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Врз основа на член 50  став 1 т.3 од 

Законот за локална самоуправа (Сл. весник на 

РМ бр. 5/2002), а во врска со член 44 од 

Статутот на општина Радовиш, 

Градоначалникот на општина Радовиш 

донесува 

 

РЕШЕНИЕ 

За прогласување и објавување 

на Заклучокот за  усвојување на Извештајот 

за состојбата во областа на јавниот ред и мир и 

безбедноста на сообраќајот и патиштата на 

подрачјето на ПС ОН Радовиш за втората 

половина од 2013 година 

 

Го прогласувам и објавувам Заклучокот 

за усвојување на Извештајот за состојбата во 

областа на јавниот ред и мир и безбедноста на 

сообраќајот и патиштата на подрачјето на ПС 

ОН Радовиш за втората половина од  2013 год., 

бр. 07-249/1, што  советот на општина Радовиш 

го донесе на седница одржана на ден 31.01.2014 

год. 

 

     Бр. 08-249/2         Градоначалник на 

06 Февруари 2014 г.          Општина Радовиш  

      Радовиш                     Сашко Николов с.р. 

 

Врз основа на чл. 22 од Законот за 

локална самоуправа (Сл.весник на РМ 

бр.5/2002), а согласно чл.21 ст.1 т.35 од 

Статутот на општина Радовиш, Советот на 

општина Радовиш на седница одржана на  

31.01.2014 г., донесе 

 

ЗАКЛУЧОК 

За прифаќање на  Извештајот за состојбата во 

областа на јавниот ред и мир и безбедноста на 

сообраќајот и патиштата на подрачјетона ПС 

ОН Радовиш за втората половина од 2013 

година 

 

I. Се прифаќа полугодишниот Извештај 

за состојбата во областа на јавниот ред и мир и 

безбедноста на сообраќајот и патиштата на 

подрачјето на ПС ОН Радовиш за втората 

половина од 2013 година, број 34.5.4-58/2 од 

10.017.2014 г. од бр. 15-33/24 од 15.01.2014 год. 

 

 II. Заклучокот влегува во сила 

наредниот ден од денот на објавувањето во 

”Службен гласник на општина Радовиш”. 

 

   Бр. 07-249/1       Совет на општина Радовиш 

31 Јануари 2014 г.             Претседател 

      Радовиш             Николчо Миовски с.р 

 

Врз основа на член 50  став 1 т.3 од 

законот за локална самоуправа (Сл.весник на 

РМ бр. 5/2002), а во врска со член 44 од 

Статутот на општина Радовиш,  

Градоначалникот на општина Радовиш 

донесува 

 

РЕШЕНИЕ 

За прогласување и објавување на Одлуката 

за прифаќање на Планот за запишување на 

ученици во I година во СОУ ”Коста Сусинов” 

Радовиш за учебната 2014/2015 година 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

прифаќање на Планот за запишување на 

ученици во I година во СОУ ”Коста Сусинов”  

Радовиш за учебната 2014/2015 година, бр. 07-

250/1, што  советот на општина Радовиш ја 

донесе на седница одржана на ден 31.01.2014 

год. 

 

Бр. 08-250/2                     Градоначалник на 

06 Февруари 2014 г.          Општина Радовиш  

Радовиш                     Сашко Николов с.р. 

 

Врз основа на член 15 т.7 од Статутот на 

општина Радовиш, Советот на општина 

Радовиш на седница одржана на  31.01.2014 г., 

донесе 
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ОДЛУКА 

За прифаќање на Планот за запишување на 

ученици во I година во СОУ ”Коста Сусинов” 

Радовиш за учебната 2014/2015 година 

 

I. Се прифаќа Планот за запишување на 

ученици во I година во СОУ ”Коста Сусинов” 

Радовиш за учебната 2014/2015 година, 

согласно прегледот кој е составен дел на ова 

одлука. 

 

II.Одлуката влегува во сила наредниот 

ден од денот на објавувањето во “Службен 

гласник на општина Радовиш”. 

 

   Бр. 07-250/1       Совет на општина Радовиш 

31 Јануари 2014 г.             Претседател 

      Радовиш             Николчо Миовски с.р 

 

Врз основа на член 50  став 1 т.3 од 

законот за локална самоуправа (Сл. весник на 

РМ бр. 5/2002), а во врска со член 44 од 

Статутот на општина Радовиш, 

Градоначалникот на општина Радовиш 

донесува 

 

РЕШЕНИЕ 

За прогласување и објавување на 

Одлуката за давање  Согласност за измена и 

дополнување на Статутот на ЈОУДГ ”Ацо 

Караманов” во Радовиш 

 

Jа прогласувам и објавувам Одлуката за 

давање согласност за измена и дополнување на 

Статутот на ЈОУДГ ”Ацо Караманов” во 

Радовиш, бр. 07-251/1, што советот на општина 

Радовиш ја донесе на седница одржана на ден 

31.01.2014 год. 

 

    Бр. 08-251/2                     Градоначалник на 

06 Февруари 2014 г.          Општина Радовиш  

      Радовиш                     Сашко Николов с.р. 

 

Врз основа на чл. 22 од Законот за 

локална самоуправа (Сл.весник на РМ 

бр.5/2002), а согласно чл. 21 ст.1 т. 31 од 

Статутот на општина Радовиш, Советот на 

општина Радовиш на седница одржана на 

31.01.2014 г., донесе 

 

 

 

 

ОДЛУКА 

За давање  Согласност за измена и дополнување 

на Статутот на ЈОУДГ ”Ацо Караманов” во 

Радовиш 

 

Член 1 

Се дава  Согласност за измена и 

дополнување на Статутот на ЈОУДГ ”Ацо 

Караманов” во Радовиш, бр. 25-44/110 од 

02.10.2013 година. 

 

Член 2 

 Овој Заклучок влегува во сила 

наредниот ден од  денот на објавувањето во 

"Службен гласник на општина Радовиш". 

 

   Бр. 07-251/1       Совет на општина Радовиш 

31 Јануари 2014 г.             Претседател 

      Радовиш             Николчо Миовски с.р 

 

Врз основа на член 50  став 1 т.3 од 

законот за локална  самоуправа (Сл. весник на 

РМ бр. 5/2002), а во врска со член 44 од 

Статутот на општина Радовиш, 

Градоначалникот на општина Радовиш 

донесува 

 

РЕШЕНИЕ 

За прогласување и објавување на Заклучокот за 

прифаќање на Извештајот од Здружение на 

возачи за остварени средства 

од комунална такса за 2013 година 

 

Го прогласувам и објавувам Заклучокот 

за прифаќање на Извештајот од Здружение на 

возачи за остварени средства бр. 07-252/1, што  

советот на општина Радовиш го донесе на 

седница одржана на ден 31.01.2014 год. 

 

    Бр. 08-252/2                     Градоначалник на 

06 Февруари 2014 г.          Општина Радовиш  

      Радовиш                     Сашко Николов с.р. 

 

Врз основа на чл. 21 став 1 точка 43 од 

Статутот на општина Радовиш,  Советот на 

општина Радовиш на седница одржана на  

31.01.2014 г., донесе 

 

ЗАКЛУЧОК 

За усвојување на Извештајот од Здружение на 

возачи Радовиш за остварени средства за 2013 

год. 
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I.  Се усвојува Извештајот од Здружение 

на возачи Радовиш за остварени средства за 

2013 год., бр.07-33/26 од 16.01.2014 год. 

 

II.  Одлуката влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Радовиш,,. 

 

   Бр. 07-252/1       Совет на општина Радовиш 

31 Јануари 2014 г.             Претседател 

      Радовиш             Николчо Миовски с.р 

 

Врз основа на член 50  став 1 т.3 од 

Законот за локална самоуправа (Сл. весник на 

РМ бр. 5/2002), а во врска со член 44 од 

Статутот на општина Радовиш, 

Градоначалникот на општина Радовиш 

донесува 

 

РЕШЕНИЕ 

За прогласување и објавување 

на Заклучокот за  усвојување на Извештајот 

на градоначалникот на општина Радовиш за 

спроведување на одлуките на Советот на 

општина Радовиш за период од 15.04.2013 до 

31.12.2013 година 

 

Го прогласувам и објавувам Заклучокот 

за усвојување на Извештајот на 

градоначалникот на општина Радовиш за 

спроведување на одлуките на Советот на 

општина Радовиш за период од 15.04.2013 до 

31.12.2013 година, бр. 07-253/1, 

што  советот на општина Радовиш го донесе на 

седница одржана на ден 31.01.2014 год. 

 

   Бр. 08-253/2                     Градоначалник на 

06 Февруари 2014 г.          Општина Радовиш  

     Радовиш                     Сашко Николов с.р. 

 

 Врз основа на член 46 од Статутот на 

општина Радовиш, Советот на општина 

Радовиш на седница одржана на  31.01.2014 г., 

донесе  

 

ЗАКЛУЧОК 

за усвојување на Извештајот за спроведување 

на одлуките на Советот на општина Радовиш 

за период од 15.04.2013 до 31.12.2013 година 

 

 I.Се усвојува Извештајот на 

Градоначалникот на општина Радовиш за 

спроведување на одлуките на Советот на 

општина Радовиш за период од  15.04.2013 год. 

до 31.12.2013 год. 

 

 II. Овој Заклучок влегува во сила 

наредниот ден од денот на објавувањето во 

“Службен гласник на општина Радовиш”. 

 

   Бр. 07-253/1       Совет на општина Радовиш 

31 Јануари 2014 г.             Претседател 

      Радовиш             Николчо Миовски с.р 

 

Врз основа на член 50  став 1 т.3 од 

Законот за локална самоуправа (Сл. весник на 

РМ бр. 5/2002), а во врска со член 44 од 

Статутот на општина Радовиш, 

Градоначалникот на општина Радовиш 

донесува 

 

РЕШЕНИЕ 

За прогласување и објавување 

на Заклучокот за  усвојување на Информацијата 

за извршување на надлежостите на 

градоначлникот на општина Радовиш за период 

од 15.04.2013 до 31.12.2013 година 

 

Го прогласувам и објавувам Заклучокот 

за усвојување на Информацијата за извршување 

на надлежостите на градоначлникот на 

општина Радовиш за период од 15.04.2013 до 

31.12.2013 година, бр. 07-253/1, што  советот на 

општина Радовиш го донесе на седница 

одржана на ден  

31.01.2014 год. 

 

Бр. 08-254/2                     Градоначалник на 

06 Февруари 2014 г.          Општина Радовиш  

Радовиш                     Сашко Николов с.р. 

 

 Врз основа на член 46 од Статутот на 

општина Радовиш, Советот на општина 

Радовиш на седница одржана на  31.01.2014 г., 

донесе  

 

ЗАКЛУЧОК 

за усвојување на Информацијата 

за извршување на надлежостите на 

градоначлникот на општина Радовиш за период 

од 15.04.2013 до 31.12.2013 година 

 

I.Се усвојува Информацијата за 

извршување на надлежостите на 

градоначалникот на општина Радовиш за 

период од 15.04.2013 до 31.12.2013 год. 
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II. Овој Заклучок влегува во сила 

наредниот ден од денот на објавувањето во 

”Службен гласник на општина Радовиш”. 

 

   Бр. 07-254/1       Совет на општина Радовиш 

31 Јануари 2014 г.             Претседател 

      Радовиш             Николчо Миовски с.р 

 

Врз основа на член 50  став 1 т.3 од 

Законот за локална самоуправа (Сл. весник на 

РМ бр. 5/2002), а во врска со член 44 од 

Статутот на општина Радовиш, 

Градоначалникот на општина Радовиш 

донесува 

 

РЕШЕНИЕ 

За прогласување и објавување 

на Заклучокот за  усвојување на Годишната 

програма за обука на државните службеници  

во 2014 година 

 

Го прогласувам и објавувам Заклучокот 

за усвојување на Годишната програма за обука 

на државните службеници  во 2014 година, бр. 

07-255/1, што  советот на општина Радовиш го 

донесе на седница одржана на ден 31.01.2014 

год. 

 

    Бр. 08-255/3                     Градоначалник на 

06 Февруари 2014 г.          Општина Радовиш  

      Радовиш                     Сашко Николов с.р. 

  

Врз основа на член 21 став 1 точка 26 и 

43 од Статутот на општина Радовиш, Советот 

на општина Радовиш на седница одржана на  

31.01.2014 г., донесе донесе  

 

ОДЛУКА 

за усвојување на Програмата за обука 

за државните службеници во општина Радовиш 

за 2014 година 

 

 I.Се усвојува Програмата за обука за 

државните службеници во општина Радовиш за 

2014 година. 

 

 II. Овој Заклучок влегува во сила 

наредниот ден од денот на објавувањето во 

”Службен гласник на општина Радовиш” 

 

   Бр. 07-255/1       Совет на општина Радовиш 

31 Јануари 2014 г.             Претседател 

      Радовиш             Николчо Миовски с.р 

Врз основа на чл.24 ст.3 и 4 од Законот 

за државните службеници (Службен весник на 

РМ бр.59/2000; 112/2000; 34/2001; 103/2001; 

43/2002, 98/2002;17/2003; 85/2003; 17/2004; 

69/2004; 81/2005; 61/06; 36/07; 161/08; 6/09; 

114/09, 35/2010; 167/2010, 36/2011, 6/2012, 

24/2012 и 15/2013), и добиена согласност од 

Министерството за информатичко општество и 

администрација број 15/3-1767/234 од 

19.12.2013 година, Советот на општина 

Радовиш на седница одржана на  31.01.2014 г., 

донесе    

 

ГОДИШНА  ПРОГРАМА 

ЗА ОБУКА НА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ 

ЗА 2014 ГОДИНА ВО ОПШТИНА РАДОВИШ 

 

1.Цел на Годишната Програма за обука  

Годишната Програма за обуки има за цел да ја 

обучи општинската администрација за 

самостојна работа, ефикасно обавување на 

работните задачи и спроведување на законските 

прописи и надлежности , како и усогласување и 

извршување на работните задачи во согласност 

со промените на  законската регулатива 

При изготвувањето на годишната Програма за 

обука се земени во предвид досега 

спроведените обуки, годишното оценување за 

2012 година како и полугодишното оценување 

за 2013 година на ДС, стратешките документи и 

приоритети на Владата на РМ, стратешките 

документи на ЕЛС, локални акциони планови и 

програми, актот за организација и 

систематизација на на работните места, како и 

спроведената анализа на потребите од обуки на 

ДС.  

Анализа на потреби беше направена со 

пополнување на анкетен прашалник, 

 доставен до секој ДС да го пополни со 

свое мислење што уште смета дека му е 

потребно од обука за поквалитетно  да ги 

извршува работните задачи на работното место. 

Од анализата се утврди дека иако општинската 

админстрацијата го има потребниот  капацитет 

сепак е потребна надградба на знаењата во 

остварување на работните задачи со оглед на 

тоа што има промени во законската регулативе. 

Исто така се укажува потреба од обука на 

нововработените ДС во локалната самоуправа 

Дел за годишни цели во ист пасус кои на стр. 3 

2. Реализирани обуки 

Во првата половина од 2013 година обуките беа 

делумно реализирани од предвидените поради 
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распишаните локални избори на почетокот на 

годината во месец јануари 2013 година и 

нивното одржување во месец март. Потоа 

конститурање на советот на општината во 

месец април и фактичкото отпочнување со 

работа на локалната самоуправа од месец мај па 

наваму. Се надеваме дека исполнување на 

програмата ќе има до крајот на годината.  

Во првата половина од 2013 година од 

планираните генерички обуки беше 

реализирана само една одлука и тоа: 

1.Обука на тема: Одговорност на ДС и 

изготвување на Годишен план за  

соодветна правична застапеност 

  -Одржана во Скопје на 04.07.2013 

година, Модул 2, во зграда на ЗЕЛС  

-во организација на МИОА 

-учествува еден раководен државен службеник 

(раководител на сектор за нормативно-правни, 

јавни дејности и општи работи) =1 РДС; 

За спроведените генерички обуки досега 

општината нема присуствувано на друга обука.  

 

3. Приоритетни области за обука 

Од анализата се утврди дека Општина Радовиш 

за 2014 година, приоритет дава на следните 

области:  

За 2014 година се утврдува потреба од 

генеричка обука на:  4-РДС,  5-СДС  и 2-САДС 

Тема за опфат од генеричките обуки се: 

-архивско и канцелариско работење 

(електронска архива).    1 ДС   1сам. реф. 

-антикорупциски мерки 2 ДС 1 РДС, 1СДС 

 -јавни набавки, 2 ДС     советник 

-човечки ресурси,   1 ДС     РДС 

-креирање на политики (стратешко 

управување) 2ДС 2-СДС 

 -Заштита на лични податоци  2ДС 1 РДС 

1 САДС 

 Слободен пристап на инфорации од 

јавен карактер 1РДС 

Поради тоа што промените се однесуваат на 

тековни работи за кои ДС кои работат на таа 

проблематика имаат потреба од перманентна 

едукација. 

 

За 2014 година се утврдува потреба од 

специјализирана обука на:  10-РДС,  7-СДС   

11-САДС 

Тема за опфат од специјализираните обуки се: 

-управување со градежното земјиште,  

справување со бесправните градби,  5 ДС 1 

советника, 4 сам.референт  градење, урбанизам, 

 општа управна постапка  

Ова се тековни работи кои се во надлежност на 

општината 

-инспекциски надзор од областа 6 ДС  

1РДС-сектор, 3 советник  на комуналните 

дејности,  2 самостоен референт 

Комуналните дејности се битна надлежност во 

функционирањето на локалната самоуправа, 

како од координирање со јавното комунално 

претпријатие, така и во работата на 

инспекциските органи. Освен тоа општината 

преку Југоисточниот плански регион има 

концесионер за управување со отпад па во 

наредните години ќе има потреба од едукација 

на инспекциските органи. 

-менаџирање со имотот на општината, 3 ДС 3 

РДС-сектор 

Подолг период општината и АКН работат на 

усогласување и прибирање на документација  

во врска со сопственоста на недвижен имот и 

упис на тој имот на општината во катастар. 

Водењето во општината како  имот во попис со 

проценета вредност и слично сметаме дека ќе 

помогне ако тројца раководители на сектори од 

областа на урбанизмот, од правниот и од сектор 

финансии ќе можат да ја убрзаат ова постапка. 

-финансии, буџет и сметководство, 5 ДС-1 

РДС-сектор, 1 советник,  3 сам. реф. 

ДС кои работат на финансиите мора да ги 

следат насоките и упатствата за работа. 

-локалниот економски развој,  2 ДС  2 Виш 

соработник 

ЛЕР е задолжен за аплицирање, изработка на 

програми и проекти, а посебно општината е 

заинтересирана за користење средства од ИПА 

фондовите.  

-администрирање на даноци и такси, 2 ДС    

самостоен референт  

ДС кои работат на даноците мора да ги следат 

насоките и упатствата за работа. 

Во тековното работење има потреба од обуки 

од областа на заштитата на личните податоци, 

слободниот пристап на информации од јавен 

карактер, спроведување на пописите од областа 

на образованието и социјалната заштита, 

спречување на корупцијата, но и с# она што 

како новина ќе биде ставено во работата на 

локалната самоуправа. 

 

Оправданост / Причини за предвидените обуки 

Обуки се потребни поради: 

квалитетно извршување на работните задачи; 

новини во законодавството; 
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нови вработувања  

распоредувања на државните службеници во 

општината; 

пополнување со нови лица поради 

пензионирање на ДС; 

повисоко ниво на знаења 

 

4. Финансирање 

Средствата за финансирање на планираните 

обуки се обезбедуваат од следните извори: 

За генеричките обуки средствата се 

обезбедуваат преку Годишните програми за 

генерички обуки на државните службеници во 

Република Македонија  за 2014 година 

упатувани  по покана од  МИОА. 

За специјалнизираните обуки општината за 

секоја буџетска година планира во буџетот 

средства за обуки на ДС  согласно ова Прогрма 

за обуки на ДС. За обука на државните 

службеници општината и ова година има 

интерес да учествува со сопствени 

финансиските средства кои ќе ги утврдени во 

Буџетот за 2014 год. 

Покрај овие средства планираме и користење 

на средства од други дополнителни извори на 

финансирање од други органи кои ќе н# 

поканат, како донации. 

 

 5. Извори на информации 

При изготвување на оваа Годишна Програма за 

обука беа земени во  предвид следните акти: 

-Одлука за организација и делокруг за работа 

на општинската администрација; 

-Правилник за систематизација на работните 

места на општинската администрација во 

општина Радовиш; 

-спроведените анкетни прашалници и анализа 

на потреби од обуки на ДС. 

-Буџет на општината за 2013 год.; 

 

Tabela A. GENERI^KI OBUKI 
 
Red 
br. 

 
 
Oblast 

 
 
Tema 

Celna grupa (broj) Period (kvartal) Finansiski. 
sredstva 

RDS SDS SADS I II III IV ADS Op{tin
a 

 
1. 

Sistem na 
 Javna 
 admin. i 
 dr`avna 
 slu`ba 

-Antikorup.  
merki i etika 

vo држ.служба 

 
1 

 

 
- 
 

 
- 
 

 
 

da 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

да 

 
 

da 

 
 

da 

 
2. 

 
E-Vlada 

Identif.na 
uslugi, potr. i 

barawata na fiz 
i pr. lica i vrab 

vo ELS  

 
 
- 

 
 
- 

 
 

1 

 
 

da 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

da 

 
 
- 

 
3. 

 
Upravuvawe so 

resursi 

-osnovi za uprav. 
so ~ov. resursi 
- ocenuvawe-
nagraduvawe-
grad. timovi 

 
 

1 

 
 

1 

 
 
- 

 
 

da 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

da 

 
 

da 

 
4. 

Upravuvawe so 
proekten 

ciklus 

Obezbeduvawe 
sredstva za 

proekti 

 
- 

 
2 

 
- 

 
da 

 
- 

 
- 

 
- 

 
da 

 
- 

5. Javna 
administr. i 

dr`avna 
slu`ba. 

Postapka za 
javna nabavka i 

elektronska 
javna nabavka 

 
- 

 
2 

 
- 

 
- 

 
da 

 
- 

 
- 

 
da 

 
da 

 
6. 

 
Drugo 

Za{tita na 
li~ni podatoci  

 
1 

 
- 

 
1 

 
- 

 
da 

 
- 

 
da 

 
da 

 
da 

7. Drugo Sloboden 
pristap na 
informacii od 
javen karakter 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
da 

 
- 

 
- 

 
da 

 
da 

Planirana generi~na obuka za 2014 godina se utvrduva kako potreba na: 4-RDS,  
5-SDS, 2-SADS 



Br.1/2014 Str. 7             Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{                          06.02.2014 god. 

 
 

  

Tabela B  SPECIJALIZIRANI OBUKI 

Red. 
br 

 
Oblast 

 
Tema 

Celna grupa Period (kvartal) Finansiki 
sredstva 

RDS SDS SADS I II III IV  Op{tina 
 

1. 
 

Finansirawe 
Buxet,zavr{nsmetka
, evidencija, popis 
na osn. sredstva i 

inventar 

 
 
 

1 

 
 
 

1 

 
 
 

1 

 
 
 

da 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

Da 

 
2. 
 

 
finansirawe 

Naplata i 
administrirawe na 

danoci 

 
1 

 
 
 

 
1 

 
da 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
Da 

 
 

3. 

Lokalen 
ekonomski 

razvoj 

Upravuvawe so IPA 
fondovi sorabotka 

so delovno 
opkru`uvawe 

 
 
- 

 
 

1 

 
 
- 

 
 

da 
 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
4. 

Za{tita na 
`ivotnata 

sredina 

supstanci {to ja 
zagaduvat po~vata 

 
- 

 
1 

 
- 

 
- 

 
da 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

5. Komunalni 
dejnosti 

zakon za komunalni 
uslugi 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
da 

 
- 

 
- 

 
- 

 
da 

6. Javni dejnosti Obrazovanie, sport, 
kultura socijalna 

za{tita 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
da 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 
 

7. 

 
 
 

Grade`no 
zemji{te 

-promet so 
grade`.zemj.,           -

prostorno i 
urb.planir. 

-legaliacija na 
bespavno izgradeni 

objekti 
-zakon za gradewe 

 
 
 
- 

 
 
 

1 

 
 
 

4 

 
 
 

da 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

da 

8. Javna 
administraci. 

-Elektronsko 
vodewe arhiva 

1 - - da - - - - - 

 
 

9. 

 
 

IKT 
tehnologija 

-administrar. so 
mre`. sistemati. 
-instalacija i 
administr. na 

windows server  2003 
i 2007 

 
 

1 

 
 
- 

 
 

1 

 
 

da 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

10. Imot na 
op{tina 

Upravuvawe i 
menaxirawe so imot 
na op{tina 

 
3 

 
- 

 
- 

 
da 

 
- 

 
- 

 
da 

 
- 

 
- 

 
 

11. 

 
 

Inspekciski 
nadzor 

- Zakon za gradewe 
 - Zakon za 
prostorno urban. 
planir. 
Legalizaci na 
objekti 

 
 

1 

 
 

1 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
da 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 
 

 
 
- 

12. Komunalni 
dejnosti 

- Zakon za javna 
~istota 

- - 2 da - - - - da 

13. Javna 
administr. i 

dr`avna slu`ba 

-Op{ta Uprav. 
postap 
-Parni~na postapka 
Izvr{na postapka 

 
 
- 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

da 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

da 

 
 

da 

 
 

da 

 
 
 



Br.1/2014 Str. 8             Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{                          06.02.2014 god. 

 
 

  

За 2014 година се утврдува потреба од 

специјализирана обука на:5-РДС,7-СДС11-САДС. 

 Програмата влегува во сила наредниот 

ден од денот на објавувањето во ”Службен 

гласник на општина Радовиш”. 

 

   Бр. 07-255/2       Совет на општина Радовиш 

31 Јануари 2014 г.             Претседател 

      Радовиш             Николчо Миовски с.р 

 

Врз основа на член 50  став 1 т.3 од 

законот за локална самоуправа (Сл. весник на РМ 

бр. 5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на 

општина Радовиш, Градоначалникот на 

општина Радовиш донесува 

 

РЕШЕНИЕ 

За прогласување и објавување 

на Одлуката за основање јавно претпријатие 

за стопанисување со спортски објекти во 

општина Радовиш 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

основање јавно претпријатие за стопанисување 

со спортски објекти во општина Радовиш, 

бр.07-256/2, што советот на општина Радовиш 

ја донесе на седница одржана на ден 31.01.2014 

год. 

 

    Бр. 08-256/2                     Градоначалник на 

06 Февруари 2014 г.          Општина Радовиш  

      Радовиш                     Сашко Николов с.р. 

 

Врз основа на член 9 став 2 од Законот 

за јавните претпријатија (Сл. весник на Р.М бр. 

38/96, 06/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09), член 36 

став 1 точка 4 од Законот за локалната 

самоуправа (Сл. весник на Р.М бр.05/02) и член 

21 став 1 точка 27 од Статутот на општина 

Радовиш (Сл. гласник на општина Радовиш 

бр.05/02), Советот на општина Радовиш на 

седницата одржана на 31.01.2014 год., донесе : 

 

ОДЛУКА – АКТ 

за основање на Јавно претпријатие за 

стопанисување со спортски објекти 

,,Радовиш 2014 ,, - Радовиш 

 

Член 1 

Со оваа Одлука се основа Јавно 

претпријатие за вршење на дејности од јавен 

интерес од локално значење за општина 

Радовиш (во натамошниот текст - 

Претпријатие). 

 Основната дејност на Претпријатието 

според НКД е: 

 93.11 Работа на спортските објекти 

 

Член 2 

 Називот на претпријатието гласи: Јавно 

претпријатие за стопанисување со  спортски 

објекти ,,Радовиш 2014 ,, - Радовиш 

 Скратен назив на претпијатието гласи: 

ЈПССО ,,Радовиш 2014 ,, - Радовиш 

 

Член 3 

 Седиштето на Претпријатието е бул. 

,,Александар Македонски,, бб, Општина 

Радовиш, Спортска сала 25 Мај. 

 

Член 4 

 Претпријатието има својство на правно 

лице. 

 Својството на правно лице 

Претпријатието ќе го стекне од моментот на 

упис во трговскиот регистар. 

 

Член 5 

 Износот на обртни средства за основање 

на ова Претпријатие го обезбедува општина 

Радовиш,  во висина од 300.000,00 денари 

(триста илјади денари). 

 Основачкиот влог од став 1 ќе биде 

уплатен во рок од 8 (осум) дена од уписот на 

Претпријатието во Трговскиот регистар што се 

води во Централниот регистар на Р.Македонија. 

 

Член 6 

 Претпријатието е во сопственост на 

општина Радовиш, и општина Радовиш ги има 

сите основачки права спрема Претпријатието 

кои произлегуваат согласно закон и другите 

прописи. 

 

Член 7 

 Вршењето на дејноста од член 1 на оваа 

Одлука ќе бидат обезбедени од средствата што 

ќе се остварат преку наплатата на услугите, од 

средствата на буџетот на основачот во висина 

утврдена во годишната програма, како и од 

други средства согласно закон. 

 

Член 8 

 Управувањето со Претпријатието, 

спроведувањето на одлуките на органите на 

управување и работењето на јавното 

претпријатие, се врши во согласност со Законот 
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за јавни претпријатија, други закони, оваа 

Одлука и Статутот на претпријатието. 

 

Член 9 

 Претпријатието за превземените 

обврски во правниот промет спрема трети лица 

одговара со целиот свој имот. 

 

Член 10 

 Органи на Претпријатието се Управен 

одбор, Надзорен одбор за контрола на 

материјално - финансиското работење (во 

натамошниот текст како - Надзорен орган) и 

Директор. 

 

Член 11 

 Управниот одбор на Претпријатието се 

состои од 5 (пет) члена, кои ги именува и 

разрешува Советот на општина Радовиш. 

 Мандатот на членовите на Управниот 

одбор трае 4 години. 

 

Член 12 

 Надзорниот одбор на Претпријатието се 

состои од 5 (пет) члена кои ги именува и 

разрешува Советот на општина Радовиш. 

 Мандатот на членовите на Надзорниот 

одбор трае 4 години. 

 

Член 13 

 Со работата на претпријатието раководи 

директор што го избира и разрешува 

Градоначалникот на општина Радовиш, врз 

основа на јавен конкурс. 

 Директорот го застапува и преставува 

Претпријатието. 

 Мандатот на Директорот на 

Претпријатието е во траење од 4 (четири) 

години. 

 

Член 14 

 Овластувањата, правата, обврските и 

одговорностите на органите на претпријатието 

се утврдуваат со Статутот, во согласно со 

закон. 

 

Член 15 

Лицето Дарко Коцев со ЕМБГ 

1809984464018 и адреса на живеење ул. „ 

Вардарска “, бр. 97, се именува да ги врши 

работите на претпријатието до неговото 

конституирање. 

 

Член 16 

Претпријатието се организира на начин со кој 

се обезбедува најоптимално вршење на 

дејноста за која се основа. 

 Внатрешната организација поблиску ќе 

се уреди со посебен акт на Претпријатието.  

 

Член 17 

           Статутот на Претпријатието ќе се 

донесе и именувањето на органите на 

Претпријатието ќе се изврши во рок од 60 дена 

од денот на уписот во Трговскиот регистар, а 

другите акти ќе се донесат во рок од 60 дена од 

донесувањето на Статутот. 

 

Член 18 

 Со влегувањето во сила на оваа Одлука 

престанува да важи Одлуката број 07-2566/1 од 

20.12.2013 година. 

Член 19 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на 

нејзино објавување во Службениот гласник на 

општина Радовиш. 

 

   Бр. 07-256/1       Совет на општина Радовиш 

31 Јануари 2014 г.             Претседател 

      Радовиш             Николчо Миовски с.р 

 

Врз основа на член 50  став 1 т.3 од 

законот за локална самоуправа (Сл. весник на 

РМ бр. 5/2002), а во врска со член 44 од 

Статутот на општина Радовиш, 

Градоначалникот на општина Радовиш 

донесува 

 

РЕШЕНИЕ 

За прогласување и објавување 

на Одлуката за давање Согласност за користење 

на името на Радовиш за основање јавно 

претпријатие за стопанисување со спортски 

објекти во општина Радовиш 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

давање Согласност за користење на името на 

Радовиш како назив за основање јавно 

претпријатие за стопанисување со спортски 

објекти во општина Радовиш, бр.07-257/1, што 

советот на општина Радовиш ја донесе на 

седница одржана на ден 31.01.2013 год. 

 

   Бр. 08-257/2                     Градоначалник на 

06 Февруари 2014 г.          Општина Радовиш  

      Радовиш                     Сашко Николов с.р. 
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 Врз основа на член 21 став 1 точка 43 од 

Статутот на општина Радовиш, Советот на 

општина Радовиш на седница одржана на  

31.01.2014 г., донесе донесе  

 

ОДЛУКА 

за давање Согласност за користење на името 

на Радовиш за основање јавно претпријатие за 

стопанисување со спортски објекти во општина 

Радовиш 

 

Член 1 

 Се дава Согласност за користење на 

името Радовиш во називот за основање на јавно 

претпријатие за стопанисување со спортски 

објекти во општина Радовиш за 2014 година. 

 

 

Член 2 

 Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

ден од денот на објавувањето во ”Службен 

гласник на општина Радовиш”. 

 

   Бр. 07-257/1       Совет на општина Радовиш 

31 Јануари 2014 г.             Претседател 

      Радовиш             Николчо Миовски с.р 

 

Врз основа на член 50  став 1 т.3 од 

законот за локална самоуправа (Сл. весник на 

РМ бр. 5/2002), а во врска со член 44 од 

Статутот на општина Радовиш, 

Градоначалникот на општина Радовиш 

донесува 

 

РЕШЕНИЕ 

За прогласување и објавување 

на Одлуката за измена на Одлуката за 

извршување на Буџетот 

на општина Радовиш за 2014 година 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

измена на Одлуката за извршување на Буџетот 

на општина Радовиш за 2014 година, бр. 07-

258/1, што  советот на општина Радовиш ја 

донесе на седница одржана на ден 31.01.2014 

год. 

 

   Бр. 08-258/2                     Градоначалник на 

06 Февруари 2014 г.          Општина Радовиш  

      Радовиш                     Сашко Николов с.р. 

 

Врз основа на член 36, став 1, точка 2 од 

Законот за локална самоуправа ("Сл. весник на 

Р.М." бр.5/2002), член 23 став 8 од Законот за 

финансирање на единиците на локалната 

самоуправа ("Службен весник на Р.М." бр. 

61/2004 , 96/2004 и 67/07 , 156/09 и 47/11) член 

43 од Статутот на Општина Радовиш ("Сл. 

гласник на Општина Радовиш бр. 5/2002 ), како 

и измените и дополнувањето на Законот за 

плата и другите надоместоци на пратениците во 

собранието на РМ и другите избрани и 

именувани лица ("Службен весник на РМ "бр. 

36/90, 38/91, 23/97, 37/05, 84/05, 121/2007, 

161/08, 92/09, 42/10 и 97/10) со кој закон се 

регулирани и платите и надоместоците од 

плати и на градоначалниците на општините и 

Градоначалникот на Град Скопје, 

Советот на општина Радовиш на 16 

(шеснаесетата) седница одржана на 31.01.2014 

година, донесе 

ОДЛУКА 

за   ИЗМЕНА на ОДЛУКАТА 

за извршување на Буџетот на Општина  

Радовиш за 2014 година 

 

Член 1 

Во Одлуката за извршување Буџетот на 

Општина Радовиш за 2014 година, бр.07-2576/1 

од 20.12.2013 година,преамбулата се менува и 

гласи: 

Врз основа на член 36, став 1, точка 2 од 

Законот за локална самоуправа("Службен 

весник на Р.М." бр.5/2002), член 23 став 8 од 

Законот за финансирање на единиците на 

локалната самоуправа ("Службен весник на 

Р.М." бр. 61/2004 , 96/2004 и 67/07 , 156/09 и 

47/11) член 43 од Статутот на Општина 

Радовиш ("Службен гласник на Општина 

Радовиш бр. 5/2002 ), како и измените и 

дополнувањето на Законот за плата и другите 

надоместоци на пратениците во собранието на 

РМ и другите избрани и именувани лица 

("Службен весник на РМ " бр.36/90, 38/91, 

23/97, 37/05, 84/05, 121/2007, 161/08, 92/09, 

42/10 и 97/10) со кој закон се регулирани и 

платите и надоместоците од плати и на 

градоначалниците на општините и 

Градоначалникот на Град Скопје,Советот на 

општина Радовиш на 14 (четиринаесетата) 

седница одржана на 20.12.2013 год., донесе; 
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Член 2 

Во Одлуката за извршување Буџетот на 

Општина Радовиш за 2014 година, бр.07-2576/1 

од 20.12.2013 година, во членот 6 ставот 2 се 

дополнува и гласи: 

Пренамената во рамките на одобрените буџети 

на буџетските корисници ја одобрува советот 

на општината.  

 Во рамките на расходите утврдени во 

Буџетот на буџетскиот корисник, корисникот 

може да врши прераспределба меѓу расходните 

ставки, програми и потпрограми по претходно 

одобрување од советот на општината, но истите 

на ниво на ставка во рамките на потпрограма и 

буџет не може да бидат намалени повеќе од 

20%. 

Одобрените средства за плати, наемнини и 

надоместоци на ниво на ставка  во рамките на 

буџетот, не може да се зголемат  со 

прераспределба  повеќе од 10%. 

 

Член 3 

Измената на  Одлуката влегува во сила 

со денот на објавувањето во "Службен гласник 

на Општина Радовиш",а ке се применува од 

01.01.2014 година. 

 

   Бр. 07-258/1       Совет на општина Радовиш 

31 Јануари 2014 г.             Претседател 

      Радовиш             Николчо Миовски с.р 

 

Врз основа на член 50  став 1 т.3 од 

Законот за локална самоуправа (Сл. весник на 

РМ бр. 5/2002), а во врска со член 44 од 

Статутот на општина Радовиш,  

 

Градоначалникот на општина Радовиш 

донесува 

 

РЕШЕНИЕ 

За прогласување и објавување 

на Одлуката за ослободување од комунална 

такса за јавно осветлување во општина 

Радовиш 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

ослободување од комунална такса за јавно 

осветлување во општина Радовиш, бр. 07-259/1, 

што  советот на општина Радовиш ја донесе на 

седница одржана на ден 31.01.2014 год. 

 

   Бр. 08-259/2                     Градоначалник на 

06 Февруари 2014 г.          Општина Радовиш  

      Радовиш                     Сашко Николов с.р. 

 

Врз основа на член  21 став 1 точка 43, а 

согласно член 1 од Одлука за ослободување од 

комунална такса за јавно осветлување во 

општина Радовиш бр. 07-487/1 од 25.03.2011 

година, Советот на општина Радовиш на 

седница одржана на  31.01.2014 г., донесе 

 

ОДЛУКА 

за ослободување од комунална такса 

за јавно осветлување во општина Радовиш 

 

член 1 

Се ослободуваат од плаќање комунална 

такса за јавно осветлување во општина 

Радовиш следниве лица: 

 

 

 
 

Red. 
br. 

Ime i prezime adresa Br. na 
korisnik 

Lokacija  

1.  Tode Jovanov 8 Septemvri br. 103 007346580 Vikendica po reka 

2.  Marijka Kr{kova \or~e Petrov br.40 008648736 Vikendica na pl. Pla~kovica 

3.  Mihailo Jordanov Sv.Spaso Radovi{ki 114-2/13 007340929 Vikendica na pl. Pla~kovica 

4.  Borivoj Janev Pla~kovica br. 81 007344781 Vikendica po reka 

5.  Mile Tau{anov Ana Pockova br.73 007370672 Vikendica na pl. Pla~kovica 

6.  Ilija Nestorov Ana Pockova br.51 007340844 Vikendica na pl. Pla~kovica 

7.  Ratka Jovanova Samoilova br.28-2/8 007340952 Vikendica na pl. Pla~kovica 

8.  Kosta Saramandov A.Makedonski br.11-1/15 007340967 Vikendica na pl. Pla~kovica 

9.  Dimitar Samohin  A.Makedonski br11-1/13 007355185 Vikendica na pl. Pla~kovica 

10.  Risto Kikirekov Mir~e Acev br. 9 007370390 Vikendica na pl. Pla~kovica 

11.  Mite Doldurov Goce Del~ev br.8 007340933 Vikendica na pl. Pla~kovica 

12.  Dejan Todorov Isaro br. 19 007355310 Vikendica po reka 

13.  Gavril Timov 22 Oktomvri br. 15 007340647 Vikendica na pl. Pla~kovica 

14.  Borko Kocev Isaro br. 5 007370545 Vikendica na pl. Pla~kovica 

15.  Jordan Janev 8 Septemvri br. 175 007340651 Vikendica na pl. Pla~kovica 
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16.  Ivan~o Trajanov Mar{al Tito br. 23 007340666 Vikendica na pl. Pla~kovica 

17.  Goran Eftimov A.Makedonski br.34 100100020 Vikendi~ka vo pole 

18.  Stojan Nikolov Kozbunar 100357859 Vikendica po reka 

19.  Koce Stefanov Ilija Aleksov 008648702 Vikendica na pl. Pla~kovica 

20.  Dim~e Avramov 5 Partizanska kon. 11/2 [tip 005364770 Vikendica na pl. Pla~kovica 

21.  Sv.Atanasij s. Suldurci s.Suldurci 007416602  

22.  Ilija Atanasov Partizanska br. 88 007341039 Vikendica na pl. Pla~kovica 

23.  Blagoja Jovanovski @an @ores 23 007340948 Vikendica na pl. Pla~kovica 

24.  Dragi Pavlov Pla~ovica 63 008648050 Vikendica po reka 

25.  Slavjanka Ivanova Tasko Andonov 23 007368929 Vikendica na pl. Pla~kovica 

26.  Slobodan Pockov 8 Septemvri 222 008650719 Vikendica na pl. Pla~kovica 

27.  Time Jakimov Pla~kovica 16 008650634 Vikendica na pl. Pla~kovica 

28.  Stoj~o Iliev Pla~kovica 40 007368810 Vikendica na pl. Pla~kovica 

 

Член 2 

 Ослободувањето од плаќање комунална 

такса  е од времен карактер и ќе важи до 

промена на  условите со обезбедување уличо 

осветлување или промена на законската 

регулатива. 

 

Член 3 

Одлуката да се достави до ЕВН 

Македонија Скопје  КЕЦ 1 Струмица за 

понатамошна постапка и да се побара повратен 

одговор. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот 

ден од денот на објавувањето во ”Службен 

гласник на општина Радовиш”, а ќе се 

применува со сметките од 01.03.2014 година. 

 

   Бр. 07-259/1       Совет на општина Радовиш 

31 Јануари 2014 г.             Претседател 

      Радовиш             Николчо Миовски с.р 

 

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од 

законот за локална самоуправа (Сл. весник на 

РМ бр. 5/2002), а во врска со член 44 од 

Статутот на општина Радовиш, 

Градоначалникот на општина Радовиш 

донесува  

 

РЕШЕНИЕ 

За прогласување и објавување 

на Одлуката за избор на најдобар спортист и 

спортска екипа на Радовиш за 2013 година 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката 

избор на најдобар спортист и спортска екипа на 

Радовиш за 2013 година, бр. 07-260/1, што  

советот на општина Радовиш ја донесе на 

седница одржана на ден 31.01.2014 год. 

 

   Бр. 08-260/2                     Градоначалник на 

06 Февруари 2014 г.          Општина Радовиш  

      Радовиш                     Сашко Николов с.р. 

 

 Врз основа на член 21,точка 40 од 

Статутот на општина Радовиш и член 44,  став 

2 од Деловникот за работа на Советот на 

општина Радовиш, Советот на општина 

Радовиш на седница одржана на  31.01.2014 г., 

донесе 

ОДЛУКА 

за Избор на најдобар спортист и спортска екипа 

на Радовиш за 2013 год. 

 

Член 1 

 Наградени спортисти и спортски екипи 

за 2013 година се : 

 

СПОРТСКА НАДЕЖ НА ГОДИНАТА 

-Давид Мијалов-кадет 

 

СПОРТИСТ НА ГОДИНАТА-КАДЕТ 

 

-Герче Батески- БК Бучим Радовиш 

 

СПОРТИСТ НА ГОДИНАТА-ЈУНИОР 

 

-Диме Димов- ФК Металург 

 

СПОРТИСТ НА ГОДИНАТА-СЕНИОР 

 

-Благојче Трајковски- РК Радовиш 

 

СПОРТСКА ЕКИПА НА ГОДИНАТА 

-БК Бучим Радовиш 

 

СПОРТСКИ РАБОТНИК ЗА ПОВЕЌЕ 

ГОДИШНА РАБОТА 

-Ѓорѓи Тркалинов  

-Стојче Донев 
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Член 2 

Одлуката влегува во сила со денот на 

објавувањето во "Службен гласник на општина 

Радовиш ".  

 

   Бр. 07-260/1       Совет на општина Радовиш 

31 Јануари 2014 г.             Претседател 

      Радовиш             Николчо Миовски с.р 

 

Врз основа на член 50  став 1 т.3 од 

законот за локална самоуправа (Сл.весник на 

РМ бр. 5/2002), а во врска со член 44 од 

Статутот на општина Радовиш, 

Градоначалникот на општина Радовиш 

донесува 

 

РЕШЕНИЕ 

За прогласување и објавување на Одлуката 

за одобрување финансиски средства на 

ЈП ”Плаваја” Радовиш 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

одобрување финансиски средства на ЈП 

”Плаваја” Радовиш, број 07-261/1 што  советот 

на општина Радовиш ја донесе на седница 

одржана на ден 31.01.2014 год. 

 

   Бр. 08-261/2                     Градоначалник на 

06 Февруари 2014 г.          Општина Радовиш  

      Радовиш                     Сашко Николов с.р. 

 

Врз основа на член 21 став 1 точка  43 

од Статутот на општина Радовиш, Советот на 

општина Радовиш на седница одржана на  

31.01.2014 г., донесе 

 

ОДЛУКА 

За одобрување финансиски средства 

на ЈП ”Плаваја” Радовиш 

 

член 1 

 Се одобруваат финансиски средства од 

буџетот на општина Радовиш во висина од 

423.570 денари (четрсто дваесет и три илјади и 

петстотини и седумдесет денари) на ЈП 

”Плаваја” Радовиш, за изведба на приклучоците 

на 14 шахти на електродистрибутивниот систем 

на ЕВН Македонија за функционирање на 

заедничкиот водоснабдителен СКАДА систем . 

 

Член 2 

 Средствата да се префрлат на жиро-

сметка на ЈП ”Плаваја” Радовиш  по доставена 

фактура од ЕВН Македонија, а приложена со 

барање за исплата на средствата од ЈП 

”Плаваја” Радовиш.  

 За одобрените и потрошените средства 

од буџетот на општината се задолжува ЈП 

”Плаваја” да поднесе писмен извештај до 

Советот на општината. 

 

Член 3 

 Одлуката влегува во сила наредниот ден 

од објавувањето во ”Службен гласник на 

општина Радовиш”. 

 

   Бр. 07-261/1       Совет на општина Радовиш 

31 Јануари 2014 г.             Претседател 

      Радовиш             Николчо Миовски с.р 

 

Врз основа на член 50  став 1 т.3 од 

законот за локална самоуправа (Сл.весник на 

РМ бр. 5/2002), а во врска со член 44 од 

Статутот на општина Радовиш, 

Градоначалникот на општина Радовиш 

донесува 

 

РЕШЕНИЕ 

За прогласување и објавување на Одлуката 

за одобрување финансиски средства како 

поддршка на Ракометен клуб ”Радовиш” 

Радовиш 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

одобрување финансиски средства како 

поддршка на Ракометниот клуб Акционерско 

друштво ”Радовиш” Радовиш, број 07-262/1 

што  советот на општина Радовиш ја донесе на 

седница одржана на ден 31.01.2014 год. 

 

   Бр. 08-262/2                     Градоначалник на 

06 Февруари 2014 г.          Општина Радовиш  

      Радовиш                     Сашко Николов с.р. 

 

Врз основа на член 21 став 1 точка  43 

од Статутот на општина Радовиш, Советот на 

општина Радовиш на седница одржана на  

31.01.2014 г., донесе 

 

ОДЛУКА 

За одобрување финансиски средства како 

поддршка на на Ракометниот клуб ”Радовиш” 

Радовиш 
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Член 1 

 Се одобруваат финансиски средства од 

буџетот на општина Радовиш во висина од 

1.845.000 денари (еден миллион осумстотини 

четириесет и пет илјади денари) како поддршка 

на Ракометниот клуб ”Радовиш” Радовиш. 

 

Член 2 

 Средствата да се префрлат на жиро-

сметка на акционерското друштво РК 

”Радовиш” Радовиш.  

Составен дел на одлуката е барањето со сите 

податоци за исплата. 

 За одобрените и потрошените средства 

од буџетот на општината управата на клубот 

поднесува писмен извештај до Советот на 

општината. 

 

Член 3 

 Одлуката влегува во сила наредниот ден 

од објавувањето во ”Службен гласник на 

општина Радовиш”. 

 

Образложение 

 РК ”Радовиш” Радовиш се натпреварува 

во првата ракометна лига во државата. Со 

натпреварите во есенскиот дел од првенството 

и покажаните резултати,  второ место на 

табелата, во пролетниот дел од првенството 

имаат амбиција и можат да покажат подобри 

резултати да бидат први на табелата, а со тоа и 

да обезбедат влез во ракометната супер лига.  

 Од тие причини, во интерес на спортот и 

ракометот, Советот на општината ја донесе 

оваа одлука. 

 

   Бр. 07-262/1       Совет на општина Радовиш 

31 Јануари 2014 г.             Претседател 

      Радовиш             Николчо Миовски с.р 

 

Врз основа на член 50  став 1 т.3 од 

законот за локална самоуправа (Сл. весник на 

РМ бр. 5/2002), а во врска со член 44 од 

Статутот на општина Радовиш, 

Градоначалникот на општина Радовиш 

донесува 

 

РЕШЕНИЕ 

За прогласување и објавување 

на Одлуката за одобрување финансиски 

средства на црквата ”Св.Георгиј” с.Ораовица 

Радовиш 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

одобрување финансиски средства на црквата 

”Св.Георгиј” с.Ораовица Радовиш, бр. 07-263/1,  

што советот на општина Радовиш ја донесе на 

седница одржана на ден 31.01.2014 год. 

 

   Бр. 08-263/2                     Градоначалник на 

06 Февруари 2014 г.          Општина Радовиш  

      Радовиш                     Сашко Николов с.р. 

 

Врз основа на член 21 став 1 точка  43 

од Статутот на општина Радовиш, Советот на 

општина Радовиш на седница одржана на 

31.01.2014 год., донесе 

 

ОДЛУКА 

За одобрување на финансиски средства 

на црквата ”Св. Георгиј” с.Ораовица Радовиш 

 

Член 1 

 Се одобрува исплата на  финансиски 

средства од буџетот на општина Радовиш на 

црквата ”Св. Георгиј” с.Ораовица Радовиш  во 

висина од 15.000 ден. за донаторска црковна 

лотарија. 

 

Член 2 

 Одлуката влегува во сила наредниот ден 

од објавувањето во ”Службен гласник на 

општина Радовиш”. 

 

   Бр. 07-263/1       Совет на општина Радовиш 

31 Јануари 2014 г.             Претседател 

      Радовиш             Николчо Миовски с.р 

 

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од 

законот за локална самоуправа (Сл. весник на 

РМ бр. 5/2002), а во врска со член 44 од 

Статутот на општина Радовиш, 

Градоначалникот на општина Радовиш 

донесува  

 

РЕШЕНИЕ 

За прогласување и објавување 

на Одлуката за наградување на пожарникари 

во ТППЕ Радовиш 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

наградување на пожарникари во ТППЕ 

Радовиш, бр. 07-264/1, што  советот на општина 

Радовиш ја донесе на седница одржана на ден 

31.01.2014 год. 
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   Бр. 08-264/2                     Градоначалник на 

06 Февруари 2014 г.          Општина Радовиш  

      Радовиш                     Сашко Николов с.р. 

 

Врз основа на член 21,точка 40 од 

Статутот на општина Радовиш и член 44,  став 

2 од Деловникот за работа на Советот на 

општина Радовиш, Советот на општина 

Радовиш на седница одржана на  31.01.2014 г., 

донесе 

 

ОДЛУКА 

за наградување на пожарникари 

во ТППЕ Радовиш 

 

Член 1 

 Со оваа Одлука за несебично залагање и 

професионално извршување на работните 

задачи се наградуваат 3 (тројца) пожарникари 

во ТППЕ Радовиш: 

 

1. Александар Кулушиќ -3.000 денари 

2. Дејан Ристов  -3.000 денари 

3. Нове Петров  -3.000 денари 

 Вкупен износ од   9.000 денари. 

 Исплатата да се изврши на 

трансакциона сметка. 

 

Член 2 

Одлуката влегува во сила со денот на 

објавувањето во "Службен гласник на општина 

Радовиш ".  

 

   Бр. 07-264/1       Совет на општина Радовиш 

31 Јануари 2014 г.             Претседател 

      Радовиш             Николчо Миовски с.р 

 

Врз основа на член 50  став 1 т.3 од 

Законот за локална самоуправа (Сл. весник на 

РМ бр. 5/2002), а во врска со член 44 од 

Статутот на општина Радовиш, 

Градоначалникот на општина Радовиш 

донесува 

 

РЕШЕНИЕ 

За прогласување и објавување 

на Заклучокот за  усвојување на Одлуката 

за начинот на користење средства од буџетот 

на општина Радовиш од здруженија на граѓани, 

фондации и физички лица 

 

Го прогласувам и објавувам Заклучокот 

за усвојување на Одлуката за начинот на 

користење средства од буџетот на општина 

Радовиш од здруженија на граѓани, фондации и 

физички лица, бр. 07-265/1, што  советот на 

општина Радовиш го донесе на седница 

одржана на ден 31.01.2014 год. 

 

   Бр. 08-265/2                     Градоначалник на 

06 Февруари 2014 г.          Општина Радовиш  

      Радовиш                     Сашко Николов с.р. 

 

Врз основа на член 21 став 1 точка 43 од 

Статутот на општина Радовиш, Советот на 

општина Радовиш на седница одржана на  

31.01.2014 г., донесе 

     

ОДЛУКА 

За начин на користење средства од буџетот 

на општина Радовиш од здруженија на граѓани, 

фондации и физички лица 

 

Член 1 

 Сите корисници на финансиски средства 

од Буџетот на општина Радовиш. треба да 

поднесуваат извештај за начинот и наменското 

користење на добиените средства. 

 Право на користење финансиски 

средства имаат само оние корисници кои 

доставиле извештај за сите средства добиени во 

претходната година. 

 Секое новодоставено барање во прилог 

треба да има извештај со докази, во копија, за 

претходно искористените средства и извештај 

од банка за последна тековна состојба. 

 

Член 2 

 Комисијата за финансирање и буџет 

нема да ги разгледува барањата доколку не е 

постапено по член 1 став 3 од оваа одлука и ќе 

го врати на подносителот на докомплетирање. 

 Советот на општината со донесувањето 

на одлуката за одобрување на средствата да 

нагласи дали ќе бара извештај за употребените 

средства. 

 

Член 3 

 Оваа одлука влегува во сила наредниот 

ден од денот на објавувањето во ”Службен 

гласник на општина Радовиш”. 

 

   Бр. 07-265/1       Совет на општина Радовиш 

31 Јануари 2014 г.             Претседател 

      Радовиш             Николчо Миовски с.р 
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Врз основа на член 50  став 1 т.3 од 

законот за локална самоуправа (Сл. весник на 

РМ бр. 5/2002), а во врска со член 44 од 

Статутот на општина Радовиш, 

Градоначалникот на општина Радовиш 

донесува 

 

РЕШЕНИЕ 

За прогласување и објавување 

на Одлуката за одобрување финансиски 

средства на Боречки клуб ”Бучим” Радовиш 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

одобрување финансиски средства на Боречки 

клуб ”Бучим” Радовиш, бр. 07-266/1, што 

советот на општина Радовиш ја донесе на 

седница одржана на ден 31.01.2014 год. 

 

   Бр. 08-266/2                     Градоначалник на 

06 Февруари 2014 г.          Општина Радовиш  

      Радовиш                     Сашко Николов с.р. 

 

Врз основа на член 21 став 1 точка  43 

од Статутот на општина Радовиш, Советот на 

општина Радовиш на седница одржана на 

31.01.2014 год., донесе 

 

ОДЛУКА 

За одобрување на финансиски средства 

на Боречки клуб ”Бучим” Радовиш 

 

Член 1 

 Се одобрува исплата на  финансиски 

средства од буџетот на општина Радовиш на 

Боречки клуб ”Бучим” Радовиш во висина од 

60.000 ден. за подготовки за претстојното 

првенство во борење за сениори. 

 

Член 2 

 Одлуката влегува во сила наредниот ден 

од објавувањето во ”Службен гласник на 

општина Радовиш”. 

 

   Бр. 07-266/1       Совет на општина Радовиш 

31 Јануари 2014 г.             Претседател 

      Радовиш             Николчо Миовски с.р 

 

Врз основа на член 50  став 1 т.3 од 

Законот за локална самоуправа (Сл. весник на 

РМ бр. 5/2002), а во врска со член 44 од 

Статутот на општина Радовиш, 

Градоначалникот на општина Радовиш 

донесува 

РЕШЕНИЕ 

За прогласување и објавување 

на Одлуката за  утврдување потреба од измена 

на урбанистичко-планска документација за УБ 

3 со која во идна урбанистичко-планска 

документација ќе се врши промена на намените 

на градежните парцели, односно од парцела 

со намена јавни објекти-бензинска пумпа во 

намена со парцела Г3 сервиси 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за  

утврдување потреба од измена на 

урбанистичко-планска документација за УБ 3 

со која во идна урбанистичко-планска 

документација ќе се врши промена на намените 

на градежните парцели, односно од парцела со 

намена јавни објекти-бензинска пумпа во 

намена со парцела Г3 сервиси бр. 07-267/1, што  

советот на општина Радовиш ја донесе на 

седница одржана на ден  31.01.2014 год. 

 

   Бр. 08-267/2                     Градоначалник на 

06 Февруари 2014 г.          Општина Радовиш  

      Радовиш                     Сашко Николов с.р. 

 

Врз основа на член 4 став 1 од Законот 

за изменување и дополнување на Законот за 

постапување со бесправно изградени објекти 

(Сл. Весник на РМ 23/2011; 54/2011; 155/12; 

53/2013 и 72/2013) и член 1 и 2 од Правилникот 

за изменување и дополнување на Правилникот 

за стандарди  за вклопување на бесправни 

објекти во Урбанистичко планска 

документација (Сл.Весник на РМ бр. 56/11; 

162/12), и чл.21.ст1 т. 43 од Статутот на 

Општина Радовиш. Советот на Општина 

Радовиш на седницата одржана на ден  31 01 

2013 година донесе 

 

ОДЛУКА 

за  утврдување потреба од измена на 

урбанистичко планска документација                           

за УБ3 со која во идната урбанистичка-планска 

документација ќе се врши промена на 

наменитена градежните парцели, однодно од  

парцела со намени јавни објекти-бензинска 

пумпа во намена со парцела Г3 сервиси 

 

Член  1 

Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување измени и дополнување на 

урбанистичко планска документација за УБ 3 

во Радовиш,  со која ќе се изврши промена на 
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намената за вклопување на бесправниоте 

објекти и тоа: 

• Објектите  изградени за КП бр.4081 КО 

Радовиш за зграда 2,3 и 4   КО Радовиш, по 

барање бр. УП.1 број  26-1894, 26-1895, 26-1896 

од  22.08.2011 год  поднесени од страна на доо 

Радовиш превоз во стечај бул.А.Македонски бб 

Радовиш за легалиција на изградени објекти со 

намена Г3 - сервиси . 

 

Член  2 

Одлуката влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во ,,Службен гласник на 

Општина Радовиш,,. 

 

   Бр. 07-267/1       Совет на општина Радовиш 

31 Јануари 2014 г.             Претседател 

      Радовиш             Николчо Миовски с.р 

 

Врз основа на член 50  став 1 т.3 од 

законот за локална самоуправа (Сл.весник на 

РМ бр. 5/2002), а во врска со член 44 од 

Статутот на општина Радовиш, 

Градоначалникот на општина Радовиш 

донесува 

 

РЕШЕНИЕ 

За прогласување и објавување на Заклучокот за 

прифаќање на Извештаите на работните тела на 

Советот  во општина Радовиш 

 

Го прогласувам и објавувам Заклучокот 

за прифаќање на Извештаите на работните тела 

на советот на општина Радовиш бр. 07-268/1, 

што  советот на општина Радовиш го донесе на 

седница одржана на ден 31.01.2014 год. 

 

   Бр. 08-268/2                     Градоначалник на 

06 Февруари 2014 г.          Општина Радовиш  

      Радовиш                     Сашко Николов с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Врз основа на чл. 21 ст. 1 т. 43 од 

Статутот на општина Радовиш (Службен 

гласник на општина Радовиш бр. 5/02), Советот 

на општина Радовиш на седница одржана на  

30.01.2014 г., донесе 

 

ЗАКЛУЧОК 

За прифаќање на Извештаите на Работните тела  

на Советот на општина Радовиш 

 

I.Се прифаќаат Извештаите на 

работните тела приложени на седница на 

Советот на општина Радовиш  одржана на ден 

на 31.01.2014 год. и тоа: 

 

 -Комисија за ослободување од јавно 

осветлување седница одржана на 22.01.2014 

година 5-та седница; 

 -Комисија за статут и прописи седница 

одржана на 23.01.2014 година 6-та седница; 

 -Комисија за образование, спорт и 

култура седница одржана на ден 24.01.2014 г., 

11-та седница; 

 -Комисија за награди и признанија 

седница одржана на 27.01.2014 година  

6-та седница; 

 -Комисија за јавна безбедност и 

безбедност во сообраќајот и против- 

пожарната заштита 7-ма седница одржана на 

28.01.2014 год. 

 -Комисија за финансирање, буџет и 

локален економски развој седница одржана на 

ден 23.01.2014 година, 13-та седница; 

 

 II.Овој Заклучок влегува во сила со 

денот на објавувањето во ,,Службен гласник на 

општина Радовиш,,. 

 

   Бр. 07-268/1       Совет на општина Радовиш 

31 Јануари 2014 г.             Претседател 

      Радовиш             Николчо Миовски с.р 
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СОДРЖИНА: 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на 

Заклучокот за  усвојување на Извештајот за 

состојбата во областа на јавниот ред и мир и 

безбедноста на сообраќајот и патиштата на 

подрачјето на ПС ОН Радовиш за втората 

половина од 2013 година---------------------------- 1 

ЗАКЛУЧОК За прифаќање на  Извештајот за 

состојбата во областа на јавниот ред и мир и 

безбедноста на сообраќајот и патиштата на 

подрачјетона ПС ОН Радовиш за втората 

половина од 2013 година---------------------------- 1 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на 

Одлуката за прифаќање на Планот за запишување 

на ученици во I година во СОУ “Коста Сусинов” 

Радовиш за учебната 2014/2015 година------------ 1 

ОДЛУКА За прифаќање на Планот за 

запишување на ученици во I година во СОУ 

“Коста Сусинов” Радовиш за учебната 2014/2015 

година----------------------------------------------------- 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на 

Одлуката за давање  Согласност за измена и 

дополнување на Статутот на ЈОУДГ ”Ацо 

Караманов” во Радовиш------------------------------- 2 

ОДЛУКА За давање  Согласност за измена и 

дополнување на Статутот на ЈОУДГ “Ацо 

Караманов” во Радовиш------------------------------ 2 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на 

Заклучокот за прифаќање на Извештајот од 

Здружение на возачи за остварени средства од 

комунална такса за 2013 година-------------------- 2 

ЗАКЛУЧОК За усвојување на Извештајот од 

Здружение на возачи Радовиш за остварени 

средства за 2013 год.----------------------------------- 2 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на 

Заклучокот за  усвојување на Извештајот на 

градоначалникот на општина Радовиш за 

спроведување на одлуките на Советот на општина  

Радовиш за период од 15.04.2013 до 31.12.2013 

година----------------------------------------------------- 3 
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ЗАКЛУЧОК за усвојување на Извештајот за 

спроведување на одлуките на Советот на општина 

Радовиш за период од 15.04.2013 до 31.12.2013 

година----------------------------------------------------- 3 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на 

Заклучокот за  усвојување на Информацијата 

за извршување на надлежостите на 

градоначaлникот на општина Радовиш за период 

од 15.04.2013 до 31.12.2013 година----------------- 3 

ЗАКЛУЧОК за усвојување на Информацијата за 

извршување на надлежостите на градоначлникот 

на општина Радовиш за период од 15.04.2013 до 

31.12.2013 година--------------------------------------- 3 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на 

Заклучокот за  усвојување на Годишната 

програма за обука на државните службеници  во 

2014 година--------------------------------------------- 4 

ОДЛУКА за усвојување на Програмата за обука 

за државните службеници во општина Радовиш за 

2014 година---------------------------------------------- 4 

ГОДИШНА  ПРОГРАМА за обука на државните 

службеници за 2014 година во општина Радовиш4 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на 

Одлуката за основање јавно претпријатие за 

стопанисување со спортски објекти во општина 

Радовиш--------------------------------------------------- 8 

ОДЛУКА–АКТ за основање на Јавно 

претпријатие за стопанисување со спортски 

објекти ,,Радовиш 2014 ,, - Радовиш--------------- 8 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на 

Одлуката за давање Согласност за користење на 

името на Радовиш за основање јавно претпријатие 

за стопанисување со спортски објекти во општина 

Радовиш--------------------------------------------------- 9 

ОДЛУКА за давање Согласност за користење на 

името на Радовиш за основање јавно претпријатие 

за стопанисување со спортски објекти во општина 

Радовиш------------------------------------------------- 10 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на 

Одлуката за измена на Одлуката за извршување 

на Буџетот на општина Радовиш за 2014 год.----10 

ОДЛУКА за Измена на Оддлуката за извршување 

на Буџетот на Општина  Радовиш за 2014 год.-- 10 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на 

Одлуката за ослободување од комунална такса 

за јавно осветлување во општина Радовиш------ 11 

ОДЛУКА за ослободување од комунална такса  

за јавно осветлување во општина Радовиш----- 11 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на 

Одлуката за избор на најдобар спортист и 

спортска екипа на Радовиш за 2013 година------ 12 

ОДЛУКА за Избор на најдобар спортист и 

спортска екипа на Радовиш за 2013 год.--------12 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на 

Одлуката за одобрување финансиски средства на 

ЈП “Плаваја” Радовиш-------------------------------- 13 

ОДЛУКА За одобрување финансиски средства 

на ЈП “Плаваја” Радовиш---------------------------- 13 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на 

Одлуката за одобрување финансиски средства 

како поддршка на Ракометен клуб “Радовиш” 

Радовиш------------------------------------------------- 13 

ОДЛУКА За одобрување финансиски средства 

како поддршка на на Ракометниот клуб 

“Радовиш” Радовиш---------------------------------- 13 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на 

Одлуката за одобрување финансиски средства на 

црквата “Св.Георгиј” с.Ораовица Радовиш------ 14 

ОДЛУКА За одобрување на финансиски средства 

на црквата “ Св. Георгиј” с.Ораовица Радовиш14 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на 

Одлуката за наградување на пожарникари во 

ТППЕ Радовиш---------------------------------------- 14 

ОДЛУКА за наградување на пожарникари во 

ТППЕ Радовиш---------------------------------------- 15 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на 

Заклучокот за  усвојување на Одлуката за начинот 

на користење средства од буџетот на општина 

Радовиш од здруженија на граѓани, фондации и 

физички лица------------------------------------------  15 

ОДЛУКА За начин на користење средства од 

буџетот на општина Радовиш од здруженија на 

граѓани, фондации и физички лица---------------- 15 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на 

Одлуката за одобрување финансиски средства на 

Боречки клуб “Бучим” Радовиш----------------- 16 

ОДЛУКА За одобрување на финансиски средства 

на Боречки клуб “Бучим” Радовиш---------------- 16 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на 

Одлуката за  утврдување потреба од измена на 

урбанистичко-планска документација за УБ 3 со 

која во идна урбанистичко-планска 

документација ќе се врши промена на намените 

на градежните парцели, односно од парцела со 

намена јавни објекти-бензинска пумпа во намена 

со парцела Г3 сервиси ----------------------------- 16 

ОДЛУКА за утврдување потреба од измена на 

урбанистичко планска документација                           

за УБ3 со која во идната урбанистичка-планска 

документација ќе се врши промена на наменитена 

градежните парцели, однодно од  парцела со 

намени јавни објекти-бензинска пумпа во намена 

со парцела Г3 сервиси------------------------------- 16 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на 

Заклучокот за прифаќање на Извештаите на 

работните тела на Советот  во општина  

Радовиш--------------------------------------------------17 

ЗАКЛУЧОК За прифаќање на Извештаите на 

Работните тела на Советот на општина  

Радовиш--------------------------------------------------17 


