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ЗАПИСНИК

Од 39-седница седница на Советот на општина Радовиш одржана на ден 30.05.2011 г.
(понеделник) со почеток од 12,00 часот во салата за состаноци во зградата на општина
Радовиш.
Присуствуваат 19 членови на Советот на општина Радовиш..
Претседател на Совет на општина Радовиш Сашко Николов ја отвори седницата и
предложи дополнување на дневниот ред со следниве точки:
1. Предлог-Одлука За проширување на Буџетот во општина Радовиш за 2011 година
Милевка Ѓорѓиева
Пред две седници имаше предлог за да се стави на дневен ред точка за безбедноста во
општината бидејки голем е бројот на кражби како по домовите и во деловните простори
оваа точка не е на дневен ред.
Сашко Николов
Поради ситуацијата овој месец периодот кој следува подобро е да нема расправа за вакви
чуствителни точки од тие причини не се присутни медиумите, не се поканети и за наредната
седница по изборите точката ќе биде ставена на дневен ред.
Претседател на Совет на општина Радовиш Сашко Николов го даде на усвојување
предлогот за
дополнување на Дневниот ред
Советот на општина Радовиш со 12-За и 7-ВОЗДРЖАНИ 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 38 седница.
1. Советнички прашања;
2. Предлог-Одлука за распределба на средствата од буџетот на општина Радовиш за 2011г.
3. Предлог-Заклучок за усвојување на квартален извештај за првиот квартал од 2011 год. за
Буџет на општина Радовиш. Бр. 05-288/4 од 21.04.2011 год.
4. 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.
5. Предлог-Одлука за измена на Одлуката за давање на приоритет за локални патни правци
согласно проектот на Владата на РМ за рехабилитација и реконструкција на локалната
патна мрежа бр. 07-1316/1 од 09.07.2010 год.
6. Предлог-Одлука за разгрешување на член од Штабот за заштита и спасување на општина
Радовиш
7. Предлог-Одлука за именување на член во Штабот за заштита и спасување на општина
Радовиш
8. Предлог-Одлука За проширување на Буџетот во општина Радовиш за 2011 година.
9. Усвојување на Извештаите од работните тела на Советот на општина Радовиш.
Усвојување на Записник од 38 седница.
Советот ЕДНОГЈ1АСНО го прифати записникот од 38 седница.
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Претседател на Совет на општина Радовиш Сашќо Николов даде предлог да точката
советнички прашања биде одложена за наредната седница.
Точка1
Предлог-Одлука за распределба на средствата од буџетот на општина Радовиш за 2011г.
Ѓорѓи Манев
Комисијата за финансирање и буџет на својата 37 седница го разгледа барањето и Проектот
за Безбедни во сообраќајот-придружи се и ТИ и истиот едногласно го прифати и му
предлага на советот ја усвои Предлог-Одлуката.
Лазе Газепов
Се работи за тригодишна соработка со Здружението НВО СОБЗ кое здружение ги
организира ридско брзинските трки Водно. Има повеќе годишно искуство. Целта е да се
направи и организира манифестација на ранк на Струмичкиот карневал или
пастрамалијада. Крајна цел е организирање на гран при манифестација. Ќе има две
манифестаци едната ќе биде работа со децата преку систем на самоизразување, преку
пишување на поеми, цртежи и возење на велосипед. Ке има вклучено 250 деца од сите
училишта. Во втортата фаза која ќе се одржи од 15-20 јуни етапно возење. Ке земат учество
околу 50 возила. Целта е преку континуирана работа на проектот за воведување на нови
содржини и зголемување на манифестацијата со за да крајна цел биде одрж1ување на една
трка од маќедонскиот шампионат.
Лимонка Илиевска
Која е маршутата и Колку ќе кошта проектот.
Лазе Газепов
Релито ќе се одржа на највероватно од с.Ињево до дрквата, ќе има етапа во етапа и целиот
проект ќе кошта 240.000 денари.
Советот на општина Радовиш со 12-3А и 7-ВОЗДРЖАНИ ја прифати Предлог-Одлуката
за распределба на средствата од буџетот на општина Радовиш за 2011г.
Точка 2
Предлог-Заклучок за усвојување на квартален извештај за првиот квартал од 2011 год. за
Буџет на општина Радовиш. Бр. 05-288/4 од 21.04.2011 год.
Советот на општина Радовиш со 12-ЗА и 7-ВОЗДРЖАНИ го прифати ПредлогЗаклучокот за усвојување на квартален извештај за првиот квартал од 2011 год. за Буџет на
општина Радовиш. Бр. 05-288/4 од 21.04.2011 год.
Точка3
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.
Лимонка Илиевска
За што се однесува дополнувањето на програмата.
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Миле Манчев
Дополнувањето се однесува на ул. Плачковица, Кирил и Методи, реконструкција на
улицата Плачковица од Илинденска до Кирил и Методи. каде е запушена атмосферската
канализација.
Кирче Матрапазов
Дали ќе се реконструира делот на улица Плачковица од Мирче Ацев до Партизанска.
Миле Манчев
Тој дел е реконструиран пред две години и на тој потег е запушена атмосферската
канализација. Потребно е да се отпуши истата. Потребно е да се реконструира од
булеварот до Партизанска бидејки истиот ќе биде асфалтира.
Советот на општина Радовиш со 12-3А и 7-ВОЗДРЖАНИ го прифати 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 4
Предлог-Одлука за измена на Одлуката за давање на приоритет за локални патни правци
согласно проектот на Владата на РМ за рехабилитација и реконструкција на локалната
патна мрежа бр. 07-1316/1 од 09.07.2010 год.
Советот на општина Радовиш со 12-3А и 7-ВОЗДРЖАНИ ја прифати Предлог-Одлука за
измена на Одлуката за давање на приоритет за локални патни правци согласно проектот на
Владата на РМ за рехабилитација и реконструкција на локалната патна мрежа бр. 07-1316/1
од 09.07.2010 год.
Точка 5
Предлог-Одлука за разгрешување на член од Штабот за заштита и спасување на општина
Радовиш
Ристо Сулев
Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања го разгледа поднесеното барање и
истото едногласно го прифати.
Советот на општина Радовиш со 19-ЗА ја прифати Предлог-Одлуката за разгрешување на
член од Штабот за заштита и спасување на општина Радовиш
Точка 6
Предлог-Одлука за именување на член во Штабот за заштита и спасување на општина
Радовиш
Советот на општина Радовиш со 12-ЗА и 7-ВОЗДРЖАНИ ја прифати Предлог-Одлуката за
именување на член во Штабот за заштита и спасување на општина Радовиш
Точка 7
Предлог-Одлука За проширување на Буџетот во општина Радовиш за 2011 година.
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Ј
Виолета Ефнушева
За да може да се реализира програмата за уредување на градежното земјиште потребное да
се изврши проширување на Буџетот. Оваа одлука е последоватална на Програмата.
Советот на општина Радовиш со 12-ЗА и 7-ВОЗДРЖАНИ ја прифати Предлог-Одлука За
проширување на Буџетот во општина Радовиш за 2011 година
Точка 8
Усвојување на Извештаите од работните тела на Советот на општина Радовиш.
Советот на општина Радовиш со 19-ЗА ги прифати Извештаите на работните тела
приложени на седница на Советот на општина Радовиш одржана на ден на 30.05.2011 год. и
тоа:
-Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина
седница одржана на 18.05.2011 година, 37-та седница и на 27.05.2011 година, 38-та седница;
-Комисија за финансирање и буџет седница одржана на ден 26.04.2011 година, 37-та
седница;
-Комисија за мандатни прашања, избори и именувања на седница одржана на ден
03.05.2011 год., 17-та седница;
Co исцрпување на Дневниот ред, седницата на Советот заврши во 12.45 ч.
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