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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 Програмата за измена и дополнување на 
Програмата за урбанистичко планирање за 

општина Радовиш за 2014 година, број 07-2564/2 
од 20.12.2013 г. 

 
Ја прогласувам и објавувам Програмата  

за измена и дополнување на Програмата за 

урбанистичко планирање за 2014 година, број 07-
2564/2 донесена на  20.12.2013 г. ,  бр. 07-421/1,  
што советот на општина Радовиш ја донесе на 
седница одржана на ден 26.02.2014 год. 
 
   Бр. 08-421/2                       Градоначалник на 

04 Март 2014 г.                     Општина Радовиш  

    Радовиш                      Сашко Николов с.р. 

        
Врз основа на член 17 од Законот за 

просторно и урбанистичко планирање („Службен 

весник на Република Македонија“ бр.70/13 и 

163/13), член 50 став 1 точка 6 од Законот за 

локална самоуправа („Службен весник на 

Република Македонија“ бр.05/02) и член 43 точка 

1 и точка 12 од Статутот на општина Радовиш 

(„Службен гласник на Општина Радовиш“ 

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

седница одржана на 26.02.2014 година, донесе 

 

ПРОГРАМА  

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА 

УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ НА 

ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА РАДОВИШ ЗА 

2014 ГОДИНА 

 

1. Со оваа Програма се предлага изменување и 

дополнување на Годишната програма за 

изработка на урбанистички планови на 

подрачјето на општина Радовиш за 2014 година 

со бр.07-2564/2 од 20.12.2013 година, донесена со 

Одлука од Советот на општина Радовиш, на 

седница одржана на ден 20.12.2013 година и 

објавена во Службен Гласник на општина 

Радовиш. 

 

2. Во точка 1, прв пасус, се предлага бришење на 

текстот „и Општи акти за населени места“.  

 

3. Во точка 2 се предлага замена на текстуалниот 

и табеларен дел од редните броеви 2.1, 2.2, 2.3 и 

2.4, со нов текстуален и табеларен дел, со редни 

броеви од римскиот систем I, II, III и IV, 

соодветно. Се предлага точка 2 да се дополни со 

делови V и VI. 

 

 
I. Генерален урбанистички план на град Радовиш .................................................... 3.000.000,00 денари  

 
II. Детални урбанистички планови во град Радовиш ............................................... 1.460.000,00 денари  

Реден 
Број 

Генерален урбанистички план 
Површина 

(ha) 
Износ денари 

1. 
Изменување и дополнување на Генерален 
урбанистички план за град Радовиш 

499,0 3.000.000,00 

ВКУПНО: 3.000.000,00 

Реден 
Број 

Детален урбанистички план 
Површина 

(ha) 
Износ денари 

1. Измена и дополнување на ДУП за УБ 9 дел 2  13,0 190.000,00 
2. Измена и дополнување на ДУП за УБ 10 дел  10,0 155.000,00 
3. Измена и дополнување на ДУП за УБ 15 дел 2/3  4,54 180.000,00 
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III. Урбанистички план за село  .......................................................................................... 8.020.000,00 денари  

IV. Урбанистички план вон населено место ..................................................................... 325.000,00 денари  

V. Урбана опрема и времени објекти во општина Радовиш....................................... 145.000,00 денари  

 
VI. Самофинансирање на планска документација 

4. Измена и дополнување на ДУП за УБ 16 дел 1/3  2.54 120.000,00 
5. Измена и дополнување на ДУП за УБ 22 дел 1/3  13,0 280.000,00 
6. Измена и дополнување на ДУП за УБ 25 дел 2 19,6 295.000,00 
7. Измена и дополнување на ДУП за УБ 28  7,7 240.000,00 
8. Измена и дополнување на ДУП за УБ 20  2,3  
9. Измена и дополнување на ДУП за УБ 18  0,7  

ВКУПНО: 1.460.000,00 

Реден 
Број 

Урбанистички план за село 
Површина 

(ha) 
Износ денари 

1. Урбанистички план за с.Раклиш  35,0 620.000,00 
2. Урбанистички план за с.Ораовица  76,15 450.000,00 
3.  Урбанистички план за с.Воиславци  40,0 740.000,00 
4. Урбанистички план за с.Јаргулица 50,0 600.000,00 
5. Урбанистички план за с.Подареш 60,0 720.000,00 
6. Урбанистички план за с.Покрајчево 40,0 480.000,00 
7. Урбанистички план за с.Ињево 85,0 1.020.000,00 
8. Урбанистички план за с.Дамјан 25,0 300.000,00 
9. Уебанистички план за с.Калугерица  50,0 585.000,00 

10. Урбанистички план за с.Сулдурци  30,0 365.000,00 
11. Урбанистички план за с.Аликоч  25,0 275.000,00 
12. Урбанистички план за с.Коџалија  25,0 275.000,00 
13. Урбанистички план за с.Калаузлија  25,0 275.000,00 
14. Урбанистички план за с.Злеово  50,0 545.000,00 
15. Урбанистички план за с.Смиљанци  15,0 165.000,00 
16. Урбанистички план за с.Бучим  15,0 165.000,00 
17. Урбанистички план за с.Тополница  25,0 275.000,00 
18. Урбанистички план за с.Парналија  15,0 165.000,00 

ВКУПНО: 8.020.000,00 

Реден 
Број 

Урбанистички план вон населено место 
Површина 

(ha) 
Износ денари 

1. Индустриска зона Долна Рудина 5,0 75.000,00 
2. Туристичка развојна зона К.О.Козбунар 14,84 250.000,00 

ВКУПНО: 325.000,00 

Реден 
Број 

Програма 
Површина 

(ha) 
Износ денари 

1. 
Програма за поставување на урбана опрема и 
времени објекти во општина Радовиш 

499,0 145.000,00 

ВКУПНО: 145.000,00 

Реден 
Број 

Планска документација 
Површина 

(ha) 
Износ 

денари 
1. Измена и дополнување на ДУП за УБ 1 дел 2/2 4,47 самофинансирање 

2. Измена и дополнување на ДУП за УБ 2 УМ А, Б, В  11,2 самофинансирање 

3. Измена и дополнување на ДУП за УБ 9 дел 1  7,9 самофинансирање 

4. Измена и дополнување на ДУП за УБ 10 Блок 3 дел  2,19 самофинансирање 

5. Измена и дополнување на ДУП за УБ 19  2.90 самофинансирање 
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4. Се предлага замена на точка 3 од Програмата со точка 5. 
 
5. ФИНАНСИРАЊЕ 
За финансирање на урбанистичките планови од програмата Ф1, потребните средства ќе се обезбедат 
од: 

 
6. ПРЕОДНИ И ЗАВРШИ ОДРЕДБИ 

Во текот на годината во зависност од 
потребите, Програмата може да претрпи 
измени и дополнувања. 

Врз основа на годишната Програма за 
изработка на урбанистички планови, општина 
Радовиш како нарачател на планот склучува 
договори за изработка на планови согласно 
Законот за просторно и урбанистичко 
планирање („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.70/13 и 163/13) со правни 
лица кои имаат лиценци и планери кои 
поседуваат овластувања за изработка на 
урбанистички планови. 

Оваа Програма влегува во сила осмиот 
ден од денот на објавување во „Службен гласник 

на општина Радовиш“ 

 

   Бр. 07-421/1             Совет на општина Радовиш 

26 Февруари 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 категоризација на улици 

во населено место с.Ињево во општина Радовиш 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за за 

категоризација на улици во населено место 

с.Ињево во општина Радовиш, бр. 07-422/1, што 

советот на општина Радовиш ја донесе на седница 

одржана на ден 26.02.2014 год. 

 

    Бр. 08-422/2                       Градоначалник на 

04 Март 2014 г.                     Општина Радовиш  

      Радовиш                      Сашко Николов с.р. 

 

Врз основа на член 36 од Законот за 

локална самоуправа („Службен весник на 

Р.Македонија“ бр.05/02), а согласно член 21 од 

Статутот на општина Радовиш и член 9 став 3 од 

Законот за јавни патишта („Службен весник на 

Р.Македонија“ бр. 84/08, 52/09, 114/09, 124/10, 

23/11, 53/11, 44/12, 168/12 и 163/13), Советот на 

општина Радовиш на седница одржана на ден 

26.02.2014 год. донесе: 

 

ОДЛУКА 

За категоризација на улица во с.Ињево Радовиш 

 

Член 1 

 Се врши измена на категоризација на 

Кејска улица во населено место Ињево во локален 

патен правец и гласи: 

 

 Кејска улица со вкупна должина од  

1.256 m, како врска со регионалниот пат Р 2433 се 

категоризира како локален пат „ЛП-И01“ и  

 Крак на кејска улица со вкупна  

должина од 266m за собирање на сообраќајот од 

останата патна мрежа во населено место Ињево се 

категоризира како локален пат „ЛП-И02“ 

 

 

6. 

Локална урбанистичка планска документација во 
КО Ињево на КП бр.2690, КП бр.2691, КП бр.2693, 
КП бр.2694, КП бр.1695, со намена Г2 - лесна и 
незагадувачна индустрија 

 самофинансирање 

Реден 
Број 

Програма Износ денари 

1. Буџет на општина Радовиш за 2014 год.  6.000.000,00 

2. 
Буџет на РМ - Програма за финансиска подршка на 
руралниот развој  за 2013 година 

2.200.000,00 

3. 
Буџет на РМ - Програма за финансиска подршка на 
руралниот развој  за 2014 година 

4.750.000,00 

ВКУПНО: 12.950.000,00 
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Член 2 

 Одлуката влегува во сила наредниот ден 

од објавувањето во „Службен гласник на општина 

Радовиш“. 

 

    Бр. 07-422/1             Совет на општина Радовиш 

26 Февруари 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 Програмата за работа на ЈУМ 
Центар за социјални работи во Радовиш за 2014 

година 
 

Го прогласувам и објавувам Заклучокот за 
прифаќање на Програмата за работа на ЈУМ 
Центар за социјални работи во Радовиш за 2014 

година, број 07-423/1, што советот на општина 
Радовиш го донесе на седница одржана на ден 

26.02.2014 год. 

 
    Бр. 08-423/2                       Градоначалник на 

04 Март 2014 г.                     Општина Радовиш  

      Радовиш                      Сашко Николов с.р. 

 
Врзоснова на член 15 т.7, асогласно член 

21 став 1 точка 43 од Статутот на општина 
Радовиш,  Советот на општина Радовиш на 

седница одржана на ден 26.02.2014 год., донесе 
 

ЗАКЛУЧОК 
За усвојување на Програмата за работа на од ЈУМ 

Центар за социјална работа Радовиш за 2014 
година 

 

I. Се усвојува Програмата за работа на ЈУМ 
Центар за социјална работа во Радовиш за 2014 

година.  
II. Советот на општината информативно ја 

усвојува Програмата за 2014 година поради тоа 
што за спроведување на оваа Програма ЈУМ 
Центар за социјална работа  е одговорен пред 
Министерството за труд и социјална политика. 
 
III. Овој  заклучок влегува во сила наредниот 
ден од денот на објавувањето во <Службен  

гласник на општина Радовиш<. 

 

   Бр. 07-423/1             Совет на општина Радовиш 

26 Февруари 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 Програмата и Планот за работа 

на ОО Црвен крст Радовиш за 2014 година и 
Извештајот за работа во 2013 година 

 
Го прогласувам и објавувам Заклучокот за 

прифаќање на Програмата и Планот за работа на 

ОО Црвен крст Радовиш за 2014 година и 
Извештајот за работа во 2013 година, број 07-

424/1 што советот на општина Радовиш го донесе 
на седница одржана на ден 26.02.2014 год. 

 
   Бр. 08-424/2           Градоначалник на 

04 Март 2014 г.                     Општина Радовиш  

      Радовиш                      Сашко Николов с.р. 

 
Врзоснова на член 15 т.7, асогласно член 

21 став 1 точка 43 од Статутот на општина 

Радовиш,  Советот на општина Радовиш на 
седница одржана на ден 26.02.2014 год., донесе 
 

ЗАКЛУЧОК 
за прифаќање на Програмата и Планот за работа 

на ОО Црвен крст Радовиш за 2014 година и 
Извештајот за работа во 2013 година 

 
I. Се прифаќа Програмата и Планот 

за работа на ОО Црвен крст Радовиш за 2014 
година и Извештајот за работа во 2013 година. 
 

II. Советот на општината 
информативно ја разгледува и усвојува 
Програмата и Планот за работа од Општинската 
Организација на Црвен крст Радовиш за 2014 

година и Извештајот за работа во 2013 година, 
поради тоа што за спроведување на активностите 
ОО Црвен крст Радовиш  е одговорен пред 

Републичкиот Црвен крст на Македонија. 
 

III. Овој  заклучок влегува во сила наредниот 
ден од денот на објавувањето во <Службен 
гласник на општина Радовиш<. 
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   Бр. 07-424/1             Совет на општина Радовиш 

26 Февруари 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 Информацијата за хигиено-
епидемилошката состојба во општините Радовиш 

и Конче за 2013 год. 
 

Го прогласувам и објавувам Заклучокот за 
прифаќање на Информацијата за хигиено-
епидемилошката состојба во општините Радовиш 
и Конче за 2013 г ., бр. 07-425/1, што советот на 
општина Радовиш го донесе на седница одржана 
на ден 26.02.2014 год. 

 
    Бр. 08-425/2                       Градоначалник на 

04 Март 2014 г.                     Општина Радовиш  

      Радовиш                      Сашко Николов с.р. 

 
Врз основа на чл. 46 од Статутот на 

општина Радовиш, Советот на општина Радовиш 

на седница одржана на 26.02.2014 година, донесе 
 

ЗАКЛУЧОК 

За прифаќањена Информацијата за хигиено-
епидемилошката состојба во општините Радовиш 

и Конче за 2013 год. 
 

I.   Се усвојува Извештајот за за хигиено-
епидемилошката состојба во општините Радовиш 
и Конче за 2013 год. 
 

II.  Одлуката влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на општина Радовиш,,. 

 
   Бр. 07-425/1             Совет на општина Радовиш 

26 Февруари 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 за Појавата и 
ширењето на заразните и паразитските болести во 

општина Радовиш за 2013 год. 
 

Го прогласувам и објавувам Заклучокот за 
прифаќање на Извештајот за појавата и ширењето 
на заразните и паразитските болести во општина 

Радовиш за 2013 год., бр. 07-426/1, што советот 
на општина Радовиш го донесе на седница 

одржана на ден 26.02.2014 год. 

 
    Бр. 08-426/2                       Градоначалник на 

04 Март 2014 г.                     Општина Радовиш  

      Радовиш                      Сашко Николов с.р. 

 
Врз основа на чл. 46 од Статутот на 

општина Радовиш, Советот на општина Радовиш 
на седница одржана на 26.02.2014 година, донесе 
 

ЗАКЛУЧОК 
За усвојување на Извештајот за појавата и 

ширењето на заразните и паразитските болести во 
општина Радовиш за 2013 год. 

 
I. Се усвојува Извештајот за појавата и 

ширењето на заразните и паразитските болести во 

општина Радовиш за 2013 г. бр.07-33/43 од 
04.02.2014 г. 
 

II.  Одлуката влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на општина Радовиш,,. 

 
   Бр. 07-426/1             Совет на општина Радовиш 

26 Февруари 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 Извештај 
на ТППЕ-Радовиш за четвртиот квартал од 2013 

год. 
 

Го прогласувам и објавувам Заклучокот за 
усвојување на Извештај на ТППЕ-Радовиш за 
четврт квартал од 2013 година, бр. 07-427, што 
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советот на општина Радовиш го донесе на 
седница одржана на ден 26.02.2014 год. 

 
    Бр. 08-427/2            Градоначалник на 

  04 Март 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 26.02.2014 година, донесе 
 

ЗАКЛУЧОК 
За усвојување на  Извештајот на ТППЕ-Радовиш 

за четврт квартал 2013 год. 
бр. 15-33/33 од 28.01.2014 год. 

 
I. Се усвојува извештајот на ТППЕ-

Радовиш за четвртиот квартал  2013 г. бр. 15-

33/33 од 28.01.2014 год. 
 

      II. Овој Заклучок влегува во сила 
наредниот ден од  денот на објавувањето во 

"Службен гласник на општина Радовиш". 

 
   Бр. 07-427/1             Совет на општина Радовиш 

26 Февруари 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 годишен 
Извештај за работа на ТППЕ-Радовиш во 2013 

год. 
 

Го прогласувам и објавувам Заклучокот за 
усвојување на годишниот Извештај за работа на 

ТППЕ-Радовиш во 2013 година, бр.07-428/1, што 
советот на општина Радовиш го донесе на 
седница одржана на ден 26.02.2014 год. 

 
    Бр. 08-428/2              Градоначалник на 

04 Март 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 26.02.2014 година, донесе 
 

ЗАКЛУЧОК 
За усвојување на  годишниот Извештај за работа 

на ТППЕ-Радовиш за  2013 год. 

бр. 15-33/34 од 28.01.2014 год. 
 

I. Се усвојува извештајот на ТППЕ-

Радовиш за 2013 год. бр. 15-33/34 од 28.01.2014 
год. 
 
      II. Овој Заклучок влегува во сила 
наредниот ден од  денот на објавувањето во 
"Службен гласник на општина Радовиш". 

 
   Бр. 07-428/1             Совет на општина Радовиш 

26 Февруари 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 од Авто -Сигурност-

Станица за Технички Преглед за остварени 
средства од комунална такса за 2013 година 

 
Го прогласувам и објавувам Заклучокот за 

усвојување на Извештајот од Авто-Сигурност-

Станица за Технички Преглед, за остварени 
средства од комунална такса за 2013 година, бр. 

07-429/1, што советот на општина Радовиш го 
донесе на седница одржана на ден 26.02.2014 год. 
     

  Бр. 08-429/2             Градоначалник на 

04 Март 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 

26.02.2014 година, донесе 
 

ЗАКЛУЧОК 
За усвојување на Извештајот 

од Авто -Сигурност-Станица за Технички 
Преглед за остварени средства од комунална 

такса за 2013 година 
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I.   Се усвојува од Авто -Сигурност-
Станица за Технички Преглед за остварени 
средства од комунална такса за 2013 година, 
бр.07-33/41 од 03.02.2014 г. 
 

II.  Одлуката влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на општина Радовиш,,. 

 
   Бр. 07-429/1             Совет на општина Радовиш 

26 Февруари 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 од ПСС Радовиш ДОО 

за остварени средства од комунална такса за 2013 
година 

 
Го прогласувам и објавувам Заклучокот за 

усвојување на Извештајот од ПСС Радовиш ДОО 

за остварени средства бр. 07-430/1, што советот 
на општина Радовиш го донесе на седница 

одржана на ден 26.02.2014 год. 

 
    Бр. 08-430/2                    Градоначалник на 

04 Март 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 
26.02.2014 година, донесе 
 

ЗАКЛУЧОК 
За усвојување на Извештајот од ПСС Радовиш 

ДОО за остварени средства за 2013 год. 
 

I.   Се усвојува Извештајот од ПСС 
Радовиш ДОО за остварени средства  
 за 2013 год., бр.12-33/50 од 13.02.2014 год. 
 

II.  Одлуката влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на општина Радовиш,,. 
   Бр. 07-430/1             Совет на општина Радовиш 

26 Февруари 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 

верификација на договорот за соработка  помеѓу 
ЕЛС Радовиш и СОУ <Коста Сусинов< Радовиш 

 
Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

верификација на договорот за соработка  помеѓу 

ЕЛС Радовиш и СОУ <Коста Сусинов< Радовиш 
средства, Број 03-202/2 од 30.01.2014 год.,  бр. 07-

431/1,  што советот на општина Радовиш го 
донесе на седница одржана на ден 26.02.2014 год. 

 
    Бр. 08-431/2             Градоначалник на 

04 Март 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 
26.02.2014 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
За верификација на договорот за соработка 

помеѓу ЕЛС Радовиш и СОУ <Коста Сусинов< 
Радовиш 

 

Член 1 
Советот на општина Радовиш го 

верифицира договорот за соработка  помеѓу ЕЛС 
Радовиш и СОУ <Коста Сусинов< Радовиш 

средства, број 03-202/2 од 30.01.2014 год.,  а во 
СОУ <Коста Сусинов< Радовиш архивски број 03-

37/2 од 23.01.2014 година. 
 

Член 2 
Одлуката влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во <Службен гласник на 

општина Радовиш<. 

 
   Бр. 07-431/1             Совет на општина Радовиш 

26 Февруари 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 
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РЕШЕНИЕ 
За прогласување и објавување на Одлуката за 

усвојување на годишната сметка за 2013 година 

на буџетот на општина Радовиш 
 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

усвојување на годишната сметка за 2013 година 
на буџетот на општина Радовиш, бр. 07-432/1, 
што советот на општина Радовиш го донесе на 

седница одржана на ден 26.02.2014 год. 

 
    Бр. 08-432/3           Градоначалник на 

04 Март 2014 г.                     Општина Радовиш  

      Радовиш                      Сашко Николов с.р. 

 
Врз основа на чл.36 ст.1 т.2 и чл. 50 ст.1 

од Законот за локална самоуправа, чл.21 ст. 1 т. 4 

и чл.43 ст,1 т. 4 од Статутот на општина Радовиш, 

чл. 27 од Законот за сметководство за буџетите и 

буџетските корисници (Сл. весник на РМ бр. 

61/2002 ; 98/2002 ; и 81/2005 ), Советот на 

општина Радовиш на седницата одржана на 

26.02.2014 година донесе 

 

ОДЛУКА 

За усвојување на завршна сметка на буџетот 

на општина Радовиш за 2013 година 

 

Член. 1 

Се усвојува завршната сметка на буџетот 

на општина Радовиш за 2013 година. 

      

  

план         реализација 

-вкупно приходи     559.931.842 денари                 357.730.396  денари 

-вкупно расходи    559.931.842 денари                 370.797.704  денари 

- дефицит                                   13.067.308  денари 

-финансирање                           13.067.308  денари 

 

Член. 2 

 Одлуката влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник 

на општина Радовиш. 

 

   Бр. 07-432/1             Совет на општина Радовиш 

26 Февруари 2014 г.                  Претседател 

      Радовиш                   Николчо Миовски с.р 

 

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

за локална самоуправа (“Службен весник на 

Р.М.”број 5/02) и член 33, точка 1 од Законот за 

финансирање на единиците на локалната 

самоуправа (“Службен весник на РМ“ бр.61/04, 

22/07, 67/07 и 156/09),  Советот на Општина 

Радовиш на 17 седница одржана на 26.02.2014 

година, донесе 

 

ЗАВРШНА СМЕТКА 

НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА РАДОВИШ ЗА  

2013 ГОДИНА 

 

Член 1 

Вкупниот износ  на планираните и остварените 

приходи и расходи во 2012 година изнесуваат:   

 

    Планирани         Реализирани 

I. Вкупни приходи 559.931.842              357.730.396 

Даночни приходи                             60.258.600 46.071.343 

Неданочни приходи                            19.595.010 8.380.690 

Капитални приходи                            195.667.590 79.755.789 

Приходи од дотации                        208.733.990 198.566.198 

Трансфери 73.812.293 24.920.376 

Приходи од донации 1.864.359 36.000 

II.Вкупни расходи                                  559.931.842 370.797.704 

 Од утврдени намени                          555.231.842 369.485.611 

 Резерви                                              4.700.000 1.312.093 

III. Дефицит                                             0 -13.067.308 

IV. ФИНАНСИРАЊЕ                                                                                         0 13.067.308 

Прилив                                                  0 13.067.308 

Домашен прилив             0 0 

Приливи од странски заем                 0 0 

Депозити                   0 16.067.308 

Одлив                                                       0 0 

(отплата на главнина)                                                           0 0 
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                                                                 Член 2 
 Планираните приходи и приливи по извори и видови и расходи и одливи по основни намени, се 

искажуваат во Билансите на приходите и расходите на ЗаврНата сметка на Буџетот на Општината како што 

следи 

          Салдото на сите сметки на Буџетот на Општина Радовиш  на 31.12.2013 година iznesuva 37.515.824 

денари и претставува збир од суфицитот од тековната 2013 година (2.236.717 денари на сметки 93010) и 

неискористениот дел од пренесениот вишок на приходи од претходната 2012 година (35.279.107 денари)  

 

                  -Салдо на 31-12-2013                                                          37.515.824  денари 

         Салдо основен буџет                                                  17.932.757  денари 

         Салдо буџет дотации                                                  11.699.707  денари 

         Салдо буџет самофинасирачки активности               6.127.658  денари 

         Салдо буџет донации                                                    1.755.702  денари 

 

Салдото на сите буџетските сметки на 31.12.2013 

година може да се користи за финансирање на 

дефицитот доколку се појави во текот на 2014 

година.  

 

Член 3 

Планираните и остварените приходи по 

извори и видови, односно планираните и 

извршените расходи по основни намени се 

искажани во билансите на приходи и расходи: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 4 

Во посебниот дел на Завршната сметка на 

Буџетот на општина Радовиш за 2013 година се 

искажани планираните и извршените расходи по 

програми, ставки и основни намени. 
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Член 5 

Општиот дел на Завршната сметка на 

Буџетот на општина Радовиш за 2013 година 

ќе се објави во “Службен гласник на општина 

Радовиш".  
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Бр. 07-432/2             Совет на општина Радовиш 

26 Февруари 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 на барателот општина 

Радовиш за отпочнување постапка за изработка 

на ЛУПД за КП бр.761, КП бр.762, 
КП бр.763, КП бр. 764, КП бр. 765 и КП.бр. 879/1 

К.О. Ораовица 
 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 
давање согласност на барателот општина 
Радовиш за отпочнување постапка за изработка 

на ЛУПД за КП бр.761, КП бр.762, КП бр.763, КП 
бр. 764, КП бр. 765 и КП.бр. 879/1 К.О. Ораовица, 

број  07-433/1 што советот на општина Радовиш ја 
донесе на седница одржана на ден 26.02.2014 год. 

 
   Бр. 08-433/2              Градоначалник на 

04 Март 2014 г.                     Општина Радовиш  

      Радовиш                      Сашко Николов с.р. 

 
Врз основа на член 50-а став (6) од 

Законот за просторно и урбанистичко планирање 
(Службен весник на Република Македонија 

пречистен текст бр.70/13) и член 36 од Законот за 
локална самоуправа (Службен весник на 

Република Македонија, бр.05/02) и член 21 став 1 
точка 6 и точка 7 од Статутот на општина 

Радовиш (Службен гласник на општина Радовиш 
бр.05/02), Советот на општина Радовиш на 

седница одржана на 26.02.2014 г., донесе 
 

ОДЛУКА 
за давање согласност на барателот општина 

Радовиш за отпочнување на постапка за 
изработка на Локална урбанистичка планска 
документација за КП бр.761, КП бр.762, КП 

бр.763, КП бр.764, КП бр.765 и КП бр.879/1 во 
КО Ораовица 

 

Член 1 
 Со оваа одлука се дава согласност на 
барателот општина Радовиш за отпочнување на 
постапка за изработка на Локална урбанистичка 
планска документација за КП бр.761, КП бр.762, 

КП бр.763, КП бр.764, КП бр.765 и КП бр.879/1  

во КО Ораовица. 
Член 2 

 Трошоците за изработка на Локална 
урбанистичка планска документација барателот е 
должен на своја сметка да ги надомести. 
 

Член 3 
 Одлуката влегува во сила наредниот ден 
од објавувањето во Службен гласник на општина 
Радовиш. 

 
   Бр. 07-433/1             Совет на општина Радовиш 

26 Февруари 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 на барателот општина 

Радовиш за отпочнување постапка за изработка 
на ЛУПД за КП бр.1085  во К.О. Покрајчево 

 
Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

давање согласност на барателот општина 
Радовиш за отпочнување постапка за изработка 
на ЛУПД за КП бр.1085, К.О. Покрајчево, број  

07-434/1 што советот на општина Радовиш ја 
донесе на седница одржана на ден 26.02.2014 год. 

 
    Бр. 08-434/2                 Градоначалник на 

 04 Март 2014 г.                    Општина Радовиш  

      Радовиш                      Сашко Николов с.р. 

 
Врз основа на член 50-а став (6) од 

Законот за просторно и урбанистичко планирање 

(Службен весник на Република Македонија 
пречистен текст бр.70/13) и член 36 од Законот за 

локална самоуправа (Службен весник на 
Република Македонија, бр.05/02) и член 21 став 1 

точка 6 и точка 7 од Статутот на општина 
Радовиш (Службен гласник на општина Радовиш 

бр.05/02), Советот на општина Радовиш на 
седница одржана на 26.02.2014 год, донесе 
 

ОДЛУКА 
за давање согласност на барателот општина 

Радовиш за отпочнување на постапка за 
изработка на Локална урбанистичка планска 

документација за КП бр.1085 во КО Покрајчево 
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Член 1 
 Со оваа одлука се дава согласност на 
барателот општина Радовиш за отпочнување на 
постапка за изработка на Локална урбанистичка 

планска документација за КП бр.1085 во КО 
Покрајчево. 
 

Член 2 
 Трошоците за изработка на Локална 
урбанистичка планска документација барателот е 
должен на своја сметка да ги надомести. 

 

Член 3 
 Одлуката влегува во сила наредниот ден 
од објавувањето во Службен гласник“ на 

општина Радовиш. 

 
   Бр. 07-434/1             Совет на општина Радовиш 

26 Февруари 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 на барателот општина 

Радовиш за отпочнување постапка за изработка 
на ЛУПД за КП бр.627  во К.О. Ораовица 

 
Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

давање согласност на барателот општина 
Радовиш за отпочнување постапка за изработка 

на ЛУПД за КП бр.627, К.О. Ораовица, број  07-
435/1 што советот на општина Радовиш ја донесе 

на седница одржана на ден 26.02.2014 год. 

 
    Бр. 08-435/2                     Градоначалник на 

 04 Март 2014 г.                     Општина Радовиш  

      Радовиш                      Сашко Николов с.р. 

 
Врз основа на член 50-а став (6) од 

Законот за просторно и урбанистичко планирање 
(Службен весник на Република Македонија 

пречистен текст бр.70/13) и член 36 од Законот за 
локална самоуправа (Службен весник на 

Република Македонија, бр.05/02) и член 21 став 1 
точка 6 и точка 7 од Статутот на општина 

Радовиш (Службен гласник на општина Радовиш 
бр.05/02), Совет на општина Радовиш на седница 

одржана на 26.02.2014 година, донесе 
 

ОДЛУКА 
за давање согласност на барателот општина 

Радовиш за отпочнување на постапка за 
изработка на Локална урбанистичка планска 

документација за КП бр.627 во КО Ораовица 
 

Член 1 
 Со оваа одлука се дава согласност на 
барателот општина Радовиш за отпочнување на 
постапка за изработка на Локална  урбанистичка 
планска документација за КП бр. 627 во КО 

Ораовица. 
 

Член 2 
 Трошоците за изработка на Локална 
урбанистичка планска документација барателот е 

должен на своја сметка да ги надомести. 
 

Член 3 
 Одлуката влегува во сила наредниот ден 
од објавувањето во Службен гласник на општина 
Радовиш. 

 
   Бр. 07-435/1             Совет на општина Радовиш 

26 Февруари 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 правен статус на бесправен објект 

на КП бр.627  во К.О. Ораовица 
 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 
утврдување правен статус на  бесправен објект за 
КП бр.627, К.О. Ораовица, број  07-436/1 што 
советот на општина Радовиш ја донесе на седница 
одржана на ден 26.02.2014 год. 
 
    Бр. 08-436/2                      Градоначалник на 

  04 Март 2014 г.                   Општина Радовиш  

      Радовиш                      Сашко Николов с.р. 

            

Врз основа на член 4 став 1од 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 
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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 
26.02.2014 г. , донесе 
 

ОДЛУКА 
за  утврдување правен статус на бесправно 

изграден објект во КО Ораовица 
 

Член  1 
Со оваа Одлука се утврдува правен статус 

на објект во КО Ораовица, односно може да се 
издаде урбанистичка согласност за бесправно 
изградениот објект на:  
 
1.КП бр.627 (кат) КО Ораовица, МВ Село, по 

барање бр. УП.1 26-4127, од 02.09.2011, од ЕЛС 
Радовиш за намена Б6 (простории за собири), која 
ќе биде вклопена во Урбанистичко планска 
документација. 
 

Член  2 
Одлуката влегува во сила со денот на 

донесувањето ќе се објави во ,,Службен гласник 
на Општина Радовиш,,. 

 
   Бр. 07-436/1             Совет на општина Радовиш 

26 Февруари 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 позитивно мислење на Програмата за 
изведување ученички екскурзии за учениците од 
трето, шесто и осмо одделение при ООУ <Никола 

Карев< Радовиш 
 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 
давање позитивно мислење на Програмата за 
изведување ученички екскурзии за учениците од 

трето, шесто и осмо одделение при ООУ <Никола 
Карев< Радовиш, бр. 07-437/1, што советот на 
општина Радовиш ја донесе на седница одржана 
на ден 26.02.2014 год. 

 
    Бр. 08-437/2                     Градоначалник на 

 04 Март 2014 г.                    Општина Радовиш  

      Радовиш                       Сашко Николов с.р. 

Врз основа на член 36 од Законот за 

локалната самоуправа (Сл.Весник на РМ бр. 5/02) 
и член  21 од Статутот на општина Радовиш 

(Сл.гласник на општина Радовиш бр. 2/2002), и 
член 7 од Правилникот за начинот на изведување 
на ученичките екскурзии и другите слободни 
активности на учениците од основните училишта, 
Советот на општина Радовиш на седница одржана 

на ден 26. 02. 2014 год., донесе 
 

ОДЛУКА 
За давање позитивно мислење на Програмата за 
изведување ученички екскурзии за учениците од 

трето, шесто и осмо одделение 
при ООУ <Никола Карев< Радовиш 

 
I. Се дава позитивно мислење на 

Програмата за изведување на ученички екскурзии 
во ООУ <Никола Карев< Радовиш, во месец мај-

јуни 2014 година и тоа:     
-еднодневна научна екскурзија  за учениците од 

третите одделенија;  
-дводневна екскурзија за учениците од шесто 
одделение; 

-повеќедневна( три работни дена) ексурзија за 
учениците од осмо одделение; 
 
 II. Оваа Одлука  влегува во сила 
наредниот ден од  денот на објавувањето во 
<Службен гласник на општина Радовиш<. 
 
    Бр. 07-437/1             Совет на општина Радовиш 

26 Февруари 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 позитивно мислење на Програмата за 
изведување ученички екскурзии за учениците од 

трето, шесто и осмо одделение 
при ООУ <Орце Николов< с.Ињево Радовиш 

 
Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

давање позитивно мислење на Програмата за 
изведување ученички екскурзии во 2014 год. за 
учениците од трето, шесто и осмо одделение при 
ООУ <Орце Николов< с.ИњевоРадовиш, бр. 07-
438/1, што советот на општина Радовиш ја донесе 

на седница одржана на ден 26.02.2014 год. 
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    Бр. 08-438/2                    Градоначалник на 

04 Март 2014 г.                      Општина Радовиш  

      Радовиш                      Сашко Николов с.р. 

      

Врз основа на член 36 од Законот за 
локалната самоуправа (Сл.Весник на РМ бр. 5/02) 

и член  21 од Статутот на општина Радовиш 
(Сл.гласник на општина Радовиш бр. 2/2002), и 

член 7 од Правилникот за начинот на изведување 
на ученичките екскурзии и другите слободни 
активности на учениците од основните училишта, 
Советот на општина Радовиш на седница одржана 
на ден 26. 02. 2014 год. донесе 

 
ОДЛУКА 

За давање позитивно мислење на Програмата за 
изведување ученички екскурзии за учениците од 
трето, шесто и осмо одделение при ООУ <Орце 

Николов< с.Ињево Радовиш 
 

I. Се дава позитивно мислење на 
Програмата за изведување на ученички  

екскурзии во ООУ <Орце Николов< с.Ињево 
Радовиш во месец мај 2014 година и тоа:   
  
-еднодневна научна екскурзија  за учениците од 
третите одделенија;  

-дводневна екскурзија за учениците од шесто 
одделение; 

-повеќедневна ( три работни дена) ексурзија за 
учениците од осмо одделение; 
 
 II. Оваа Одлука  влегува во сила 
наредниот ден од  денот на објавувањето во 
<Службен гласник на општина Радовиш<. 
 
     Бр. 07-438/1             Совет на општина Радовиш 

26 Февруари 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 позитивно мислење на Програмата за 
изведување ученички екскурзии за учениците од 

трето, шесто и осмо одделение 
при ООУ <Кирил и Методиј< с.Ораовица 

Радовиш 
 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 
давање позитивно мислење на Програмата на  за 
изведување ученички екскурзии за учениците од 
трето, шесто и осмо одделение при ООУ <Кирил 

и Методиј< с.Ораовица Радовишбр. 07-439/1, што 
советот на општина Радовиш ја донесе на седница 

одржана на ден 26.02.2014 год. 

 
    Бр. 08-439/2                        Градоначалник на 

04 Март 2014 г.                      Општина Радовиш  

      Радовиш                      Сашко Николов с.р. 

         

Врз основа на член 36 од Законот за 
локалната самоуправа (Сл.Весник на РМ бр. 5/02) 

и член  21 од Статутот на општина Радовиш 
(Сл.гласник на општина Радовиш бр. 2/2002), и 

член 7 од Правилникот за начинот на изведување 
на ученичките екскурзии и другите слободни 
активности на учениците од основните училишта, 
Советот на општина Радовиш на седница одржана 
на ден 26. 02. 2014 год., донесе 
 

ОДЛУКА 
За давање позитивно мислење на Програмата за 
изведување ученички екскурзии за учениците од 
трето, шесто и осмо одделение при ООУ <Кирил 

и Методиј< с.Ораовица Радовиш 

 

I.Се дава позитивно мислење на 
Програмата на  за изведување на ученички  

екскурзии во ООУ <Кирил и Методиј< 
с.Ораовица Радовиш во месец мај 2014 година и 

тоа:     
-еднодневна екскурзија  за учениците од третите 

одделенија;  
- еднодневна екскурзија за учениците од шесто 

одделение; 
- еднодневна екскурзија за учениците од осмо 

одделение; 
 
 II. Оваа Одлука  влегува во сила 
наредниот ден од  денот на објавувањето во 
<Службен гласник на општина Радовиш<. 
 
Бр. 07-439/1             Совет на општина Радовиш 

26 Февруари 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 
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РЕШЕНИЕ 
За прогласување и објавување на Одлуката 

за давање позитивно мислење на Програмата за 
изведување ученички екскурзии за учениците од 

трето, шесто и осмо одделение при ООУ <Коста 
Рацин< с.Подареш Радовиш 

 
Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

давање позитивно мислење на Програмата за 
изведување ученички екскурзии за учениците од 
трето, шесто и осмо одделение при ООУ <Коста 

Рацин< с.Подареш Радовиш, бр. 07-440/1, што 
советот на општина Радовиш ја донесе на седница 

одржана на ден 26.02.2014 год. 

 
    Бр. 08-440/2                   Градоначалник на 

 04 Март 2014 г.                    Општина Радовиш  

      Радовиш                      Сашко Николов с.р. 

 
Врз основа на член 36 од Законот за 

локалната самоуправа (Сл.Весник на РМ бр. 5/02) 
и член  21 од Статутот на општина Радовиш 

(Сл.гласник на општина Радовиш бр. 2/2002), и 
член 7 од Правилникот за начинот на изведување 
на ученичките екскурзии и другите слободни 
активности на учениците од основните училишта, 
Советот на општина Радовиш на седница одржана 

на ден 26. 02. 2014 год., донесе 
 

ОДЛУКА 
За давање позитивно мислење на Програмата за 
изведување ученички екскурзии за учениците од 

трето, шесто и осмо одделение 
при ООУ <Коста Рацин< с.Подареш Радовиш 

 
I. Се дава позитивно мислење на 

Програмата  за изведување на ученички 
екскурзии во ООУ <Коста Рацин< с.Подареш 

Радовиш, во месец мај 2014 година и тоа:   
  
-еднодневна научна екскурзија  за учениците од 

третите одделенија;  
-дводневна екскурзија за учениците од шесто 

одделение; 
-повеќедневна( три работни дена) ексурзија за 

учениците од осмо одделение; 
 

 II. Оваа Одлука  влегува во сила 
наредниот ден од  денот на објавувањето во 

<Службен гласник на општина Радовиш<. 
 
Бр. 07-440/1             Совет на општина Радовиш 

26 Февруари 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 одобрување 
финансиски средства на ЈП <Плаваја< Радовиш 

број 07-261/1  од 31.01. 2014 година 
 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 
измена на Одлуката за одобрување финансиски 
средства на ЈП <Плаваја< Радовиш, број 07-261/1  

од 31.01. 2014 година, број 07-441/1 што  советот 
на општина Радовиш ја донесе на седница 
одржана на ден 26.02.2014 год. 

 
    Бр. 08-441/2                        Градоначалник на 

04 Март 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  
26.02.2014 г., донесе 
 

ОДЛУКА 
За измена на Одлуката за одобрување 

финансиски средства на ЈП <Плаваја< Радовиш 

број 07-261/1  од 31.01. 2014 година 
 

член 1 

Се менува член 2 став 1 од одлуката број 
07-261/1  од 31.01. 2014 година, каде текстот: 
 
< Средствата да се префрлат на жиро-сметка на 

ЈП<Плаваја< Радовиш  по доставена фактура од 
ЕВН Македонија< 
 
се заменува и гласи: 
 <Одобрените средства да се исплатата по 

пат на асигнација, директно на  жиро-сметка на 
ЕВН Македонија по доставена про-фактура< ,  
останатиот текст од одлуката останува 
непроменет. 
 

член 3 
 Одлуката влегува во сила наредниот ден 
од објавувањето во <Службен гласник на 
општина Радовиш<. 

 
 
 



Br.2/2014 Str. 17             Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{                           04.03.2014 god. 

 
 

  

Образложение 
 Предложената содржина на измената е на 

барање на ЈП<Плаваја< Радовиш  поднесено под 
број 07-261/3 од 21.02.2014 година 
 
    Бр. 07-441/1             Совет на општина Радовиш 

26 Февруари 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 промена на корисник на електрично броило во 

СРЦ <25 Мај< Радовиш 
 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за за 
промена на корисник на електрично броило  во 
СРЦ <25 Мај< Радовиш,  број 07-442/1, што  
советот на општина Радовиш ја донесе на седница 
одржана на ден 26.02.2014 год. 

 
    Бр. 08-442/2                       Градоначалник на 

 04 Март 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  
26.02.2014 г., донесе 
 

ОДЛУКА 
за промена на корисник на електрично броило во 

СРЦ <25 Мај< Радовиш 
 

Член 1 
Се врши промена на корисник на 

електрично броило  во СРЦ <25 Мај< Радовиш 

каде досегашниот корисник БК <Бучим< се 
менува и за нов корисник се запишува општина 

Радовиш. 
 

Член 2 
Бројот на електрично броило е 007415801 и да 

гласи на општина Радовиш. 
Сметките за електрична енергија почнувајќи од 
01.03.2014 година  ЕВН Македонија да ги 

фактурира на општина Радовиш.  
 
 
 

Член 3 
 Одлуката влегува во сила наредниот ден 
од објавувањето во <Службен гласник на 
општина Радовиш<. 
 
      Бр. 07-442/1            Совет на општина Радовиш 

26 Февруари 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 Процената на 

загрозеност на подрачјето на општина Радовиш 

од сите ризици и опасности 
 

Ја прогласувам и објавувам Процената за 
загрозеност на подрачјето на општина Радовиш 
од сите ризици и опасности,  број 07-443/1, што  
советот на општина Радовиш ја донесе на седница 
одржана на ден 26.02.2014 год. 

 
    Бр. 08-443/2                       Градоначалник на 

 04 Март 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  
26.02.2014 г., донесе 

 
ОДЛУКА 

донесување на Процената на 
загрозеност на подрачјето на општина Радовиш 

од сите ризици и опасности 
 

Член 1 
Се донесува Процената на загрозеност на 
подрачјето на општина Радовиш од сите ризици и 
опасности. 
 

Член 2 
 Одлуката влегува во сила наредниот ден 
од објавувањето во <Службен гласник на 
општина Радовиш<. 
 
   Бр. 07-443/1             Совет на општина Радовиш 

26 Февруари 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 проширување на границите на плански опфат 
за изработка на Урбанистичко-планска 

документација за туристичка зона К.О. Козбунар 
општина Радовиш 

 
Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

проширување на границите на плански опфат за 
изработка на Урбанистичко-планска 

документација за туристичка зона К.О. Козбунар 
општина Радовиш, број 07-444/1 што советот на 
општина Радовиш ја донесе на седница одржана 
на ден 26.02.2014 год. 

 
    Бр. 08-444/2                       Градоначалник на 

04 Март 2014 г.                     Општина Радовиш  

      Радовиш                      Сашко Николов с.р. 

 
Врз основа на дел 2. Постапка за 

изработка  и донесување на планови од Законот за 

просторно и урбанистичко планирање (Службен 
весник на Р.Македонија, пречистен текст 

бр.70/2013 и 163/2013) и член 22 став 1 од 
Законот за локална самоуправа (Службен весник 

на Република Македонија, бр.05/02) и член 15 
став (1) точка 1 и член 21  став (1) точка 7 од 

Статутот на општина Радовиш (Службен гласник 
на општина Радовиш бр.05/02), Советот на 
општина Радовиш на седница одржана на 
26.02.2014 година, донесе 
       

ОДЛУКА 
за проширување на границите на плански опфат 

за изработка на Урбанистичко-планска 
документација за туристичка развојна зона 

КО Козбунар Општина Радовиш 
 

Член 1 
 Со оваа Одлука се дава согласност на 
барателот општина Радовиш за проширување на 
границите на планскиот опфат за изработка на 
Урбанистичко-планска документација за 
туристичка развојна зона КО Козбунар Општина 
Радовиш. 
 

Член 2 

 Границата на планскиот опфат е 

дефинирана со следната граница: 

 На север граница се движи по северната 

граница на КП бр.1632, кон исток ги опфаќа КП 

бр.1631, КП бр.1630, КП бр.1633 до КП бр.1628, 

продолжува на север и опфаќа дел од КП бр.1638 

и продолжува и опфаќа дел од КП бр.174; 

 На исток планскиот опфат поминува и 

опфаќа дел од КП бр.174, дел од КО бр.240, дел 

од КП бр.174 до КП бр.224 (пат Радовиш - Ново 

Село) 

 На југ  границата се движи по КП бр.224 

(пат) до КП бр.1639 од која опфаќа дел и 

продолжува покрај КП бр.1645/1, 1642, 1644, 

1648, 1645/1, 1649 и КП бр.1650 

 На запад планскиот опфат опфаќа дел од 

КП бр.1657, дел од КП бр.1652 до КП бр.1632 на 

север 

 

Член 3 

 Границата на опфатот изнесува 14.84ха. 

 

Член 4 

 Одлуката влегува во сила наредниот ден 

од објавувањето во „Службен гласник“ на 

општина Радовиш. 

 

     Бр. 07-444/1             Совет на општина Радовиш 

26 Февруари 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. 07-445/1, што 
советот на општина Радовиш го донесе на 
седница одржана на ден 26.02.2014год. 

 
    Бр. 08-445/2                       Градоначалник на 

 04 Март 2014 г.                     Општина Радовиш  

      Радовиш                      Сашко Николов с.р. 

 
Врз основа на чл. 21 ст. 1 т. 43 од 

Статутот на општина Радовиш (Сл.гласник на 
општина Радовиш бр. 5/02), Советот на општина 
Радовиш на седница одржана на 26.02.2014 г., 
донесе 
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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 26.02.2014 
година и тоа: 
 

 -Комисија за здравство и социјална 
заштита, 5-та седница одржана на ден 17.02.2014 

година;  
-Комисија за јавна безбедност и безбедност во 

сообраќајот и противпожарна заштита, 8-ма 
седница одржана на 18.02.2014 година; 
  
  

                                                                
 
 
 
 
 

 
 
SODR@INA: 
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na 
Programata za izmena i dopolnuvawe na 
Programata za urbanisti~ko planirawe za 
op{tina Radovi{ za 2014 godina, broj 07-2564/2 od 
20.12.2013 g.---------------------------------------------------- 1 
PROGRAMA za izmena i dopolnuvawe na 
Godi{nata Programa za izrabotka na 
urbanisti~ki planovi na podra~jeto na op{tina 
Radovi{ za 2014 godina------------------------------------ 1 
RE[ENIE za proglasuvawe i objavuvawe na 
Odlukata za kategorizacija na ulici vo naseleno 
mesto s.Iwevo vo op{tina Radovi{------------------ 3 
ODLUKA za kategorizacija na ulica vo s.Iwevo 
Radovi{-------------------------------------------------------- 3 
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na 
Zaklu~okot za prifa}awe na Programata za 
rabota na JUM Centar za socijalni raboti vo 
Radovi{ za 2014 godina------------------------------------ 4 
ЗAKLU^OK Za usvojuvawe na Programata za 
rabota na od JUM Centar za socijalna rabota 
Radovi{ za 2014 godina------------------------------------ 4  
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na 
Zaklu~okot za prifa}awe na Programata i 
Planot za rabota na OO Crven krst Radovi{ za 
2014 godina i Izve{tajot za rabota vo 2013 god.-- 4 
ZAKLU^OK za prifa}awe na Programata i 
Planot za rabota na OO Crven krst Radovi{ za 
2014 godina i Izve{tajot za rabota vo 2013 god.---4 
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na 
Zaklu~okot za prifa}awe na Informacijata za 
higieno-epidemilo{kata sostojba  vo op{tinite 
Radovi{ i Kon~e za 2013 god.---------------------------- 5 

-Комисија за финансирање, буџет и 

локален економски развој седница,  
14-та седница, одржана на ден 20.02.2014 година; 

 -Комисија за образование, спорт и 
култура, 12-та седница одржана на 21.02.2014 

година; 
-Комисија за урбанизам, комунални дејности и 
заштита на животната средина 12-та седница 

одржана на 17.02.2014 година; 
 II.Овој Заклучок влегува во сила со денот 

на објавувањето во ,,Службен гласник на 
општина Радовиш,,. 
 

     Бр. 07-445/1             Совет на општина Радовиш 

26 Февруари 2014 г.                  Претседател 

      Радовиш                   Николчо Миовски с.р 
 
 
 

 

 

 

 
ZAKLU^OK Za prifa}awena Informacijata za 
higieno-epidemilo{kata sostojba vo op{tinite 
Radovi{ i Kon~e za 2013 god.---------------------------- 5 
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na 
Zaklu~okot za prifa}awe na Izve{tajot za 
Pojavata i {ireweto na zaraznite i parazitskite 
bolesti vo op{tina Radovi{ za 2013 god.----------- 5 
ZAKLU^OK Za usvojuvawe na Izve{tajot za 
pojavata i {ireweto na zaraznite i parazitskite 
bolesti vo op{tina Radovi{ za 2013 god.----------- 5 
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na 
Zaklu~okot  za  usvojuvawe na Izve{taj na TPPE-
Radovi{ za ~etvrtiot kvartal od 2013 god.------- 5 
ZAKLU^OK Za usvojuvawe na  Izve{tajot na 
TPPE-Radovi{ za ~etvrt kvartal 2013 god. br. 15-
33/33 od 28.01.2014 god.-------------------------------------- 6 
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na 
Zaklu~okot  za  usvojuvawe na godi{en Izve{taj 
za rabota na TPPE-Radovi{ vo 2013 god.------------ 6 

ЗAKLU^OK Za usvojuvawe na  godi{niot 
Izve{taj za rabota na TPPE-Radovi{ za  2013 god. 
br. 15-33/34 od 28.01.2014 god.----------------------------- 6 
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na 
Zaklu~okot za usvojuvawe na Izve{tajot od Avto -
Sigurnost-Stanica za Tehni~ki Pregled  za 
ostvareni sredstva od komunalna taksa za 2013 
godina----------------------------------------------------------- 6 
ZAKLU^OK Za usvojuvawe na Izve{tajot od 
Avto -Sigurnost-Stanica za Tehni~ki Pregled  za 
ostvareni sredstva od komunalna taksa za 2013 
godina----------------------------------------------------------- 6 
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na 
Zaklu~okot za usvojuvawe na Izve{tajot od PSS 
Radovi{ DOO za ostvareni sredstva od komunalna 
taksa za 2013 godina--------------------------------------- 7 
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ZAKLU^OK Za usvojuvawe na Izve{tajot od PSS 
Radovi{ DOO za ostvareni sredstva za 2013 god.7 
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na 
Odlukata za verifikacija na dogovorot za 

sorabotka  pome|u ELS Radovi{ i SOU “Kosta 

Susinov“ Radovi{------------------------------------------- 7 
ODLUKA Za verifikacija na dogovorot za 

sorabotka pome|u ELS Radovi{ i SOU “Kosta 

Susinov“ Radovi{------------------------------------------- 7 
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na 
Odlukata za usvojuvawe na godi{nata smetka za 
2013 godina na buxetot na op{tina Radovi{ ------ 8 
ODLUKA za usvojuvawe na zavr{nata smetka na 
buxetot na op{tina Radovi{ za 2013 godina------- 8 
ZAVR[NA SMETKA na buxetot na op{tina 
Radpvo{ za 2013 godina ----------------------------------- 8 
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na 
Odlukata za davawe soglasnost na baratelot 
op{tina Radovi{ za otpo~nuvawe postapka za 
izrabotka na LUPD za KP br.761, KP br.762, KP 
br.763, KP br. 764, KP br. 765 i KP.br. 879/1 K.O. 
Oraovica ----------------------------------------------------- 12 
ODLUKA za davawe soglasnost na baratelot 
op{tina Radovi{ za otpo~nuvawe na postapka za 
izrabotka na Lokalna urbanisti~ka planska 
dokumentacija za KP br. 761, KP 762, KP br. 763, 
KP br. 764, KP br. 765 i KP br. 879/1 vo KO 
Oraovica----------------------------------------------------- 12 
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na 
Odlukata za davawe soglasnost na baratelot 
op{tina Radovi{ za otpo~nuvawe postapka za 
izrabotka na LUPD za KP br.1085  vo K.O. 
Pokraj~evo--------------------------------------------------- 12 
ODLUKA za davawe soglasnost na baratelot 
op{tina Radovi{ za otpo~nuvawe na postapka za 
izrabotka na Lokalna urbanisti~ka planska 
dokumentacija za KP br. 1085 vo KO Pokraj~evo12 
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na 
Odlukata za davawe soglasnost na baratelot 
op{tina Radovi{ za otpo~nuvawe postapka za 
izrabotka na LUPD za KP br.627  vo K.O. 
Oraovica----------------------------------------------------- 13 
ODLUKA za davawe soglasnost na baratelot 
op{tina Radovi{ za otpo~nuvawe na postapka za 
izrabotka na Lokalna urbanisti~ka planska 
dokumentacija za KP br. 627 vo KO Oraovica--- 13 
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na 
Odlukata za utvrduvawe praven status na 
bespraven objekt na KP br.627 vo K.O. Oraovica13 
ODLUKA za utvrduvawe praven statut na 
bespravno izgraden objekt vo KO Oraovica------ 14 
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na 
Odlukata za davawe pozitivno mislewe na 
Programata za izveduvawe u~eni~ki ekskurzii za 
u~enicite od treto, {esto i osmo oddelenie pri 

OOU “Nikola Karev“ Radovi{------------------------ 14 
ODLUKA Za davawe pozitivno mislewe na 
Programata za izveduvawe  u~eni~ki ekskurzii za 
u~enicite od treto, {esto i osmo oddelenie pri 

OOU “Nikola Karev“ Radovi{---------------------- 14 

RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na 
Odlukata za davawe pozitivno mislewe na 
Programata za izveduvawe u~eni~ki ekskurzii za 
u~enicite od treto, {esto i osmo oddelenie pri 

OOU “Orce Nikolov“ s.Iwevo Radovi{----------- 14 
ODLUKA Za davawe pozitivno mislewe na 
Programata za izveduvawe  u~eni~ki ekskurzii za 
u~enicite od treto, {esto i osmo oddelenie pri 

OOU “Orce Nikolov“ s.Iwevo Radovi{----------- 15 
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na 
Odlukata za davawe pozitivno mislewe na 
Programata za izveduvawe u~eni~ki ekskurzii za 
u~enicite od treto, {esto i osmo oddelenie pri 

OOU “Kiril i Metodij“ s.Oraovica Radovi{---- 15 
ODLUKA Za davawe pozitivno mislewe na 
Programata za izveduvawe  u~eni~ki ekskurzii za 
u~enicite od treto, {esto i osmo oddelenie pri 

OOU “Kiril i Metodij“ s.Oraovica Radovi{---- 15 
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na 
Odlukata za davawe pozitivno mislewe na 
Programata za izveduvawe u~eni~ki ekskurzii za 
u~enicite od treto, {esto i osmo oddelenie pri 

OOU “Kosta Racin“ s.Podare{ Radovi{----------- 16 
ODLUKA Za davawe pozitivno mislewe na 
Programata za izveduvawe u~eni~ki ekskurzii za 
u~enicite od treto, {esto i osmo oddelenie pri 

OOU “Kosta Racin“ s.Podare{ Radovi{----------- 16 
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na 
Odlukata za izmena na Odlukata za odobruvawe 

finansiski sredstva na JP “Plavaja“ Radovi{ broj 
07-261/1  od 31.01. 2014 godina-------------------------- 16 
ODLUKA Za izmena na Odlukata za odobruvawe 

finansiski sredstva na JP “Plavaja“ Radovi{ broj 
07-261/1  od 31.01. 2014 godina-------------------------- 16 
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na 
Odlukata za promena na korisnik na elektri~no 

broilo  vo SRC “25 Maj“ Radovi{-------------------- 17 
ODLUKA za promena na korisnik na elektri~no 

broilo vo SRC “25 Maj“ Radovi{--------------------- 17 
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na 
Procenata na zagrozenost na podra~jeto na 
op{tina Radovi{ od site rizici i opasnosti---- 17 
ODLUKA donesuvawe na Procenata na  
zagrozenost na podra~jeto na op{tina Radovi{ od 
site rizici i opasnosti--------------------------------- 17 
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na 
Odlukata za pro{iruvawe na granicite na 
planski opfat za izrabotka na Urbanisti~ko-
planska dokumentacija za turisti~ka  zona K.O. 
Kozbunar op{tina Radovi{---------------------------- 18 
ODLUKA za pro{iruvawe na granicite na 
planski opfat za izrabotka na Urbanisti~ko 
planska dokumentacija za turisti~ka razvojna 
zona KO Kozbunar op{tina Radovi{--------------- 18 
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na 
Zaklu~okot za prifa}awe na Izve{taite na 
rabotnite tela na Sovetot  vo op{tina Radovi{18 
ZAKLU^OK Za prifa}awe na Izve{taite na 
Rabotnite tela na Sovetot na op{tina Radovi{19 


