II

Il!

•

ED

O F - ' & Z < C R ?

ЗАПИСНИК

' Од
на Советот на општина Радовиш одржана на ден 26.04.2011 г.
(вторник) со почеток од 13,00 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 локалните медиуми ТВ Кобра, ТВ
Е М И и Д-р. Катерина Манчева.

Претседател на Совет на општина Радовиш Сашко Николов ја отвори седницата и
предложи дополнување на дневниот ред со следниве точки:
1. Предлог-Одлука З а распределба на средствата од Буџетот на општина Радовиш за 2011 година
2. Предлог-Одлука За давање финансиски придонес на Општина Радовиш во Програмата "Форуми на
заедниците" за буџетски форум
3. Предлог-Одлука З а проширување на средствата во Буџетот на општина Радовиш за 2011
година.
4. ПРАВИЈ1НИК за организирање и одржување на форумите на заедницата во EJIC Радовиш.
Претседател на Совет на општина Радовиш Сашко Николов
Претседател на Совет на општина Радовиш Сашко Николов го даде на усвојување предлогот за
дополнување на Дневниот ред
Советот на општина Радовиш едногласно ја прифати предложената допуна.
Претседател на Совет на општина Радовиш Сашко Николов го даде на усвојување
предложениот дневниот ред.
Советот со 19-ЗА го прифати дневниот ред.
Усвојување на Записник од 37 седница.
1. Советнички прашања;
2. Информација за појавата и ширењето на заразните и паразитски болести во општина Радовиш за
2010 год. бр 07-25/20 од 28.03.2011 год.
3. Информација за хигиено-епидемиолошката состојба на подрачјето на општините Радовиш-Конче во
2010 година бр. 07-25/21 од 30.03.2011 година.
4. Програма за работа за 2011 год и извештај за работа на ЈУМ Центар за социјални работи бр. 1825/19 од 23.03.2011 год.
5. Предлог Планот за запишување на ученици во I година во ОСУ Коста Сусинов Радовиш за учебната
за 2011/2012 година
6. Предлог-Програма за одржување на Првомајски трки 2011 година.
7. Предлог-Одлука за распределба на средствата за спорт од буџетот на општина Радовиш за 2011 год.
8. Предлог-Заклучок за давање позитивно мислење на Програмата за изведување на ученички
екскурзии со учениците од ОУ Никола Карев од трето и шесто одцеление во учебната 2010/2011 год.
бр.14-432/1 од 18.03.2011 год.
9. Изменување и дополнување на Програмата за уредување на градежно земјиште, изградба,
реконструкција и одржување на комунални објекти и локални патишта за 2011 година во општина
Радовиш бр. 07-2138/1 од 27.12.2010 год.
10. Предлог-Одлука За измена на распоредот на средствата во Буџетот на општина Радовиш за 2011
година
11. Предлог-Одлука за доделување на средства на црква Св.Пророк Илија-Радовиш;
12. Предлог-Одлука за прифаќање на членство на општина Радовиш за приклучување кон Конвенцијата
на градоначалниците во Брисел
13. ПРЕДЈ10Г ОДЛУКА За давање финансиски придонес на Општина Радовиш во Програмата за мали
грантови на Американска амбасада, Комисија за демократија за проектот во делот на социјалната
област: „Живот без насилство е мојата иднина,,
1

14. Предлог-Одлука За давање согласност на барателот Ристов Ацо од Радовиш за отпочнуваа
постапка за изработка на Локална урбанистичка планска документација вон плански опфат за градбк
втора категорија за КП.бр. 3715/2 КО Радовиш.
15. Предлог-Статутарна Одлука за изменување и дополнување на Статутот на општина
Радовиш.
16. Предлог-Одлука З а распределба на средствата од Буџетот на општина Радовиш за 2011
година
17. Предлог-Одлука За давање финансиски придонес на Општина Радовиш во Програмата "Форуми
на заедниците" за буџетски форум
18. Предлог-Одлука З а проширување на средствата во Буџетот на општина Радовиш за 2011
година.
19. ПРАВИЈ1НИК за организирање и одржување на форумите на заедницата во EJIC Радовиш.
20. Усвојување на Извештаите од работните хела на Советот на општина Радовиш.
Усвојување на Записник од 37 седница.
Советот ЕДНОГЈ1АСНО го прифати записникот од 37 седница.
Претседател на Совет на општина Радовиш Сашко Николов даде предлог да точката
советнички прашања биде последна точка поради неприсуството на градоначалникот на
општина Радовиш.
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Точка1
Информација за појавата и ширењето на заразните и паразитски болести во општина Радовиш за 2010
год. бр 07-25/20 од 28.03.2011 год.
Советот на општина Радовиш со 19-ЗА ја прифати Информацијата за појавата и ширењето на
заразните и паразитски болести во општина Радовиш за 2010 год. бр 07-25/20 од 28.03.2011 год.
Точка 2
Информација за хигиено-епидемиолошката состојба на подрачјето на општините Радовиш-Конче во
2010 година бр. 07-25/21 од 30.03.2011 година.
Д-р. Катерина Манчева
Во својата дискусија преставникот од Центарот за јавнон здравство истакна за појавата
морбили дека во тековната 2010 година немаме додека во 2011 година има 6 лица додека
нашата држава е зафатена со морбили. Во нашата општина нема прогласено со епидемија
морбили. Од кои 4 се од Парналија и 2 од градот. Co уредбата од Министерството за здравство
сите деца од 6 до 13 месеци бидат опфатени во вонредна вакцинација кој не беа опфатени
календарот. Ј З О заедно со Центарот за јавно здравство контонуирано врши контрола каде 98
од граѓаните се опфатени со вакцинацијата. Од 91 до 2001 година не се опфатени само 4 %
граѓаните додека ризична група се од 71-81 кој имат примено една вакцина.
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Билјана Теохарева Филипова
Во извештајот наидов на една информација која се однесува на земање на 52 бриса од кои 17 се
неисправа состојба. Кој е одговорен за неисправните извештаи односно 33 % брисеви. Во други
работни простори од 9 4 се неисправни . Сакам да ми одговорите бидејки е загрижувачка бројка.
Д-р. Катерина Манчева
И во предходниот период има периоди кога има позитивни брисеви и значи дека има присуство
некоја бактерија. Во однос на процентот можеби е загрижувачки но во однос на градинките е
добар процентот и се зимат од површината на кујната. Овие брисеви позитивни може да бидат од
Ешерихија коли, стафилоког го има во воздухот. И најмало присуство на Ешериха коли не
известуват од Штип и ние ја известуваме градинката и инспекторот. Овој резултат е мал и може
да кажеме дека е незабележително. Стерилни услови во ниедна градинка не може да
констатираме.
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оветот на општина Радовиш со 19-ЗА ја прифати Информација1а за хигиено-епидемиолошката
Јостојба на подрачјето на општините Радовиш-Конче во 2010 година бр. 07-25/21 од 30.03.2011 година.
Точка 3
Програма за работа за 2011 год и извештај за работа на ЈУМ Центар за социјални работи бр. 18-25/19 од
23.03.2011 год.
Митко Стефанов
H e можев да провереме дали и ланската година разгледувавме ваков извештај и дали ние како
општина имаме ингеренција врз Центарот за социјални работи. Мислам дека треба да биде во
две точки посебно програмата и извештајот. He е тоа што треба да оди на совет, бидејки се
општат во висока политика. Поради тешката економска криза центарот успешно ја вршеше
својата работа. Центарот работи на создавање на претпоставки за економски развој на
општината. Потребно да содржи во извештајот колку е сработено и да биде кратко. Залагат се
на економскиот развој на корисниците на социјалните случаеви. Бројот на вработени во 2009 бил
10 во 2010 +7 нови вработени. Зголемен бројо на вработените за 70 % во тешка година. Од тие 5
се со средна стручна спрема. Кога имаме имаме административни работници со виша и со
факуилтет а да вработуваш со ССС тоа не било ни 46 год. Имаме млади луѓе кои седат а не се
вработени. Додека за 2011 година бараме уште 2 нови вработувања. Пред 4 години со 7
вработени центарот ги обавуваше сите работи а сега имаме 2+1 =3 и уште 1 правник вкупно 4
правници. Мислам дека нема потреба од нови вработувања. Мислам дека извештајот и
програмата се мегаломански.
Советот на општина Радовиш со 12-ЗА и 7-ПРОТИВ ги прифати Програма за работа за 2011 год и
извештај за работа на ЈУМ Центар за социјални работи бр. 18-25/19 од 23.03.2011 год.
Точка 4
Предлог Планот за запишување на ученици во I година во ОСУ Коста Сусинов Радовиш за учебната за
2011/2012 година
Советот на општина Радовиш со 17-ЗА го прифати Предлог Планот за запишување на ученици во I
година во ОСУ Коста Сусинов Радовиш за учебната за 2011/2012 година. He гласаат Марина Митева
и Билјана Теохарева Филипова.
Точка 5
Предлог-Програма за одржување на Првомајски трки 2011 година.
Марина Митева
Комисијата за култура, образование и спорт на својата седниоца донесе одлука да паричната
награда за прво, второ и трето место се зголеми за 100 %. Додека добивме Одлука со која
градоначалникот ги зголемува наградите за 30%. од наградите ние исестираме да се зголемат
наградите и изнесуваат 1-1.000, 2.-600 и 3. 400 денари.
Градоначалник на општина Радовиш Д-р. Роберт Велков
Ја потувам одлуката на Комисијата, меѓутоа еве од каде е мојот предлог. Бидејки во наградите
има700,500 и трките ќе бидат во очи на први Мај по улиците на градот.
Претседател на Совет на општина Радовиш Сашко Николов
Имаме два предлога. Едниот е на комисијата и вториот е на градоначалникот.
Предлого на Комисијата со 18-3 А и 1- В О З Д Р Ж А Н го прифати предлогот на Комисијата.
Советот на општина Радовиш со 19-ЗА ја
Првомајски трки 2011 година.

прифати Предлог-Програмата за одржување на
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Точка 6
Предлог-Одлука за распределба на средствата за спорт од буџетот на општина Радовиш за 2011 год.
Советот на општина Радовиш со 19-ЗА ја прифати Предлог-Одлуката за распределба на средстватч
за спорт од буцетот на општина Радовиш за 2011 год.
Точка 7
Предлог-Заклучок за давање позитивно мислење на Програмата за изведување на ученички екскурзии
со учениците од ОУ Никола Карев од трето и шесто одцеление во учебната 2010/2011 год. бр. 14-432/1
од 18.03.2011 год.
Советот на општина Радовиш со 19-ЗА го прифати Предлог-Заклучокот за давање позитивно
мислење на Програмата за изведување на ученички екскурзии со учениците од ОУ Никола Карев од
трето и шесто одделение во учебната 2010/2011 год. бр.14-432/1 од 18.03.2011 год.
Точка 8
Изменување и дополнување на Програмата за уредување на градежно земјиште, изградба,
реконструкција и одржување на комунални објекти и локални патишта за 2011 година во општина
Радовиш бр. 07-2138/1 од 27.12.2010 год.
Митко Стефанов
'
Програмата во 2010 година за 2011 година ја зголемивме за 40%, а сега ја зголемуваме за уште 3
милиони. Дали тоа е реално. Проблемот е тоа што тие што го планират, прават буџетот не се
прашуват него тоа се желби, а средства од каде не се кажува. H e ми е позната суштината на оваа
измена а веќе ја зголемуваме за три милиони за асфалтирање на крак а кратиме од асфалтирање,
пошлунчување на улици. З а да на приватен објект му овозможиме да ваде економска корист.
А к о целта е тоа да се овозможи на Детското летувалиште, мислам дека имаме по приотетни
работи. Н а крајот ќе испадне тоа што треба да ние го направиме поскапо од одколку што е
купено летувалиштето. Мислам дека е неоправдано да некој ваде бенефит од тоа.
Советот на општина Радовиш со 12-3 А и 7-ПРОТИВ ја прифати Изменување и дополнување на
Програмата за уредување на градежно земјиште, изградба, реконструкција и одржување на комунални
објекти и локални патишта за 2011 година во општина Радовиш бр. 07-2138/1 од 27.12.2010 год.
Точка 9
Предлог-Одлука За измена на распоредот на средствата во Буџетот на општина Радовиш за 2011 година
Советот на општина Радовиш со 19-3A ја прифати Предлог-Одлука За измена на распоредот на
средствата во Буџетот на општина Радовиш за 2011 година
Точка10
Предлог-Одлука за доделување на средства на црква Св.Пророк Илија-Радовиш;
Советот на општина Радовиш со 19-3A ја прифати Предлог-Одлуката за доделување на средства на
црква Св.Пророк Илија-Радовиш.
Точка11
Предлог-Одлука за прифаќање на членство на општина Радовиш за приклучување кон Конвенцијата на
градоначалниците во Брисел
Советот на општина Радовиш со 19-ЗА ја прифати Предлог-Одлука за прифаќање на членство на
општина Радовиш за приклучување кон Конвенцијата на градоначалниците во Брисел

4

Точка12
УЕДЛОГ ОДЈ1УКА За давање финансиски придонес на Оцштина Радовиш во Програмата за мали
/рантови на Американска амбасада, Комисија за демократија за проектот во делот на социјалната
област: „Живот без насилство е мојата иднина,,
Советот на општина Радовиш со 19-ЗА ја прифати Предлог-Одлуката За давање финансиски
придонес на Општина Радовиш во Програмата за мали грантови на Американска амбасада, Комисија за
демократија за проектот во делот на социјалната област: „Живот без насилство е мојата иднина,,
Точка13
Предлог-Одлука За давање согласност на барателот Ристов Ацо од Радовиш за отпочнување на
постапка за изработка на Локална урбанистичка планска документација вон плански опфат за градби од
втора категорија за КП.бр. 3715/2 КО Радовиш.
Советот на општина Радовиш со 19-ЗА ја прифати Предлог-Одлуката За давање согласност на
барателот Ристов Ацо од Радовиш за отпочнување на постапка за изработка на Локална урбанистичка
планска документација вон плански опфат за градби од втора категорија за КП.бр. 3715/2 КО Радовиш.
Точка14
Предлог-Статутарна Одлука за изменување и дополнување на Статутот на општина Радовиш.
Советот на општина Радовиш со 19-3A ја прифати Предлог-Статутарна Одлука за изменување
и дополнување на Статутот на општина Радовиш.
Точка15
Предлог-Одлука З а распределба на средствата од Буџетот на ошптина Радовиш за 2011 година
Советот на општина Радовиш со 19-ЗА ја прифати Предлог-Одлуката З а распределба на
средствата од Буџетот на општина Радовиш за 2011 година
Точка16
Предлог-Одлука За давање финансиски придонес на Општина Радовиш во Програмата "Форуми на
заеднидите" за буџетски форум.
Билјана Теохарева Филипова
H e е прв пат да се случува 5 минути до 12 кој е крив. З а добивање на гранд од 5 милиони
минатата година одлучувавме 5 до 12 . Вои поглед на овие работи по ажурно да си ги сватиоме
работите. Зошто имаме вработено луѓе во ЛЕР.Тие требало месец дена пред да го достават. А к о
не го изгласаме ништо нема да добие општината. Срамота е за работите што се случуваат во
оваа одделение. Се работи за големи грантови кои општини работат само на тоа и голем дел од
приходот на буџетот е од донации и грантови. А ние пред седница ќе го гласаме а незнаеме за
што се работи. А к о општината добие средства а ни го дават 5 до 12 стварно не е во ред и мислам
дека луѓето од Л Е Р да по ажурно си ја сватат работата.
Советот на општина Радовиш со 19-3A ја прифати Предлог-Одлука За давање финансиски
придонес на Општина Радовиш во Програмата "Форуми на заедниците" за буџетски форум
Точка17
Предлог-Одлука З а проширување на средствата во Буџетот на општина Радовиш за 2011 година.
Билјана Теохарева Филипова
Сега зборувавме за Програмата а сега буџетот го прошируваме за 5 милиони. Значи знаеме
колку беше реализиран лани. Долго очекуваните пари од концесијата на рудникот Бучим
конечно легнаа на сметката, но дали правилно ги наменуваме и дали треба да ги насочиме кон
изградба на асфалтен пат до детското летувалиште. Тоа ли е приоритет на општината. He се
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приоритет улиците во Јаргулица, Ињево, дупките во градот и се во ред и дојдовме ^
уредуваме патот за детското летувалиште. Стварно срамота е да тие пари ги наменуваме
место каде не е приоритет.
Ѓеорги Манев
Ние имаме донесено одлука за нашите приоритетите и веќе ја донесовме одлуката за
асфалтирање на каракот. Самата одлука повлекува учество на општината од 3 милиони денари
од надоместокот за концесија на рудникот Бучим. Мислам дека не треба да ги испуштиме
средствата што ги добиваме од Министерсвото за Локална самоуправа односно од Бирото за
рурален развој.
Билјана Теохарева Филипова (реплика)
Јас се согласувам дека имаме донесено таква одлука. Ние имаме донесено и други одлуки. Дали
ова е приоритетна одлука. Парите од концесијата од Бучим место да ги намениме каде треба ние
ги трошиме за детското летувалиште на Плачковица кое е активно три месеци во летниот и еден
во зимскиот период. додека улиците во Јаргулица, Злеово.
Советот на општина Радовиш со 12-ЗА и 7-ПРОТИВ ја прифати Предлог-Одлуката З а
проширување на средствата во Буџетот на општина Радовиш за 2011 година.
Точка18
П Р А В И Л Н И К за организирање и одржување на форумите на заедницата во ЕЛС Радовиш.
Советот на општина Радовиш со 19-ЗА го прифати Правилникот за организирање и одржување
на форумите на заедницата во Е Л С Радовиш.
Точка19
Усвојување на Извештаите од работните тела на Советот на општина Радовиш.
Горан Козовски
Забелешка по извештајот од 17-та седница на Комисија за јавна безбедност и безбедност во
сообраќајот и проивпопжарната заштита седница одржана на ден 14.04.2011 год. Комисијата го
разгледа извештајот и констатира неколку печатни грешки со консултација со записничарот тие
грешки одлучивме да се исправат па одлучивме јавнио да ги констатираме бидејки по
усвојувањето на Извештајот ќе следи измена на Одлуката за Сообраќајно уредување. Во точка 3
каде стои во
Во членот 16 алинеја 2 каде стои дозволено паркирање на ул.1-ви Мај во училишниот двор од ОУ К.П.Мисирков
да стои дека само е дозволено паркирање на ул. 1 Мај
Во членот 15 став 1 алинеја 7, се додава алинеја 8 ул. Илија Алексов од спој со ул.Партизанска до спој со бул.
Александар Македонски од десната страна. Бараме да се избрише алинеа 8. Комисијата се изјасни по предлогот.
На раскрсницата од булевар Александар Македонски со ул.Илија Алексов изграден е Кружен Тек кој од
неговото изградување, пуштање во промет од 2007 година до денес нема поставено сообраќајна сигнализација со
која ќе се определи приоритет на сообраќајниците. Истото е потребно Итно да се изврши сообраќајно регулирање
на наведениот кружен тек. Co регулирање на кружниот тек ќе и се одземе правото на првенство на улиците
кои наидуват на кружниот тек така да возилата кои се наоѓат во кружниот тек имат право на минување.
Митко Стефанов
Едно прашање до претседателот на Комисијата: Дали ние имаме општо програма за сообраќајно
уредување во градот кој ја донесува и кој ја менува. Чиј е предлогот да бивша улица Маршал Тито
односноСпасо Радовишки од Спојот со улица Гоце Делчев до спојот со Илинденска сега стане сообрајна
со една лента. Ние правевме таму нешто да стане мирно катче сега пак да се движат возилата. И дали со
промената за на Илија Алексов ќе биде забрането паркирање на возила. Таму има луѓ кои имат возила a
немат гаражи.
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' Горан Козовски
мавме предлог од Полициската станица во Радовиш со општа надлежност а овие предложи се
Јовпаѓаат со предлозите од стручните служби на општината и стои јасно дека . Нивно размислување е
дека улицата е главна сообраќајница што ги поврзува Радовиш со населените места. Нивниот предлог да
таа улица биде само за движење ане и за паркирање. И за предлогот за улицата Св. Спасо Радовишки.
Тој дел е поплочен со бекатонски плочки за да се движат возилата во еден правец во период од 06 до 16.00
часот.
Градоначалник на општина Радовиш Д-р. Роберт Велков
Предлог да улица Блаже Конески да биде забрането паркирање.
Второ праше да размислите за паркирањата на комбињата пред амбулантата. Комбињата се пренасочени
да се паркират на друго место каде е веќе обележано.
Трета работа е паркирањето во централното градско подрачје ако може да се уредат тие простори со
зонско паркирање. Исто така низ шеталиштето да се движат возилата во одреден времнски период.
Се отпочнува со изградбата на 3,5 километри тротоари во општината и тие ќе бидат наменети за
пешаците.
Митко Стефанов
Во делост се слагам со градоначалникот дека треба да створиме ред во сообраќајно уредување . Мислам
со предлогопт на Комисијата за сообраќајното уредување не е решение за решавање на проблемот.
Мислам дека треба да се направи студија за сообраќајното решение. Ние не можеме со тројца членови на
Комисијата да донесуваме одлука за сообраќајното решение. И ден денеска не е дозволено паркирање во
центарот. Градоначалникот кажа дека и со старат одлука било замислено да не се паркира возила по
шеталиштето.
Претседател на Совет на општина Радовиш Сашко Николов
Предлогот за исправката по извештајот на Комисијата се изјаснија со 12-ЗА и 7-ВОЗДРЖАНИ.
Усвојување на Извештаите од работните тела на Советот на општина Радовиш.
Советот на општина Радовиш со 12-3А и 7 - В О З Д Р Ж А Н И ги прифати Извештаите на
работните тела приложени на седница на Советот на општина Радовиш одржана на ден на
26.04.2011 год. и тоа:
-Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина седница
одржана на 14.04.2011 година, 35-та седница и на 18.04.2011 година, 36-та седница;;
-Комисија за финансирање, буџет и локален економски развој седница одржана на ден
14.04.2011 година, 35-та седница и 26.04.2011 год. 36-та седница;
-Комисија за јавна безбедност и безбедност во сообраќајот и проивпопжарната заштита
седница одржана на ден 14.04.2011 год., 17-та седница;
-Комисија за образование, спорт и култура седница одржана на ден 15.04.2011 год., 20-та
седница;
-Комисија за здравство и социјална заштита седница одржана на 15.04.2011 год., 7-та
седница;
-Комисија за статут и прописи седница одржана на 26.04.2011 год.; 8-та седница;
Точка20
Советнички прашања;
Митко Стефанов
1. Во Службен гласник бр.З е објавена одлуката за ослободување од комунална такса и стапува
во сила од 29.03.2011 год. К а ј граѓаните има дилема каде да го регулират своето право што треба
да поднесат, дали размислува градоначалникот да формира комисија и што треба да поднесуват ?
2. П о барање на граѓаните од Илија Алексов ме задолжија дали има услови да се постават
лежечки полицајци на улицџата?
3. Колекторот на радовишка река дали е завршен, дали има технички прием Колекторот?
Градоначалник на општина Радовиш Д-р. Роберт Велков
З а првото прашање ќе даде одговор стручната служба при општината.
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Околу Илија Алексов како пракса во општина Радовиш на барање на граѓаните беше поставена^
препрека на 22 Октомври, меѓутоа поради незнам кои причини беше остарнета и општината
кога бараше повторно да биде поставена имаше рееакција да не биде ставена.
\
Идејата беше за поставувањето на колекторот да се растерете левата страна на градот и одговор
ќе добиете од стручните служби на општината.
Билјана Теохареа Филипова
1. Барам да поставените прашања бидат одговорени
Б а р а њ а од граѓаните на улиците Б л а ж е Коневски и
писмено обраќани до градоначалникот и Комисијата за
гаражите кој се наоѓаат на државно земјиште? Многу
случува со бесправно изградените гаражи.

во писмена форма и се однесуваат на
Самоилова многу пати досега се имат
урбанизам за решавање на проблемот со
пати досега се имат обраќано и што се

Кирче Матрапазов
1. Од стана на Македонската пошта имаме уредно поднесено барање за обележување на паркинг
простор пред службениот влез на Поштата? Истиот проблем се соочуват и банките.
2. Кога ќе се тампонира и асфалтира улицата Ана Поцкова?
3. Има инијацитива од група граѓани дали има можност општината да постави сталки за
велосипедите?
Градоначалник на општина Радовиш Д-р. Роберт Велков
по првото прашање ќе побараме одговор од службите кои се задолжени во општината, ме
интересира дали имате одбележено простор. Најдобро ќе биде да доставите ургенција по
барањето и ќе добиете одговор.
З а второто прашање барам разбиирање од граѓаните да имат разбирање и постапката е во тек
бидејки во тек е јавната набавка и ќе се започне со асфалтирање. Асфалтирањето мислам дека
ќе започне со почетокот на летото.
И ланската година баравме место да поставување на сталки за велосипедите и мислам дека е
добра идејата и ќе побарам да слубите изработат проектче со можни локации.
Горѓи Манев
Кога ќе започне изградбата на улиците во Коџа Баир и с.Ораовица?
Градоначалник на општина Радовиш Д-р. Роберт Велков
Улиците во Коџа Б а и р и с. Ораовица се влезени во проектот на Европската банка и
критериумите нивни се да целосната документација бидат комплетирани со елаборат од
животната средина и дозвола за градба. Елаборатот денес е изготвен и денес е доставен. Мислам
дека со почетокот на летото ќе започне и нивната изградба.
Co исцрпување на Дневниот ред, седницата на Советот заврши во 15.40 ч.

Совет на општина Ра
претседател,
Сашко Николов с.
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