-та седница;
-Комисија за земјоделие седница одржана на 25.03.2011 година, 2-ра седница;
Co исцрпување на Дневниот ред, седницата на Советот заврши во 12.15 ч.

Совет на опип
претсед
Сашко Hi
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