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Почитувани радовишани !
Помина една година откако ми ја дадовте Вашата
доверба за Градоначалник на општина Радовиш.
Уште на почетокот ја поставивме нашата цел а тоа е:
развиен, напреден, добро уреден, убав и посакуван
Радовиш.
Нема поголема чест и одговорност да работиш за
локалната заедница од каде што си произлегол и да
ги решаваш проблемите на граѓаните.
Согласно барањата на граѓаните, суштински започнавме да ги решаваме најголемите проблеми, проблемот на земјоделецот, проблемот со сообраќајот,
проблемот со недостаток на модерно уредени површини за рекреација, спорт и дружење.
После спроведено јавно мислење преку анкетни
листови и неколку средби со земјоделците и стопанствениците, започнуваме со изградба на нов модерен Градски пазар.
Со нов режим на сообраќај и нова хоризонтална и вертикална сиглализација, воведовме зонско
паркирање кое сериозно го подобри сообраќајот во нашиот град.
Започнавме постапка за изработка на проектно-техничка документација за изградба на нов
градски рекреативен парк „Канлиева воденица“ со пристапна инфраструктура, а исто така започнавме постапка за промена на Генералниот урбанистички план, согласно потребите на бизнис
секторот.
За прв пат во Македонија воведуваме централно греење со најсовремена технологија за пет згради во општина Радовиш.
Почитувани,
Намалување на приходот на општината кој доаѓаше од наплата од концесијата за искористувањето на земјиштето како и плаќањето на превисоките сметки за потрошена електричната енергија,
беа и сеуште се силен удар за буџетот на општина Радовиш. Знам дека ветивме сериозни проекти кои ќе го подобрат квалитетот на животот во нашата општина и немаме намера да застанеме,
ќе бидеме одлучни за целта која е поставена пред нас и ќе бараме поддршка за заедничко постигнување на истата.
Мораме да почнеме да размислуваме 20-30 години во иднината. Стратешките прашања за развој
на општината се решаваат со визија, а не со дневна политика. Денес борбата за да постигнеш
да имаш развиена општина се одвива на поинаков начин. Кога веќе имаме сопствена држава,
најдобриот начин да бидеме локал-патриоти и да ја сакаме својата општина е да бидеме чесни,
исполнителни и професионалци во својата работа. Да работиме тимски и најважните одлуки да
ги донесуваме заеднички и транспарентно.
Ако успееме заеднички да изградиме едно толерантно општество, фокусирано на заедничката
иднина, нашите граѓани ќе бидат многу посреќни.
Радовиш е град на сите граѓани !
Радовиш мора да биде убаво место за живеење !
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ИНФРАСТРУКТУРА
Конечно после многу години го решаваме проблемот на земјоделецот
во општина Радовиш.
После спроведено јавно мислење преку анкетни листови и неколку средби
со земјоделците и стопанствениците
кои со својата дејност се лоцирани во
склоп на Градскиот пазар конечно го
решаваме овој горлив проблем.
Советот на општина Радовиш донесе
едногласна Одлука за изградба како и
за обезбедување на кредит на општината за изградба на нов Градски пазар.
Следува постапката за избор на изведувач и понуди за регулирање на имотно-правните односи со сите заинтересирани стопанственици.

Воведовме нов модерен систем на зонско паркирање во нашиот град и нова вертикална и хоризонтална сигнализација со која сериозно се олесни сообраќајот во
општина Радовиш.
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За прв пат во Македонија воведуваме централно греење со најсовремена технологија
за пет згради во општина Радовиш.
Покрај потпишаниот Договор со Европската
делегација во износ од 909.288,35 € за реализација на проектот „Зелена топлина“, одобрени дополнителни 20 мил. денари преку
Грантовата шема од Швајцарската агенција
за развој и соработка и Бирото за рамномерен регионален развој за поставување на
фотоволтаични панели кои ке бидат поставени на кровните конструкции на јавните
установи.

Како дел од проектот ТУРИЗМОТ – ИДНИНАТА НА РЕГИОНОТ одобрени вкупно 20 мил. денари за изградбата на локален пат во должина од 905,66 м, кој ќе
ги поврзува улиците „А.Македонски“,
ул.„Плана“ и ул.„Калузлиска“ во една
обиколница кон планината Плачковица .

Започнавме постапка за промена на Генералниот урбанистички план согласно потребите на бизнис секторот и за таа намена
предвидовме вкупно 10 мил. денари.
Потпишавме Договор за донација во
износ од 12 мил.денари со Рудникот Бучим за реализација на четири инфраструктурни проекти и тоа: уредување на
речно корито на дел од Радовишка река,
уредување на речно корито на Ораовичка река, водоснабдување на с.Бучим
– техничка документција и изведба од
нов бунар до резервоар и изградба и опремување на детско катче во населено
место Аликоч.

Обезбедени 1.664.000 ден. од Министерство за локална самоуправа за изработка на проектно техничка документација за изградба на нов градски рекреативен парк „Канлиева
воденица“ со пристапна инфраструктура.
365 ДЕНА
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Поставивме сериозна цел за расчистување на сите затекнати и нови имотноправни односи (експропријација на градежно земјиште и објекти во урбаниот
опфат на градот и населените места во
општината), каде предвидовме вкупно
5.3 мил. денари.

Изградивме и реконструиравме два нови паркинг простори во урбаната заедница Комуна и тоа нов паркинг простор на улица „Самуилова“ - позади зградата на општина Радовиш и нов паркинг простор на улица 1ви Мај – позади зградата на Основен суд.

Уредување на атмосферскиот канал за
одведување на води, што претставува
почетна фаза од дополнително партерно уредување на регионалниот пат
и влезот во Радовиш, по што ќе следуваат нови визуелни и модерни содржини.

Нова пешачка и велосипедска патека со ново
улично осветлување на влезот во Радовиш.
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Асфалтирана е дел од улицата „Бел Камен“.
Асфалтиран пристапниот пат кон
новиот проширен дел на градските гробиштата и обезбеден
паркинг надвор од кругот на гробиштата.

Асфалтиран пристапен пат од населеното место Штурово до новото планирано излетничко место.

-Изградба на улица 3.2 со атмосферска канализација во с. Ораовица.
-Изградба на водовод и фекална канализација на ул.кејска и ул 3 во УБ 9.2.
-Изградба на водовод и канализација на
ул. бр 3 во УБ 9.
-Изградба на фекална канализација по
улица бр. 4 во У.Б. 9.3.

365 ДЕНА
ОТЧЕТ НА ОПШТИНА
РАДОВИШ
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-Изградба на фекална канализација во
Карши маале с.Подареш.
-Исчистен вишокот на наноси во речното
корито на река Ступница во Подареш.

-Изградена мини брана и акумулирање на вода за наводнување и сточарство во с.Злеово .

Поставени интернет базни станици кои нудат
бесплатен пристап до безжичен интернет.

8

-Завршена реконструкција на мултифункционална сала за венчавки со галерија.

-Изградба на улица кејска и ул бр. 3 во урбан блок 9.2.

-Изградба на улица бр. 3 во урбан блок 9.
-Завршено новото уредување на централно градско подрачје со воведување
на нов сообраќаен режим на движење.

-Продолжува изградба на мост на река
Марлада.
-Изградба на свлечиште на пат Подареш-Смиланци.

-Отпочната е изградба на улица Видое
Смилевски Бато со комунална инфраструктура.

Завршена изградбата на локален пат Дамјан-Погулево
365 ДЕНА
ОТЧЕТ НА ОПШТИНА
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-И покрај сериозните проблеми, успеавме да ги надминиме и повторно во
изградба го враќаме локалниот пат по
текот на Радовишка река кон градскиот
водовод.
-Изведба на пристапни улички и тротоари со бехатон и поставување на урбана
опрема, согласно потребите на граѓаните
-Во соработка со здруженија на граѓани
во тек се неколку проекти за уредување
на зелените површини и заштита на културно-историските обележја во општината.
-Покренавме иницијатива преку сите
можни институции за решавање на проблемот со превисоките цени на електричната енергија и префрлено уличното
осветлување на јавното претпријатие со
заштеда на сметките за електрична енергија од речиси 50% а во тек е формирање
на Акционерско друштво.

-Продолжуваме со изработката на Деталните урбанистички планови за населените места во општина Радовиш и веднаш
започнуваме со градежна офанзива во
истите.
-Во тек е постапка за определување на
имиња на новоизградените улици во градот и општината.
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ОБЕЗБЕДИВМЕ НОВА ПРОЕКТНАДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА:
-Уредување на дел од речно корито на
Радовишка река.
-Изградба на нова улица – долна маала во населено место Калугерица.
-Уредување на порој и изградба на
улица во населено место Воиславци.
-Изградба на ул. бр.2 во урбан блок 15.
-Изградба на ул. Герас Цунев.
-Уредување на речно корито во нас.
место Ораовица.
-Заради подобрување на ефикасноста и
транспарентосноста на јавно достапните услуги и подобрување на квалитетот на услугите кон граѓаните воведовме систем 48 часа.
-Воведовме приемен ден во секторот за урбанизам.

ЖИВОТНА СРЕДИНА
-Покренавме нова иницијатива за нова законска концесиска надомест од преработка на
минерални суровини – односно одлагање на
флотациска јаловина.
-Општина Радовиш е избрана за пилот-локација како дел од проектот АДАПТ финансиран
од Шведската агенција за меѓународна развојна соработка (Sida) со цел да се намалат ризиците од природни катастрофи и прилагодувањето кон климатските промени.
-Започнуваме со изработка на План за одржлива урбана мобилност на општина Радовиш.
-Набавивме ново возило во јавното претпријатие Плаваја за собирање на комунален Отпад.
-Населеното место Воиславци доби нови контењери за собирање отпад.
-Организиравме спортско-еколошка
„ЗДРАВИ НАВИКИ ЗА ЗДРАВ ЖИВОТ“.

акција

-Обновена хоризонталната сигнализација и
обележана.
-Вршиме ревизија на договорот преку еско моделот за подобрувањето на уличното осветлување.

-Спроведовме акција за пошумување односно
садење на дрвца на неколку локации во околината на Радовиш.
-Го расчистивме просторот со тревната површина кај автобускатата станица кој беше запуштен подолго време и претставуваше проблем за жителите.
365 ДЕНА
ОТЧЕТ НА ОПШТИНА
РАДОВИШ
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ДАНОЧНА ПОЛИТИКА
-Со ново и модерно софтверско решение воведовме нов електронски систем за
следење и наплата на даночните побарувања.
-Општина Радовиш како партнер-општина на Проектот на УСАИД за зајакнување
на капацитетите за искористување на ресурсите се приклучи кон кампањата
„Мојот данок, за мојата општина!“.
-Зголемена даночна наплата за повеќе од 50%.

ОБРАЗОВАНИЕ
-Доделени 25 стипендии на талентирани ученици во основното и средното образование во
општина Радовиш.
-Потпишан меморандум за соработка помеѓу Универзитет за
туризам и менаџмент и општина
Радовиш.

-Со бехатон плочки поплочен дворот на подрачното училиште во
с.Воиславци при ООУ „Орце Николов“
– Ињево.
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-Обезбедивме 165 таблети за ученици
од социјално ранливите категории.
-Отворивме сензорна соба во ООУ „Крсте П. Мисирков“.
-Обезбедени бесплатни ранци за сите
280 првоодделенчиња во учебната
2022-2023 год.

-Во СОУ “Коста Сусинов“, воведовме нови образовни
струки и тоа: геолошко-рударска и металуршка струка
со 2 профили: рударски техничар и металуршки техничар и тоа во дуална паралелка. Потоа Електро-техничка
струка со 2 профили: електротехничар-енергетичар и
електротехничар за компјутерска техника и автоматика, машинска струка со профил машински техничар и
градежно-геодетска струка
со профил градежен техничар.

-Комплетно променета столарија преку проектот за спроведување на мерки за енергетска ефикасност и ново асфалтирање на спортско игралиште во ООУ „Кирил и Методиј“ – Ораовица.
-Започнување со реконструкција на санитарни јазли во
ООУ Кирил и Методиј – Ораовица.

-Oбезбедивме проектно - техничка документација за
изградба на нова спортска сала во ООУ Коста Рацин –
Подареш.
-Пуштено во
с.Калаузлија.

употреба

подрачно

училиште

365 ДЕНА
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КУЛТУРА
Одржани манифестациите „САМУН ЕМ ТАТЛИЈА“
и „РАДОВИШКИ СОБОР“

Одржана манифестацијата „РАДОВИШКИ ДЕТСКИ КАРНЕВАЛ“

-Преку проектот „Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој“, одобрени 1.600.000 ден. за реконструкција на
општинската установа Центар за култура „Ацо Караманов“.

14

Одбележано чествувањето на патронот и
заштитник на градот - Св.Спасо Радовишки.

Одржана манифестацијата
„МЕДЕН РАДОВИШ“

-Набавени специјализирани монтажни куќички за културни настани.
-Одржана манифестацијата
„ЈУРУЧКИ ФЕСТИВАЛ“

365 ДЕНА
ОТЧЕТ НА ОПШТИНА
РАДОВИШ
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По повод Божиќни празници, организирана традиционалната „Божиќната трпеза“ и доделени пакети со прехранбени
производи.

Одржани 48-те Караманови поетски средби.

По повод новогодишните празници на
дежурните служби во Територијалната
противпожарна единица, во Итната помош при Јавната здравствена установа и
дежурните службеници од Одделението
за внатрешни работи – Радовиш доделени паметни часовници а на дечињата од
здружениетона лица со телесен инвалидитет од Радовиш и Конче „Мобилност“,
како и на корисниците од дневниот центар „Порака“ беа подарени Новогодишни
пакетчиња.
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Одржана седмата по ред меѓународна ликовна колонија „Св.Георгија“.

Радовиш домаќин на дваесет и вториот
по ред меѓународен детски фолклорен
фестивал „ОРО ВЕСЕЛО“.

-Одржана манифестацијата „ПРОЛЕТ НА
СРЕБРЕНИТЕ СОНИШТА“.
-Одржана манифестацијата „ВЕЛИГДЕНСКИ СРЕДБИ“.

-Одржана традиционалната манифестација „ВЕЛИГДЕНСКИ КРЕАЦИИ“.
-Одбележан Меѓународниот ден на мајчиниот јазик - 21 февруари.

365 ДЕНА
ОТЧЕТ НА ОПШТИНА
РАДОВИШ
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СПОРТ

-Продолживме со сериозна поддршка на сите спортски клубови во општина Радовиш.
-Со новиот фудбалски клуб ФК ДЕТОНИТ ПЛАЧКОВИЦА го вративме сјајот на фудбалот во нашата општина котирајки високо во втората македонска фудбалска лига.

-Поплочување на партер пред
влез на спортска сала СРЦ 25 Мај.
-Реконструкција на дел од тоалети и гардероби и обнова во
спортска сала СРЦ 25 Мај.
-Конечно ставено во функција
правилно искористивање на
спортските објекти преку утврдени Правилници и тарифници
за користење, како и склучени
Договори со сите корисници на
простории.

-Одржан 46-от Меѓународен турнир во борење „Македонски бисер и
одбележа 60 години постоење на Боречкиот клуб „БУЧИМ РАДОВИШ“.
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-Одржана традиционалната манифестација „Спортист на годината“.
-Одржан традиционалниот шестоноемвриски турнир во мал фудбал „Радовиш
2022“.

-Одржан Велигденски турнир во мал фудбал помеѓу
општинските основни училишта.
-Одржан турнирот во дисциплината олимписки трап
„Бучим – Радовиш 2022“ .
-Одржан
традиционалниот турнир во баскет
„STREETBALL 3X3 РАДОВИШ
2022“.

365 ДЕНА
ОТЧЕТ НА ОПШТИНА
РАДОВИШ
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ДЕТСКА ГРАДИНКА, СОЦИЈАЛНИ РАБОТИ
-Реконструкција на подна површина во ЈОУДГ „Ацо Караманов“ .
-Иницијатива преку Министерството за труд и социјална политика за конечно решевање на статутот на вработените во детските градинки .
-Преку проектот „Достапни и ефикасни социјални услуги“, отвараме Центар за
згрижување на лица погодени од семејно насислство.

-Во соработка со ОО Црвен крст Радовиш, доделивме благодарници на
крводарители кои имаат дарувано 10, 30, 40, 50 и 60 дарувања на крв.
-Ангажиравме лица од социјално ранливи категории за изведување на
јавни работи во општина Радовиш.
-Преку УНДП се реализира проектот „Општинско корисна работа“.
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ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА

-Во рамките на проектот ,,Прекугранична
соработка во справување со шумски пожари” финансиран од Европската Унија преку
Интеррег –ИПА Програмата за прекугранична соработка меѓу Бугарија и Македонија обезбедивме комплет одела за лична
заштита при справување со шумски пожари на пожарникарите од ТППЕ Радовиш.

-Набавка на дополнителна количина на противпожарна
опрема наменета за основните потреби за интервенција
на ТППЕ Радовиш.
-ТППЕ Радовиш спроведе неколку тактички вежби со симулација на пожари.

365 ДЕНА
ОТЧЕТ НА ОПШТИНА
РАДОВИШ
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СОРАБОТКА СО БИЗНИС СЕКТОРОТ, НЕВЛАДИНИОТ
СЕКТОР И МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА
Во текот на мојата прва година сериозно ја обновивме соработката
со нашите збратимени општини.
Разменивме посети со општина Белишче од Хрватска, општина Васлуи
од Романија, општина Велика Плана од Србија, општините Селчук,
Ергене,Ташкопру, Алиага и Чинарчик
од Турција и општина Тетевен од Бугарија.
Главната цел на оваа соработка е
пред се размена на позитивни искуства во повеќе области и во иднина
аплицирање и спроведување на заеднички проекти од интерес на граѓаните.
Покрај тоа:
-Активно се вклучивме во втората фаза од проектот преку УСАИД
за зајакнување на капацитетите за
искористување на ресурсите од кој
очекуваме серизни обуки и подобрување на работата во општинската
администрација.
-Зедов учество на конференција на
Европскиот комитет на региони во
брисел.
-Зедов учество на заедничката средба
на Градоначалници од југоисточниот
регион на Македонија и западниот
регион на Бугарија со цел подготовки за аплицирање преку програмата
за прекугранична соработка со Република Бугарија 2021-2027.
-Воспоставивме соработка со Институт за истражување и анализа на политики Ромалитико од Скопје.
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-Во тек е изработка на „СТРАТЕГИЈАТА ЗА ЛОКАЛЕН ОДРЖЛИВ
РАЗВОЈ НА ОПШТИНА РАДОВИШ“
-Со цел подобрување на бизнис
климата во општина Радовиш
одржавме некоку средби со бизнис секторот од речиси сите области од општина Радовиш.
-Остварена посета на општина Радовиш од страна на Амбасадорката на Република Хрватска г-ѓа Нивес Тигањ.
-Остварена посета на општина Радовиш од страна на Амбасадорот
на Руската Федерација во Македонија, Г-дин Сергеј Баздникин.
-Остварена посета на општина Радовиш од страна на Британската
Амбасадорка во Македонија, Г-ѓа
Рејчел Галовеј.
-Прием на директорот на ТРАЈАЛ
Корпорацијата, г-дин Милош Ненезич.
-Отворен
нов
пункт на ЕВН.

информативен
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ОТЧЕТ
ГРАДОНАЧАЛНИК
АЦО РИСТОВ

Отчет за реализираните проекти
Издавач: Општина Радовиш
Подготовка, дизајн и фотографии:
Васе Здравков и Игор Чапов

www.radovis.gov.mk
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