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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 

прифаќање на Извештајот за реализација на 

Програмата за јавно осветлување на подрачјето на 

општина Радовиш  за 2013 година 

 

Го прогласувам и објавувам Заклучокот за 

прифаќање на Извештајот за реализација на 

Програмата за јавно осветлување на подрачјето на 

општина Радовиш  за 2013 година, бр. 07-554/1, што 

советот на општина Радовиш го донесе на седница 

одржана на ден 17.03.2014 год. 

 

     Бр. 08-554/2                       Градоначалник на 

  18 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 17.03.2014 година, 

донесе 

 

ЗАКЛУЧОК 

За усвојување на Извештајот за реализација на 

Програмата за јавно осветлување на подрачјето на 

општина Радовиш  за 2013 година 

 

И.   Се усвојува Извештајот за за реализација на 

Програмата за јавно осветлување на подрачјето на 

општина Радовиш  за 2013 година, бр. 22-33/30 од 

24.01.2014 г. 

 

ИИ.  Одлуката влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен гласник на 

општина Радовиш,,. 

 

    Бр. 07-554/1             Совет на општина Радовиш 

 17 Март 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 Статутот 

на ЈОУДГ ”Ацо Караманов” во Радовиш 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

давање согласност на Статутот на ЈОУДГ “Ацо 

Караманов” во Радовиш, бр. 07-555/1, што советот на 

општина Радовиш ја донесе на седница одржана на ден 

18.03.2014 год. 

 

    Бр. 08-555/2                       Градоначалник на 

  18 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 

17.03.2014 г., донесе 

 

ОДЛУКА 

За давање  Согласност на Статутот 

на ЈОУДГ “Ацо Караманов” во Радовиш 

 

член 1 

Се дава  Согласност на Статутот на ЈОУДГ 

“Ацо Караманов” во Радовиш, бр. 25-185/4од 

28.02.2014 година. 

 

член 2 

 Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од  

денот на објавувањето во "Службен гласник на 

општина Радовиш". 

 

    Бр. 07-555/1             Совет на општина Радовиш 

 17 Март 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 работа 

на ЈУ МЦСР Радовиш за 2013 година 

 

Го прогласувам и објавувам Заклучокот за 

прифаќање на Извештајот за работа од ЈУ 

Меѓуопштинскиот Центар за социјална работа 

Радовиш за 2013 г. , број 07-556/1 што советот на 

општина Радовиш го донесе на седница одржана на 

ден 17.03.2014 год. 

 

    Бр. 08-556/2                       Градоначалник на 

  18 Март 2014 г.                     Општина Радовиш  

     Радовиш                      Сашко Николов с.р. 
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  Врзоснова на член 15 т.7, а согласно член 21 

став 1 точка 43 од Статутот на општина Радовиш, 

Советот на општина Радовиш на седница одржана на 

ден 17.03.2014 год., донесе 

 

ЗАКЛУЧОК 

За прифаќање на Извештајот за работата на 

ЈУ Меѓуопштинскиот Центар за социјална работа 

Радовиш за 2013 година 

 

I. Се прифаќа Извештајот за работа ЈУ 

Меѓуопштинскиот Центар за социјална работа 

Радовиш за 2013 година. 

 

II. Советот на општината информативно го 

разгледува Извештајот за 2013 година поради тоа што 

за спроведување на активностите ЈУ 

Меѓуопштинскиот Центар за социјална работа 

Радовиш  е одговорен пред Министертсвото за труд и 

социјална политика на Република  Македонија. 

 

III. Овој  заклучок влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во “Службен гласник на 

општина Радовиш”. 

 

    Бр. 07-556/1             Совет на општина Радовиш 

 17 Март 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 и 

Програмата за поставување на урбана опрема на 

подрачјето на општина Радовиш за 2014 година 

 

Ги прогласувам и објавувам Одлуката и 

Програмата за поставување на урбана опрема на 

подрачјето на општина Радовиш за 2014 година, број 

07-557/1 и број 07-557/2, што советот на општина 

Радовиш ги донесе на седница одржана на ден 

17.03.2014 год. 

 

    Бр. 08-557/3                       Градоначалник на 

  18 Март 2014 г.                     Општина Радовиш  

     Радовиш                      Сашко Николов с.р. 

 

Врзоснова на член 22 став 1 т.1 и 4, а согласно 

член 21 став 1 точка 11 и 43 од Статутот на општина 

Радовиш, Советот на општина Радовиш на седница 

одржана на ден 17.03.2014 год., донесе 

 

ОДЛУКА 

За прифаќање на Програмата 

за поставување на урбана опрема на подрачјето 

на општина Радовиш за 2014 година 

 

И. Се прифаќа Програмата за поставување на 

урбана опрема на подрачјето на општина Радовиш за 

2014 година. 

 

ИИ. Оваа Програма влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во <Службен гласник на 

општина Радовиш<. 

 

    Бр. 07-557/1             Совет на општина Радовиш 

 17 Март 2014 г.                        Претседател 

      Радовиш                   Николчо Миовски с.р. 

 

Врз основа на член 80 од Законот за градење 

(„Службен весник на Р.Македонија“, 70/13, 79/13, 

137/13, 163/13, 27/14 и 28/14) и член 62 од Законот за 

локалната самоуправа („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 5/02), Советот на општина Радовиш 

на седница одржана на 17.03.2014 година, донесе 

 

ПРОГРАМА 

за поставување урбана опрема на подрачјето на 

Општина Радовиш за 2014 година 

 

Со оваа Програма се уредуваат видовите на 

урбана опрема, локалитетите на кои се поставува, 

начинот и условите за нејзино поставување, 

дислоцирање и отстранувањето на урбаната опрема на 

подрачјето на Општина Радовиш. 

 

 I. ОПШТИ СТАНДАРДИ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА 

УРБАНА ОПРЕМА 

 

Со поставување на урбана опрема не смее да се 

попречува или отежнува користењето на станбените, 

деловните згради и други објекти, односно нивната 

функција на живеење или работење, да се загрозува 

сигурноста на сообраќајот, да се намалува 

пропишаната слободна проодна површина, да се 

уништува зелена површина, да се намалува естетскиот 

и општиот изглед на околината. 

 

Урбаната опрема, со својот изглед и форма не смее да 

го намали естетскиот и општиот изглед на околината, а 

со вршењето на дејноста не смее да се создава 

нечистотија, недозволена бучава и лоша миризба. 

 

Поставување на урбана опрема се врши на начин што 

истите не смеат на никаков начин да бидат трајно 

прицврстени за подлогата, а нивното  поставување и 

отстранување треба да се одвива на брз и лесен начин 

и без оштетување на подлогата. 

 

Површината што служи за употреба  на урбаната 

опрема мора да се одржува во хигиенски исправна 

состојба. 

 

При поставување на урбана опрема не смеат да се 

поставуваат бариери во просторот кои можат да го 

попречат безбедното движење на пешаците или да го 

оневозможат движењето на лицата со хендикеп. 
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При поставување на урбана опрема не смеат да се 

преземаат градежни зафати, а особено не зафати со кои 

се менуваат материјалот и нивелетата на  целата 

површина што се користи. 

 

Минималната широчина на јавната површина на која 

може да се постави урбана опрема, изнесува 3,2м, а за 

поставување на монтажно-демонтажен или типски 

објект од лесна конструкција истата треба да изнесува 

минимум 4,5 м. 

 

При поставувањето на урбаната опрема мора да се 

запазат следните стандарди: поставувањето на 

урбаната опрема е на минимално растојание од 0,80м. 

од рабникот на коловозот /за кошничка за отпадоци, 

жардињери, рекламни направи и др./ односно 1.5м до 

2,5 м од рабникот на коловозот /за автобуски 

стојалишта, тезги, дрвореди/. 

 

Минимална височина при поставување на чадори за 

сонце изнесува 2.4м, а при поставување на 

настрешници и тенди минималната височина изнесува 

3,2м над слободната проодна површина. 

 

Поставувањето на урбана  опрема пред деловните 

објекти каде што се врши дејност, е дозволено само во 

широчината на деловниот објект кон јавната 

површина, доколку се исполнети условите од оваа 

Програма и условите од други прописи. 

Урбаната опрема што се поставува по повод 

манифестации, презентации, изложби и за вршење на 

угостителска дејност, по завршувањето на 

манифестацијата се отстранува од јавната површина. 

 

При поставување на урбана опрема, сопственикот е 

дожен да обезбеди: 

- соодветни услови и согласности за 

приклучување на инфраструктурни мрежи за 

предвидениот временски период  

       /електронапојување, водоснабдување и 

канализација, мрежа за        

      телефонија, електронски комуникации и сл./ од 

соодветните јавни  

      претпријатија и други правни лица / даватели на 

услугите /  односно од субјектите кои стопанисуваат со 

објектите на       инраструктурата; 

- примена на современи градежни материјали 

кои овозможуваат монтажно демонтажни 

конструктивни елементи, типски елементи, современо 

архитектонско обликување, препознатливост на 

функцијата, репрезентативност на урбана опрема за 

дејностите од кои тоа се очекува, принцип на 

повеќеводни кровови – со ниско слеме, обезбедување 

пристапност за лица со посебни потреби и иналидитет 

и сл. 

- согласност од сопствениците на градежната 

парцела во сопственост кога земјиштето се користи во 

јавна употреба согласно закон. 

 

При поставување на урбана опрема, покрај овие 

услови, мора да се почитуваат специфичните услови на 

локацијата, интензитетот на пешачкото движење и 

видот на дејноста која се врши и слично. 

 

Доколку површината за која се бара поставување на 

урбана опрема е во границите на опфатот на заштитено 

подрачје или објект или за неа е утврден посебен 

режим на користење, потребно е да се прибави 

претходно мислење од органот на државната управа 

надлежен за работите  на заштитата на културно-

историското наследство, односно на природата. 

 

Урбаната опрема се поставува согласно Програмата и 

истите може да бидат со различни димензии зависно 

од дејностите кои се извршуваат во нив. 

 

При поставувањена урбана опрема се користи 

модуларен систем за објекти во кои се извршува иста 

или слична дејност, со можно мултиплицирање на 

модулите за зголемување на вкупната површина на 

урбаната опрема. 

 

Урбаната опрема може да биде само приземна, со 

максимална висина на венец до 3,5м и висина на слеме 

добиена со минимален нагиб зависно од видот на 

употребениот кровен покривач /само како заштита на 

објектот/, со кота на приземја не повисока од 15 см.  

 

ИИ. ВИДОВИ УРБАНА ОПРЕМА И ПОСЕБНИ 

СТАНДАРДИ ЗА НЕЈЗИНО ПОСТАВУВАЊЕ 

 

Тераси, шанкови и натстрешници 

Тераси и шанкови се поставуваат во зависност од 

расположивата јавна површина, при што е неопходно 

исполнување на условот да не се наруши 

урбанистичката концепција на просторот и 

параметрите за непречно безбедно движење од сите 

корисници, согласно  Правилникот за стандарди и 

нормативи за урбанистичко планирање („Службен 

весник на РМ“ бр. 63/12), особено по однос на 

минималните димензии на пешачки површини – 

тротоари, по однос на непречено користење на 

околните објекти и простори за јавна намена, протокот 

на сообраќајот/пешачки движења на лица со хендикеп, 

пристап на амбулантно, противпожарно, полициско и 

комунално возило (возило на јавни служби). 

 

Се забранува покривање на урбаната опрема на 

летната  тераса со најлони или други слични 

материјали. За заштита на елементите на урбаната 

опрема за време на врнежи истата може да се прекрие 

со лесен материјал или елементите да се отстранат од 

јавната површина. При тоа се забранува складирање на 

урбаната опрема покрај излогот и сите видливи страни 

на локалот кон  улица и негово натрупување визуелно 

експонирано. 

 

На површината на која се поставува урбана опрема за 

организација на летни  тераси, дозволено е 

поставување на: лесно подвижни маси, столици, 

натстрешници, чадори, постаменти за  чадори, 

жардињери, ограда и др. не смеат да го преминуваат 

работ на одобрената површина. 
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Исклучително во пешачка зона, на плоштади, кеј и 

други пошироки површини без моторен сообраќај, 

опремата за летна тераса се поставува на начин 

утврден со елаборат. Со елаборат се утврдува 

просторот, видот и изгледот на опремата, бојата, 

димензиите и др. 

 

Јавна површина може да се користи за летна тераса 

(вршење на угостителска дејност) со поставување само 

на опрема за летна тераса, а не и дополнителна опрема 

како фрижедери, витрини и друго. 

 

Минимална ширина на површината потребна за 

поставување на урбана опрема за угостителство за 

поставување на еден ред маси со столови и клупи 

изнесува 1,5м. 

 

Масите и столиците како елементи на летната тераса 

мора да бидат изработени од квалитетни материјали. 

На определени простори: пешачки зони, плоштад и во 

заштитени зони може да биде пропишан видот на 

опремата со посебен елаборат. 

 

Сите направи за заштита од атмосферски влијанија 

(чадори, тенди и настрешници) поставени на една 

тераса треба да бидат усогласени по боја и облик и да 

сочинуваат една естетска целина. 

Чадорите се со минималната слободна височина од 

2,4м. Чадорите за сонце поставени и отворени не смеат 

со ниеден елемент да ја надминуваат линијата на 

одобрениот простор, можат да ја наткрива само 

одобрената површина и не смее да биде  прицврстена 

за подлогата. 

 

Тендите се типски – монтажни елементи со роло 

механизам конзолно поставени на чело на објектот и 

се поставуваат доколку на јавната површина има 

простор за еден ред на маси и столици паралелно со 

ѕидот на објектот без потпирачи на јавната површина. 

 

При поставување на тенди над зона во која се 

организираат летните тераси  минималната слободна  

всочина изнесува 3.2м. 

 

Поставена и монтирана тендата смее да го наткрива 

само одобрениот простор за летна тераса.  

 

Страните на тендата не смеат да се затвораат со најлон 

или било каков друг материјал или фиксна 

конструкција која вертикално ќе се спушта од едната 

страна заради изградба на зимска градина на јавна 

површина. 

 

Настрешница е лесен монтажно -  демонтажен елемент 

кој се поставува на четири или два цтолба кои не смеат 

да бидат прицврстени за јавната површина, со платно и 

со роло механизам. 

 

При поставување на настрешници минималната 

слободна височина изнесува 3,2м. 

 

Страните на настрешницата не смеат да се затвораат со 

најлон или било каков друг материјал или фиксна 

конструкција која вертикално ќе се спушта до 

подлогата. 

 

Оградите и жардињерите поставени на летна тераса не 

смеат: да излегуваат со ниеден елемент надвор од 

дозволениот простор за летна тераса, да бидат фиксно 

прицврстени за подлогата и да имаат висина поголема 

од 0,8м. 

 

Оградите и жардињерите треба да бидат изведени од 

квалитетни материјали со високоестетско ниво. 

 

Во пешачките зони не се поставуваат огради или 

жардињери кон пешачката зона односно истите се 

поставуваа само помеѓу соседни летни тераси. 

 

Летни дискотеки 

При нивно поставување  важат општите и посебните 

стандарди за поставување на урбана опрема: летни 

тераси, покриени и непокриени шанкови и  други 

објекти. 

 

Летни дискотеки се поставуваат со Програма донесена 

на Совет на општина Радовиш. 

 

Покриени и отворени шанкови 

Покриени и отворени шанкови се поставуваат на 

сквер, во парк, на кеј, на реализирана партерна јавна 

површина, покрај водни и рекреативни површини. 

Покриените и отворени шанкови не смеат да се 

прицврстени  за подлогата и мора да имаат приклучок 

на вода, електрична  енергија и канализација. 

 

Составен дел на локацијата на покриени и отворени 

шанкови може да биде и летна тераса. 

 

Информативни паноа 

Информативните паноа служат за јавна намена, за 

инфомрирање на граѓаните (карта на  општина 

Радовиш, возен ред и друго) и огласување за културно-

уметнички, спортски и други манифестации. 

 

Поставувањето на информативните паноа не смее да го 

попречува нормалното одвивање на сообраќајот. 

 

Информативните паноа може да бидат 

слободностоечки, преносливи, прицврстени на објект и 

сл. 

 

Самостоечки рекламни паноа 

Самостоечките рекламни паноа се поставуваат на 

пешачки и зелени површини во профилот на 

сообраќајниците, а во согласност со Законот за 

безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен 

весник на РМ“ бр. 54/07, 86/08, 98/08, 64/09, 161/09, 

36/11, 51/11 и 27/14) и посебен акт на општина 

Радовиш. 

Опрема за забава на деца и детски игралишта 

Опремата за забава на деца може да се постави на 

места каде има доволен простор за тоа (поголеми јавни 
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површини или неизградено земјиште), во близина на 

паркинг простор, а  просторот се дава на краткотрајно 

користење до 30 дена. 

 

Детско игралиште може да се постави  на изградено и 

неизградено градежно земјиште, во склоп на школски 

дворови, со елаборат за поставување на урбана опрема 

погодно за таа намена.  Детско игралиште може да се 

постави  и во уредено зеленило. 

 

Фонтани,  чешми, клупи и корпи за отпадоци   

Фонтани,  чешми, клупи и корпи за отпадоци  со и без 

пепелници се поставуваат на јавни површини, во 

зависност од бројноста и потребите на корисниците. 

 

Клупите и корпите за отпадоци се дел од урбаната 

опрема и се поставуваат на поголема јавна пешачка 

површина, плоштад, поголеми пешачки патеки, на 

автобуски постојки од сите типови и на други локации 

согласно елаборат за поставување на урбана опрема. 

 

Покрај клупите потребно е да има безбеден поплочен 

простор со димензии од 1,0мх1,2м за луѓето со  

хендикеп. 

 

Корпите за отпадоци може да бидат поставени: 

слободностоечки или прикачени за светилки или 

фасади на ојекти. 

 

Паркиралишта за велосипеди 

Типот и локациите се определуваат со елаборат за 

поставување на паркиралишта за велосипеди на 

општина Радовиш. 

 

Жардињери, граничници 

Жардињери со цвеќе и граничници се поставуваат со 

цел визуелно да се ограничи просторот определен за 

урбана опрема од слободната проодна површина или 

да се ограничи просторот меѓу сообраќајница и 

пешачка површина. 

 

Одобрението за овие елементи е со времетраење колку 

и одобрението за поставување на урбана опрема, по 

што овие елементи треба целосно да се отстранат од 

просторот. 

 

Максимална висина на жардињерите и граничниците е 

0,80м. 

 

Тезги 

Тезги се лесно подвижни елементи на урбаната опрема 

кои се поставуваат по повод празници и манифестации 

или на простори определени со посебни елаборати и 

служат за продажба на соодветни производи на 

пригодната намена. 

 

Тезгите треба да се со унифициран изглед и боја, 

соодветни на спецификите на локацијата 

 

Максималната површина на тезгите изнесува 2,0м2 до 

4,0 м2 и се поставуваат и отстрануваат по завршување 

на дејноста. 

Не е дозволено лоцирање на тезги пред влезови на 

јавни, деловни и станбени објекти. 

 

Елементи за изложување на производи 

Елементи за изложување на производи се витрини, 

полици, фрижидери. 

 

Елементи за изложување на производи се поставуваат 

на јавна површина  пред трговски локали, по правило 

во широчината на челото на локалот, без можност за 

нивно поставување во уредена зелена површина.  

 

Елементи за изложување на производи се поставуваат 

покрај ѕидот на локалот.  

 

Над елементите за изложување на производи може да 

се поставуваат тенди за заштита, конзолно на челото 

на објектот без вертикални потпирачи.  

 

Просторот, што се користи за излагање на производи 

не смее да се оградува и затвора на било кој начин. 

(најлони, застакленување и слично) 

 

Корпите за отпадоци може да бидат поставени: 

слободностоечки или прикачени за светилки или 

фасади на објекти.  

 

Идејните решенија на урбана опрема која ќе биде 

поставена треба да бидат во согласност со 

микролокациските услови, со високи естетско-

функционални вредности и вклопеност во пејсажот на 

микролокацијата и подрачјето на општината.  

 

Привремени паркинзи и приодни патеки 

Привремени паркинзи и приодни патеки на изградено 

градежно земјиште се изведуваат со елементи кои 

лесно можат да се отстранат, кои не ја нарушуваат 

животната средина, со можност за поставување на 

ниска ограда (не повисока од 0,80м). 

 

Платформи 

Платформите за спортски, културни, туристички и 

забавни настани (манифестации), како и придружните 

објекти во функција на истите, се со висини и 

површини кои овозможуваат безбедност при нивното 

користење.  

 

Платформите се поставуваат на изградено градежно 

земјиште кое може да прими поголема група на 

граѓани, согласно стандардите на оваа Програма.  

 

Поставувањето и отстранувањето треба да биде 

непосредно пред и по завршувањето на 

манифестацијата, а просторот треба да се уреди во 

првобитна состојба од страна на субјектот кој ја 

поставил платформата.  

 

Монтажно демонтажни типски објекти 

Монтажно-демонтажни објекти од лесна конструкција, 

се објекти со површина до 16,0м2, кои можат да се 

постават на одредени места. Монтажно – демонтажни 

објекти од лесна конструкција се наменети за 
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продажба на весници, билети за јавен превоз, вода и 

безалкохолни пијалоци, сувенири, лотарија, 

кондиторски и слични производи.  

 

Монтажно-демонтажни објекти од лесна конструкција  

можат да се поставуваат и на одредени места при 

одржување на хуманитарни, културни, забавни, 

спортски, изложбени, рекламно-промотивни или 

деловно-информативни и други активности по повод 

празници и манифестации како придружни објекти во 

функција на настаните.  

 Обликовни услови: 

- монтажните објекти со своето обликување 

мора да бидат усогласени со просторот на кој се 

поставуваат, треба да се со унифициран изглед и боја 

кои ќе се определат со проект за поставување на 

урбана опрема. Начинот на покривање треба да биде 

типски без додаток на монтажна тенда. За заштита од 

сонце и дожд на челото на монтажниот објект можно е 

поставување на рол тенда. 

- На монтажниот објект може да се постави 

рекламен натпис со големина не поголема од челото на 

објектот со името на фирмата, која го користи (врши 

дејнсот) без можност за истакнување на други 

рекламни пораки. Рекламниот  натпис да не го 

надминува горниот раб на монтажниот објект поеќе од 

50 см. 

- На надворешниот дел од монтажниот објект 

не се дозволени видливи инсталации или делови на 

уреди за вентилација иклиматизација како и било 

каква опрема надвор од габаритот на објектот. 

 Сообраќајни услови 

- Монтажен објект или групација на монтажни 

објекти мора да биде лоцирана на начин кој нема да го 

попречува слободното движење на пешаци, инвалиди 

и возила. Се поставуваат на оддалеченост од работ на 

коловозот мин. 1,5м. До 2,5м, а од раскрсница мин. 

10,0м од почетокот на радиусот за десно свртување.  

 Технички услови 

- При поставување на монтажниот објект мора 

да се обезбедат санитарно-технички и хигиенски 

услови: проветрување природно или вештачко, 

бучавата која се создава со вршење на дејноста да не ја 

преминува дозволената граница, да се обезбеди 

заштитен отвор со прописно изведен пулт за издавање 

на роба, да се обезбеди приклучок на електрична 

енергија, приклучок на вода и канализација (мијалник-

тоалет). 

 

- Подната, ѕидната и таванската облога како и 

пултот за издавање на роба да се изведат од 

непропусен, неотровен, материјал кој не впива и кој 

лесно се чисти.  

 

Автобуски постојки 

Поставувањето на автобуски постојки да биде во 

согласнсот со Законот за безбедност на сообраќајот на 

патиштата и Законот за јавните патишта, а 

димензионирањето да се врши со мултиплицирање на 

модули со површина од 4,0м2 до 16,0м2 и висина до 

4,0м од ниво на тротоар до врвот на покривачот.  

 

При лоцирање на автобуските постојки потребно е да 

се обезбеди минимум слободен прооден простор пред 

нив од 1,5м. 

 

Објекти за обезбедување  

Површината на објектите за обезбедување да не е 

поголема од 3,0м2. За нив важат стандардите за 

монтажно-демонтажни и типски објекти. 

 

Јавни санитарни јазли 

Поставувањето на јавни санитарни јазли се врши на 

уредени површини, во близина на јавно зеленило, 

паркинг, оддалечени од влезови и излози на објекти. 

Истите не смеат да го попречуваат користењето на 

околните објекти и јавни површини. Може да се 

типски објекти или да се изведени со посебен проект 

соодветен за избраната локација. 

 

Продажба на билети, весници, сувенири, цвеќе и 

сладолед 

Површината на урбаната опрема во која ќе се врши 

продажба на билети, весници, сувенири и сладолед да 

не биде поголема од 4,0м2, а за продажба на цвеќе не 

поголема од 16,0м2.  

 

Телефонски говорници 

Телефонски говорници, поштенски  сандачиња, 

интернет пултови и банкомати можат да бидат 

слободностоечки или прикачени на ѕид и треба да се 

поставуваат на начин да можат да ги користат лица со 

посебни потреби.  

 

Минималниот простор кој што треба да е слободен 

пред апаратите изнесува 1,5мх1,5м, како би се 

овозможило нивно непречено функционирање и 

пристап до нив, а притоа да не се нарушат постојните 

пешачки движења.  

 

ИИ.НАЧИН И УСЛОВИ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ И 

ОДРЖУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА  

Согласно Закон за градење („Службен весник на 

Р.Македонија“, 70/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14 и 

28/14) , урбана опрема се поставува на јавни површини 

кои претставуваат градежно изградено земјиште и 

уредено земјиште без притоа да се наруши основната 

намена на просторот и безбедноста на сообраќајот. 

Потребата за поставување на урбана опрема ја 

утврдува Советот на Општината Радовиш.  

 

Урбаната опрема се поставува по добиено одобрение 

за поставување на урбана опрема кое го издава 

Градоначалникот на Општина Радовиш.  

Точното позиционирање на урбаната опрема, го 

одредува овластен геодет од страна на Општина 

Радовиш.  

Општина Радовиш согласно Законот за градење  води 

регистар на издадени одобренија за поставување и 

отстранување на урбаната опрема, а формата, 

содржината и начинот на водење на регистерот ги 

пропишува министерот кој раководи со органот на 

државната управа надлежен за вршење на работите од 

областа на управувањето со градежното земјиште.  
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Доколку урбаната опрема се поставува за вршење 

дејност на јавна површина пред деловна просторија, 

одобрението за поставување може да се издаде само 

ако за користење на просторот претходно е издадено 

одобрение за вршење дејност, од страна на 

Градоначалникот на општина Радовиш. 

 

Кога просторот пред деловната прсоторија на кој се 

бара да се врши дејност се наоѓа на земјиште во 

сопственост потребно е само одобрение за вршење на 

дејност пред деловна просторија.  

 

Времетраењето на одобрението за поставување на 

урбана опрема може да биде:  

- дневно, за време од 24 часа (манифестации, 

презентации и др.) 

- краткотрајно, за период од 30 дена (манифестации, 

презентации, изложби  и др.) 

- сезонско за период од 3 до 7 месеци (трговија на 

мало и др.), 

- годишно за период  до 1 година (угостителство, 

трговија, градилиште и др.) 

 

За добивање на одобрение за поставување на урбана 

опрема, заинтересираниот субјект поднесува барање 

до Градоначалникот на Општината. 

 

Одобрение за поставување на урбана опрема се добива 

врз основа на поднесено барање (формулар), кое се 

доставува заедно со комплетна документација и тоа: 

 

- За урбана опрема која се поставува за вршење на 

дејност и тоа:  

продажба на билети за јавен превоз, весници, 

сувенири, цвеќиња, сладолед; 

 

1. Одобрение за вршење дејност;  

2. Елаборат за поставување на урбана опрема; 

3. Доказ за регулирано плаќање на комунална такса; 

4. Геодетски елаборат со нумерички податоци. 

 

- За урбана опрема која се поставува за вршење на 

дејност и тоа:  

тераси со или без настрешници, покриени и 

непокриени шанкови: 

 

1. Одобрение за вршење дејност;  

2. Елаборат за поставување на урбана опрема; 

3. Доказ за регулирано плаќање на комунална такса; 

4. Геодетски елаборат со нумерички податоци. 

 

- За поставување на детски игралишта, јавни 

санитарни јазли, дополнителни монтажно-демонтажни 

паркинг простори, рекламни паноа, типски објекти за 

обезбедување кои се во функција на дипломатско 

конзуларните претставништва, на објекти на органите 

на државната управа и на резиденцијалните објекти: 

1. Основен ревидиран проект; 

2. Геодетски елаборат со нумерички податоци; 

 

Клупи, чешми, корпи за отпадоци, телефонски 

говорници,автобуски постојки, платформи за јавни 

манифестации на копно и на водна површина и 

останати видови на урбана опрема која не се однесува 

на вршење на дејност 

 

1. Елаборат за поставување на урбана опрема; 

2. Геодетски елаборат со нумерички податоци. 

 

Постапката по барањето ја спроведува надлежниот 

Сектор за урбанизам и животна средина, комунални 

работи и ЛЕР.  

 

Надлежниот сектор на Општината врши увид на лице 

место и проверка на документацијата која се доставува 

во прилог на барањето, од аспект на усогласеноста со 

одредбите на законите и прописите донесени врз 

основа на закон, општите и посебните стандарди. 

 

III. Извори на финансирање на Програмата 

Програмата за поставување на урбана опрема на 

подрачјето на Општина Радовиш се финансира од 

Буџетот на Општина Радовиш за 2014 година. 

1. Трошоци за поставување, одржување, дислокација и 

отстранување на  урбана опрема.  

Трошоците за поставување, одржување, дислокација и 

отстранување на урбана опрема  паѓаат на товар на 

инвеститорот, физичко или правно лице.  

 

IV. Динамика на реализација на програмата 

Динамиката на реализација на програмата ќе зависи од 

создадените правни и технички услови.  

V. Вршење надзор 

Вршењето надзор над поставувањето, задржувањето, 

дислокацијата и отстранувањето на урбаната опрема е 

во согласност со Законот за градење („Службен весник 

на Р.Македонија“, 70/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14 и 

28/14) 

 

VI. Преодни и завршни одредби 

Реализацијата на Програмата ја врши Градоначалникот 

на Општина Радовиш во соработка со Сектор за 

урбанизам и животна средина, комунални работи и 

ЛЕР.  

 

VII. Оваа Програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во “Службен гласник на 

Општина Радовиш“. 

 

    Бр. 07-554/2             Совет на општина Радовиш 

 17 Март 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 Програмата за измена и дополнување на 

Програмата за урбанистичко планирање за општина 

Радовиш за 2014 година, број 07-2564/2 од 20.12.2013г. 
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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. 07-558/1, што советот на општина 

Радовиш ја донесе на седница одржана на ден 

17.03.2014 год. 

 

    Бр. 08-558/2                       Градоначалник на 

  18 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 17.03.2014 година, донесе 

 

ПРОГРАМА 

ЗА ИЗМЕНА И  ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА 

ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ 

ПЛАНОВИ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА 

РАДОВИШ ЗА 2014 ГОДИНА 

 

1. Во точка 2, се дополнуваат ставките под реден број 8 и 9 од табеларен дел II. Вкупниот износ од табеларниот 
дел II се менува на 1.505.000,00 денари. 

 
2. Во точка 2, табеларен дел III  се бришат  ставките под реден број 4, 5, 6 и 7. Ставките под реден број 15, 16, 17 
и 18 стануваат 4, 5, 6 и 7 соодветно. 
 
3. Се дополнува точка 2 со табеларен дел VII. 
VII. Локална урбанистичка планска документација документација 

 
4. Се дополнува точка 2 со табеларен дел VIII. 
VIII. Општ акт 

5. Се заменува точка 3 од Програмата со точка 6. 
 
6. ФИНАНСИРАЊЕ 
За финансирање на ставките од програмата Ф1, потребните средства ќе се обезбедат од: 

 
7. 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. 07-558/1             Совет на општина Радовиш 

 17 Март 2014 г.                        Претседател 

      Радовиш                   Николчо Миовски с.р. 

 

Реден 
Број 

Детален урбанистички план 
Површина 

(ha) 
Износ денари 

8. Измена и дополнување на ДУП за УБ 20 2,3 34.500,00 
9. Измена и дополнување на ДУП за УБ 18 0,7 10.500,00 

Реден 
Број 

Локална урбанистичка планска документација 
Површина 

(ha) 
Износ денари 

1. ЛУПД за потреби на општина Радовиш   
2. ЛУПД за потреби на останати Инвеститори   

Реден 
Број 

Општ акт 
Површина 

(ha) 
Износ денари 

1. Општ акт за с.Јаргулица 50.0 90.000,00 
2. Општ акт за с.Подареш 60.0 90.000,00 
3. Општ акт за с.Покрајчево 40.0 90.000,00 
4. Општ акт за с.Ињево 85.0 90.000,00 

ВКУПНО: 360.000,00 

Реден 
Број 

Програма Износ денари 

1. Буџет на општина Радовиш за 2014 год.  6.000.000,00 
2. Програма за финансиска подршка на руралниот развој за 2013 год. 2.200.000,00 
3. Програма за финансиска подршка на руралниот развој за 2014 год. 2.875.000,00 

ВКУПНО: 11.075.000,00 
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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 прифаќање на Ситуационо решение 

согласно Основен проект за изградба 

на улица “Дане Трајков” во Радовиш 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

прифаќање на Ситуационо решение согласно Основен 

проект за изградба на улица “Дане Трајков” во 

Радовиш,  бр. 07-559/1, што советот на општина 

Радовиш ја донесе на седница одржана на ден 

17.03.2014 год. 

 

    Бр. 08-559/2                       Градоначалник на 

  18 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), по овластување на Градоначлникот на 

општина Радовиш, Советот на општина Радовиш на  

седница одржана на 17.03.2014 година, донесе 

 

ОДЛУКА 

за усвојување на ситуационо решение согласно 

Основен проект за изградба на улица „Дане Трајков“ 

 

Член 1 

 Се усвојува новопроектирано ситуационо 

решение за улица „Дане Трајков“ согласно Основен 

проект за изградба со технички број 02-570 од 

23.12.2013 год. изработен од страна на ДГ „СИВИЛ 

ИНЖЕНЕРИНГ“ доо од Скопје, за кој е изработен 

Извештај од извршена ревизија на техничка 

документација со техн.бр. 230/9 од страна на ДП 

„ПЕЛА ПРОЕКТ“ дооел од Скопје. 

 

Член 2 

 При измена и дополнување на Детален 

урбанистички план за Урбан блок 25 да се прифати 

новопроектираното ситуационо решение за улица 

„Дане Трајков“ согласно Основниот проект за изградба 

со технички број 02-570 од 23.12.2013 год. изработен 

од страна на ДГ „СИВИЛ ИНЖЕНЕРИНГ“. 

 

Член 3 

 Одлуката влегува во сила наредниот ден од 

објавувањето во „Службен гласник на општина 

Радовиш“. 

 

    Бр. 07-559/1             Совет на општина Радовиш 

 17 Март 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 

правно лице Флорес доо Радовиш за отпочнување на 

постапката за изготвување ЛУПД со намена на 

просторот Г2, Стопански комплекс Раклиш-Ораовица 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

давање согласност на барателот правно лице Флорес 

доо Радовиш за отпочнување на постапката за 

изготвување ЛУПД со намена на просторот Г2, 

Стопански комплекс Раклиш-Ораовица, бр. 07-560/1, 

што советот на општина Радовиш ја донесе на седница 

одржана на ден 17.03.2014 год. 

 

    Бр. 08-560/2                       Градоначалник на 

  18 Март 2014 г.                     Општина Радовиш  

     Радовиш                      Сашко Николов с.р. 

 

Врз основа на член 15-а, член 16 став 4 и член 

17-а став 1 од Законот за просторно и урбанистичко 

планирање пречистен текст (Сл.Весникна РМ 

бр.70/2013, 55/2013 и 163/2013), и чл.50, ст.1 точка 5од 

Законот за локална самоуправа (Сл.весникна РМ 

бр.5/2002) и чл.43, точка 1 и 12  од Статутот на 

општина Радовиш (Сл.гласник бр.5/2002), по однос на 

поднесеното барање, бр.26-527/1 од 11.03.2014 г. од 

правното лице Флорес доо Радовиш. Советот на 

општина Радовиш на седница одржана на ден 

17.03.2014 год. донесе 

 

ОДЛУКА 

за давање согласност на барателот правно лице Флорес 

доо Радовиш за отпочнување на постапката за 

изготвување ЛУПД со намена на просторот Г2, 

Стопански комплекс Раклиш-Ораовица 

 

чл.1 

Со оваа Одлука се дава согласност на 

барателот правното лиуце Флорес доо Радовиш, за 

отпочнување на постапка за изработка на ЛУПД со 

намена на просторот Г2, Стопански комплекс Раклиш-

Ораовица, со површина на опфат од 4,5 ха. 

чл.2 

Трошоците за изработка наа Локалната 

урбанистичка планска документација и Стручната 

комисија формирана од страна на Градоначалникот со 

решение бр. 08-102/1 од 12.07.2013 год. барателот е 

должен на своја сметка да ги надомести. 

чл.3 

          Одлуката влегува во сила наредниот ден од 

објавувањето во Службен гласник на општина 

Радовиш. 

     

Бр. 07-560/1             Совет на општина Радовиш 

 17 Март 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 утврдување на Нацрт-Планот 

за донесување на ДУП за дел од УБ 9-Б 

за град Радовиш 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

утврдување на Нацрт-Планот за донесување на ДУП за 

дел од УБ 9-Б за град Радовиш,  бр. 07-561/1,  што 

советот на општина Радовиш ја донесе на седница 

одржана на ден 17.03.2014 год. 

 

    Бр. 08-561/2                       Градоначалник на 

  18 Март 2014 г.                     Општина Радовиш  

     Радовиш                      Сашко Николов с.р. 

 

Врз основа на член 24 став 2 од Законот за 

просторно и урбанистичко планирање пречистен текст 

(Сл.Весникна РМ бр.70/2013,  55/2013 и 163/2013), 

чл.22, ст.1 од Законот за локална самоуправа 

(Сл.весникна РМ бр.5/2002) и чл.15, ст.1, т.1 и чл.21, 

ст.1 т.7,  од Статутот на општина Радовиш (Сл.гласник 

бр.5/2002). Советот на општина Радовиш на седница 

одржана на ден 17.03.2014 год. донесе 

                                                                                                       

ОДЛУКА 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЦРТ ПЛАНОТ ЗА 

ДОНЕСУВАЊЕ НА ДУП ЗА ДЕЛ ОД УБ 9-Б ЗА 

ГРАД  РАДОВИШ 

 

                                           чл.1 

          Со оваа Одлука Советот на општина Радовиш го 

Утврдува Нацрт планот за Измена и допуна на ДУП за 

дел од УБ 9-Б за град Радовиш  со површина на опфат  

од 7,80 ха. дефиниран со следните граници:  

       - На исток границата започнува  од пресечна точка 

на ул.бр. ,,2,, со ул. ,,Кеј 8-ми Септември,, и се движи 

на југо-исток по осовината на улица ,,Кеј 8-ми 

Септември,, се до КП.бр.4183/1. 

       - На југ границата започнува  од КП бр. 4183/1 и се 

движи на запад по границата на урбан опфат на град 

Радовиш  се до КП бр.4172/1 

       -  На запад границата започнува  од КП бр. 4172/1 

и се движи на север по осовината на ул. бр. ,,1,,  се до 

пресекот на ул.бр. ,,2,, 

       -  На север границата започнува од пресечната 

точка на улица бр. ,,1,, и улица бр. ,,2,, и се движи на 

исток по осовината на улица бр. ,,2,,  се до пресек со 

улица ,,Кеј 8-ми Септември,,   

 

чл.2 

          Нацрт планот на овој ДУП во основа е изработен 

согласно Законот за просторно и урбанистичко 

планирање, прочистен текст (Сл.весник на РМ 

бр.60/2011,  144/2012 и 163/2013). 

 

 

чл.3 

          Констатирано е да на овој Нацрт план има 

извршено Стручна ревизија од овластено правно лице 

,,ТАЈФА АРХИТЕКТИ,, дооел Куманово, со 

Тхе.бр.099/12/13 од декември  2013 година. 

 

чл.4 

          Има Одговор на стручната ревизија од 

изготвувачот ,,Дизајн центар инженеринг,, Трајче 

дооел Кавадарци, на забелешки и сугестиите од 

стручната ревизија на ревидентот, изготвувачот  

одговара позитивно односно ги прифака. 

 

чл.5 

          Од страна на Стручната комисија при  Општина 

Радовиш има изготвено Стручно мислење заверено 

под бр.26-2603/1 од 27.12.2013г. 

 

чл.6 

          Советот на општина Радовиш целосно е 

запознаен со постапката и претрпените измени и 

допуни на овој Нацрт план. 

 

чл.7 

          Одлуката влегува во сила со денот на 

донесувањето а ке се објави во Службен гласник на 

општина Радовиш. 

 

    Бр. 07-561/1             Совет на општина Радовиш 

 17 Март 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 

сопствено учество во проектот  “Изработка на Локална 

Урбанистичка Планска Документација-ЛУПД за 

монтажно училиште во село Покрајчево, 

ЛУПД за Мулти функционално игралиште во село 

Ораовица и ЛУПД за Дом за култура во село Ораовица 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

сопствено учество во проектот  “Изработка на Локална 

Урбанистичка Планска Документација-ЛУПД за 

монтажно училиште во село Покрајчево, ЛУПД за 

Мулти функционално игралиште во село Ораовица и 

ЛУПД за Дом за култура во село Ораовица, бр. 07-

562/1, што советот на општина Радовиш ја донесе на 

седница одржана на ден 17.03.2014 год. 

 

    Бр. 08-562/2                       Градоначалник на 

  18 Март 2014 г.                     Општина Радовиш  

     Радовиш                      Сашко Николов с.р. 

 

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од 

Законот за локална самоуправа („Службен весник на 

РМ“ бр.5/02) и член 21, став 1, точка 43 од Статутот на 

Општина Радовиш („Службен гласник на Општина 
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Радовиш“ бр.5/02), Советот на Општина Радовиш на 

седница одржана на 17.03.2014 година донесе  

 

ОДЛУКА 

За сопствено учество на проект 

 

Член 1 

 Со оваа одлука се утврдува сопственото 

учество во висина од 180.000 денари, односно 50% од 

вкупниот износ на проектот: 

 

„Изработка на Локална Урбанистичка Планска 

Документација-ЛУПД за монтажно училиште во село 

Покрајчево, ЛУПД  за Мулти функционално 

игралиште во село Ораовица и ЛУПД за Дом за 

Култура во село Ораовица“, кој проект општина 

Радовиш ќе го аплицира на повикот за поднесување на 

проекти за развој на селата објавен од страна на 

Бирото за регионален развој на Република Македонија. 

 

Член 2 

 Оваа одлука влегува во сила веднаш по 

објавувањето во „Службен гласник на Општина 

Радовиш “. 

 

    Бр. 07-562/1             Совет на општина Радовиш 

 17 Март 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 

сопствено учество во проектот “Изработка на 

комплетна техничка докумантација за регионален пат 

Р-2431 на планина Плачковица”, 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

сопствено учество во проектот “Изработка на 

комплетна техничка докумантација за регионален пат 

Р-2431 на планина Плачковица”, бр. 07-563/1, што 

советот на општина Радовиш ја донесе на седница 

одржана на ден 17.03.2014 год. 

 

    Бр. 08-563/2                       Градоначалник на 

  18 Март 2014 г.                     Општина Радовиш  

     Радовиш                      Сашко Николов с.р. 

 

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од 

Законот за локална самоуправа („Службен весник на 

РМ“ бр.5/02) и член 21, став 1, точка 43 од Статутот на 

Општина Радовиш („Службен гласник на Општина 

Радовиш“ бр.5/02), Советот на Општина Радовиш на 

седница одржана на 17.03.2014 година,  донесе 

       

ОДЛУКА 

За сопствено учество на проект 

 

 

Член 1 

 Со оваа одлука се утврдува сопственото 

учество во висина од 480.000 денари, односно 20% од 

вкупниот износ на проектот: 

 

„Изработка на комплетна техничка документација за 

регионален пат Р-2431 на планина Плачковица“, кој 

проект општина Радовиш ќе го аплицира на повикот за 

поднесување на предлог-проектит за развој на 

подрачја со специфични развојни потреби објавен од 

страна на Бирото за регионален развој на Република 

Македонија. 

 

Член 2 

 Оваа одлука влегува во сила веднаш по 

објавувањето во „Службен гласник на Општина 

Радовиш “. 

 

    Бр. 07-563/1             Совет на општина Радовиш 

 17 Март 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 

и Акцискиот план за родова рамноправност за 2014-

2015 г. во општина Радовиш 

 

Ги прогласувам и објавувам Одлуката и 

Акцискиот план за  родова рамноправност за 2014-

2015  г. на подрачјето на општина Радовиш број 07-

564/1 и број 07-564/2, што советот на општина 

Радовиш ги донесе на седница одржана на ден  

17.03.2014 год. 

 

    Бр. 08-564/2                       Градоначалник на 

  18 Март 2014 г.                     Општина Радовиш  

     Радовиш                      Сашко Николов с.р. 

 

Врз основа на член 14 ст.6 од Законот за 

еднакви можности на жените и мажите (Сл.весник на 

РМ бр.6/2012), а согласно член 21 став 1 точка 43 од 

Статутот на општина Радовиш,  Советот на општина 

Радовиш на седница одржана на ден 17.03.2014 год., 

донесе 

 

ОДЛУКА 

За прифаќање на Акциониот план 

за родова рамноправност во општина Радовиш 

за 2014-2015 година 

 

I. Се прифаќа Акциониот план за родова 

рамноправност во општина Радовиш за 2014-2015 

година. 

 

II. Оваа  Одлука влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во “Службен гласник на 

општина Радовиш”. 
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    Бр. 07-564/1             Совет на општина Радовиш 

 17 Март 2014 г.                        Претседател 

      Радовиш                   Николчо Миовски с.р. 

 

АКЦИСКИ ПЛАН ЗА РОДОВА 

РАМНОПРАВНОСТ(2014-2015год) 

 

Содржина 

1.Профил на општинаРадовиш........................................2 

2.Вовед...............................................................................4 

3.Приоритетни области на работа, дефинирање на 

цели, активности и механизми за мониторинг и 

евалуација..........................................................................6  

 

1.ПРОФИЛ НА ОПШТИНА РАДОВИШ 

 

             Сместена во југоисточниот дел од републиката 

општина Радовиш го зафака северозападниот дел од 

пространата радовишко - струмичка котлина, односно 

горното сливно подрачје на реката Радовишка. 

Северниот дел припага на планината Плачковица, 

јужниот дел на планината Смрдешник, на северозапад 

се наога ридестиот дел на областа Јуруклук или 

Дамјанско поле, а на југоисток се протега алувијалната 

рамнина на реката Радовишка.  

Општината Радовиш има добри гравитациско-

контактни и функционални врски во правец Северо 

Запад-Југо Исток, односно Штип и Струмица , од кои 

градот Радовиш е оддалечен само 35 односно 30 км. 

Градот Радовиш е сместен во централниот дел на 

општината, на надморска височина од 380 м, и 

претставува општински административе центар со 

добра местоположба за развој на стопанството. 

       Како административен центар ги опслужува и 

жителите на општина Конче бидејќи во градот 

Радовиш се сместени сите државни институции кои 

имаат дејност на регионално ниво. 

 

Површина: 

      Територијата на општина Радовиш со 608 км 

квадратни се вбројува меѓу средно големите општини. 

 

Населени места: 

  Во општина Радовиш има една градска и 20 селски 

населби со вкупен број на жители 28 244. Има само две 

населби со повеќе од 1000 жители: Ињево и Ораовица, 

во останатите населби живеат помеѓу 300 и 1000 

жители. Во пет населби живеат помалку од 50-тина 

жители. 

Населени места:  

Ораовица, Подареш, Јаргулица, Покрајчево, Злеово, 

Војславци, Сулдурци, Калуѓерица, Ињево, Аликоч, 

Коџалија, Бучим, Парналија, Козбунар, Смиланци, 

Штурово, Супурѓе, Калаузлија, Бучим, Тополница 

 

gustina na naselenie 41,5 `iteli na km 2 prosek  79,0 

 aktivno naselenie 22 561 ili 84,69 % 1 334 738 

 priroden prirast Natalitet 14,5%, mortalitet 12,2 , prirast 
6,1% 

107 607 

 migracioni 
karakteristiki  

Doseleni 2001-2005 - 86 `iteli; 
otseleni 2001- 2005 - 108 `iteli; 

- 30 992 

vraboteni 4861 ili 1,1 % od site vraboteni vo RM 460 544 

 stapka na nevrabotenost Okolu 6800 nevraboteni ; 61,3 % se ma`i, 38,1 
% se `eni; ili okolu 2,5 % od site 
nevraboteni vo Republikata 

283 132 

 struktura na vraboteni 
spored dejnost 

Stopanstvo 4011; nestopanstvo 850 ; 

Etni~ka struktura  Makedonci - 82  % 
Turci - 16,2 % 
Albanci -  0,05 % 
Vlasi - 0,08 % 
Romi - 1 % 
Drugi -  0.67 % 

Starosna struktura : Od 0-14 god.- 51,06 % 
Od 15-64 god.- 39,7 % 
Nad 65 god. - 9,24 % 

 

STEPEN NA OBRAZOVANIE : Broj Procent 

Nezavr{eno osnovno obrazovanie  12 907 45.7 % 

Zavr{eno osnovno obrazovanie  7738 27.4 % 

Zavr{eno sredno tehni~ko obrazovanie  2767 9.8 % 

Zavr{eno sredno obrazovanie  3016 11 % 

Seu{te nezavr{eno visoko 
obrazovanie  

195 0,5 % 

Visoko obrazovanie : 1621 5.6% 

Како последица на овие движења во одделни простори 

од регионот доаѓа до големо демографско празнење. За 

сметка на тоа во градот Радовиш се отворија процесите 

на економски, на социјални, на урбанистички, на 

станбени и на инфраструктурни проблеми непосредно 

поврзани со пренаселеноста. Освен овие трајни 
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миграциски движења, во регионот меѓу двете општини 

се присутни интензивни дневни движења на население 

и на работна сила. 

Дневните миграции се движат од селата кон градот и 

се последица од повеќе фактори: концентрацијата на 

стопанските и нестопанските субјекти и ресурси на 

регионот во градот Радовиш, подобрата сообраќајна 

инфраструктура, можноста дневните мигранти по 

работното време да се занимаваат со земјоделството 

како дополнителна активност, можностите за 

школување на децата и др.  

Иселувањето во странство е присутно поради општата 

економска ситуација. 

 

Структура на населението според полот: 

Во половата структура на населението во регионот во 

целина се забележуваат одделни незначителни 

отстапувања во споредба со општата полова структура 

на ниво на Републиката.  

Додека застапеноста на машкото население на 

државно ниво изнесува 50,06 %, во регионот изнесува 

51,3 %. Но, ова отстапување е позначајно во руралните 

и во понеразвиените општини. Оваа нерамнотежа меѓу 

половите е сериозен показател за нарушениот баланс 

на популацијата. 

На ниво на целиот регион се забележува постепен 

процес на стареење на населението: мало опаѓање на 

учеството на младото население до 14 годишна 

возраст, а истовремено и пораст на учеството на 

старото машко население во категоријата над 55 

години. 

 

Здравство 

Во општина Радовиш работи Ј.З.У ,,Здравствен Дом,,-

Радовиш,  

7-амбуланти во населените места под управа на  Ј.З.О 

,,Здравствен Дом,,-Радовиш. 

Во градот работат и 10 Приватни здравствени 

организации од примарната медицинска и 

стоматолошка заштита и 4 приватни гинеколошки 

ординации. 

Една специјалистичка здравствена ординација е од 

областа на ортопедијата. 

Истотака работат и седум приватни аптеки, во две од 

нив граѓаните можат да купуваат лекови од 

позитивната листа. 

 

Социјална заштита 

     Во општина Радовиш постојат  околу 774 

приматели на социјална помош или околу 3% од 

вкупниот број на населението од Радовиш, од кои 124 

се жени, а 650 мажи. Во претходната година има 

пријавено 7 случаи на семејно насилство, од кои 6 се 

жени, а 1 маж. 

 

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 

Организациона структура 

 

Јавни претпријатија во општината 

Ј.П. ,,Плаваја,, 

Ј.П. ,,Македонски Шуми,, 

  подружница ,,Плачковица,,-Радовиш 

Р.О. ,,Мантово,,-Радовиш 

 

 ЗЕМЈОДЕЛИЕ 

Најголем дел од населението во населените места, а и 

во градот се занимаваат со земјоделство од кои како 

култура најзастапен е тутунот.  

 

2.ВОВЕД 

   Комисијата за еднакви можности на жените и 

мажите (КЕМ) е формирана во месец септември 2011 

во општина Радовиш и се обновува после секои 

локални избори. Составена е од 6 члена од кои 3мажи 

и 3жени од сите политички партии кои партиципираат 

во Советот на општината. Со едногласна одлука за 

Претседател на комисијата е избрана жена и како 

координатор е назначена жена која е раководител на 

правниот сектор во општината.  

    При анализите на родовата еднаквост и КЕМ 

дојде до заклучок дека постои фронт за работа со цел 

да се променат некои суштествени прашања во полето 

на родовата рамноправност. Од досегашната проценка 

се утврди дека постои нееднакво учество на мажите и 

жените во телата на власта во некои нивоа и првична 

задача на КЕМ ќе биде да се почитува членот 5,6 и 7 

од Законот за еднакви можности на жените и мажите. 

 КЕМ во периодот 2011-2013 спроведе поголем 

дел од акциите планирани во Акцискиот план 2011-

2013, и затоа во новиот акциски план се предвидени 

нови активности и постои една од претходниот 

акциски план, а тоа е набавка на мамограф - акција 

која поради финансиски причини беше потешко да се 

изведе. 

 Во прилог се претставени акциите кои се 

планирани во периодот 2014-2015. 

  

3.ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ НА РАБОТА, 

ДЕФИНИРАЊЕ НА ЦЕЛИ, АКТИВНОСТИ И 

МЕХАНИЗМИ ЗА МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА 

 

  При разгледување на сите проблеми во 

општината, при анализа на досегашните бројки КЕМ 

заедно со координаторот на КЕМ за приоритет избра 

повеќе области на работа во кои ќе треба да се 

дејствува во периодот од 2014-2015 година.  

 Бидејќи мобингот како појава е се повеќе 

распространета и истиот резултира со негативни 

последици врз психичкото и физичкото здравје на 

вработените, а истражувањата покажуваат дека истите 

сеуште не се доволно запознаени со Законот за 

заштита од мобинг, КЕМ како една од приоритетните 

области во Акцискиот план за 2014-2015 го постави 

како акција токму ,,Превенција и заштита од мобинг,,. 

 

1.Превенција и заштита од мобинг 

   

 Бидејки здравјето на населението за нас е приоритетна 

цел, сметаме дека со решавање на овој проблем ќе 

постигнеме повеќе цели:  

-Намалување на бројот на  лица жртви на мобинг; 

-Превенција и навремено препознавање на мобингот; 

-Давање бесплатна советодавна и правна помош на 

жртвите од мобингот 
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-Заштита на менталното здравје на вработените; 

-Запознавање со Законот за мобинг 

 

    Она што ќе биде наша задача е: 

-Подготвување анонимна анкета за препознавање на 

мобинг и колку е застапен. Анкетата ‘е биде 

спроведена за сите установи во рамките на ЕЛС, 

односно во училиштата и општински установи. Потоа 

‘е се изврши анализа на резултатите од анкетата  

(април-мај 2014);  

-Спроведување на тематски работилници поврзани со 

мобингот и емисија на локалните телевизии(март-

август 2014); 

-Спроведување на јавна дебата- трибина на тема 

,,Мобинг-како да се препознае и колку е застапен кај 

нас?(Претставување резулати од анкета) (јуни 2014;) 

-Изработка на финансиски план за ангажирање 

простот и правно лице за пилот канцеларија (јуни 

2014); 

-Отварање на пилот канцеларија со правно лице за 

советодавна и правна помош за жртвите од мобингот 

(октомври 2014); 

  -Прес конференција за промоција на 

отворената канцеларија и застапеност на веб сајтот на 

општината (октомври-ноември 2014); 

   Клучни актери кои ќе учествуваат во 

решавањето на овој проблем се КЕМ и Македонското 

женско лоби. За спроведување на оваа акција би бил 

потребен буџет од околу 150 000 денари и истите се 

потребни да се планираат во буџетот на општината за 

2014 год, а одговорни за спроведување на овие 

активности ќе бидат КЕМ и македонското Женско 

лоби, бидејќи истата акција е менторирана од нивна 

страна. 

   По извршените активности КЕМ ќе изготви 

Извештај за решавање на проблемот кој ќе треба да 

биде евалуиран од Советот на општина Радовиш, а 

мониторин ќе врши Градоначалникот на општината, 

кој исто така ‘е биде вклучен во решавање на 

проблемот. Овој проблем не влијае на родовата 

рамноправност затоа што во еднаква положба се и 

мажите и женит,е но би извршил влијание врз сите 

работодавци и сите вработени. 

 

Како втор проблем во приоритетната област 

2.Набавка на мамограф за општина Радовиш 

Бидејќи во ЈЗУ Здравствен дом Радовиш нема 

мамограф овие здравствени прегледи се обавуваат во 

соседните општини. Сметаме дека  набавката на овој 

апарат ќе биде од исклучително значење за граѓаниоте 

во општината, посебно за женската популација мајка, 

сопруга, сестра,ќерка кои сега се изложуваат на 

дополнителни трошоци и губење време во чекање за 

закажан термин. Имајќи во предвид дека имаме 

просторни услови, стручен медицински персонал  кој 

може да ја врши оваа работа и согласност од 

здравствениот дом, како и зголемениот број на рак на 

дојка во општината,  неговото рано и навремено 

откривање ќе биде од големо значење за жителите од 

општината.  

КЕМ смета дека со набавката на овој апарат ќе се 

постигнат повеќе цели: 

-Навремено откривање и лечење на рак на дојка; 

-Превенција од заболување на рак на дојка; 

-Зголемен број на работоспособни жени; 

-Подигање на свеста кај жената за редовни  контроли; 

   Она што ќе биде наша задача е: 

-Да се добие информација за цена и технички 

перфоманси на апаратот (производител, фирми, увоз 

итн. април-мај 2014); 

- Аплицирање на ЕЛС за донација на овој апарат преку 

изработка на проект за истиот во соработка со 

одговорните лица во ЈЗУ,,Здравен дом,,Радовиш 

(септември-декември 2014) 

-Разговор со бизнис секторот за помош при набавка на 

овој апарат и големото значење на истиот.(септември-

декември 2014); 

-Сопствено учество на општината со одреден број на 

средства доколку има потреба; (јануари-март 2015); 

-Набавка на мамографот (декември 2015); 

-Информирање на населението за набавениот 

мамограф; 

   Клучни актери кои ќе учествуваат во 

решавањето на овој проблем се:  КЕМ, ЈЗУ,,Здравен 

дом ,,Радовиш, донатори и бизнис секторот во 

Радовиш. Потребно е посета на донатори, правни лица, 

телефонски разговори, добивање понуда од фирми и 

доколку се добие апаратот информирање на 

населението преку локалните медиуми и изготвување 

на флаери. Понатаму доколку успееме да го набавиме 

истиот ќе се организираат и трибини за сите жени и во 

градот и населените места со специјалисти од оваа 

област за запознавање од корисноста од навремено 

откривање и превенција од рак на дојка. Сето ова би 

чинело околу 47.000 денари без набавка на апаратот. 

ЕЛС доколку е во можност да даде свој финансиски 

придонес во набавка на апаратот ќе го утврди со 

посебна одлука. Висината на средствата за набавка не 

е ставен во планот, но ќе се формира откако ќе се 

добијат податоците за цената. Ова ќе влијае на 

родовата рамноправност, бидејќи ќе биде опфатена 

женската популација, но и таа е единствена која 

заболува од оваа болест која е во пораст во последните 

години.  Мониторинг на сето ова ќе изврши 

Градоначалникот и Советот на општина Радовиш. 

Третиот проблем е во приоритетната област: 

3. Спроведување на целодневна/продолжена настава за 

учениците од I,II и III одд. во основното образование. 

 

Вработените родители претежно во урбаните средини 

се судруваат со проблем од чување и грижа за децата 

кои посетуват основно образование. Тоа се ученици од 

најмала возраст, до трето одделение, за кои се јавува 

проблем  кој да ги земе од училиште и чува по 

завршувањето на часовите. 

Овозможувањето на целодневна/продолжена настава 

ќе биде олеснување како за родителите, така и за 

децата, а со тоа ќе се остварат следните цели: 

-Останувањето во училиште пред или после часовите 

во текот на денот овозможува згрижување и чување на 

децата ученици; 

-под стручен надзор од наставник по одделенска 

настава детето може да ги пишува домашните задачи и 

да се спреми за наредниот ден во училиште; 
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-без дополнително оптеретување родителите имаат 

повеќе време да минуваат со децата; 

-ќе се намали работата на училиштата со одделенија со 

помал број на ученици; 

-подобра ангажираност на веќе вработениот наставен 

кадар од одделенска настава; 

-поголема посветеност на родителите во извршување 

на работните задачи на своите работи места; 

 За остварување на овие работни цели 

потребно е: 

 -да се утврди со директорите на ООУ-та дали 

има просторни и наставни услови за спроведување на 

целодневна/продолжена настава;  

(март  2014 год.) 

 -Интерно утврдување на условите за оваа 

настава за секое училиште поединечно и евентуални 

проблеми со кои можат да се соочат;  

(март-април 2014 година) 

 -опремување просторијата за подолг дневен 

престој; (мај-август 2014) 

 -организирање на исхрана двапати во текот на 

денот; ( септември-октомври 2014 година) 

 Сето ова би чинело околу 104.500 денари 

согласно активностите, а мониторинг на сето ова ќе 

изврши Градоначалникот и Советот на општина 

Радовиш. 

 

Четвртиот проблем е во приоритетната област: 

 

   4.Граѓаните во процесот на креирање  на 

урбанистичката политика на  уредување   на локално 

ниво 

Од стариот до современиот свет, градовите сфатени 

како  урбани заедници  секогаш биле  особено 

обележје на општествата  што  ги произвеле, како и 

израз  на суштината  на нивната култура, идеологија и 

активност. Феноменот урбанизација  е неразделен  од 

современиот свет. Градот е центар  и сврзувачко ткиво 

на сите примарни и секунтарни  активности поврзани  

со него, кои во него се разработуваат, преуредуваат  и 

се артикулираат.  Таа функционализација на улогите и 

на потребите  често е поврзана  со потребата  да се 

градат монуметални центри, а со тоа и раѓање на 

вистински град.  Наспроти  разликите  поради  

топографски  и климатски услови, двигател  на 

рзавојот на градот  секогаш е некој монументален 

комплекс  кој често има  статус  на, светиња,  и служи 

како катализатор  на разни активности што се 

случуваат околу него. Околу таа клетка сфатена  како 

центар на верска или политичка моќ, се лоцирани 

јадрата  на оние активности  што го помагаат  развојот 

на обележјата на градот.    Правилниот развој и раст на 

градот, подразбира  правилен  развој на жителите во 

него, здрава животна седина и среќни семејства. 

Градот како одраз на културата на жителите  во него, 

потребно е да биде и нивни белег и печат, затоа 

ѓраганите мора да бидат дел од политиката на 

уредување на градот. Динамичниот живот, работата, 

караиерата, семејството, пријателите, постојанта трка 

за убав живот е одлика на денешниот свет. Трката со 

вемето е онаа што не дели од најубавите нешта во 

животот, а тоа е рекреацијата, мирот и спокојството.  И 

токму  дистрибуцијата, артикулацијата и 

функционализацијата на просторот воведуваат  ред  во 

наслоеното  денешно  општество.  Затоа е потребно 

создавање на повеќе јавни содржини и простори, 

подеднакво важни за сите, со цел зголемување на 

социјализацијата кај луѓето. 

законски акти: 

• Запознавање со Законот за урбанистичко и 

просторно планирање  

• Запознавање со Законот за заштита на 

животната средина  

 

Преку оваа активност ќе се изгради парк  за потребите 

на сите граѓани со фитнес справи, клупи  за одмор, 

играчки за најмалите, сместен во централното подрачје 

на градот.  

 

Она што ќе биде наша задача е: 

1. Подготвување на јавни презентации за 

правилниот развој на градот 

2. Обезбедување на проектна документација  

3. Кординација помеѓу општинската 

администрација за менаџирање на проектната 

документација 

4. Избор на фирма изведувач и презимање на 

градителските активности, со помош на општинската 

администрација 

5. Свеченост по повод новиот објект и 

предавање на трајно користење на граѓаните 

   Клучни актери кои ќе учествуваат во 

решавањето на овој проблем се КЕМ и Македонското 

женско лоби . За спроведување на оваа акција би бил 

потребен буџет од околу 3 500 000,00 денари и истите 

се потребни да се планираат во буџетот на општината 

за 2014 год., а одговорни за спроведување на овие 

активности ќе бидат КЕМ, општинската 

администрација  и македонското Женско лоби, бидејќи 

истата акција е менторирана од нивна страна. 

 

 

 

Активност Кога 

(време) 
Кој (одговорно 
лице) 

Со што (потребни 

ресурси , технички и 
човечки 

Indikatori buxet 

Подготовка на Анонимна Анкета 
за препознавање на  мобинг и 

колку е застапен  (наменет за 
училиштата и општинските 

установи) 

April 
2014 

KEM 
u~ili{ta, 
op{tinski 
ustanovi 

Materijal za anketa , 
vozilo za poseta na 
pravni 
lica,tel.razgovori,K
EM 

Nedovolno 
poznavawe na 
mobingot 
negovite 
vidovi 

 
 
10000 
den 

Organizirawe  Mart- KEM, mentorki, Kancelariski Zgolemen broj   
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edukativni rabotilnic za 
op{tata populacija za 
informirawe za mobingot-
negovo prepoznavawe, vidovi, 
vlijanie i posledici vrz 
`rtvite od mobingot, 
zapoznavawe so zakonskata 
regulativa tribini, za jaknewe 
na samodoverbata kaj 
vrabotenitedebati, lokalni 
emisii, pres konferencii, 
promocija na veb sajt na ELS 
Radovi{) 

dekemvri  
2014 

makedonsko 
`ensko lobi 

material,telefonski 
razgovori, stru~ni 
lica 

na `rtvi na 
mobing  
Nedovolno 
poznavawe na 
mobingot 
negovite 
vidovi 
 

 
40000 

Odr`uvawe sostanoci so 
rakovodnite lica vo ~ili{tata 
i op{tinskite  ustanovi zaradi 
informirawe za akcijata i 
informirawe za prevencija za 
za{tita na nivnite vraboteni 
od mobing i zakonskite 
regulativi za mobingot 

Maj-
septemvri 
2014 

KEM tel.razgovori, poseta  Nedovolno 
poznavawe na 
Zakonot za 
mobing 

 
 
2000 

Otvarawe pilot kancelarija so 
pravno lice za sovetodavna i 
pravna pomo{ za `rtvite od 
mobingot za tri meseci 
 

Oktomvri  
2014 

KEM, Sovet na 
op{tina 
Radovi{ 

Gradona~alnik 

Prostor za 
kancelarija, 
Stru~no lice 

Zgolemen broj 
na `rtvi od 
mobing 
Zakonska 
regulativa 
 za mobing 
Nedovolna 
finansiska 
mo} na `rtvite 
od mobingot  

 
 
 
98000 

Plan za akcija 
Prioritetna oblast: Zdravje 
Tema: @ena i zdravje 
2.Cel: Nabavka na mamograf 
 

Aktivnost Koga (vreme) Koj (odgovorno 
lice) 

SO {to (tehni~ki 
resursi, tehni~ki i 
~ove~ki) 

Indikatori buxet 

Dobivawe 
informacija za 
cena i tehni~ki 
perfomansi na 
aparatot 

April-Maj 
2014 

KEM 
JZU,,Zdarven 
dom,,Radovi{ 
Firmi  
ponuduva~i 

Kancelariski materijal , 
vozilo za poseta na pravni 
lica,tel.razgovori,intern
et 

Razliki vo 
cenite 
iperfomansite 
na aparatot 

 
 
5000den 

Aplikacija na 
ELS so 
JZU,,Zdarven 
Dom ,Radovi{ za 
donacija 

Septemvr-
dekemvri 
2014 

KEM, ELS, 
JZU,,Zdarven 
dom,,Radovi{ 
Gradona~alnik 

Kancelariski 
materijal,telefonski 
razgovori, izrabnotka na 
elaboratot,Internet,  

Broj na donatori  
 
15.000den 

Razgovor so 
biznis sektorot 
vo op{tinata za 
pomo{ na 
re{avawe na 
problemot 

Septemvri-
dekemvri 
2014 

Koordinator na 
KEM, 
KEM,Biznis 
sektor, Gradona~a 
lnik 

Kancelariski material, 
tel.razgovori, poseta  na 
biznis sektor, sobir na 
biznis sektorot 

Broj na lokal 
biznismeni koi 
}e pomognat vo 
re{avawe na 
problemot 

 
 
20.000den. 

Nabavka na 
mamografot i 
informirawe na 
naselenieto za 
istiot 

Do kraj  na 
2015 

KEM, 
Koordinator na 
KEM, Sovet na 
op{tina 
Radovi{, 

Kancelariski materijal, 
vozilo, telefonski 
razgovori, Materijal za 
sednica, lokalni mediumi, 
stru~ni lica od oblasta, 

Eden mamograf 
vo Radovi{, 
zgolemen broj na 
izvr{eni 
pregledi na 

 
 
20.000den 
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Gradona~alnik JZU,,Zdraven 
Dom,,Radovi{ 

dojka, namalen 
broj na zaboleni 
`eni 

 

Plan za akcija 
Prioritetna oblast: Obrazovanie 
Tema: Roditeli  i deca 
3.Cel:  Sproveduvawe na celodnevna/prodol`ena nastava za u~enicite  od I, II i III-to odd. vo osnovnoto 
obrazovanie 

Активност Кога (време) Кој (одговорно 
лице 

Со што (потребни ресурси 
, технички и човечки 

Indikatori buxet 

Sostanok so direktori 
na OOU   koi 
mo`at/imaat uslovi  za 
sproveduvawe na 
celodnevna nast. 

Mart 
 2014 g. 

-Koordinator 
na KEM, 
 
-Direktori  
na osnovni 
u~ili{ta  

Kancelariski materjal,  -Broj  na 
zainteresirani 
osnovni 
u~ili{ta (3) koi 
imaat uslovi i 
mo`at da ja 
sproveduvaat 
celodnevnata 
nastava; 

 
 
500 den. 

Interno utvrduvawe 
na uslovite vo OOU za 
sproveduvawe na 
celodnevna 
nastava 

Mart -
April 
 2014 g. 

-ELS preku 
Koordinator 
na KEM  i  
KEM; 
-Direktori  
na OOU,  
-nastavnici   
-roditeli 
(preku 
odr`uvawe 
roditelski 
sredbi) 

Kancelariski materjal, -
telefonski razgovori,  
-Rabot. sredba vo MON; 
-Poseta na u~ili{te/a 
koe/i  imaat vovedeno 
celodnevna nastava:  

-Preciziran 
vkupen broj 60 
u~enici vo site 
tri OOU  
-60 
zainteresirani 
roditeli;  
-preciziran broj 
na 3 nastavnici 
vo oddelenska 
nastava ; 

 
 
4000 den. 

Prilagoduvawe/ 
opremuvawe na 
prostorii za 
celodnevna nastava 

Maj-avgust 
2014 godina 

-KEM - osnovni u~ili{ta;  
-op{tina Radovi{; 
-donatori; 

-Opremeni  3 
(tri) prostorii 
za celodneven 
prestoj  na deca 
vo tri osnovni 
u~ili{ta 

 
 
 
100.000 den 

-soglasnost za 
organiziranaishrana 
na decata so dva 
obroka dnevno na 
smetka na roditelot 

Septemvri- 
Oktomvri 
2014 g. 

-Direktori na 
OOU 

- -organizirana 
ishrana za  60 
deca vo tri 
osnovni 
u~ili{ta 

Nema  
(soglasno  
~len 64 od 
Zakonot za 
osnovno 
obrazovanie) 

Prenesena aktivnost od prethoden Akcionen plan  za 2010-2011 god. koja ostana nereализирана 

    
      Br. 07-564/2                                                                      Sovet na op{tina Radovi{ 
   Data 17.03. 2014 god.                                                                         Pretsedatel 
           Radovi{                         Nikol~o Miovski s.r.      
        
 

      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 КО Радовиш 

со коа ќе се изврши усогласување на наменитена 

земјиштето и ќе се изврши промена 

на трасите на сообраќајната инфраструктура за 

вклопување на на бесправно изградени објекти во КО 

Радовиш 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

утврдување потреба од измена на урбанистичко 

планска документација за КО Радовиш со коа ќе се 

изврши усогласување на наменитена земјиштето и ќе 
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се изврши промена на трасите на сообраќајната 

инфраструктура за вклопување на бесправно 

изградени објекти во КО Радовиш, бр. 07-565/1, што 

советот на општина Радовиш ја донесе на седница 

одржана на ден 17.03.2014 год. 

 

    Бр. 08-565/2                       Градоначалник на 

  18 Март 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 седница 

одржана на ден 17.03.2014 г., донесе 

 

ОДЛУКА 

за  утврдување потреба од измена на урбанистичко 

планска документација за КО Радовиш со која ќе се 

изврши усогласување на намените на земјиштето и ќе 

се изврши промена на трасите на собракајната 

инфраструктура за вклопување на бесправните објекти 

во КО Радовиш 

 

Член  1 

Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување 

измени и дополнување на урбанистичко планска 

документација за КО Радовиш,  со која ќе се изврши 

промена на трасата на собракајната инфраструктура за 

вклопување на бесправниот објект и тоа: 

 

• Објект изграден на КП бр.668 зграда 1  КО  

Радовиш, по барање бр. УП.1 26-938 од 13.10.2011 г. 

МВ Шаин Маало од Унев Сунај (помошен објект) со 

намена А1, 

• Објект изграден на КП бр.2744/1  КО  

Радовиш, по барање бр. УП.1 26-863 од 11.07.2011 г. 

МВ В.С.Бато од Јасминка Лазарова (помошен објект) 

со намена А1, 

• Објект изграден на КП бр.294 зграда 1 КО 

Радовиш, по барање бр. УП.1 26-508 од 01.06.2011 г.  

МВ Коџа Баир од Илиев Васе (помошен објект) со 

намена А1, 

• Објект изграден на КП бр.570 КО Радовиш, по 

барање бр. УП.1 26-1060 од 29.07.2011 г.  МВ Шаин 

Маале од Демирова Бајие (помошен објект) со намена 

А1, 

• Објект изграден на КП бр.800/2, 802/1, 802/2 

за зграда 1 и 2 КО Радовиш, по барање бр. УП.1 26-

1319 од 11.08.2011 г. МВ Плачковица од Јакимов Тиме 

(помошен објект) со намена А1, 

• Објект изграден на КП бр.207 зграда 2  КО 

Радовиш, по барање бр. УП.1 26-171 од 08.04.2013  г. 

МВ Калаузлиска од Јордов Кољо (помошен објект) со 

намена А1, 

• Објект изграден на КП бр.578 зграда 2 КО 

Радовиш, по барање бр. УП.1 26-933 од 06.02.2012 г. 

МВ Шаин Маало од Алиови Шериф и Раиме (помошен 

објект) со намена А1, 

• Објект изграден на КП бр.108 зграда 1 КО 

Радовиш, по барање бр. УП.1 26-557 од 27.06.2011 г. 

МВ Плачковица од Атанаско Јанев (помошен објект) 

со намена А1, 

   Бесправниот објект во став 1 на овој член е во 

опфатот на ДУП за КО Радовиш. 

 

Член  2 

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во ,,Службен гласник на Општина 

Радовиш,,. 

 

    Бр. 07-565/1             Совет на општина Радовиш 

 17 Март 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 КО Козбунар 

со која ќе се изврши вклопување на бесправно 

изградени објекти 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

потреба од измена на урбанистичко планска 

документација за КО Козбунар со која ќе се изврши 

вклопување на бесправно изградени објекти, бр. 07-

566/1, што советот на општина Радовиш ја донесе на 

седница одржана на ден 17.03.2014 год. 

 

    Бр. 08-566/2                       Градоначалник на 

  18 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 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 17.03.2014 г. , донесе 

 

ОДЛУКА 

за  утврдување потреба од измена на урбанистичко 

планска документација за КО Радовиш со која ќе се 

изврши вклопување на бесправните објекти во КО 

Козбунар 
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Член  1 

Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска документација за 

КО Козбунар, односно може да се издаде 

урбанистичка согласност за бесправно изградените 

објекти на:  

 

1. КП бр.2109 КО Козбунар, МВ Друм, по 

барање бр. УП.1 26-1396, од 11.08.2011, од Јованов 

Станко за намена А1(викендица), кои ќе бидат 

вклопени во Урбанистичко планска документација. 

 

Член  2 

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето ќе 

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

 

    Бр. 07-566/1             Совет на општина Радовиш 

 17 Март 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 со која ќе се 

изврши вклопување на бесправно изградени објекти за 

КО Радовиш 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

утврдување потреба од измена на урбанистичко 

планска документација за КО Радовиш со која ќе се 

изврши вклопување на бесправно изградени објекти во 

КО Козбунар, бр. 07-567/1, што советот на општина 

Радовиш ја донесе на седница одржана на ден 

17.03.2014 год. 

 

    Бр. 08-567/2                       Градоначалник на 

  18 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 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 17.03.2014 г. , донесе 

 

ОДЛУКА 

за  утврдување потреба од измена на урбанистичко 

планска документација со која ќе се изврши 

вклопување на бесправните објекти во КО Радовиш 

 

 

Член  1 

Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на 

урбанистичко планска документација за КО Радовиш, 

односно може да се издаде урбанистичка согласност за 

бесправно изградените објекти на:  

 

1. КП бр.3836/2 КО Радовиш, МВ Кучук ерик, по 

барање бр. УП.1 26-2892, од 09.11.2012, од Слободан 

Филипов, за намена А1(помошен објект);); 

 

2. КП бр.4744 КО Радовиш, М.В. Гладно Поле, 

по барање бр. УП.1 26-1008 од 26.07.2011 година, од 

Арсов Алекса Ванчо, за намена  А1(помошен објект); 

кои ќе бидат вклопени во Урбанистичко планска 

документација. 

 

Член  2 

Одлуката влегува во сила со денот на 

донесувањето ќе се објави во ,,Службен гласник на 

Општина Радовиш,,. 

 

    Бр. 07-567/1             Совет на општина Радовиш 

 17 Март 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 КО Радовиш 

со која ќе се изврши вклопување на бесправно 

изградени објекти 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката 

утврдување потреба од измена на урбанистичко 

планска документација за КО Радовиш со која ќе се 

изврши вклопување на бесправно изградени објекти, 

бр. 07-568/1, што советот на општина Радовиш ја 

донесе на седница одржана на ден 17.03.2014 год. 

 

     Бр. 08-568/2                       Градоначалник на 

  18 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 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 17.03.2014 г. , донесе 
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ОДЛУКА 

за  утврдување потреба од измена на урбанистичко 

планска документација за КО Радовиш со која ќе се 

изврши вклопување на бесправните објекти во КО 

Радовиш 

 

Член  1 

Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска документација за 

КО Радовиш, односно може да се издаде урбанистичка 

согласност за бесправно изградените објекти на:  

 

• Објект изграден на КП бр.191  КО  Радовиш, 

по барање бр. УП.1 26-258 од 02.08.2011 МВ Шаин 

Маале од Тељат Тасимов  со намена А1(објект за 

домување). 

• КП бр.1602 КО Радовиш, МВ Илиница, по 

барање бр. УП.1 26-1778, од 02.04.2013, од Донев 

Илија за намена А1(помошен објект); 

кои ќе бидат вклопени во Урбанистичко планска 

документација. 

 

Член  2 

Одлуката влегува во сила со денот на 

донесувањето ќе се објави во ,,Службен гласник на 

Општина Радовиш,,. 

 

    Бр. 07-568/1             Совет на општина Радовиш 

 17 Март 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 КО Радовиш 

со која ќе се изврши вклопување на бесправно 

изградени објекти 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

утврдување потреба од измена на урбанистичко 

планска документација за КО Радовиш со која ќе се 

изврши вклопување на бесправно изградени објекти, 

бр. 07-569/1, што советот на општина Радовиш ја 

донесе на седница одржана на ден 17.03.2014 год. 

 

     Бр. 08-569/2                       Градоначалник на 

  18 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 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 17.03.2014 г. , донесе 

 

ОДЛУКА 

за  утврдување потреба од измена на урбанистичко 

планска документација за КО Радовиш со која ќе се 

изврши вклопување на бесправните објекти во КО 

Радовиш 

 

Член  1 

Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска документација за 

КО Радовиш, односно може да се издаде урбанистичка 

согласност за бесправно изградените објекти на:  

1. КП бр.3114 зграда 1 и 2 КО Радовиш, по 

барање бр. УП.1 26-853 МВ Демир Капија од 

18.06.2012 година, од Паскоски Алекса за намена 

А1(помошен објект); 

кои ќе бидат вклопени во Урбанистичко планска 

документација. 

 

Член  2 

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето ќе 

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

 

    Бр. 07-569/1             Совет на општина Радовиш 

 17 Март 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 град Радовиш 

со која ќе се изврши усогласување на намените на 

земјиштето за вклопување на бесправните 

објекти во КО Радовиш 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

утврдување потреба од измена на урбанистичко 

планска документација за град Радовиш со која ќе се 

изврши усогласување на намените на земјиштето за 

вклопување на бесправните објекти во КО Радовиш, 

бр. 07-570/1, што советот на општина Радовиш ја 

донесе на седница одржана на ден 17.03.2014 год. 

 

     Бр. 08-570/2                       Градоначалник на 

  18 Март 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 
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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 седница одржана на 

ден 17.03.2014 г.  донесе 

 

ОДЛУКА 

за  утврдување потреба од измена на урбанистичко 

планска документација за град Радовиш со која ќе се 

изврши измена и дополнување на ДУП за вклопување 

на бесправните објекти во КО  Радовиш 

 

Член 1 

Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување измени и дополнување на урбанистичко 

планска документација за град Радовиш, со која ќе се 

изврши измена и дополнување на ДУП, за вклопување 

на бесправниот објект на: 

 

• Објект изграден на КП бр. 993 КО  Радовиш, 

по барање бр. УП.1 26-449 од 28.06.2011 год. МВ Бел 

камен од Цековски Трајче  со намена 

А1(индивидуална куќа). 

 

• Објект изграден на КП бр.462/2 КО  Радовиш, 

по барање бр. УП.1 26-3272 од 17.05.2013 год. МВ 

Коџа Баир од Димитар Анѓелов  со намена 

А1(индивидуална куќа). 

 

 Бесправниот објект во став 1 на овој член е во опфатот 

на ДУП за град Радовиш. 

 

Член  2 

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во ,,Службен гласник на Општина 

Радовиш,,. 

 

    Бр. 07-570/1             Совет на општина Радовиш 

 17 Март 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 град Радовиш 

со која ќе се изврши измена на намените на 

земјиштето за вклопување на бесправните 

објекти во КО Радовиш 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

утврдување потреба од измена на урбанистичко 

планска документација за град Радовиш со која ќе се 

изврши измена на намените на земјиштето за 

вклопување на бесправните објекти во КО Радовиш, 

бр. 07-571/1, што советот на општина Радовиш ја 

донесе на седница одржана на ден 17.03.2014 год. 

 

     Бр. 08-571/2                       Градоначалник на 

  18 Март 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 седница одржана на 

ден 17.03.2014 г.  донесе 

 

ОДЛУКА 

за  утврдување потреба од измена на урбанистичко 

планска документација за град Радовиш со која ќе се 

изврши измена на намените на земјиштето 

за вклопување на бесправните објекти во КО  Радовиш 

 

Член  1 

Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување измени и дополнување на урбанистичко 

планска документација за град Радовиш, со која ќе се 

изврши измена на намените на земјиштето,за 

вклопување на бесправниот објект: 

 

• изграден на КП бр. 3825 КО  Радовиш, по 

барање бр. УП.1 26-1690 од 30.08.2012 година, МВ 

Град од Канлиев Ванчо од намена А1(домување) во 

намена Г2 лесна незагадувачка индустрија. 

 

 Бесправниот објект во став 1 на овој член е во опфатот 

на ДУП за град Радовиш. 

 

Член  2 

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во ,,Службен гласник на Општина 

Радовиш,,. 

 

    Бр. 07-571/1             Совет на општина Радовиш 

 17 Март 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 донесување на  урбанистичко-планска 

документација за вклопување на бесправен објект на 

Александар Трајчев во КО Козбунар 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

донесување на  урбанистичко-планска документација 

за вклопување на бесправен објект на Александар 

Трајчев во КО Козбунар, бр. 07-572/1, што советот на 
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општина Радовиш ја донесе на седница одржана на ден 

17.03.2014 год. 

 

     Бр. 08-572/2                       Градоначалник на 

  18 Март 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 седница одржана на 

ден 17.03.2014 год., донесе 

 

ОДЛУКА 

за донесување на урбанистичко-планска 

документација за вклопување на бесправен објект 

 

Член  1 

 Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко-планска документација 

за КО Козбунар, со која ќе се изврши вклопување на 

бесправниот објект: 

 Објект изграден на КП бр.1678/2, во КО 

Козбунар, по барање бр. УП.1 26-104 од 24.03.2011 

год. на Александар Трајчев. 

 

 Бесправниот објект во став 1 на овој член е 

изграден на простор вон урбан опфат.  

 

Член  2 

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во ,Службен гласник на Општина 

Радовиш“. 

 

    Бр. 07-572/1             Совет на општина Радовиш 

 17 Март 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 донесување на  урбанистичко-планска 

документација за вклопување на бесправен објект на 

Борис Марковски во КО Радовиш 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

донесување на  урбанистичко-планска документација 

за вклопување на бесправен објект на Борис 

Марковски во КО Радовиш, бр. 07-573/1, што советот 

на општина Радовиш ја донесе на седница одржана на 

ден 17.03.2014 год. 

 

     Бр. 08-573/2                       Градоначалник на 

  18 Март 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 седница одржана на 

ден 17.03.2014 год., донесе 

 

ОДЛУКА 

за донесување на урбанистичко-планска 

документација за вклопување на бесправен објект 

 

Член  1 

 Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко-планска документација 

за КО Радовиш вон г.р.,  со која ќе се изврши 

вклопување на бесправниот објект: 

 

Објект изграден на КП бр.219/1 КО Радовиш 

вон г.р., по барање бр. УП.1 26-188 од 07.04.2011 год. 

на Борис Марковски. 

 Бесправниот објект во став 1 на овој член е 

вон урбан опфат за град Радовиш.  

 

Член  2 

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во ,Службен гласник на Општина 

Радовиш“. 

 

    Бр. 07-573/1             Совет на општина Радовиш 

 17 Март 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 донесување на  урбанистичко-планска 

документација за вклопување на бесправен објект на 

Митев Јордан во КО Козбунар 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

донесување на  урбанистичко-планска документација 

за вклопување на бесправен објект на Митев Јордан во 

КО Козбунар, бр. 07-574/1, што советот на општина 

Радовиш ја донесе на седница одржана на ден 

17.03.2014 год. 

 

     Бр. 08-574/2                       Градоначалник на 

  18 Март 2014 г.                     Општина Радовиш  

     Радовиш                      Сашко Николов с.р. 
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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 седница одржана на 

ден 17.03.2014 год., донесе 

 

ОДЛУКА 

за донесување на урбанистичко-планска 

документација за вклопување на бесправен објект 

 

Член  1 

 Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко-планска документација 

за КО Козбунар,  со која ќе се изврши вклопување на 

бесправниот објект: 

 

Објект изграден на КП бр.1835 КО Козбунар, 

по барање бр. УП.1 26-212 и УП.1 26-213 од 13.05.2011 

год. на Митев Јордан. 

 

 Бесправниот објект во став 1 на овој член е 

вон урбан опфат за град Радовиш.  

 

Член  2 

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во ,Службен гласник на Општина 

Радовиш“. 

 

    Бр. 07-574/1             Совет на општина Радовиш 

 17 Март 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 донесување на  урбанистичко-планска 

документација за промена на траса на сообраќајна 

инфраструктура на Ѓорѓи и Славка Томови во КО 

Радовиш 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

донесување на  урбанистичко-планска документација 

за промена на траса на сообраќајна инфраструктура на 

Ѓорѓи и Славка Томови во КО Радовиш,  бр. 07-575/1,  

што советот на општина Радовиш ја донесе на седница 

одржана на ден 17.03.2014 год. 

 

     Бр. 08-575/2                       Градоначалник на 

  18 Март 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 седница одржана на 

ден 17.03.2014 год., донесе 

 

ОДЛУКА 

за донесување на урбанистичко-планска 

документација за промена на траса на сообраќајна 

инфраструктура 

 

Член  1 

 Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко-планска документација 

за КО Радовиш,  со која ќе се изврши промена на 

трасата на собракајната инфраструктура за вклопување 

на бесправниот објект: 

 

Објект изграден на КП бр.729 КО Радовиш, по 

барање бр. УП.1 26-373 од 28.04.2011 година на Ѓорѓи 

и Славка Томови. 

 Бесправниот објект во став 1 на овој член е во 

урбан опфат за град Радовиш.  

 

Член  2 

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во ,Службен гласник на Општина 

Радовиш“. 

 

    Бр. 07-575/1             Совет на општина Радовиш 

 17 Март 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 донесување на  урбанистичко-планска 

документација за вклопување на бесправен објект на 

Стамен Коцев во КО Ораовица 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

донесување на  урбанистичко-планска документација 

за вклопување на бесправен објект на Стамен Коцев во 

КО Ораовица, бр. 07-576/1, што советот на општина 

Радовиш ја донесе на седница одржана на ден 

17.03.2014 год. 

 

     Бр. 08-576/2                       Градоначалник на 

  18 Март 2014 г.                     Општина Радовиш  

     Радовиш                      Сашко Николов с.р. 
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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 седница одржана на 

ден 17.03.2014 год., донесе 

 

ОДЛУКА 

за донесување на урбанистичко-планска 

документација за вклопување на бесправен објект 

 

Член  1 

 Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко-планска документација 

за КО Ораовица вон г.р., со која ќе се изврши 

вклопување на бесправниот објект: 

 

Објект изграден на КП бр.16, во КО Ораовица 

вон г.р., по барање бр. УП.1 26-412 од 08.05.2011 год. 

Стамен Коцев. 

 Бесправниот објект во став 1 на овој член е 

изграден на простор вон урбан опфат.  

 

Член  2 

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во ,Службен гласник на Општина 

Радовиш“. 

 

    Бр. 07-576/1             Совет на општина Радовиш 

 17 Март 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 донесување на  урбанистичко-планска 

документација за вклопување на бесправен објект на 

Анче Соколов во КО Козбунар 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

донесување на  урбанистичко-планска документација 

за вклопување на бесправен објект на Анче Соколов во 

КО Козбунар, бр. 07-577/1, што советот на општина 

Радовиш ја донесе на седница одржана на ден 

17.03.2014 год. 

 

     Бр. 08-577/2                       Градоначалник на 

  18 Март 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 седница одржана на 

ден 17.03.2014 год., донесе 

 

ОДЛУКА 

за донесување на урбанистичко-планска 

документација за вклопување на бесправен објект 

 

Член  1 

 Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко-планска документација 

за КО Козбунар, со која ќе се изврши вклопување на 

бесправниот објект: 

 

Објект изграден на КП бр.1898, КО Козбунар, 

по барање бр. УП.1 26-532 од 25.05.2011 год., Анче 

Соколов 

 Бесправниот објект во став 1 на овој член е 

вон урбан опфат за град Радовиш.  

 

Член  2 

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во ,Службен гласник на Општина 

Радовиш“. 

 

    Бр. 07-577/1             Совет на општина Радовиш 

 17 Март 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 донесување на  урбанистичко-планска 

документација за промена на траса на сообраќајна 

инфраструктура на Витан Манев 

во КО Радовиш 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

донесување на  урбанистичко-планска документација 

за промена на траса на сообраќајна инфраструктура на 

Витан  Манев во КО Радовиш, бр. 07-578/1, што 

советот на општина Радовиш ја донесе на седница 

одржана на ден 17.03.2014 год. 

 

     Бр. 08-578/2                       Градоначалник на 

  18 Март 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 
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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 седница одржана на 

ден 17.03.2014 год., донесе 

 

ОДЛУКА 

за донесување на урбанистичко-планска 

документација за промена на траса на сообраќајна 

инфраструктура 

 

Член  1 

 Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко-планска документација 

за КО Радовиш, со која ќе се изврши промена на 

трасата на сообраќајната инфраструктура за 

вклопување на бесправниот објект: 

 

Објект изграден на КП бр.833/1 и КП бр.833/2, 

во КО Радовиш, по барање бр. УП.1 26-578 од 

30.05.2011 год. на Витан Манев. 

 Бесправниот објект во став 1 на овој член е 

изграден на простор вон урбан опфат.  

 

Член  2 

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во ,Службен гласник на Општина 

Радовиш“. 

 

    Бр. 07-578/1             Совет на општина Радовиш 

 17 Март 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 донесување на  урбанистичко-планска 

документација за промена на траса на сообраќајна 

инфраструктура на Илиев Тони во КО Радовиш 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

донесување на  урбанистичко-планска документација 

за промена на траса на сообраќајна инфраструктура на 

Илиев Тони во КО Радовиш, бр. 07-579/1, што советот 

на општина Радовиш ја донесе на седница одржана на 

ден 17.03.2014 год. 

 

     Бр. 08-579/2                       Градоначалник на 

  18 Март 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 седница одржана на 

ден 17.03.2014 год., донесе  

 

ОДЛУКА 

за донесување на урбанистичко-планска 

документација за промена на траса на сообраќајна 

инфраструктура 

 

Член  1 

 Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко-планска документација 

за КО Радовиш, со која ќе се изврши промена на 

трасата на сообраќајната инфраструктура за 

вклопување на бесправниот објект: 

 Објект изграден на КП бр.219/1, во КО 

Радовиш, по барање бр. УП.1 26-643 од 20.07.2011 год. 

на Илиев Тони. 

 Бесправниот објект во став 1 на овој член е 

изграден на простор вон урбан опфат.  

 

Член  2 

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во ,Службен гласник на Општина 

Радовиш“. 

 

    Бр. 07-554/1             Совет на општина Радовиш 

 17 Март 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 донесување на  урбанистичко-планска 

документација за вклопување на бесправен објект на 

АГРО-ЛОЗА дооел во КО Ињево 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

донесување на  урбанистичко-планска документација 

за вклопување на бесправен објект на АГРО-ЛОЗА 

дооел во КО Ињево, бр. 07-580/1, што советот на 

општина Радовиш ја донесе на седница одржана на ден 

17.03.2014 год. 

   

   Бр. 08-580/2                       Градоначалник на 

  18 Март 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 
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чл.21.ст1 т. 43 од Статутот на Општина Радовиш, 

Советот на општина Радовиш на седница одржана на 

ден 17.03.2014 год., донесе  

 

ОДЛУКА 

за донесување на урбанистичко-планска 

документација за вклопување на бесправен објект 

 

Член  1 

 Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко-планска документација 

за КО Ињево, со која ќе се изврши вклопување на 

бесправниот објект: 

Објект изграден на КП бр. 8/1, КО Ињево, по 

барање бр. УП.1 26-648, од 08.06.2011 год. на АГРО-

ЛОЗА дооел. 

 Бесправниот објект во став 1 на овој член е 

изграден на простор вон урбан опфат.  

 

Член  2 

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во ,Службен гласник на Општина 

Радовиш“. 

 

    Бр. 07-580/1             Совет на општина Радовиш 

 17 Март 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 донесување на  урбанистичко-планска 

документација за вклопување на бесправен објект на 

Стефанов Коце во КО Козбунар 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

донесување на  урбанистичко-планска документација 

за вклопување на бесправен објект на Стефанов Коце 

во КО Козбунар, бр. 07-581/1, што советот на општина 

Радовиш ја донесе на седница одржана на ден 

17.03.2014 год. 

 

     Бр. 08-581/2                       Градоначалник на 

  18 Март 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 седница одржана на 

ден 17.03.2014 год., донесе 

 

ОДЛУКА 

за донесување на урбанистичко-планска 

документација за вклопување на бесправен објект 

 

Член  1 

 Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко-планска документација 

за КО Козбунар, со која ќе се изврши вклопување на 

бесправниот објект: 

 Објект изграден на КП бр.1693, во КО 

Козбунар, по барање бр. УП.1 26-654 од 18.11.2011 

год. на Стефанов Коце. 

 Бесправниот објект во став 1 на овој член е 

изграден на простор вон урбан опфат.  

 

Член  2 

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во ,Службен гласник на Општина 

Радовиш“. 

 

    Бр. 07-581/1             Совет на општина Радовиш 

 17 Март 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 донесување на  урбанистичко-планска 

документација за вклопување на бесправен објект на 

Златко Милчевски во КО Радовиш 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

донесување на  урбанистичко-планска документација 

за вклопување на бесправен објект на Златко  

Милчевски во КО Радовиш, бр. 07-582/1, што советот 

на општина Радовиш ја донесе на седница одржана на 

ден 17.03.2014 год. 

 

     Бр. 08-582/2                       Градоначалник на 

  18 Март 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 седница одржана на 

ден 17.03.2014 год., донесе 

 

ОДЛУКА 

за донесување на урбанистичко-планска 

документација за вклопување на бесправни објекти 
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Член  1 

 Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко-планска документација 

за КО Радовиш вон г.р.,  со која ќе се изврши 

вклопување на бесправниот објект: 

 Објект изграден на КП бр.4301/1 КО Радовиш 

вон г.р., по барање бр. УП.1 26-697 од 07.06.2011 год. 

на Златко Милчевски. 

 Бесправниот објект во став 1 на овој член е 

надвор од урбан опфатот за град Радовиш.  

 

Член  2 

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во ,Службен гласник на Општина 

Радовиш,“. 

 

    Бр. 07-582/1             Совет на општина Радовиш 

 17 Март 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 донесување на  урбанистичко-планска 

документација за вклопување на бесправен објект на 

Ѓорѓи Чифлиганец во КО Козбунар 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

донесување на  урбанистичко-планска документација 

за вклопување на бесправен објект на Ѓорѓи 

Чифлиганец во КО Козбунар бр. 07-583/1, што советот 

на општина Радовиш ја донесе на седница одржана на 

ден 17.03.2014 год. 

 

         Бр. 08-583/2                       Градоначалник на 

     18 Март 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 седница одржана на 

ден 17.03.2014 год., донесе 

 

ОДЛУКА 

за донесување на урбанистичко-планска 

документација за вклопување на бесправен објект 

 

Член  1 

 Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко-планска документација 

за КО Козбунар, со која ќе се изврши вклопување на 

бесправниот објект: 

Објект изграден на КП бр.1894/1, во КО 

Козбунар, по барање бр. УП.1 26-839 од 06.07.2011 

год. на Ѓорѓи Чифлиганец. 

 Бесправниот објект во став 1 на овој член е 

изграден на простор вон урбан опфат.  

 

Член  2 

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во ,Службен гласник на Општина 

Радовиш“. 

 

    Бр. 07-583/1             Совет на општина Радовиш 

 17 Март 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 донесување на  урбанистичко-планска 

документација за вклопување на бесправен објект на 

Ристо Карталов во КО Козбунар 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

донесување на  урбанистичко-планска документација 

за вклопување на бесправен објект на Ристо Карталов 

во КО Козбунар, бр. 07-584/1, што советот на општина 

Радовиш ја донесе на седница одржана на ден 

17.03.2014 год. 

 

         Бр. 08-584/2                       Градоначалник на 

     18 Март 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 седница одржана на 

ден 17.03.2014 год., донесе 

 

ОДЛУКА 

за донесување на урбанистичко-планска 

документација за вклопување на бесправен објект 

 

Член  1 

 Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко-планска документација 

за КО Козбунар, со која ќе се изврши вклопување на 

бесправниот објект: 
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Објект изграден на КП бр.1850/2, во КО 

Козбунар, по барање бр. УП.1 26-927 од 19.07.2011 

год. на Ристо Карталов. 

 Бесправниот објект во став 1 на овој член е 

изграден на простор вон урбан опфат.  

 

Член  2 

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во ,Службен гласник на Општина 

Радовиш“. 

 

    Бр. 07-584/1             Совет на општина Радовиш 

 17 Март 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 донесување на  урбанистичко-планска 

документација за проширување на плански опфат и 

вклопување на бесправен објект на Благој Јашков  во 

КО Радовиш 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

донесување на  урбанистичко-планска документација 

за вклопување на бесправен објект на Благој Јашков во 

КО Радовиш, бр. 07-585/1, што советот на општина 

Радовиш ја донесе на седница одржана на ден 

17.03.2014 год. 

 

         Бр. 08-585/2                       Градоначалник на 

     18 Март 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 седница одржана на 

ден 17.03.2014 год., донесе 

 

ОДЛУКА 

за донесување на урбанистичко-планска 

документација за проширување на плански опфат и 

вклопување на бесправен објект 

 

Член  1 

 Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко-планска документација 

за КО Радовиш вон г.р., со која ќе се изврши 

проширување на плански опфат за вклопување на 

бесправниот објект: 

Објект изграден на КП бр.3264/2, во КО 

Радовиш вон г.р., по барање бр. УП.1 26-1019 од 

26.07.2011 год. на Благој Јашков. 

 Бесправниот објект во став 1 на овој член е 

изграден на простор вон урбан опфат.  

 

Член  2 

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во ,Службен гласник на Општина 

Радовиш“. 

 

    Бр. 07-585/1             Совет на општина Радовиш 

 17 Март 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 донесување на  урбанистичко-планска 

документација за вклопување на бесправен објект на 

Фазли Зуберов во КО Али Коч 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

донесување на  урбанистичко-планска документација 

за вклопување на бесправен објект на Фазли Зуберов 

во КО Али Коч, бр. 07-586/1, што советот на општина 

Радовиш ја донесе на седница одржана на ден 

17.03.2014 год. 

 

         Бр. 08-586/2                       Градоначалник на 

     18 Март 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 седница одржана на 

ден 17.03.2014 год., донесе 

 

ОДЛУКА 

за донесување на урбанистичко-планска 

документација за вклопување на бесправен објект 

 

Член  1 

 Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко-планска документација 

за КО Аликоч, со која ќе се изврши вклопување на 

бесправниот објект: 

Објект изграден на КП бр.1006, во КО Аликоч, 

по барање бр. УП.1 26-1248 од 09.08.2011 год. на 

Фазли Зуберов. 
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 Бесправниот објект во став 1 на овој член е 

изграден на простор вон урбан опфат.  

 

Член  2 

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во ,Службен гласник на Општина 

Радовиш“. 

 

    Бр. 07-586/1             Совет на општина Радовиш 

 17 Март 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 донесување на  урбанистичко-планска 

документација за промена на траса на сообраќајна 

инфраструктура на Биртан Агушев 

во КО Радовиш 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

донесување на  урбанистичко-планска документација 

за промена на траса на сообраќајна инфраструктура на 

Биртан Агушев во КО Радовиш, бр. 07-587/1, што 

советот на општина Радовиш ја донесе на седница 

одржана на ден 17.03.2014 год. 

 

         Бр. 08-587/2                       Градоначалник на 

     18 Март 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 седница одржана на 

ден 17.03.2014 год., донесе 

 

ОДЛУКА 

за донесување на урбанистичко-планска 

документација за промена на траса на сообраќајна 

инфраструктура 

 

Член  1 

 Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко-планска документација 

за КО Радовиш, со која ќе се изврши промена на 

трасата на сообраќајната инфраструктура за 

вклопување на бесправниот објект: 

 Објект изграден на КП бр.722, во КО 

Радовиш, по барање бр. УП.1 26-1278 од 09.08.2011 

год. на Биртан Агушев. 

 Бесправниот објект во став 1 на овој член е во 

урбан опфат за град Радовиш.  

 

Член  2 

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во ,Службен гласник на Општина 

Радовиш“. 

 

    Бр. 07-587/1             Совет на општина Радовиш 

 17 Март 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 донесување на  урбанистичко-планска 

документација за промена на траса на сообраќајна 

инфраструктура на  Џеват Ибраимов 

во КО Радовиш 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

донесување на  урбанистичко-планска документација 

за промена на траса на сообраќајна инфраструктура на 

Џеват Ибраимов во КО Радовиш, бр. 07-588/1, што 

советот на општина Радовиш ја донесе на седница 

одржана на ден 17.03.2014 год. 

 

         Бр. 08-588/2                       Градоначалник на 

     18 Март 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 седница одржана на 

ден 17.03.2014 год., донесе 

 

ОДЛУКА 

за донесување на урбанистичко-планска 

документација за промена на траса на сообраќајна 

инфраструктура 

 

Член  1 

 Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко-планска документација 

за КО Радовиш, со која ќе се изврши промена на 

трасата на сообраќајната инфраструктура за 

вклопување на бесправниот објект: 

 Објект изграден на КП бр.334, во КО 

Радовиш, по барање бр. УП.1 26-1335 од 11.08.2011 

год. на Џеват Ибраимов. 
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 Бесправниот објект во став 1 на овој член е 

изграден на простор вон урбан опфат.  

 

Член  2 

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во ,Службен гласник на Општина 

Радовиш“. 

 

    Бр. 07-588/1             Совет на општина Радовиш 

 17 Март 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 донесување на  урбанистичко-планска 

документација за промена на траса на сообраќајна 

инфраструктура на Џелал Ибраимов 

во КО Радовиш 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

донесување на  урбанистичко-планска документација 

за промена на траса на сообраќајна инфраструктура на 

Џелал Ибраимов во КО Радовиш, бр. 07-589/1, што 

советот на општина Радовиш ја донесе на седница 

одржана на ден 17.03.2014 год. 

 

         Бр. 08-589/2                       Градоначалник на 

     18 Март 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 седница одржана на 

ден 17.03.2014 год., донесе 

 

ОДЛУКА 

за донесување на урбанистичко-планска 

документација за промена на траса на сообраќајна 

инфраструктура 

 

Член  1 

 Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко-планска документација 

за КО Радовиш, со која ќе се изврши промена на 

трасата на сообраќајната инфраструктура за 

вклопување на бесправниот објект: 

 Објект изграден на КП бр.689, во КО 

Радовиш, по барање бр. УП.1 26-1368 од 11.08.2011 

год. на Џелал Ибраимов. 

 Бесправниот објект во став 1 на овој член е 

изграден на простор вон урбан опфат.  

 

Член  2 

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во ,Службен гласник на Општина 

Радовиш“. 

 

    Бр. 07-589/1             Совет на општина Радовиш 

 17 Март 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 донесување на  урбанистичко-планска 

документација за проширување  на плански опфат и 

вклопување на бесправен објект 

на Јордан Трајчев во КО Радовиш 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

донесување на  урбанистичко-планска документација 

за проширување на плански опфат и вклопување на 

бесправен објект на Јордан Трајчев во КО Радовиш, 

бр. 07-590/1,  што советот на општина Радовиш ја 

донесе на седница одржана на ден 17.03.2014 год. 

 

         Бр. 08-590/2                       Градоначалник на 

     18 Март 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 седница одржана на 

ден 17.03.2014 год., донесе 

 

ОДЛУКА 

за донесување на урбанистичко-планска 

документација за проширување на плански опфат и 

вклопување на бесправни објекти 

 

Член  1 

 Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко-планска документација 

за КО Радовиш вон г.р.,  со која ќе се изврши 

проширување на плански опфат за вклопување на 

бесправниот објекти: 

 Објект изграден на КП бр.490/1 КО Радовиш 

вон г.р., по барање бр. УП.1 26-1373 од 11.08.2011 год. 

на Јордан Трајчев. 
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 Бесправниот објект во став 1 на овој член е 

надвор од урбан опфатот за град Радовиш.  

 

Член  2 

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во ,Службен гласник на Општина 

Радовиш,,. 

 

    Бр. 07-590/1             Совет на општина Радовиш 

 17 Март 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 донесување на  урбанистичко-планска 

документација за промена на траса на сообраќајна 

инфраструктура на Булент Еминов 

во КО Радовиш 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

донесување на  урбанистичко-планска документација 

за промена на траса на сообраќајна инфраструктура на 

Булент Еминов во КО Радовиш, бр. 07-591/1, што 

советот на општина Радовиш ја донесе на седница 

одржана на ден 17.03.2014 год. 

 

         Бр. 08-591/2                       Градоначалник на 

     18 Март 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 седница одржана на 

ден 17.03.2014 год., донесе 

 

ОДЛУКА 

за донесување на урбанистичко-планска 

документација за промена на траса на сообраќајна 

инфраструктура 

 

Член  1 

 Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко-планска документација 

за КО Радовиш, со која ќе се изврши промена на 

трасата на сообраќајната инфраструктура за 

вклопување на бесправниот објект: 

 Објект изграден на КП бр.2097, во КО 

Радовиш, по барање бр. УП.1 26-1380 од 11.08.2011 

год. на Булент Еминов. 

 Бесправниот објект во став 1 на овој член е 

изграден на простор вон урбан опфат.  

 

Член  2 

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во ,Службен гласник на Општина 

Радовиш“. 

 

    Бр. 07-591/1             Совет на општина Радовиш 

 17 Март 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 донесување на  урбанистичко-планска 

документација за проширување  на плански опфат и 

вклопување на бесправен објект 

на Методи Кафеџиев во КО Радовиш 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

донесување на  урбанистичко-планска документација 

за проширување  на плански опфат и вклопување на 

бесправен објект на Методи Кафеџиев во КО Радовиш, 

бр. 07-592/1, што советот на општина Радовиш ја 

донесе на седница одржана на ден 17.03.2014 год. 

 

        Бр. 08-592/2                       Градоначалник на 

     18 Март 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 седница одржана на 

ден 17.03.2014 год., донесе 

 

ОДЛУКА 

за донесување на урбанистичко-планска 

документација за проширување на плански опфат и 

вклопување на бесправни објекти 

 

Член  1 

 Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко-планска документација 

за КО Радовиш вон г.р.,  со која ќе се изврши 

проширување на плански опфат за вклопување на 

бесправниот објекти: 

 Објект изграден на КП бр.434/1 КО Радовиш 

вон г.р., по барање бр. УП.1 26-1625 од 17.08.2011 год. 

на Методи Кафеџиев. 
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 Бесправниот објект во став 1 на овој член е 

надвор од урбан опфатот за град Радовиш.  

 

Член  2 

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во ,Службен гласник на Општина 

Радовиш,,. 

 

    Бр. 07-592/1             Совет на општина Радовиш 

 17 Март 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 донесување на  урбанистичко-планска 

документација за промена на трасата на сообраќајна 

инфраструктура на Стојко Донев 

во КО Радовиш 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

донесување на  урбанистичко-планска документација 

за промена на трасата на сообраќајна инфраструктура 

на Стојко Донев во КО Радовиш, бр. 07-593/1, што 

советот на општина Радовиш ја донесе на седница 

одржана на ден 17.03.2014 год. 

 

       Бр. 08-593/2                       Градоначалник на 

     18 Март 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 седница одржана на 

ден 17.03.2014 год., донесе 

 

ОДЛУКА 

за донесување на урбанистичко-планска 

документација за промена на траса на сообраќајна 

инфраструктура 

 

Член  1 

 Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко-планска документација 

за КО Радовиш, со која ќе се изврши промена на 

трасата на сообраќајната инфраструктура за 

вклопување на бесправниот објект: 

 Објект изграден на КП бр.1214/1 и КП 

бр.1214/2, во КО Радовиш, по барање бр. УП.1 26-2069 

од 23.08.2011 год. на Стојко Донев. 

 Бесправниот објект во став 1 на овој член е 

изграден на простор вон урбан опфат.  

 

Член  2 

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во ,Службен гласник на Општина 

Радовиш“. 

 

    Бр. 07-593/1             Совет на општина Радовиш 

 17 Март 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 донесување на  урбанистичко-планска 

документација за вклопување на бесправен објект на 

Зоран Кукутанов во КО Козбунар 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

донесување на  урбанистичко-планска документација 

за вклопување на бесправен објект на Зоран Кукутанов 

во КО Козбунар бр. 07-594/1, што советот на општина 

Радовиш ја донесе на седница одржана на ден 

17.03.2014 год. 

 

       Бр. 08-594/2                       Градоначалник на 

     18 Март 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 седница одржана на 

ден 17.03.2014 год., донесе 

 

ОДЛУКА 

за донесување на урбанистичко-планска 

документација за вклопување на бесправен објект 

 

Член  1 

 Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко-планска документација 

за КО Козбунар,  со која ќе се изврши вклопување на 

бесправниот објект: 

 Објект изграден на КП бр.1908/1 КО 

Козбунар, по барање бр. УП.1 26-2137 од 24.08.2011 

год.на Зоран Кукутанов. 

 Бесправниот објект во став 1 на овој член е 

надвор од урбан опфатот за град Радовиш.  
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Член  2 

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во ,Службен гласник на Општина 

Радовиш“. 

 

    Бр. 07-594/1             Совет на општина Радовиш 

 17 Март 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 донесување на  урбанистичко-планска 

документација за промена на траса на сообраќајна 

инфраструктура на Божица Младеновска во КО 

Радовиш 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

донесување на  урбанистичко-планска документација 

за промена на траса на сообраќајна инфраструктура на 

Божица Младеновска во КО Радовиш, бр. 07-595/1,  

што советот на општина Радовиш ја донесе на седница 

одржана на ден 17.03.2014 год. 

 

        Бр. 08-595/2                       Градоначалник на 

     18 Март 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 седница одржана на 

ден 17.03.2014 год., донесе 

 

ОДЛУКА 

за донесување на урбанистичко-планска 

документација за промена на траса на сообраќајна 

инфраструктура 

 

Член  1 

 Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко-планска документација 

за КО Радовиш,  со која ќе се изврши промена на 

трасата на собракајната инфраструктура за вклопување 

на бесправниот објект: 

 Објект изграден на КП бр.1394 и КП бр.1399 

КО Радовиш, по барање бр. УП.1 26-2228 од 

24.08.2011 год. на Божица Младеновска. 

 Бесправниот објект во став 1 на овој член е во 

урбан опфатот за град Радовиш.  

 

 

Член  2 

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во ,Службен гласник на Општина 

Радовиш“. 

 

    Бр. 07-595/1             Совет на општина Радовиш 

 17 Март 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 донесување на  урбанистичко-планска 

документација за вклопување на бесправен објект на 

Александар Долдуров во КО Радовиш 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

донесување на  урбанистичко-планска документација 

за вклопување на бесправен објект на Александар 

Долдуров во КО Радовиш, бр. 07-596/1, што советот на 

општина Радовиш ја донесе на седница одржана на ден 

17.03.2014 год. 

 

       Бр. 08-596/2                       Градоначалник на 

     18 Март 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 седница одржана на 

ден 17.03.2014 год., донесе 

 

ОДЛУКА 

за донесување на урбанистичко-планска  

документација за вклопување на бесправен објект 

 

Член  1 

 Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко-планска документација 

за КО Радовиш вон г.р., со која ќе се изврши 

вклопување на бесправниот објект: 

 Објект изграден на КП бр.3819, во КО 

Радовиш вон г.р., по барање бр. УП.1 26-2271 од 

25.08.2011 год. на Александар Долдуров. 

 Бесправниот објект во став 1 на овој член е 

изграден на простор вон урбан опфат.  

 

Член  2 

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во ,Службен гласник на Општина 

Радовиш“. 
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    Бр. 07-596/1             Совет на општина Радовиш 

 17 Март 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 донесување на  урбанистичко-планска 

документација за вклопување на бесправен објект на 

Кемал Асанов во КО Тополница 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

донесување на  урбанистичко-планска документација 

за вклопување на бесправен објект на Кемал Асанов во 

КО Тополница, бр. 07-597/1, што советот на општина 

Радовиш ја донесе на седница одржана на ден 

17.03.2014 год. 

 

        Бр. 08-597/2                       Градоначалник на 

     18 Март 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 седница одржана на 

ден 17.03.2014 год., донесе 

 

ОДЛУКА 

за донесување на урбанистичко-планска 

документација за вклопување на бесправен објект 

 

Член  1 

 Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко-планска документација 

за КО Тополница,  со која ќе се изврши вклопување на 

бесправниот објект: 

Објект изграден на КП бр.2150/1 и КП 

бр.1151/1 во КО Тополница, по барање бр. УП.1 26-

2319 од 25.08.2011 год. на Кемал Асанов. 

 Бесправниот објект во став 1 на овој член 

надвор од урбан опфат.  

 

Член  2 

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во ,Службен гласник на Општина 

Радовиш“. 

 

    Бр. 07-597/1             Совет на општина Радовиш 

 17 Март 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 донесување на  урбанистичко-планска 

документација за вклопување на бесправен објект на 

Васил Коцев во КО Сулдурци 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

донесување на  урбанистичко-планска документација 

за вклопување на бесправен објект на Васил Коцев во 

КО Сулдурци, бр. 07-598/1, што советот на општина 

Радовиш ја донесе на седница одржана на ден 

17.03.2014 год. 

 

        Бр. 08-598/2                       Градоначалник на 

     18 Март 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 седница одржана на 

ден 17.03.2014 год., донесе 

 

ОДЛУКА 

за донесување на урбанистичко-планска 

документација за вклопување на бесправен објект 

 

Член  1 

 Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко-планска документација 

за КО Сулдурци, со која ќе се изврши вклопување на 

бесправниот објект: 

Објект изграден на КП бр.799/1 и КП бр.798, 

во КО Сулдурци, по барање бр. УП.1 26-2444 од 

26.08.2011 год. на Васил Коцев. 

 Бесправниот објект во став 1 на овој член е 

изграден на простор вон урбан опфат.  

 

Член  2 

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во ,Службен гласник на Општина 

Радовиш“. 

 

    Бр. 07-598/1             Совет на општина Радовиш 

 17 Март 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 донесување на  урбанистичко-планска 

документација за вклопување на бесправен објект на 

Бејтулов Јашар во КО Тополница 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

донесување на  урбанистичко-планска документација 

за вклопување на бесправен објект на Бејтулов Јашар 

во КО Тополница, бр. 07-599/1, што советот на 

општина Радовиш ја донесе на седница одржана на ден 

17.03.2014 год. 

 

        Бр. 08-599/2                       Градоначалник на 

     18 Март 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 седница одржана на 

ден 17.03.2014 год., донесе 

 

ОДЛУКА 

за донесување на урбанистичко-планска 

документација за вклопување на бесправен објект 

 

Член  1 

 Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко-планска документација 

за КО Тополница, со која ќе се изврши вклопување на 

бесправниот објект: 

Објект изграден на КП бр.1037/2, во КО 

Тополница, по барање бр. УП.1 26-2449 од 26.08.2011 

год., на Бејтулов Јашар. 

 Бесправниот објект во став 1 на овој член е 

изграден на простор вон урбан опфат.  

 

Член  2 

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во ,Службен гласник на Општина 

Радовиш“. 

 

    Бр. 07-599/1             Совет на општина Радовиш 

 17 Март 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 донесување на  урбанистичко-планска 

документација за вклопување на бесправен објект на 

Мумин Меметов во КО Калаузлија 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

донесување на  урбанистичко-планска документација 

за вклопување на бесправен објект на Мумин Меметов 

во КО Калаузлија, бр. 07-600/1, што советот на 

општина Радовиш ја донесе на седница одржана на ден 

17.03.2014 год. 

 

        Бр. 08-600/2                       Градоначалник на 

     18 Март 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 седница одржана на 

ден 17.03.2014 год., донесе 

 

ОДЛУКА 

за донесување на урбанистичко-планска 

документација за вклопување на бесправен објект 

 

Член  1 

 Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко-планска документација 

за КО Калаузлија, со која ќе се изврши вклопување на 

бесправниот објект: 

Објект изграден на КП бр.97, во КО 

Калаузлија, по барање бр. УП.1 26-2490 од 26.08.2011 

год. на Мумин Меметов. 

 Бесправниот објект во став 1 на овој член е 

изграден на простор вон урбан опфат.  

 

Член  2 

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во ,Службен гласник на Општина 

Радовиш“. 

 

    Бр. 07-600/1             Совет на општина Радовиш 

 17 Март 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 донесување на  урбанистичко-планска 

документација за проширување на плански опфат и 

вклопување на бесправен објект 

на Ратко Коцев во КО Радовиш 
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Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

донесување на  урбанистичко-планска документација 

за проширување на плански опфат и вклопување на 

бесправен објект на Ратко Коцев во КО Радовиш, бр. 

07-601/1, што советот на општина Радовиш ја донесе 

на седница одржана на ден 17.03.2014 год. 

 

        Бр. 08-601/2                       Градоначалник на 

     18 Март 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 седница одржана на 

ден 17.03.2014 год., донесе 

 

ОДЛУКА 

за донесување на урбанистичко-планска 

документација за проширување на плански опфат и 

вклопување на бесправен објект 

 

Член  1 

 Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко-планска документација 

за КО Радовиш вон г.р., со која ќе се изврши 

проширување на плански опфат за вклопување на 

бесправниот објект: 

 Објект изграден на КП бр.3109, во КО 

Радовиш вон г.р., по барање бр. УП.1 26-2491 од 

26.08.2011 год. на Ратко Коцев. 

 Бесправниот објект во став 1 на овој член е 

изграден на простор вон урбан опфат.  

 

Член  2 

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во ,Службен гласник на Општина 

Радовиш“. 

 

    Бр. 07-601/1             Совет на општина Радовиш 

 17 Март 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 донесување на  урбанистичко-планска 

документација за вклопување на бесправен објект на 

Сулиман Мустафов во КО Али Коч 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

донесување на  урбанистичко-планска документација 

за вклопување на бесправен објект на Сулиман 

Мустафов во КО Али Коч, бр. 07-602/1, што советот на 

општина Радовиш ја донесе на седница одржана на ден 

17.03.2014 год. 

 

        Бр. 08-602/2                       Градоначалник на 

     18 Март 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 седница одржана на 

ден 17.03.2014 год., донесе 

 

ОДЛУКА 

за донесување на урбанистичко-планска 

документација за вклопување на бесправен објект 

 

Член  1 

 Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко-планска документација 

за КО Аликоч, со која ќе се изврши вклопување на 

бесправниот објект: 

 Објект изграден на КП бр.1121, во КО Аликоч, 

по барање бр. УП.1 26-2511 од 26.08.2011 год. на 

Сулиман Мустафов. 

 Бесправниот објект во став 1 на овој член е 

изграден на простор вон урбан опфат.  

 

Член  2 

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во ,Службен гласник на Општина 

Радовиш“. 

 

    Бр. 07-602/1             Совет на општина Радовиш 

 17 Март 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 донесување на  урбанистичко-планска 

документација за вклопување на бесправен објект на 

Ефтимов Горан во КО Радовиш 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

донесување на  урбанистичко-планска документација 

за вклопување на бесправен објект на Ефтимов Горан 

во КО Радовиш, бр. 07-603/1, што советот на општина 

Радовиш ја донесе на седница одржана на ден 

17.03.2014 год. 
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        Бр. 08-603/2                       Градоначалник на 

     18 Март 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 седница одржана на 

ден 17.03.2014 год., донесе 

 

ОДЛУКА 

за донесување на урбанистичко-планска 

документација за вклопување на бесправен објект 

 

Член  1 

 Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко-планска документација 

за КО Радовиш вон г.р., со која ќе се изврши 

вклопување на бесправниот објект: 

Објект изграден на КП бр.4115/2, во КО Радовиш вон 

г.р., по барање бр. УП.1 26-2823 од 29.08.2011 год. на 

Ефтимов Горан. 

 Бесправниот објект во став 1 на овој член е 

изграден на простор вон урбан опфат.  

 

Член  2 

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во ,Службен гласник на Општина 

Радовиш“. 

 

    Бр. 07-603/1             Совет на општина Радовиш 

 17 Март 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 донесување на  урбанистичко-планска 

документација за вклопување на бесправен објект на 

Трајан Спасков во КО Ораовица 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

донесување на  урбанистичко-планска документација 

за вклопување на бесправен објект на Трајан Спасков 

во КО Ораовица, бр. 07-604/1, што советот на општина 

Радовиш ја донесе на седница одржана на ден 

17.03.2014 год. 

 

        Бр. 08-604/2                       Градоначалник на 

     18 Март 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 седница одржана на 

ден 17.03.2014 год., донесе 

 

ОДЛУКА 

за донесување на урбанистичко-планска 

документација за вклопување на бесправен објект 

 

Член  1 

 Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко-планска документација 

за КО Ораовица, со која ќе се изврши вклопување на 

бесправниот објект: 

Објект изграден на КП бр.16, во КО Ораовица, 

по барање бр. УП.1 26-2864 од 29.08.2011 год. на 

Трајан Спасков. 

 Бесправниот објект во став 1 на овој член е 

изграден на простор вон урбан опфат.  

 

Член  2 

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во ,,Службен гласник на Општина 

Радовиш“. 

 

    Бр. 07-604/1             Совет на општина Радовиш 

 17 Март 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 донесување на  урбанистичко-планска 

документација за промена на траса на сообраќајна 

инфраструктура на Блага Митева 

во КО Радовиш 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

донесување на  урбанистичко-планска документација 

за за промена на траса на сообраќајна инфраструктура 

на Блага Митева во КО Радовиш, бр. 07-605/1, што 

советот на општина Радовиш ја донесе на седница 

одржана на ден 17.03.2014 год. 

 

        Бр. 08-605/2                       Градоначалник на 

     18 Март 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 
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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 седница одржана на 

ден 17.03.2014 год., донесе 

 

ОДЛУКА 

за донесување на урбанистичко-планска 

документација за промена на траса на сообраќајна 

инфраструктура 

 

Член  1 

 Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко-планска документација 

за КО Радовиш вон г.р.,  со која ќе се изврши промена 

на трасата на собракајната инфраструктура за 

вклопување на бесправниот објект: 

 Објект изграден на КП бр.216/1 КО Радовиш 

вон г.р., по барање бр. УП.1 26-3044 од 31.08.2011 год., 

на Блага Митева. 

 Бесправниот објект во став 1 на овој член е во 

урбан опфат за град Радовиш.  

 

Член  2 

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во ,Службен гласник на Општина 

Радовиш“. 

 

    Бр. 07-605/1             Совет на општина Радовиш 

 17 Март 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 донесување на  урбанистичко-планска 

документација за за промена на траса на сообраќајна 

инфраструктура на Стојна Спасова 

во КО Радовиш 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

донесување на  урбанистичко-планска документација 

за за промена на траса на сообраќајна инфраструктура 

на Стојна Спасова во КО Радовиш, бр. 07-606/1, што 

советот на општина Радовиш ја донесе на седница 

одржана на ден 17.03.2014 год. 

 

        Бр. 08-606/2                       Градоначалник на 

     18 Март 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 седница одржана на 

ден 17.03.2014 год., донесе 

 

ОДЛУКА 

за донесување на урбанистичко-планска 

документација за промена на траса на сообраќајна 

инфраструктура 

 

Член  1 

 Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко-планска документација 

за КО Радовиш, со која ќе се изврши промена на 

трасата на сообраќајната инфраструктура за 

вклопување на бесправниот објект: 

 Објект изграден на КП бр.472, КО Радовиш, 

по барање бр. УП.1 26-3230 од 31.08.2011 год. на 

Стојна Спасова. 

 Бесправниот објект во став 1 на овој член е во 

урбан опфат за град Радовиш.  

 

Член  2 

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во ,Службен гласник на Општина 

Радовиш“. 

 

    Бр. 07-606/1             Совет на општина Радовиш 

 17 Март 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 донесување на  урбанистичко-планска 

документација за за промена на траса на сообраќајна 

инфраструктура на Димитар Ангелов во КО Радовиш 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

донесување на  урбанистичко-планска документација 

за за промена на траса на сообраќајна инфраструктура 

на Димитар Ангелов во КО Радовиш, бр. 607-/1, што 

советот на општина Радовиш ја донесе на седница 

одржана на ден 17.03.2014 год. 

 

        Бр. 08-607/2                       Градоначалник на 

     18 Март 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 
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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 седница одржана на 

ден 17.03.2014 год., донесе 

 

ОДЛУКА 

за донесување на урбанистичко-планска 

документација за промена на траса на сообраќајна 

инфраструктура 

 

Член  1 

 Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко-планска документација 

за КО Радовиш,  со која ќе се изврши промена на 

трасата на собракајната инфраструктура за вклопување 

на бесправниот објект: 

Објект изграден на КП бр.457/1 и КП бр.457/2 

КО Радовиш, по барање бр. УП.1 26-3273 од 

31.08.2011 год. на Димитар Ангелов. 

 Бесправниот објект во став 1 на овој член е во 

урбан опфат за град Радовиш.  

 

Член  2 

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во ,Службен гласник на Општина 

Радовиш“. 

 

    Бр. 07-607/1             Совет на општина Радовиш 

 17 Март 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 донесување на  урбанистичко-планска 

документација за вклопување на бесправен објект на 

Митко Ристов во КО Козбунар 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

донесување на  урбанистичко-планска документација 

за вклопување на бесправен објект на Митко Ристов во 

КО Козбунар, бр. 07-608/1, што советот на општина 

Радовиш ја донесе на седница одржана на ден 

17.03.2014 год. 

 

        Бр. 08-608/2                       Градоначалник на 

     18 Март 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 седница одржана на 

ден 17.03.2014 год., донесе 

 

ОДЛУКА 

за донесување на урбанистичко-планска 

документација за вклопување на бесправен објект 

 

Член  1 

 Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко-планска документација 

за КО Козбунар, со која ќе се изврши вклопување на 

бесправниот објект: 

Објект изграден на КП бр.1693, во КО 

Козбунар, по барање бр. УП.1 26-3289 од 31.08.2011 

год. на Митко Ристов. 

 Бесправниот објект во став 1 на овој член е 

вон урбан опфат за град Радовиш.  

 

Член  2 

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во ,Службен гласник на Општина 

Радовиш“. 

 

    Бр. 07-608/1             Совет на општина Радовиш 

 17 Март 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 донесување на  урбанистичко-планска 

документација за проширување на плански опфат и 

вклопување на бесправен објект 

на Благој Трајков во КО Ињево 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

донесување на  урбанистичко-планска документација 

за проширување на плански опфат и вклопување на 

бесправен објект на Благој Трајков во КО Ињево, бр. 

07-609/1, што советот на општина Радовиш ја донесе 

на седница одржана на ден 17.03.2014 год. 

 

        Бр. 08-609/2                       Градоначалник на 

     18 Март 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 седница одржана на 

ден 17.03.2014 год., донесе 
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ОДЛУКА 

за донесување на урбанистичко-планска 

документација за проширување на плански опфат и 

вклопување на бесправен објект 

 

Член  1 

 Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко-планска документација 

за КО Ињево вон г.р., со која ќе се изврши 

проширување на плански опфат за вклопување на 

бесправниот објект: 

Објект изграден на КП бр.2105 и 2106, во КО 

Ињево вон г.р., по барање бр. УП.1 26-3405 од 

01.09.2011 год. на Благој  Трајков. 

 Бесправниот објект во став 1 на овој член е 

изграден на простор вон урбан опфат.  

 

Член  2 

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во ,Службен гласник на Општина 

Радовиш“. 

 

    Бр. 07-609/1             Совет на општина Радовиш 

 17 Март 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 донесување на  урбанистичко-планска 

документација за вклопување на бесправен објект на 

АГРО-ЛОЗА дооел Радовиш во КО Злеово 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

донесување на  урбанистичко-планска документација 

за вклопување на бесправен објект на АГРО-ЛОЗА 

дооел Радовиш, во КО Злеово, бр. 07-610/1, што 

советот на општина Радовиш ја донесе на седница 

одржана на ден 17.03.2014 год. 

 

        Бр. 08-610/2                       Градоначалник на 

     18 Март 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 седница одржана на 

ден 17.03.2014 год., донесе 

 

 

 

ОДЛУКА 

за донесување на урбанистичко-планска 

документација за проширување на плански опфат и 

вклопување на бесправен објект 

 

Член  1 

 Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко-планска документација 

за КО Злеово, со која ќе се изврши вклопување на 

бесправниот објект: 

Објект изграден на КП бр.2275/1, КП бр.1712 

и КП бр.739, во КО Злеово, по барање бр. УП.1 26-

3622, 26-3623 и 26-3624 од 01.09.2011 год., на АГО-

ЛОЗА дооел Радовиш. 

 Бесправниот објект во став 1 на овој член е 

изграден на простор вон урбан опфат.  

 

Член  2 

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во ,Службен гласник на Општина 

Радовиш“. 

 

    Бр. 07-610/1             Совет на општина Радовиш 

 17 Март 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 донесување на  урбанистичко-планска 

документација за вклопување на бесправен објект на 

Кемал Исмаилов во КО Али Коч 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

донесување на  урбанистичко-планска документација 

за вклопување на бесправен објект на Кемал Исмаилов 

во КО Али Коч, бр. 07-611/1, што советот на општина 

Радовиш ја донесе на седница одржана на ден 

17.03.2014 год. 

 

        Бр. 08-611/2                       Градоначалник на 

     18 Март 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 седница одржана на 

ден 17.03.2014 год., донесе 
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ОДЛУКА 

за донесување на урбанистичко-планска 

документација за вклопување на бесправен објект 

 

Член  1 

 Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко-планска документација 

за КО Аликоч, со која ќе се изврши вклопување на 

бесправниот објект: 

Објект изграден на КП бр.1091, во КО Аликоч, 

по барање бр. УП.1 26-3764 од 02.09.2011 год., на 

Кемал Исмаилов. 

 Бесправниот објект во став 1 на овој член е 

изграден на простор вон урбан опфат.  

 

Член  2 

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во ,Службен гласник на Општина 

Радовиш“. 

 

    Бр. 07-611/1             Совет на општина Радовиш 

 17 Март 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 донесување на  урбанистичко-планска 

документација за вклопување на бесправен објект на 

Кемал Исмаилов во КО Али Коч 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

донесување на  урбанистичко-планска документација 

за вклопување на бесправен објект на Кемал Исмаилов 

во КО Али Коч, бр. 07-612/1, што советот на општина 

Радовиш ја донесе на седница одржана на ден 

17.03.2014 год. 

 

        Бр. 08-612/2                       Градоначалник на 

     18 Март 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 седница одржана на 

ден 17.03.2014 год., донесе 

 

ОДЛУКА 

за донесување на урбанистичко-планска 

документација за вклопување на бесправен објект 

 

Член  1 

 Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко-планска документација 

за КО Аликоч, со која ќе се изврши вклопување на 

бесправниот објект: 

Објект изграден на КП бр.1117, во КО Аликоч, 

по барање бр. УП.1 26-3765 од 02.09.2011 год. Кемал 

Исмаилов, 

 Бесправниот објект во став 1 на овој член е 

изграден на простор вон урбан опфат.  

 

Член  2 

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во ,Службен гласник на Општина 

Радовиш“. 

 

    Бр. 07-612/1             Совет на општина Радовиш 

 17 Март 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 донесување на  урбанистичко-планска 

документација за вклопување на бесправен објект на 

Кемал Исмаилов во КО Али Коч 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

донесување на  урбанистичко-планска документација 

за вклопување на бесправен објект на Кемал Исмаилов 

во КО Али Коч, бр. 07-613/1, што советот на општина 

Радовиш ја донесе на седница одржана на ден 

17.03.2014 год. 

 

        Бр. 08-613/2                       Градоначалник на 

     18 Март 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 седница одржана на 

ден 17.03.2014 год., донесе 

 

ОДЛУКА 

за донесување на урбанистичко-планска 

документација за вклопување на бесправен објект 

 

Член  1 

 Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко-планска документација 
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за КО Аликоч, со која ќе се изврши вклопување на 

бесправниот објект: 

Објект изграден на КП бр.1114, во КО Аликоч, 

по барање бр. УП.1 26-3766 од 02.09.2011 год.,  на 

Кемал Исмаилов. 

 Бесправниот објект во став 1 на овој член е 

изграден на простор вон урбан опфат.  

 

Член  2 

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во ,Службен гласник на Општина 

Радовиш“. 

 

    Бр. 07-613/1             Совет на општина Радовиш 

 17 Март 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 донесување на  урбанистичко-планска 

документација за вклопување на бесправен објект на 

Кемал Мустафов во КО Тополница 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

донесување на  урбанистичко-планска документација 

за вклопување на бесправен објект на Кемал Мустафов 

во КО Тополница, бр. 07-614/1, што советот на 

општина Радовиш ја донесе на седница одржана на ден 

17.03.2014 год. 

 

        Бр. 08-614/2                       Градоначалник на 

     18 Март 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 седница одржана на 

ден 17.03.2014 год., донесе 

 

ОДЛУКА 

за донесување на урбанистичко-планска 

документација за вклопување на бесправен објект 

 

Член  1 

 Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко-планска документација 

за КО Тополница, со која ќе се изврши вклопување на 

бесправниот објект: 

Објект изграден на КП бр.2173/1, во КО 

Тополница, по барање бр. УП.1 26-3835 од 19.08.2011 

год. на Кемал Мустафов. 

 Бесправниот објект во став 1 на овој член е 

изграден на простор вон урбан опфат.  

 

Член  2 

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во ,Службен гласник на Општина 

Радовиш“. 

 

    Бр. 07-614/1             Совет на општина Радовиш 

 17 Март 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 донесување на  урбанистичко-планска 

документација за вклопување на бесправен објект на 

Јашар Дервишев во КО Коџалија 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

донесување на  урбанистичко-планска документација 

за вклопување на бесправен објект на Јашар Дервишев 

во КО Коџалија, бр. 07-615/1, што советот на општина 

Радовиш ја донесе на седница одржана на ден 

17.03.2014 год. 

 

        Бр. 08-615/2                       Градоначалник на 

     18 Март 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 седница одржана на 

ден 17.03.2014 год., донесе 

 

ОДЛУКА 

за донесување на урбанистичко-планска 

документација за вклопување на бесправен објект 

 

Член  1 

 Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко-планска документација 

за КО Коџалија, со која ќе се изврши вклопување на 

бесправниот објект: 

 Објект изграден на КП бр.1300, во КО 

Коџалија, по барање бр. УП.1 26-3845 од 02.09.2011 

год., на Јашар Дервишев. 
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 Бесправниот објект во став 1 на овој член е 

изграден на простор вон урбан опфат.  

 

Член  2 

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во ,Службен гласник на Општина 

Радовиш“. 

 

    Бр. 07-615/1             Совет на општина Радовиш 

 17 Март 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 донесување на  урбанистичко-планска 

документација за вклопување на бесправен објект на 

Зејнеп Омер во КО Прналија 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

донесување на  урбанистичко-планска документација 

за вклопување на бесправен објект на Зејнеп Омер во  

КО Прналија, бр. 07-616/1, што советот на општина 

Радовиш ја донесе на седница одржана на ден 

17.03.2014 год. 

 

        Бр. 08-616/2                       Градоначалник на 

     18 Март 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 седница одржана на 

ден 17.03.2014 год., донесе 

 

ОДЛУКА 

за донесување на урбанистичко-планска 

документација за вклопување на бесправен објект 

 

Член  1 

 Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко-планска документација 

за КО Парналија, со која ќе се изврши вклопување на 

бесправниот објект: 

 Објект изграден на КП бр.358, во КО 

Прналија, по барање бр. УП.1 26-4262 од 03.09.2011 

год., Зејнеп Омер. 

 Бесправниот објект во став 1 на овој член е 

изграден на простор вон урбан опфат.  

 

 

Член  2 

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во ,Службен гласник на Општина 

Радовиш“. 

 

    Бр. 07-616/1             Совет на општина Радовиш 

 17 Март 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 донесување на  урбанистичко-планска 

документација за вклопување на бесправен објект на 

Баќи Кадриов во КО Бучим 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

донесување на  урбанистичко-планска документација 

за вклопување на бесправен објект на Баќи Кадриов во 

КО Бучим, бр. 07-617/1,  што советот на општина 

Радовиш ја донесе на седница одржана на ден 

17.03.2014 год. 

 

        Бр. 08-617/2                       Градоначалник на 

     18 Март 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 седница одржана на 

ден 17.03.2014 год., донесе 

 

ОДЛУКА 

за донесување на урбанистичко-планска 

документација за вклопување на бесправен објект 

 

Член  1 

 Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко-планска документација 

за КО Бучим, со која ќе се изврши вклопување на 

бесправниот објект: 

 Објект изграден на КП бр.387, КП бр.388 и КП 

бр.385, во КО Бучим, по барање бр. УП.1 26-4286 од 

03.09.2011 год., на Баќи Кадриов. 

 Бесправниот објект во став 1 на овој член е 

изграден на простор вон урбан опфат.  

 

Член  2 

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во ,Службен гласник на Општина 

Радовиш“. 
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    Бр. 07-617/1             Совет на општина Радовиш 

 17 Март 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 донесување на  урбанистичко-планска 

документација за проширување на плански опфат за 

вклопување на бесправен објект на Ванчо Ристов во 

КО Радовиш 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

донесување на  урбанистичко-планска документација 

за проширување на плански опфат за вклопување на 

бесправен објект на Ванчо Ристов во КО Радовиш, бр. 

07-618/1, што советот на општина Радовиш ја донесе 

на седница одржана на ден 17.03.2014 год. 

 

        Бр. 08-618/2                       Градоначалник на 

     18 Март 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 седница одржана на 

ден 17.03.2014 год., донесе 

 

ОДЛУКА 

за донесување на урбанистичко-планска 

документација за проширување на плански опфат и 

вклопување на бесправен објект 

 

Член  1 

 Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко-планска документација 

за КО Радовиш вон г.р., со која ќе се изврши 

проширување на плански опфат за вклопување на 

бесправниот објект: 

Објект изграден на КП бр.216/1, во КО 

Радовиш вон г.р., по барање бр. УП.1 26-4298 од 

03.09.2011 год., на Ванчо Ристов. 

 Бесправниот објект во став 1 на овој член е 

вон урбан опфат за град Радовиш.  

 

Член  2 

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во ,Службен гласник на Општина 

Радовиш“. 

 

 

    Бр. 07-618/1             Совет на општина Радовиш 

 17 Март 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 Лазо 

Бојчев за отпочнување на постапка  за изработка на 

Локална урбанистичка планска документација 

за КП бр. 1601/1 и КП бр. 1601/2 

во КО Калуѓерица 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

давање согласност на барателот Лазо Бојчев за 

отпочнување на постапка  за изработка на Локална 

урбанистичка планска документација за КП бр. 1601/1 

и КП бр. 1601/2 во КО Калуѓерица, бр. 07-619/1,  

што советот на општина Радовиш ја донесе на седница 

одржана на ден 17.03.2014 год. 

 

        Бр. 08-619/2                       Градоначалник на 

     18 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 ден 17.03.2014 год., 

донесе 

 

ОДЛУКА 

за давање согласност на барателот Лазо Бојчев 

за отпочнување на постапка за изработка на Локална 

урбанистичка планска документација за КП бр.1601/1 

и КП бр.1601/2 во КО Калугерица 

 

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. 1601/1 и КП 

бр.1601/2 во КО Калугерица. 

 

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. 
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    Бр. 07-619/1             Совет на општина Радовиш 

 17 Март 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 на постапка  за 

изработка на Локална  урбанистичка планска 

документација за КП бр. 7271 во КО Ињево 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

давање согласност на барателот општина Радовиш за 

отпочнување на постапка  за изработка на Локална  

урбанистичка планска документација за КП бр. 7271 

во КО Ињево, бр. 07-620/1,  што советот на општина 

Радовиш ја донесе на седница одржана на ден 

17.03.2014 год. 

 

        Бр. 08-620/2                       Градоначалник на 

     18 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 ден 17.03.2014 год., 

донесе 

 

ОДЛУКА 

за давање согласност на барателот општина Радовиш 

за отпочнување на постапка за изработка на Локална 

урбанистичка планска документација за КП бр.7271  

во КО Ињево 

 

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. 7271 во КО Ињево. 

 

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. 07-620/1             Совет на општина Радовиш 

 17 Март 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 на постапка  за 

изработка на Локална  урбанистичка планска 

документација за КП бр. 1693 во КО Подареш 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

давање согласност на барателот општина Радовиш за 

отпочнување на постапка  за изработка на Локална  

урбанистичка планска документација за КП бр. 1693 

во КО Подареш, бр. 07-621/1, што советот на општина 

Радовиш ја донесе на седница одржана на ден 

17.03.2014 год. 

 

        Бр. 08-621/2                       Градоначалник на 

     18 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 ден 17.03.2014 год., 

донесе 

 

ОДЛУКА 

за давање согласност на барателот општина Радовиш 

за отпочнување на постапка за изработка на Локална 

урбанистичка планска документација за КП бр.1693 во 

КО Подареш 

 

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. 1693 во КО Подареш. 

 

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. 
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    Бр. 07-621/1             Совет на општина Радовиш 

 17 Март 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 користење на автобусот на ЕЛС 

Радовиш 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

користење на автобусот на ЕЛС Радовиш, бр. 07-622/1,  

што советот на општина Радовиш ја донесе на седница 

одржана на ден 17.03.2014 год. 

 

        Бр. 08-622/2                       Градоначалник на 

     18 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 17.03.2014 година, 

донесе 

 

ОДЛУКА 

За користење на автобусот на ЕЛС Радовиш 

 

Член 1 

 Се одобрува учениците кои учат во средните 

училишта надвор од Радовиш, а живеат во с.Подареш, 

с.Ораовица и с.Раклиш, да бидат превезувани  од 

местото на живеење до Радовиш. 

 Превозот е на сметка на општина Радовиш и 

ќе трае до 31.03.2014 година.  

 

Член 2 

 Автобусот ,оже да се користи и од страна на 

здруженија на граѓании спортски клубови, но да се 

обезбедат средства за гориво, дневница на возач и 

амортизација на возилото. Пресметката за 

амортизација на возилото ја прават службите во 

општина Радовиш и се уплаќа на сметка на буџетот на 

општината. 

 Евентуалната штета внатрешна и надворешна 

на возилото е на товар на корисникот. 

 

Член 3 

 Одлуката влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен гласник на 

општина Радовиш,,. 

 

    Бр. 07-622/1             Совет на општина Радовиш 

 17 Март 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. 07-623/1, што советот 

на општина Радовиш го донесе на седница одржана на 

ден 17.03.2014 год. 

 

        Бр. 08-623/2                       Градоначалник на 

     18 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 17.03.2014 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 17.03.2014 година и тоа: 

 -Комисија за здравство и социјална заштита, 

6-та седница одржана на ден 13.03.2014 година;  

-Комисија за статут и прописи, 7-ма седница одржана 

на 13.02.2014 година; 

 -Комисија за урбанизам, комунални дејности и 

заштита на животната средина 13-та седница одржана 

на 13.03.2014 година; 

 -Комисија за еднакви можности, 6-та седница 

одржана на 06.03.2014 год. и 7-ма одржана на 

14.03.2014 год.; 

 II.Овој Заклучок влегува во сила со денот на 

објавувањето во ,,Службен гласник на општина 

Радовиш,,. 

 

    Бр. 07-623/1             Совет на општина Радовиш 

 17 Март 2014 г.                        Претседател 

      Радовиш                   Николчо Миовски с.р. 

 

ДРУГИ АКТИ 
 

               Врз основа на чл. 116 ст. 1 алинеја 1 од 

Законот за заштита на децата (,,Сл весник на РМ,, бр. 

23/2013 и 12/2014), Управниот одбор на Јавната 

општинска установа за деца-Детска градинка ,,Ацо 

Караманов,,-Радовиш, на седницата одржана на ден 

21.02.2014 година, донесе: 

 

СТАТУТ 

НА ЈАВНАТА ОПШТИНСКА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА-

ДЕТСКА ГРАДИНКА 

,,АЦО КАРАМАНОВ,,-РАДОВИШ 
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              1.ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

 

Член 1 

              Со овој Статут на Јавната општинска установа 

за деца-Детска градинка ,,Ацо Караманов,,-Радовиш 

(во понатамошниот текст: детска градинка) се уредува: 

називот, седиштето, дејноста, организационата 

поставеност, управувањето и раководењето, стручните 

органи, органот за внатрешна контрола,евиденцијата и 

документацијата, информирањето, деловната тајна, 

одбраната, средства за работа на градинката, имотот на 

градинката, преодните и завршни одредби и други 

прашања од работата на детската градинка. 

Член 2 

              Одделни прашања што не се уредени со овој 

Статут може поблиску да се уредат со правилници, 

одлуки и други акти. 

Член 3 

              Називот на детската градинка е: 

              Јавна општинска установа за деца-Детска 

градинка ,,Ацо Караманов,,-Радовиш. 

               Седиштето на Јавната општинска установа за 

деца-Детска градинка ,,Ацо Караманов,,-Радовиш е на 

ул. ,,Ацо Караманов,, бр. 54 во Радовиш. 

              Скратен назив  е: ЈОУДГ ,,Ацо Караманов,,-

Радовиш. 

Член 4 

              Детската градинка ,,Ацо Караманов,,-РадовиШ 

е основана од Собранието на ОпШтина РадовиШ, со 

РеШение бр. 02-413 од 01.04.1977 година со кое е 

дадена согласност за работа и со Одлука за преземање 

на основачките права и обврски над постојната Јавна 

установа за деца-Детска градинка ,,Ацо Караманов,, 

Радовиш, бр. 07-888/1 од 22.07.2005 година. 

Член 5 

              Детската градинка има својство на правно 

лице и се запиШува во Централен регистар на 

Република Македонија. 

Член 6 

              Детската градинка во правниот промет со 

трети лица за своите обврски одговара со сите 

средства со кои располага и со кои се користи-целосна 

одговорност. 

Член 7 

              Детската градинка има печат и штембил. 

              Печатот на Детската градинка е во облик на 

круг со пречник од 4 см, во средината на печатот е 

грбот на Република Македонија, а од страната е името 

на Република Македонија, називот и местото на 

установата. 

              штембилот за експедиција на актите е во 

правоаголна форма со димензии 2,5 Х 5,5 см, со истиот 

текст како и печатот, со тоа што се остава место за 

дата и број на актот. 

              Печатот и штембилот служат за потврдување 

на автентичноста на актите што ги донесуваат 

органите на детската градинка и на актите што 

Детската градинка ги доставува или издава на  други 

органи, организации, институции, установи или 

граѓани со кои општи. 

 

 

Член 8 

              Со печатот и Штембилот располага и го 

употребува лице овластено од директорот на детската 

градинка. 

Член 9 

              Промена на називот и статусни промени на 

детската градинка се вршат во согласност со Закон. 

 

Член 10 

              Детската градинка ја застапува и претставува 

директорот. 

              Во случај на негова спреченост или отсутност 

Детската градинка Ќе ја застапува и претставува лице 

Што тој Ќе го овласти. 

 

Член 11 

              Директорот како застапкик е овластен во име 

на Детската градинка да склучува договори и врШи 

други правни дејствија, како и да ја застапува детската 

градинка пред судови и други органи, организации, 

установи, институции. 

Член 12 

              Директорот на Детската градинка во рамките 

на своите надлежности може да овласти друго лице за 

превземање на одредени правни дејствија. 

Член 13 

              Назначување на лица со посебни овластувања 

и одговорности со решение врши директорот на 

детската градинка врз основа на актот за организација 

и систематизација на работата на Детската градинка. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЈА И СОДРЖИНА НА ДЕЈНОСТА 

 

Член 14 

              Детската градинка се основа од страна на 

Советот на општината како јавна установа.. 

              Јавната детска градинка има Статут. 

              Статутот го донесува органот на управување 

на установата за деца. 

              Согласност на Статутот на јавната установа за 

деца основана од општината дава Советот на 

Општината. 

Член 15 

              Дејноста на Детската градинка е згрижување и 

воспитание на деца од предучилишна возраст. 

              Дејноста згрижување и воспитание на деца од 

предучилишна возраст се обезбедува и остварува во 

детската градинка преку: згрижување,престој, нега, 

исхрана, воспитно-образовни, спортско-рекреативни, 

културно-забавни активности, мерки и активности за 

подобрување и зачувување на здравјето и за 

поттикнување на интелектуалниот, емоционалниот, 

физичкиот, менталниот и социјалниот развој на детето 

до Шест години нживот, односно до вклучување во 

основното образование. 

              Детската градинка: 

              -организира згрижување и воспитание на деца 

со пречки во интелектуалниот или физичкиот развој во 

редовните групи или посебни групи по посебни 

програми во зависност од видот и  степенот на 

попреченоста во согласност со закон; 



Br.3/2014 Str. 48             Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{                           18.03.2014 god. 

 
 

  

              -обезбедува престој и исхрана и за деца над 

шест години, односно од поаѓање во основно 

училиште до десет години возраст; 

              -организира и други скратени 

вонинституционални активности за деца кои не се 

опфатени со згрижување и воспитание во детската 

градинка; 

              -одделни услуги од својата дејност организира  

и во други просторни услови; 

              -дава одредени услуги на деца и семејства; 

              -организира и други институционални 

активности за задоволување на специфичните 

интереси и потреби на детето; 

             -дава услуги за вршење на дејноста и од 

повисок квалитет од утврдениот со стандардите и 

нормативите за вршење на дејноста 

Член 16 

              Во состав на Детската градинка може да се 

формира советувалиште за деца и родители. 

              Поблиските критериуми за формирање и 

работа на советувалиштето ги пропишува Министерот 

за труд и социјална политика (во натамошниот текст: 

Министерот) 

Член 17 

              Дејноста на Детската градинка се остварува 

според програми  за остварување на дејноста согласно 

закон. 

              Детската градинка е должна, при уписот на 

детето,  на родителите и старателите на деца  да им ги 

претстави програмите кои ги изведува, нивните цели, 

содржини и методи  на работа. 

Член 18 

              Во Детската градинка активностите се 

изведуваат на македонски јазик и кирилско писмо. 

Член 19 

              Детската градинка запишува и прима деца врз 

основа на пријави преку целата година. 

              Ако во Детската градинка односно определен 

објект има пријавено поголем број на деца од 

утврдениот број на деца во групите со чл.23 од овој 

Статут, за приемот решава Комисија за прием на деца. 

              Составот и начинот на работа на комисијата од 

ставот 2 на овој член, како и поблиските критериуми 

за прием на деца во градинката ги утврдува Управниот 

одбор  на градинката во согласност со Советот на 

Општината. 

              Комисијата ја именува директорот 

              Комисијата од ставот 2 на овој член е 

надлежна да решава и за остварување на правото за 

партиципација. 

              По жалба против решението за правото за 

партиципација на комисијата решава Министерот. 

 

Член 20 

              Родителите се должни при приемот на детето 

во градинката да приложат потврда од матичниот 

лекар за здравствената состојба  на детето, односно 

наод и мислење од соодветна стручна институција за 

детето со пречки во менталниот развој или телесна 

попреченост. 

              Правата и обврските помеЃу детската 

градинка и корисниците на услугите (родител-старател 

на детето) се уредуваат со договор 

Член 21 

              Детската градинка според времетраењето 

остварува програми за: 

              -целодневен престој; 

              -полудневен престој; 

              -скратени програми; 

              -пилот програми; 

              -вонинституционални форми за активности со 

деца 

              -посебни програми 

              Детската градинка може да остварува и 

програма за продолжен престој за деца според 

потребите и работното време на родителите-

старателите. 

Член 22 

              Програмите за целодневен престој траат од 9 

до 11 часа и може да се изведуваат претпладне, 

попладне, целодневно или наизменично, 

              Програмите за полудневен престој траат од 4 

до 6 часа и може да се изведуват претпладне, попладне 

или наизменично. 

               Програмите со целодневен престој  и 

полудневен престој опфаЌаат згрижување и 

воспитување на децата и се наменети за деца   на 

возраст  до поаЃање во училиште. 

              Со целодневен престој и полудневен престој 

можат да бидат опфатени и деца од шест години, 

односно  од поаЃање во основно училиште до десет 

години возраст.  

              Скратените програми траат од 260-600 часа 

годишно. 

              Скратените програми се наменети за деца на 

возраст од три до шест години, односно до поаѓање во 

основно училиште и опфаЌаат згрижување и 

воспитување на децата со или без исхрана на децата. 

              Скратените програми се наменети и за деца на 

подолготрајно болничко лекување. 

              Пилот- програми се програми со посебни 

педагоШки принципи кои се изведуваат во јавни 

детски градинки по добиено одобрение од министерот, 

по мислење на Бирото за развој на образованието. 

              Вонинституционални активности се кратки 

програми во траење од три часа дневно, коишто можат 

да опфатат игри, игровни активности, креативни 

работилници, детски работилници од подрачјето на 

културата и уметноста, спортски активности, наменети 

за деца од три години до поаЃање во основно 

училиШте, и се организираат и изведуват во детската 

градинка по добиено одобрение од министерот по 

мислење на Бирото за развој на образованието. 

              Со посебни програми во детската градинка 

може да се организираат и други институционални 

активности за задоволување на специфичните потреби 

и интереси на детето, во согласност со Закон. 

Член 23 

              Згрижувањето и воспитанието на децата  во 

детската градинка се  организира во групи, во 

зависност од возраста по правило во хомогени групи, и 

тоа: 
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1. до   12 месеци ……………….од 6 до   8 деца; 

2. над 12 месеци до 18 месеци…од 8 до 10 деца; 

3. над 18 месеци до    2 години…од 10 до12 деца; 

4. над    2 години  до    3 години од 12 до 15 деца; 

5. над    3  години до    4 години од 15 до 18 деца; 

6. над    4  години до    5 години од 18 до 20 деца; 

7. над    5 години до     6 години од 20 до 25 деца. 

По исклучок од ставот 2 на овој член, во зависност од 

возраста на децата, може да се организира: 

              1.хетерогена група: 

-до две години…….             од 10  до 12 деца ; 

              -од две години  до поаЃање во основно 

училиште.. од  18  до  20 деца; 

              2.комбинирана група: 

              -од 12 месеци до поаЃање во основно 

училиште….  од 15   до 20 деца; 

              3.група деца со пречки во развојот  

……………… од     5   до    8 деца; 

              4.група деца од шест години односно од 

поаѓње во основно нучилиште  до десет години  ….од  

15   до 20 деца. 

              Во групите од став 1 и 2  точки 1 и 2 на овој 

член може да се вклучи едно дете со лесни пречки во 

менталниот развој или телесна  попреченост, во кој 

случај бројот на децата во групите се намалува за две 

деца. 

              По исклучок, во зависност од условите за 

работа, потребата на децата и родителите или 

програмите за остварување на дејноста, детската 

градинка во групите може да има поголем број на 

деца, односно помал број на деца утврдени во 

ставовите 2 и 3 на овој член, за што согласност дава 

основачот на градинката 

Член 24 

              Детската градинка донесува ГодиШна 

програма за работа најдоцна до 30 Септември  во 

тековната година за наредната година. 

              Годишната програма за работа особено 

содржи: организација и работно време на градинката, 

програмите на детската градинка, распоредување на 

децата во групи, работата на директорот и стручните и 

други работници, соработка со родителите, соработка 

со воспитно-образовни, спортски, здравствени, 

културни, научни и други установи, фондации, 

здруженија, активности за вклучување на децата во 

градинка, перманентно стручно усовршување на 

вработените, работа на стручните органи и други 

работи за остварување на дејноста.    

              Годишната програма за работа ја подготвуваат 

стручните органи, врз основа на мислење од Советот 

на родители. 

Член 25 

              Детската градинка заради зачувување и 

унапредување на здравјето на децата ја следи дневната 

здравствена состојба на децата, соработува со 

установи  надлежни за здравствена заштита на децата 

и спроведува превентивни мерки за заштита  на 

здравјето на децата. 

              Детската градинка има обврска  во случај на 

појава на нарушување на нормалната здравствена 

состојба да го извести родителот на детето, а во случај 

на поголем број на заболени деца, веднаш да ги 

извести надлежната здравствена установа и 

Министерството. 

Член 26 

              Во Детската градинка се употребуваат 

прирачници како воспитно-образовни материјали за 

реализација на активностите од страна на згрижувачко 

воспитниот кадар, како и детски списанија  кои се во 

функција на истите активности. 

              Решение за одобрување и употреба на 

прирачниците и детските списани ја донесува 

министерот, по претходно мислење на ПедагоШката 

служба. 

Член 27 

              Детската градинка има развоен план. 

              Развојниот план е стратеШки план за развој 

кој ги содржи приоритетите за остварување на 

дејноста, планот и носителите на активности. 

              Развојниот план го изработува директорот за 

период од три години а го усвојува Управниот одбор. 

              Индикаторите за вреднување на успехот на 

планираните активности од развојниот план ги 

пропиШува Министерот. 

 

              3.ОРГАНИЗАЦИОНА ПОСТАВЕНОСТ 

 

Член 28 

              Детската градинка дејноста ја остварува во три 

објекти и четири воспитни групи просторно сместени 

во други услови, и тоа: 

              -Објект ,,Управна зграда,, на ул. ,,Ацо 

Караманов,, бр. 54 во Радовиш; 

              -Објект ,,Цветови,, на ул. ,,Илија Алексов,, бб 

во Радовиш; 

              -Објект ,,Детско изворче,, на ул. Плоштад 

,,Слобода,, бр. 10 во Радовиш; 

              -во други просторни услови во ПУ ,,Орце 

Николов,, во с. Воиславци (една просторија; 

              -во други просторни услови во ПУ ,,Орце 

Николов,, во с.Калугерица (една просторија; 

               -една воспитна група во ПУ  ,,Орце Николов 

во с. Ињево, 

              -една воспитна група во ПУ ,,Св. Кирил и 

Методиј,, во с. Ораовица. 

Член 29 

              Во состав на Детската градинка може да се 

формира Центар за ран детски развој  со одлука на 

основачот и под услови утврдени со Закон. 

              Детската градинка  може да се преобрази во 

јавен центар за ран детски развој со одлука на 

основачоти под услови утврдени со закон. 

              Јавен центар за ран детски развој може да се 

преобрази во Детска градинка со одлука на основачот 

и под услови утврдени со закон.  

 

 

Член 30 

              Вработените во Детската градинка кои вршат 

работи од јавен интерес согласно закон, имаат статус 

на јавни службеници. 

              Вработените во Детската градинка кои вршат 

готварски, помошни и технички работи, немаат статус 

на јавни службеници. 
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Член 31 

              Работното време на вработените во детската 

градинка изнесува 40 часа во неделата.  

              Работното време утврдено во ставот 1 на овој 

член, заради природата на работа на воспитувачот и 

негователот, се распоредува на работно време 

поминато со деца и останато работно време за други 

програмски активности. 

              Работното време поминато со децата, како дел 

од вкупните програмски активности, во ранките на 

полното работно време од ставот 1 на овој член за 

воспитувачот изнесува 30 часа во неделата, а за 

негователот 35 часа во неделата. 

              Основната плата, надоместокот на плата и 

надоместокот на трошоците поврзани со работата се 

пресметуваат и исплатуваат на вработениот врз основа 

на работното време од ставот 1 на овој член, како и 

евиденцијата што ја води работодавачот. 

             Распоредот на работното време на вработените 

во рамките на 40-часовната работна недела  во јавните 

установи за деца се утврдува со акт на Министерот. 

              Почетокот и завршетокот на работното време 

на детската градинка со акт го утврдува Советот на 

Општината. 

 

              4. УПРАВУВАЊЕ И РАКОВОДЕЊЕ 

                    

                    УПРАВЕН ОДБОР 

Член 32 

              Орган на управување во детската градинка е 

Управен одбор. 

              Управниот одбор во детската градинка е 

составен од седум члена, и тоа: 

тројца претставници од основачот, еден претставник 

од установата, двајца претставници  од родителите на 

децата и еден претставник од министерството. 

              Претставниците на основачот на детската 

градинка ги именува и разрешува Советот на 

Општината. 

              Претставникот на Установата го предлага  

Стручниот совет на установата, врз основа на 

стручност и компетентност, а го избира и разрешува  

основачот во постапка пропишана со Статутот на 

Установата. 

              Претставниците од родителите на децата ги 

предлага  Советот на родители, а ги именува и 

разреШува основачот по постапка пропишана со 

Статутот на  

Установата. 

              Претставникот на министерството го предлага 

министерот, а го именува и разрешува основачот. 

              Претставниците од основачот, министерството 

и родителите не можат да бидат од редот на 

вработените во установата. 

Член 33 

              Претставникот во Управниот одбор од 

Детската градика го предлага  Стручниот совет од 

редот на вработените кои вршат стручни работи во 

детската градинка врз основа на стручност и 

компетентност. 

              Предлогот за претставник во Управниот 

одбор, Стручниот совет го врши со јавно гласање, со 

мнозинство на гласови од вкупниот број на членови на 

Стручниот совет. 

              Предлогот за претставници од родителите на 

децата во Управниот одбор 

на детската градинка го донесува Советот на родители 

од  своите редови, со  јавно гласање, и мнозинство на 

гласови од вкупниот број на членови на Советот на 

родители. 

Член 34 

              Членовите на Управниот одбор се именуваат 

за период од четири години. 

              Мандатот на членовите на Управниот одбор 

почнува да тече од денот на неговото конституирање. 

              Конститутивната седница на Управниот одбор 

ја свикува и до изборот на претседател на Управниот 

одбор претседава најстариот член. 

Член 35 

              Управниот одбор на детската градинка ги 

врши следните работи: 

              -донесува Статут на детската градинка; 

              -предлага Годишна програма за работа и 

Извештај за работа до Советот на општината; 

              -предлага Финансиски план до Советот на 

општината; 

              -предлага Годишна сметка до Советот на 

општината; 

              -усвојува развоен план на Детската градинка; 

              -објавува јавен оглас за избор на директор на 

Детската градинка; 

              -врши интервју со кандидатите за директор; 

              -предлага на градоначалникот на општината 

еден кандидат од пријавените кандидати на објавениот 

јавен оглас за избор на директор; 

              -донесува акт за внатрешна организација и 

систематизација на работните места во установата на 

кој согласност дава советот на општината; 

              -го утврдува износот на надоместокот на 

трошоците за престој во детската градинка што паѓа на 

товар на родителите  чии деца престојуват во 

градинка, на што согласност дава Советот на 

општината; 

              -одлучува по приговори и жалби на 

вработените; 

              -одлучува по жалби на корисниците на 

услугите; 

              -донесува Деловник за работа на Управниот 

одбор; 

              -формира постојани и повремени комисии за 

определени прашања поврзани со работењето на 

Детската градинка; 

              -разгледува и одлучува и за други работи 

утврдени со закон и Статут. 

              Во работата на Управниот одбор учествува 

директорот на Детската градинка без право на глас. 

Член 36 

              Со Управниот одбор раководи претседател на 

Управниот одбор, а во случај на отсутност или 

спреченост го заменува негов заменик 

              Претседателот на Управниот одбор и неговиот 

заменик се избираат по предлог на членовите на 

Управниот одбор со јавно гласање и со мнозинство 

гласови од вкупниот број на членови. 
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              Претседателот на Управниот одбор ги 

закажува седниците на одборот и раководи со истите 

согласно утврдениот дневен ред. 

              Управниот одбор донесува одлуки со 

мнозинство гласови од вкупниот број на членови. 

Член 37 

              Седниците на Управниот одбор ги свикува 

претседателот на Управниот одбор по сопствена 

иницијатива, по барање од најмалку четири члена од 

Управниот одбор или на иницијатива на директорот на 

детската градинка. 

Член 38 

               Мандатот на член на Управен одбор може да 

му престане пред истекот на времето за кое е именуван 

ако биде разрешен од орган кој го именувал. 

              Предлог за разрешување на член на Управен 

одбор пред истекот на времето за кое е именуван 

донесува Управниот одбор со мнозинство гласови од 

вкупниот број на членови на Управниот одбор. 

              Управниот одбор Ќе донесе предлог  за 

разрешување на член на Управниот одбор пред 

истекот на времето за кое е именуван во следните 

случаи: 

              -нередовност или спреченост да учествува во 

работата на Управниот одбор; 

              -ако престанал основот за именување; 

              -ако работи спротивно на статутот, закон и 

други акти на детската градинка; 

              -на лично барање. 

              Управниот одбор за претставниците на 

основачот, на министерството, претставниците на 

родителите и претставникот на Установата, може да 

поднесе иницијатива за разрешување до Советот на 

општината за случаите од став 3 алинеи 1,2и 3 од овој 

член. 

Член 39 

              Одлука за отпочнување на постапка за 

именување претставници во Управниот одбор на 

детската градинка се донесува најдоцна 30 дена пред 

истекот на времето за коие се именувани претставници 

на Управниот одбор. 

Член 40 

              Работата на Управниот одбор поблиску се 

уредува со деловник за работа на Управниот одбор. 

 

              ОРГАН НА РАКОВОДЕЊЕ 

 

Член 41 

              Директорот е орган на раководење на детската 

градинка. 

              Директорот ја организира и раководи со 

работата на детската градинка,  

самостојно донесува одлуки, од делокругот на 

неговата надлежност и актите на Установата, ја 

застапува установата пред трети лица и е оидговорен 

за законитоста и работата на Установата. 

              Директорот на Детската градинка се избира, 

односно именува за време од четири години. 

              По истекот на рокот од став 3 на овој член 

истото лице има право на уште еден мандате 

едноподруго, а можност за повторен избор, односно 

именување истото лице има по истекот на четири 

години од неговиот последен избор, односно 

именување. 

Член 42 

              За директор на детска градинка може да биде 

именувано лице кое покрај општите услови утврдени 

со закон, и условите утврдени во членот 142 од 

Законот за заштита на децата е со високо образование 

(со стекнати 240 кредити според ЕКТС или завршен 

ВИИ 1 степен) и ги исполнува условите утврдени во 

членот 135 од Законот за заштитан а децата за 

воспитувач, за стручен работник, за стручен 

соработник, лице со завршен Филилишки факултет-

наставна студиска програма и специјалистички студии 

за предучилиШни педагози, правник и економист со 

високо образование (со стекнати 240 кредити спортедц 

ЕКТС или завршен ВИИ 1 степен) и над четири години 

работно искуство по дипломирањето и поседува 

важечка лиценца за директор за установа за деца. 

              Кандидатот за директор на детска градинка 

задолжително доставува и Програма за работа на 

детската градинка. 

              Директорот на детската градинка се именува 

врз основа на јавен оглас, кој го објавува Управниот 

одбор во јавните гласила и трае 8 дена од денот на 

објавувањето. 

Член 43 

              Градоначалникот, три месеци пред истекот на 

мандатот на постојниот директор, донесува Одлука 

Управниот одбор да објави јавен оглас за избор на 

директор, 

              Во објавениот јавен оглас се утврдуваат 

условите кои треба да ги исполнува кандидатот за 

директор, потребната документација, времето на 

траење на јавниот оглас и рокот во кој ќе се изврши 

изборот. 

Член 44 

              Пријавените кандидати ги доставуваат 

потребните документи согласно со огласот до 

Управниот одбор. 

Член 45 

              Пристигнатите документи  на пријавените 

кандидати ги прегледува три члена Комисија избрана 

од Управниот одбор, чиј состав и надлежност се 

утврдуваат со овој Статут. 

              Комисијата од став 1 на овој член е составена 

од три члена врз основа на стручност и компетентност, 

во чиј состав влегува и еден претставник на Управниот 

одбор. 

              Комисијата е должна во рок од пет дена по 

завршувањето на огласот да ги разгледа пристигнатите 

документи, и за тоа изготви Записник 

              Изготвениот записник, и целокупната 

документација на кандидатите кои ги исполнуваат 

условите по објавениот оглас за избор на директор ја 

доставува на понатамошно разгледување до 

Управниот одбор на Детската градинка, согласно закон 

и овој Статут. 

              На кандидатите кои неги исполнуваат 

условите за избор на директор  согласно објавениот 

оглас, иј се враќаат документите со образложение. 

              Комисијата работи и одлуки донесува во полн 

состав, со мнозинство на гласови. 
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Член 46 

              Управниот одбор може да побара 

дополнителни документи од кандидатите кои ги 

исполнуваат условите, согласно со одредбите во 

Статутот на Детската градинка. 

              Управниот одбор врши интервју  со 

кандидатите кои ги исполнуваат условите. 

              Управниот одбор во рок од седум дена од 

извршениот разговор со кандидатите на 

градоначалникот му предлага еден кандидат за избор 

на директор. 

Член 47 

              Градоначалникот во рок од 15 дена од денот 

на добивањето на предлогот врши избор на директор 

на детската градинка. 

              Доколку градоначалникот во рокот утврден во 

ставот 1 на овој член не избере директор, е должен во 

рок од три дена да го извести Управниот одбор. 

Член 48 

              Управниот одбор во рок од седум дена од 

денот на приемот на известувањето од 

градоначалникот му предлага еден кандидат за избор 

на директор. 

              Градоначалникот е должен во рок од пет дена 

од денот на добивањето на предлогот да го избере  

кандидатот предложен од Управниот одбор. 

Член 49 

              Кандидатите кои не се избрани, во рок од осум 

дена од денот на приемот на одлуката на 

градоначалникот, имаат право на жалба во однос на 

спроведувањето на постапката за избор до Државната 

комисија за одлучување во Управна 

постапка и постапка од работен однос во втор  степен. 

              Против одлуката на Комисијата од ставот 1 на 

овој член кандидатот има право да поведе управен 

спор. 

Член 50 

              Директорот на Детската градинка: 

              -ја организира и раководи со работата на 

детската градинка; 

              -самостојно донесува одлуки од делокругот на 

неговата надлежност и актите на детската градинка; 

              -ја застапува детската градинка поред трети 

лица и е одговорен за законитоста и работата во 

детската градинка ; 

              -ја предлага предлог-годишната програма за 

работа на Управниот одбор и презема мерки за 

реализирање на годишната програма  за работа; 

              -ги извршува одлуките на Управниот одбор; 

              -одлучува за засновање и престанок на работен 

однос на вработени за вршење на дејноста, согласно со 

закон, актите на градинката и колективниот договор; 

              -врши распоредување на работници; 

              -го изработува и предлага развојниот план на 

Детската градинка; 

              -поднесува извештај за работа на детската 

градинка во текот на годината до Управниот одбор и 

основачот; 

              -поднесува извештај за реализација на 

Годишната програма за работа до Управниот одбор, 

основачот и министерството; 

              -поднесува извештај за реализација на 

материјално-финансиското работење на детската 

градинка до Управниот одбор и до основачот и е 

одговорен за материјално-финансиското работење; 

              -поднесува извештај за реализација на 

програмите до Управниот одбор, основачот и 

министерството; 

              -формира постојани и повремени комисии за 

определени прашања поврзани со работењето и 

организирањето на работата; 

              -врши други работи предвидени со закон, 

Статут и други акти на детската градинка. 

Член 51 

              Директорот на Детската градинка може да 

биде разрешен: 

              -на лично барање; 

              -ако не го спроведува законот и општите акти 

донесени согласно со законот; 

             -ако не ја остварува Годишната програма за 

работа на детската градинка; 

              -ако по негова вина е нанесена штета на 

децата, на нивните родители или 

старатели, на детската градинка, на основачот или на 

државата; 

              -ако дозволи исплаќање на средства кои не се 

утврдени во годишниот финансиски план на детската 

градинка; 

              -ако дозволи организирање на дејноста 

спротивно на закон, општите акти донесени согласно 

со закон и Годишната програма за работа , и во други 

случаи утврдени со закон. 

Член 52 

              Доколку попстојат одредени сознанија за 

постапување на директорот согласно со одредбите од 

членот 48  алинеи 2,3,4,5 и 6 од овој Статут, 

Управниот одбор на Детската градинка свикува 

седница на која се донесува заклучок во писмена 

форма кој се доставува до директорот. 

              Директорот има право, во рок од седум дена 

од  приемот да се изјасни за наводите во заклучокот. 

              Доколку Управниот одбор на Детската 

градинка  од ставот 1 на овој член не го прифати 

изјаснувањето на директорот, свикува седница во рок 

од три дена и во присуство на претставник од научна 

или специјализирана стручна установа, односно 

стручен или друг орган кој го определува министерот 

во зависност од видот на постапувањата од став 1 на 

овој член врши и слушување на директорот 

              Претставникот дава мислење за оправданоста 

за разрешување на директорот. 

              Доколку Управниот одбор оцени дека е 

неопходно, во рок од седум дена доставува предлог до 

Градоначалникот за разрешување на директорот. 

              Градоначалникот е должен во рок од пет дена 

од денот на добивањето на предлогот од Управниот 

одбор да го разреши директорот. 

              Разрешениот директор, во рок од 15 дена од 

денот на приемот на одлуката  на градоначалникот, 

има право на жалба во однос на спроведувањето на 

постапката до Државната комисија за одлучување во 

управна постапка и постапка од работен однос во втор 

степен. 
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              Против одлуката на Комисијата од став 6 на 

овој член, разрешениот директор, има право на тужба 

до надлежниот Основен суд. 

Член 53 

              Ако директорот на Детската градинка биде 

разрешен пред истекот на мандатот, или предвреме му 

престане мандатот по било кој основ, како и во случај 

кога не е избран за директор, Градоначалникот на 

опШтината во рок од три дена  од денот на 

престанокот на мандатот на директорот, именува 

вршител на должноста директор од редот на 

вработените во Детската градинка кој ги исполнува 

условите за директор, и кој ги врши работите на 

директор до именувањето на нов директор, најмногу 

до шест месеци од денот на неговото име нување. 

Член 54 

              Директорот на детската градинка кој е 

разрешен од директор, или не е повторно именуван за 

директор, има права и обврски од работен однос 

согласно закон. 

 

              5. СТРУЧНИ ОРГАНИ И ТЕЛА 

              Стручен совет 

                                                                        

Член 55 

              Стручен орган во Детската градинка е Стручен 

совет. 

              Стручниот совет го сочинуваат директорот и 

стручните работници како постојани членови и 

претставници на вработените кои врШат стручни 

работи во Детската градинка и по два претставника  од 

објектите на Детската градинка, од кои еден 

воспитувач и еден неговател 

              Со стручниот совет раководи директорот. 

Член 56 

              Членовите на Стручниот совет-претставници 

од објекти се избираат на состанок на Совет на 

воспитувачи и Совет на негователи. 

              Мандатот на членовите на Стручниот совет-

претставници на вработените кои вршат стручни 

работи трае 1 година. 

Член 57 

              На членовите на Стручниот совет, 

претставници од објектите, мандатот на претставник 

во Стручниот совет им престанува: 

              -кога членот Ќе го промени објектот во кој 

работи во Детската градинка; 

              -спреченост да учествува во работата на 

Стручниот совет; 

              -на лично барање на вработениот. 

Член 58 

              Во случај на разрешување на член-

претставник на вработените во Стручниот совет, се 

врши именување на нов претставник од истиот опбјект 

од каде е разрешен дотогашниот претставник. 

              Стручниот совет работи на состаноци кои ги 

свикува и со нив раководи директорот на Детската 

градинка, како и по барање на 1/3 од  членовите  на 

Стручниот совет. 

              Записниците од состаноците на Стручниот 

совет ги води записничар, кој го избираат членовите на 

Стручниот совет од своите редови со јавно гласање и 

мнозинство гласови. 

Член 59 

              Директорот на Детската градинка поканите  со 

предложениот  дневен ред за свикување на Стручниот 

совет заедно со останатите материјали  ги доставу ва  

до членовите три дена пред денот определен за 

одржување на состанокот. 

              По исклучок, доколку состанокот е свикан 

поради итни и неодложни работи дневниот ред се 

предлага и утврдува на самиот состанок 

Член 60 

              Стручниот совет ги врши следните работи: 

              -утврдува стру чни основи за остварување на 

програмата за работа; 

              -дава мислење и предлози до директорот во 

поглед  на организацијата за работа и условите за 

работа; 

              -именува и разрешува претставник на детската 

градинка во Управниот одбор од редот на вработените 

коиу вршат стручни работи, 

              -ги разгледува програмите за работа и 

превзема мерки за нивно извршување; 

              -ги разгледува извештаите од извршен стручен 

надзор над реализирањето на програмите и предлага 

соодветни мерки; 

              -ги утврдува потребите по објекти од игровен, 

дидактички и друг материјал за работа со деца, како и 

потребите од основни средства и потрошен материјал 

за нормално реализирање на дејноста;  

              -го разгледува планот за стружно 

усовршување на кадарот во детската градинка и 

              -врши и други работи кои се од интерес за 

непречено функционирање на дејноста. 

 

               Стручни тела 

              Совет на воспитувачи 

Член 61 

              Советот на воспитувачи го сочинуват сите 

воспитувачи на детската градинка. 

              Со советот на воспитувачи раководи и го 

свикува директорот на детската градинка.Советот на 

воспитувачи ги врши следните работи: 

              -го усогласува распоредот на работењето на 

воспитувачите во детската градинка; 

              -разгледува содржини за работа согласно 

програмите; 

              -ја реализира програмата за стручно 

усовршување; 

              -учествува во подготовките и реализацијата на 

програмата за работа и  другите форми за работа со 

децата; 

               -соработува со Советот на родители и Советот 

на негователи; 

              -врши и други работи кои произлегуваат од 

реализиртањето на програмите и другите форми на 

остварување на дејноста. 

 

               Совет на негователи 

Член 62 

              Советот на негователи го сочинуваат сите 

негователи на детската градинка. 
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              Со Советот на негователи раководи 

директорот на детската градинка. 

              Советот на негователи ги врши  следните 

работи: 

              -го усогласува распоредот на работењето на 

негователите во детската градинка; 

             -ја реализира програмата за стручно 

усоврШување на негователите во дет 

ската градинка; 

              -разгледува содржини за работа согласно 

програмите и 

              -соработува со Советот на воспитувачи и 

Советот на родители 

 

Член 63 

              Во детската градинка воспитувачите и 

негователите можат да се организираат во активи на 

ниво на објекти за извршување на определени 

задачи,кон- султации, планирања и други работи кои 

произлегуваат од работењето. 

 

              6. ДРУГИ ОРГАНИ 

              Совет на родители 

 

Член 64 

              Во Детската градинка се избира Совет на 

родители кој го сочинуваат претставници на 

родителите чии деца престојуваат во детската 

градинка. 

              Советот на родители брои 6  члена, од кои по 

два члена од објектите на Детската градинка. 

              Претставниците на родителите за членови во 

Советот на родители се избираат на родителска средба 

на ниво на објект. 

              Кога членот на Советот на родители престане 

да биде родител на дете згрижено во градинката,  се 

избира друг родител од истиот објект како претстав 

ник во Советот на родители. 

              Советот на родители од своите членови избира 

два претставника  во Управниот одбор,со јавно 

гласање и мнозинство гласови, а согласност дава 

Советот на Општината. 

              Со Советот раководи претседател и негов 

заменик кој го избираат членовите на Советот на 

родители со јавно гласање. 

              До изборот на претседател со Советот на 

родители раководи најстариот член. 

Член 65 

              На членовите на Советот на родители им се 

обезбедуваат просторни услови за работа во Детската 

градинка. 

Член 66 

              Советот на родители го следи, разгледува и 

дава мислење за остварување на дејноста на Детската 

градинка. 

              Советот на родители дава мислење до 

стручните органи за подготовка на ГодиШната 

програма и посебно се ангажира во давање помоШ за 

реализирање на зацртаните активности во програмите 

за работа со деца. 

              Советот на родители се ангажира и во 

изнаоѓање средства од фондации, подароци, легати, 

завештанија и средства по основ на солидарност во 

пари и натура, со цел подобрување на условите за 

престој и работа со деца. 

Член 67 

              Советот на родители за средствата од член 59 

став 2 на овој Статут кои се строго наменски, во секое 

време може да побара Извештај од директорот или 

Управниот одбор за реализација на истите. 

 

              7.ОРГАН ЗА ВНАТРЕШНА КОНТРОЛА 

              Орган за надзор 

Член 68 

              За вршење на внатрешна контрола на 

работењето во Детската градинка се формира Орган за 

надзор. 

              Органот за надзор го сочинуваат три члена 

именувани од основачот. 

              Членовите на органот за надзор се избираат со 

мандате во траење од четири години. 

              За членови на органот за надзор можат да 

бидат именувани лица кои немаат засновано работен 

однос во детската градинка, имаат високо образование 

и поседуваат знаење и искуство од дејноста на 

установата. 

              Органот за надзор го свикува и со неговата 

работа раководи претседателот кој го избираат 

членовите на органот за надзор од своите редови. 

              Органот за надзор своите одлуки ги донесува 

со мнозинство гласови од вкупниот број членови. 

Член 69 

              Органот за надзор врши контрола на: 

              -материјално-финансиското работење на 

детската градинка; 

              -користењето и располагањето на средствата 

на детската градинка 

за наодите доставува Извештај до основачот и 

министерството, Управниот одбор и директорот на 

Детската градинка. 

              Мандатот на членот на органот за надзор може 

да му престане пред истекот на времето за кое е 

именуван ако биде разрешен од органот кој го 

именувал во следните случаи: 

              -нередовност или спреченост да учествува во 

работата на органот за надзор; 

              -ако престанал основот за именување; 

              -ако работи спротивно на статутот, законите и 

другите акти на детската градинка; 

              -на лично барање 

 

              8.ЕВИДЕНЦИЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

Член 70 

              Во Детската градинка се воид евиденција и 

документација. 

              Начинот на водење на евиденцијата и 

документацијата, како и содржината и формата на 

евиденцијата и документацијата ги пропиШува 

министерот со правилници. 

Член 71 

              Во Детската градинка се води педагоШка 

документација и педагошка евиденција за воспитно-

образовните активности. 
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              Педагошката документација, во смисла на овој 

закон, ја опфаќа главната книга на децата и 

претставува документ од трајна вредност. 

              Педагошката документација во детската 

градинка се води на македонски јазик со употреба на 

кирилско писмо. 

Член 72 

              Педагошката евиденција опфаќа: 

              -Дневник за работа на градинката; 

              -Дневник за работа на воспитната група; 

              -Планирање и подготвување на воспитно-

образовната работа; 

              -Досие на детето. 

              Педагошката евиденција се води во хартиена и 

електронска форма. 

              Педагошката евиденција се води на 

македонски јазик со употреба на кирилско писмо. 

              Формата, содржината и начинот на водењето 

на педагошката евиденција и документацијаја 

пропишува министерот со правилници. 

 

              9.ОПШТИ АКТИ НА ДЕТСКАТА 

ГРАДИНКА 

Член 73 

              Статутот на Детската градинка е основен акт. 

              Покрај Статутот, Детската градинка ги има и  

следните општи акти: 

              -Правилник за организација и систематизација 

на работата и работните места во Детската градинка; 

              -Правилник за безбедност и здравје при 

работа; 

-Правилник за заштита од пожари 

              -Правилник за составот и начинот на работа на 

Комисијата и критериумите за прием на деца во 

Детската градинка; 

              -Правила за работа во Детската градинка 

              -Детската градинка по потреба може да 

изготви и донесе и други општи акти. 

              Сите општи акти од ставот 2 и 3 од овој член 

мора да бидат во согласност со позитивните законски 

прописи и одредбите на овој Статут. 

Член 74 

              Статутот и другите општи акти на Детската 

градинка ги донесува Управниот одбор со мнозинство 

гласови од вкупниот број членови. 

Согласност над примена на Статутот и актите 

од алинеја 1 и 4 од овој член дава Советот на 

Општината. 

 

10.ИНФОРМИРАЊЕ 

 

Член 75 

              Работата на Детската градинка и нејзините 

органи е јавна. 

              Управниот одбор и органот на раководење се 

должни да обезбедат редовно, благовремено, потполно 

и по содржина и форма достапно известување на 

вработените и родителите на децата. 

Член 76 

              Органите на Детската градинка се должни да 

известуваат за секое праШање кое се однесува на 

дејноста, програмите, финансиското работење и други 

праШања од значење за работата на Детската 

градинка, со објавување на поважните одлуки на 

огласните табли во објектите. 

              Информирањето може да се врши и преку 

издавање на весник, билтен и друго. 

Член 77 

              Ден на Детската градинка е 17 Мај. 

              Овој ден се обележува преку организирање 

приредби со децата пред родителите, органи, 

организации и други соработници. 

Член 78 

              Детската градинка може да земе учество во 

активности, изложби, приредби и други манифестации 

надвор од  детската градинка со цел за поуспеШно 

презентирање на дејуноста во градот и Републиката. 

Член 79 

              Манифестации посветени на децата се: 

,,Светски ден на детето”, “Детска недела”и “Ден на 

детето”. 

          “Светски ден на детето” е првиот понеделник во 

Октомври. 

              “Детска недела” се одржува секоја година во 

првата полна недела во Октомври, и трае седум дена. 

              “Ден на детето” е последниот ден од “Детската 

недела” 

              Во време на траењето на манифестациите 

посветени на децата се организираат културни, 

забавни, образовни, спортско-рекреативни активности 

од областа на екологијата и други активности 

посветени на децата. 

Член 80 

              Во Детската градинка се употребуват 

прирачници и детски списанија одоб рени од 

министерот за труд и социјална политика. 

 

              11.ДЕЛОВНА ТАЈНА 

 

Член 81 

              Заради заштитан а интересите на Детската 

градинка, Детската градинка превзема мерки за 

чување, ракување, користење и соопШтување на 

податоци кои се сметаат како деловна тајна. 

              За деловна тајна се сметаат исправите и 

документите кои настануваат во остварувањето на 

дејноста на детската градинка, а чие изнесување во 

јавноста или соопштување на неовластени лица, 

зартади нивната природа или значење би можеле да 

предизвикаат штета на Детската градинка, родителите 

или трети лица. 

Член 82 

              Сите податоци и документи кои се пропишани 

како деловна тајна задолжително имаат ознака 

,,доверливо,, или ,,строго доверливо,,. 

              Обврската за чување на деловна тајна трае се 

додека директорот на Детската градинка или органот 

кој ги доставил податоците не дале согласност за 

осло0бодување од чување на деловната тајна. 

              Обврската за чување на деловна тајна трае и 

по престанокот на работниот однос на работникот кој 

бил запознаен со содржината и доверливите 

документи. 
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 12.ОДБРАНА 

Член 83 

              Во воена состојба Детската градинка 

продолжува со остварување на дејноста заради Што во 

рамките на своето работење во мир, во согласност со 

Законот за одбрана и други прописи спроведува 

соодветни подготовки и изработува документи за 

работа во воена состојба. 

              Со спроведувањето на подготовките и 

изработката на документите за работа во воена 

состојба раководи директорот на Детската градинка. 

Член 84 

              Заради заштита на тајните податоци и 

информации од областа на одбраната, Детската 

градинка спроведува мерки за заштита на тајноста на 

податоците од значење за одбраната. 

 

              13.СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА 

ГРАДИНКАТА 

 

Член 85 

              Детската градинка стекнува средства за работа 

од Буџетот на Република Македонија, Буџетот на 

ОпШтината, непосредно од корисниците на јавните 

услуги на градинката, со продажба на услуги, легати, 

подароци, донации и од други извори на начин и под 

услови утврдени со закон и актот за основање. 

              Со средствата стекнати од легати, подароци, 

завеШтанија и прилози,градинката располага според 

намената на давателот. 

Член 86 

              Цените на услугите и другите видови на 

надоместоци за услуги се утврдуваат врз основа на 

критериуми, нормативе и стандарди на начин и во 

постапкаутврдени со закон. 

              Цените и другите надоместоци од ставот 1 на 

овој член можат да се определат диференцирано врз 

основа на категории на корисници на јавни услуги во 

согласност со закон. 

Член 87 

              Цените на услугите што ги дава Детската 

градинка и износот на надоместокот на трошоци за 

престој во детската градинка што паЃа на товар на 

родите 

лите  чии деца ги користат нивните услуги, ги 

утврдува Советот на општината на предлог на 

Управниот одбор на детската градинка. 

              Основа за уплата на родителите е цената на 

програмата во која е вклуче но детето. 

Член 88 

              Градинката одговара за своиоте обврски со 

средствата со кои располага. 

 

              14. ИМОТ НА ГРАДИНКАТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 89 

              Имотот на градинката го сочинуваат 

недвижниот имот и другите средства, освен средствата 

стекнати од легат, наменски прилози, подароци и 

завештанија. 

              Детската градинка самостојно управува со 

имотот и ги користи предметите, финансиските 

средства и другите материјали потребни за врШење на 

дејнос 

та, под услови и на начин определен со закон. 

Член 90 

              Кога Детска градинка Ќе престане со работа, 

имотот, средствата и прихо 

дите Што остануват по исполнувањето на обврските 

му припаЃаат на основачот на градинката. 

              Имотот, средствата и приходите Што 

остануват по исполнувањето на обвр 

ските, а кои градинката ги стекнала со донација, му 

припаЃаат на донаторот под 

услови утврдени со закон, Статутот на градинката и 

актот за донација. 

 

              15.ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

              

Член 91 

              Постапката за изменување и дополнување на 

овој Статут е истоветна како и постапката за негово 

донесување. 

Член 92 

              Општите акти на Детската градинка Ќе се 

усогласат со одредбите на овој 

Статут во рок од 1 година од денот на неговото 

донесување. 

              До донесување на општите акти, во случај кога 

одредбите на општите акти се во спротивност со 

одредбите на овој Статут, непосредно Ќе се применува 

ат позитивните законски прописи. 

Член 93 

              Со денот на донесувањето на овој Статут, 

престанува да важи Статутот на Јавната општинска 

установа за деца-Детска градинка ,,Ацо Караманов,,-

РадовиШ, бр. 192 од 16.09.2005 година и Статутарните 

одлуки за изменување и дополнување на Статутот на 

Јавната општинска установа за деца-Детска градинка 

,,Ацо Караманов,,-Радовиш, бр. 01-102 од 25.04.2006 

год, бр.01-71 од 01.03.2010 год. и бр. 01-253 од 

30.09.2013 година. 

Член 94 

              Овој Статут влегува во сила по добивањето 

согласност од Советот на општина Радовиш. 

 

Бр.01-90    Претседател на  

21.02.2014 год.                             Управен одбор, 

                                                          Миле Арсов 
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урбанистичко планска документација за град Радовиш 

со која ќе се изврши измена и дополнување на ДУП за 

вклопување на бесправните објекти во КО  Радовиш 21 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на Одлуката  

за утврдување потреба од измена на урбанистичко 

планска документација за град Радовиш со која ќе се 

изврши измена на намените на земјиштето за 

вклопување на бесправните објекти во КО Радовиш 21 

ОДЛУКА за  утврдување потреба од измена на 

урбанистичко планска документација за град Радовиш 

со која ќе се изврши измена на намените на 

земјиштето за вклопување на бесправните објекти во 

КО  Радовиш-------------------------------------------------- 21 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на Одлуката 

за донесување на  урбанистичко-планска 

документација за вклопување на бесправен објект на 

Александар Трајчев во КО Козбунар--------------------21 

ОДЛУКА за донесување на урбанистичко-планска 

документација за вклопување на бесправен објект--22 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на Одлуката 

за донесување на  урбанистичко-планска 

документација за вклопување на бесправен објект на 

Борис Марковски во КО Радовиш------------------------ 22 

ОДЛУКА за донесување на урбанистичко-планска 

документација за вклопување на бесправен објект----22 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на Одлуката 

за донесување на  урбанистичко-планска 

документација за вклопување на бесправен објект на 

Митев Јордан во КО Козбунар---------------------------- 22 

ОДЛУКА за донесување на урбанистичко-планска 

документација за вклопување на бесправен објект -23 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на Одлуката 

за донесување на  урбанистичко-планска 

документација за промена на траса на сообраќајна 

инфраструктура на Ѓорѓи и Славка Томови во КО 

Радовиш-------------------------------------------------------- 23 

ОДЛУКА за донесување на урбанистичко-планска 

документација за промена на траса на сообраќајна 

инфраструктура-----------------------------------------------23 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на Одлуката 

за донесување на  урбанистичко-планска 

документација за вклопување на бесправен објект на 

Стамен Коцев во КО Ораовица--------------------------- 23 

ОДЛУКА за донесување на урбанистичко-планска 

документација за вклопување на бесправен објект---24 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на Одлуката 

за донесување на  урбанистичко-планска 

документација за вклопување на бесправен објект на 

Анче Соколов во КО Козбунар--------------------------- 24 

ОДЛУКА за донесување на урбанистичко-планска 

документација за вклопување на бесправен објект--24 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на Одлуката 

за донесување на  урбанистичко-планска 

документација за промена на траса на сообраќајна 

инфраструктура на Витан Манев во КО Радовиш----24 

ОДЛУКА за донесување на урбанистичко-планска 

документација за промена на траса на сообраќајна 

инфраструктура---------------------------------------------- 25 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на Одлуката 

за донесување на  урбанистичко-планска 

документација за промена на траса на сообраќајна 

инфраструктура на Илиев Тони во КО Радовиш------ 25 

ОДЛУКА за донесување на урбанистичко-планска 

документација за промена на траса на сообраќајна 

инфраструктура---------------------------------------------- 25 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на Одлуката 

за донесување на  урбанистичко-планска 

документација за вклопување на бесправен објект на 

АГРО-ЛОЗА дооел во КО Ињево------------------------ 25 

ОДЛУКА за донесување на урбанистичко-планска 

документација за вклопување на бесправен објект--26 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување  на 

Одлуката за донесување на  урбанистичко-планска 

документација за вклопување на бесправен објект на 

Стефанов Коце во КО Козбунар-------------------------- 26  

ОДЛУКА за донесување на урбанистичко-планска 

документација за вклопување на бесправен објект--- 26 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на Одлуката 

за донесување на  урбанистичко-планска 

документација за вклопување на бесправен објект на 

Златко Милчевски во КО Радовиш----------------------- 26 

ОДЛУКА за донесување на урбанистичко-планска 

документација за вклопување на бесправни објекти- 26 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на Одлуката 

за донесување на  урбанистичко-планска 

документација за вклопување на бесправен објект на 

Ѓорѓи Чифлиганец во КО Козбунар--------------------- 27 

ОДЛУКА за донесување на урбанистичко-планска 

документација за вклопување на бесправен објект--- 27 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на Одлуката 

за донесување на  урбанистичко-планска 

документација за вклопување на бесправен објект на 

Ристо Карталов во КО Козбунар------------------------- 27  

ОДЛУКА за донесување на урбанистичко-планска 

документација за вклопување на бесправен објект--- 27 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на Одлуката 

за донесување на  урбанистичко-планска 

документација за проширување на плански опфат и 

вклопување на бесправен објект на Благој Јашков  во 

КО Радовиш---------------------------------------------------28 

ОДЛУКА за донесување на урбанистичко-планска 

документација за проширување на плански опфат и 

вклопување на бесправен објект------------------------- 28 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на Одлуката 

за донесување на  урбанистичко-планска 

документација за вклопување на бесправен објект на 

Фазли Зуберов во КО Али Коч----------------------------28 

ОДЛУКА за донесување на урбанистичко-планска 

документација за вклопување на бесправен објект--- 28 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на Одлуката 

за донесување на  урбанистичко-планска 

документација за промена на траса на сообраќајна 

инфраструктура на Биртан Агушев во КО Радовиш- 29 

ОДЛУКА за донесување на урбанистичко-планска 

документација за промена на траса на сообраќајна 

инфраструктура---------------------------------------------- 29 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на Одлуката 

за донесување на  урбанистичко-планска 

документација за промена на траса на сообраќајна 

инфраструктура на  Џеват Ибраимов во КО  
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Радовиш--------------------------------------------------------29 

ОДЛУКА за донесување на урбанистичко-планска 

документација за промена на траса на сообраќајна 

инфраструктура---------------------------------------------- 29 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на Одлуката 

за донесување на  урбанистичко-планска 

документација за промена на траса на сообраќајна 

инфраструктура на Џелал Ибраимов во КО Радовиш 30 

ОДЛУКА за донесување на урбанистичко-планска 

документација за промена на траса на сообраќајна 

инфраструктура---------------------------------------------- 30 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на Одлуката 

за донесување на  урбанистичко-планска 

документација за проширување  на плански опфат и 

вклопување на бесправен објект на Јордан Трајчев во 

КО Радовиш--------------------------------------------------- 30 

ОДЛУКА за донесување на урбанистичко-планска 

документација за проширување на плански опфат и 

вклопување на бесправни објекти------------------------ 30 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на Одлуката 

за донесување на  урбанистичко-планска 

документација за промена на траса на сообраќајна 

инфраструктура на Булент Еминов во КО Радовиш--31 

ОДЛУКА за донесување на урбанистичко-планска 

документација за промена на траса на сообраќајна 

инфраструктура-----------------------------------------------31 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на Одлуката 

за донесување на  урбанистичко-планска 

документација за проширување  на плански опфат и 

вклопување на бесправен објект на Методи Кафеџиев 

во КО Радовиш----------------------------------------------- 31 

ОДЛУКА за донесување на урбанистичко-планска 

документација за проширување на плански опфат и 

вклопување на бесправни објекти------------------------ 31 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на Одлуката 

за донесување на  урбанистичко-планска 

документација за промена на трасата на сообраќајна 

инфраструктура на Стојко Донев во КО Радовиш---- 32 

ОДЛУКА за донесување на урбанистичко-планска 

документација за промена на траса на сообраќајна 

инфраструктура---------------------------------------------- 32 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на Одлуката 

за донесување на  урбанистичко-планска 

документација за вклопување на бесправен објект на 

Зоран Кукутанов во КО Козбунар------------------------ 32 

ОДЛУКА за донесување на урбанистичко-планска 

документација за вклопување на бесправен објект--32 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на Одлуката 

за донесување на  урбанистичко-планска 

документација за промена на траса на сообраќајна 

инфраструктура на Божица Младеновска во КО 

Радовиш-------------------------------------------------------33 

ОДЛУКА за донесување на урбанистичко-планска 

документација за промена на траса на сообраќајна 

инфраструктура---------------------------------------------- 33 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на Одлуката 

за донесување на  урбанистичко-планска 

документација за вклопување на бесправен објект на 

Александар Долдуров во КО Радовиш------------------ 33 

ОДЛУКА за донесување на урбанистичко-планска 

документација за вклопување на бесправен објект--- 33 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на Одлуката 

за донесување на  урбанистичко-планска 

документација за вклопување на бесправен објект на 

Кемал Асанов во КО Тополница ------------------------- 34 

ОДЛУКА за донесување на урбанистичко-планска 

документација за вклопување на бесправен објект--- 34 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на Одлуката 

за донесување на  урбанистичко-планска 

документација за вклопување на бесправен објект на 

Васил Коцев во КО Сулдурци----------------------------- 34 

ОДЛУКА за донесување на урбанистичко-планска 

документација за вклопување на бесправен објект--- 34 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на Одлуката 

за донесување на  урбанистичко-планска 

документација за вклопување на бесправен објект на 

Бејтулов Јашар во КО Тополница------------------------ 35 

ОДЛУКА за донесување на урбанистичко-планска 

документација за вклопување на бесправен објект---35 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на Одлуката 

за донесување на урбанистичко-планска 

документација за вклопување на бесправен објект на 

Мумин Меметов во КО Калаузлија---------------------- 35 

ОДЛУКА за донесување на урбанистичко-планска 

документација за вклопување на бесправен објект-- 35 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на Одлуката 

за донесување на  урбанистичко-планска 

документација за проширување на плански опфат и 

вклопување на бесправен објект на Ратко Коцев во КО 

Радовиш-------------------------------------------------------- 35 

ОДЛУКА за донесување на урбанистичко-планска 

документација за проширување на плански опфат и 

вклопување на бесправен објект-------------------------- 36 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на Одлуката 

за донесување на  урбанистичко-планска 

документација за вклопување на бесправен објект на 

Сулиман Мустафов во КО Али Коч--------------------- 36 

ОДЛУКА за донесување на урбанистичко-планска 

документација за вклопување на бесправен објект-- 36 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на Одлуката 

за донесување на  урбанистичко-планска 

документација за вклопување на бесправен објект на 

Ефтимов Горан во КО Радовиш-------------------------- 36 

ОДЛУКА за донесување на урбанистичко-планска 

документација за вклопување на бесправен објект-- 37 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на Одлуката 

за донесување на  урбанистичко-планска 

документација за вклопување на бесправен објект на 

Трајан Спасков во КО Ораовица------------------------- 37 

ОДЛУКА за донесување на урбанистичко-планска 

документација за вклопување на бесправен објект-- 37 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на Одлуката 

за донесување на  урбанистичко-планска 

документација за промена на траса на сообраќајна 

инфраструктура на Блага Митева во КО Радовиш---- 37 

ОДЛУКА за донесување на урбанистичко-планска 

документација за промена на траса на сообраќајна 

инфраструктура---------------------------------------------- 38 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на Одлуката 

за донесување на  урбанистичко-планска 

документација за за промена на траса на сообраќајна 

инфраструктура на Стојна Спасова во КО Радовиш--38 
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ОДЛУКА за донесување на урбанистичко-планска 

документација за промена на траса на сообраќајна 

инфраструктура---------------------------------------------- 38 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на Одлуката 

за донесување на  урбанистичко-планска 

документација за за промена на траса на сообраќајна 

инфраструктура на Димитар Ангелов во КО  

Радовиш--------------------------------------------------------38 

ОДЛУКА за донесување на урбанистичко-планска 

документација за промена на траса на сообраќајна 

инфраструктура-----------------------------------------------39 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на Одлуката 

за донесување на  урбанистичко-планска 

документација за вклопување на бесправен објект на 

Митко Ристов во КО Козбунар---------------------------39 

ОДЛУКА за донесување на урбанистичко-планска 

документација за вклопување на бесправен објект--- 39 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на Одлуката 

за донесување на  урбанистичко-планска 

документација за проширување на плански опфат и 

вклопување на бесправен објект на Благој Трајков во 

КО Ињево------------------------------------------------------ 39 

ОДЛУКА за донесување на урбанистичко-планска 

документација за проширување на плански опфат и 

вклопување на бесправен објект-------------------------- 40 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на Одлуката 

за донесување на  урбанистичко-планска 

документација за вклопување на бесправен објект на 

АГРО-ЛОЗА дооел Радовиш во КО Злеово------------ 40 

ОДЛУКА за донесување на урбанистичко-планска 

документација за проширување на плански опфат и 

вклопување на бесправен објект-------------------------- 40   

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на Одлуката 

за донесување на  урбанистичко-планска 

документација за вклопување на бесправен објект на 

Кемал Исмаилов во КО Али Коч------------------------40 

ОДЛУКА за донесување на урбанистичко-планска 

документација за вклопување на бесправен објект---41 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на Одлуката 

за донесување на  урбанистичко-планска 

документација за вклопување на бесправен објект на 

Кемал Исмаилов во КО Али Коч--------------------------41 

ОДЛУКА за донесување на урбанистичко-планска 

документација за вклопување на бесправен објект--- 41 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на Одлуката 

за донесување на  урбанистичко-планска 

документација за вклопување на бесправен објект на 

Кемал Исмаилов во КО Али Коч--------------------------41 

ОДЛУКА за донесување на урбанистичко-планска 

документација за вклопување на бесправен објект--- 41 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на Одлуката 

за донесување на  урбанистичко-планска 

документација за вклопување на бесправен објект на 

Кемал Мустафов во КО Тополница-----------------------42 

ОДЛУКА за донесување на урбанистичко-планска 

документација за вклопување на бесправен објект--42 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на Одлуката 

за донесување на  урбанистичко-планска 

документација за вклопување на бесправен објект на 

Јашар Дервишев во КО Коџалија------------------------- 42 

ОДЛУКА за донесување на урбанистичко-планска 

документација за вклопување на бесправен објект--- 42 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на Одлуката 

за донесување на  урбанистичко-планска 

документација за вклопување на бесправен објект на 

Зејнеп Омер во КО Прналија------------------------------ 43 

ОДЛУКА за донесување на урбанистичко-планска 

документација за вклопување на бесправен објект--- 43 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на Одлуката 

за донесување на  урбанистичко-планска 

документација за вклопување на бесправен објект на 

Баќи Кадриов во КО Бучим------------------------------- 43 

ОДЛУКА за донесување на урбанистичко-планска 

документација за вклопување на бесправен објект--- 43 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на Одлуката 

за донесување на  урбанистичко-планска 

документација за проширување на плански опфат за 

вклопување на бесправен објект на Ванчо Ристов во 

КО Радовиш--------------------------------------------------- 44 

ОДЛУКА за донесување на урбанистичко-планска 

документација за проширување на плански опфат и 

вклопување на бесправен објект------------------------- 44 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на Одлуката 

за давање согласност на барателот Лазо Бојчев за 

отпочнување на постапка  за изработка на Локална 

урбанистичка планска документација за КП бр. 1601/1 

и КП бр. 1601/2 во КО Калуѓерица----------------------- 44 

ОДЛУКА за давање согласност на барателот Лазо 

Бојчев за отпочнување на постапка за изработка на 

Локална урбанистичка планска документација за КП 

бр.1601/1 и КП бр.1601/2 во КО Калугерица---------- 44 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на Одлуката 

за давање согласност на барателот општина Радовиш 

за отпочнување на постапка  за изработка на Локална  

урбанистичка планска документација за КП бр. 7271 

во КО Ињево-------------------------------------------------- 45 

ОДЛУКА за давање согласност на барателот општина 

Радовиш за отпочнување на постапка за изработка на 

Локална урбанистичка планска документација за КП 

бр.7271  во КО Ињево-------------------------------------- 45 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на Одлуката 

за давање согласност на барателот општина Радовиш 

за отпочнување на постапка  за изработка на Локална  

урбанистичка планска документација за КП бр. 1693 

во КО Подареш----------------------------------------------- 45 

ОДЛУКА за давање согласност на барателот општина 

Радовиш за отпочнување на постапка за изработка на 

Локална урбанистичка планска документација за КП 

бр.1693 во КО Подареш------------------------------------ 45 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на Одлуката 

за користење на автобусот на ЕЛС Радовиш---------- 46 

ОДЛУКА За користење на автобусот на ЕЛС  

Радовиш--------------------------------------------------------46 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на 

Заклучокот за прифаќање на Извештаите на работните 

тела на Советот  во општина Радовиш-------------------46  

ЗАКЛУЧОК За прифаќање на Извештаите на 

Работните тела на Советот на општина Радовиш---- 46 

 

DRUGI AKTI 
СТАТУТ НА ЈАВНАТА ОПШТИНСКА УСТАНОВА 

ЗА ДЕЦА-ДЕТСКА ГРАДИНКА ,,АЦО 

КАРАМАНОВ,,-РАДОВИШ------------------------------ 46 
                                                                                                                      


