SLU@BEN GLASNIK NA
OP[TINA RADOVI[
Slu`ben glasnik na
op{tina Radovi{
Izleguva po potreba

Vtornik, 29 Januari
2013 godina
Broj 1/2013 god.

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 t.3 od
zakonot za lokalna samouprava (Sl. vesnik na
RM br. 5/2002), a vo vrska so ~len 44 od
Statutot
na
op{tina
Radovi{,
Gradona~alnikot na op{tina Radovi{
donesuva
RE[ENIE
Za proglasuvawe i objavuvawe
na Zaklu~okot za usvojuvawe na Izve{tajot
za sostojbata vo oblasta na javniot red i mir
i bezbednosta na soobra}ajot i pati{tata na
podra~jeto na PS ON Radovi{ za vtorata
polovina od 2012 godina
Go
proglasuvam
i
objavuvam
Zaklu~okot za usvojuvawe na Izve{tajot za
sostojbata vo oblasta na javniot red i mir i
bezbednosta na soobra}ajot i pati{tata na
podra~jeto na PS ON Radovi{ za vtorata
polovina od 2012 god., br. 07-180/1, {to
sovetot na op{tina Radovi{ go donese na
sednica odr`ana na den 25.01.2013 god.
Br. 08-180/2
29Januari 2013g.
Radovi{

Gradona~alnik na
Op{tina Radovi{
D-r Robert Velkov s.r.

Vrz osnova na ~l. 22 od Zakonot za
lokalna samouprava (Sl.vesnik na RM
br.5/2002), a soglasno ~l.21 st.1 t.35 od
Statutot na op{tina Radovi{, Sovetot na
op{tina Radovi{ na sednica odr`ana na
25.01.2013 g., donese
ZAKLU^OK
Za prifa}awe na Izve{tajot za sostojbata vo
oblasta na javniot red i mir i bezbednosta na
soobra}ajot i pati{tata na podra~jetona PS
ON Radovi{ za vtorata polovina od 2012
godina
I. Se prifa}a polugodi{niot Izve{taj za
sostojbata vo oblasta na javniot red i mir i
bezbednosta na soobra}ajot i pati{tata na
podra~jeto na PS ON Radovi{ za vtorata
polovina od 2012 godina, broj 32.1.2-7/104 od
09.01.2013 g., na{ broj 07-44/25 od 15.01.2013
godina.

@iro smetka
br: 758014072063018
Dano~en br.: 6023073000000

II.Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila naredniot
den od denot na objavuvaweto vo "Slu`ben
glasnik na op{tina Radovi{".
Br. 07-180/1
Sovet na op{tina Radovi{
25 Januari 2013 g.
Pretsedatel
Radovi{
Sa{ko Nikolov s.r.
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 t.3 od
zakonot za lokalna samouprava (Sl.vesnik na
RM br. 5/2002), a vo vrska so ~len 44 od
Statutot
na
op{tina
Radovi{,
Gradona~alnikot na op{tina Radovi{
donesuva
RE[ENIE
Za proglasuvawe i objavuvawe na Zaklu~okot
za prifa}awe na Programata za rabota na
JUM Centar za socijalni raboti vo Radovi{
za 2013 godina
Go
proglasuvam
i
objavuvam
Zaklu~okot za prifa}awe na Programata za
rabota na JUM Centar za socijalni raboti vo
Radovi{ za 2013 godina, broj 07-181/1, {to
sovetot na op{tina Radovi{ go donese na
sednica odr`ana na den 25.01.2013 god.
Br. 08-181/2
29Januari 2013g.
Radovi{

Gradona~alnik na
Op{tina Radovi{
D-r Robert Velkov s.r.

Vrzosnova na ~len 15 t.7, asoglasno
~len 21 stav 1 to~ka 43 od Statutot na
op{tina Radovi{, Sovetot na op{tina
Radovi{ na sednica odr`ana na den 25.01.2013
god., donese
ZAKLU^OK
Za usvojuvawe na Programata za rabota na od
JUM Centar za socijalna rabota Radovi{ za
2013 godina
I.
Se usvojuva Programata za rabota na
JUM Centar za socijalna rabota vo Radovi{
za 2013 godina.
II.
Sovetot na op{tinata informativno
ja usvojuva Programata za 2013 godina poradi
toa {to za sproveduvawe na ovaa Programa
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JUM Centar za socijalna rabota e odgovoren
pred Ministerstvoto za trud i socijalna
politika.
III.
Ovoj
zaklu~ok vleguva vo sila
naredniot den od denot na objavuvaweto vo
<Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{<.
Br. 07-181/1
Sovet na op{tina Radovi{
25 Januari 2013 g.
Pretsedatel
Radovi{
Sa{ko Nikolov s.r.
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 t.3 od
zakonot za lokalna samouprava (Sl.vesnik na
RM br. 5/2002), a vo vrska so ~len 44 od
Statutot
na
op{tina
Radovi{,
Gradona~alnikot na op{tina Radovi{
donesuva
RE[ENIE
Za proglasuvawe i objavuvawe na Zaklu~okot
za prifa}awe na Izve{tajot za rabota na OO
Crven krst Radovi{ za 2012 godina
Go
proglasuvam
i
objavuvam
Zaklu~okot za prifa}awe na Izve{tajot za
rabota od Op{tinskata Organizacija na
Crven krst Radovi{ za 2012 godina, broj 07182/1 {to sovetot na op{tina Radovi{ go
donese na sednica odr`ana na den 25.01.2012
god.
Br. 08-182/2
29Januari 2013g.
Radovi{

Gradona~alnik na
Op{tina Radovi{
D-r Robert Velkov s.r.

Vrzosnova na ~len 15 t.7, asoglasno
~len 21 stav 1 to~ka 43 od Statutot na
op{tina Radovi{, Sovetot na op{tina
Radovi{ na sednica odr`ana na den 25.01.2013
god., donese
ZAKLU^OK
Za prifa}awe na Izve{tajot za rabotata na
OO Crven krst Radovi{ za 2012 godina
I.
Se prifa}a Informacijata na OO
Crven krst Radovi{.
II.
Sovetot na op{tinata informativno
go razgleduva Ize{tajot za 2012 godina
poradi toa {to za sproveduvawe na
aktivnostite OO Crven krst Radovi{ e
odgovoren pred Republi~Kiot Crven krst na
Makedonija.

29.01.2013 god.

III.
Ovoj
zaklu~ok vleguva vo sila
naredniot den od denot na objavuvaweto vo
<Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{<.
Br. 07-182/1
Sovet na op{tina Radovi{
25 Januari 2013 g.
Pretsedatel
Radovi{
Sa{ko Nikolov s.r.
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 t.3 od
zakonot za lokalna samouprava (Sl.vesnik na
RM br. 5/2002), a vo vrska so ~len 44 od
Statutot
na
op{tina
Radovi{,
Gradona~alnikot na op{tina Radovi{
donesuva
RE[ENIE
Za proglasuvawe i objavuvawe na Zaklu~okot
za prifa}awe na Programata i Planot za
rabota na OO Crven krst Radovi{ za 2013
godina
Go
proglasuvam
i
objavuvam
Zaklu~okot za prifa}awe na Programata i
Planot
za
rabota
od
Op{tinskata
Organizacija na Crven krst Radovi{ za 2013
godina, broj 07-183/1 {to sovetot na op{tina
Radovi{ go donese na sednica odr`ana na den
25.01.2012 god.
Br. 08-183/2
29Januari 2013g.
Radovi{

Gradona~alnik na
Op{tina Radovi{
D-r Robert Velkov s.r.

Vrzosnova na ~len 15 t.7, asoglasno
~len 21 stav 1 to~ka 43 od Statutot na
op{tina Radovi{, Sovetot na op{tina
Radovi{ na sednica odr`ana na den 25.01.2013
god., donese
ZAKLU^OK
Za prifa}awe na Programata i Planot za
rabota na OO Crven krst Radovi{ za 2013
godina
I.
Se prifa}a Programata i Planot za
rabota na OO Crven krst Radovi{ za 2013
godina.
II.
Sovetot na op{tinata informativno
ja razgleduva I usvojuva Programata i Planot
za rabota od Op{tinskata Organizacija na
Crven krst Radovi{ za 2013 godina poradi
toa {to za sproveduvawe na aktivnostite OO
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Crven krst Radovi{
e odgovoren pred
Republi~kiot Crven krst na Makedonija.
III.
Ovoj
zaklu~ok vleguva vo sila
naredniot den od denot na objavuvaweto vo
<Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{<.
Br. 07-183/1
Sovet na op{tina Radovi{
25 Januari 2013 g.
Pretsedatel
Radovi{
Sa{ko Nikolov s.r.
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 t.3 od
zakonot za lokalna samouprava (Sl. vesnik na
RM br. 5/2002), a vo vrska so ~len 44 od
Statutot
na
op{tina
Radovi{,
Gradona~alnikot na op{tina Radovi{
donesuva
RE[ENIE
Za proglasuvawe i objavuvawe
na Re{enieto za imenuvawe na ~lenovi na
Nadzorniot odbor za vr{ewe kontrola na
materjalno-finansiskoto rabotewe
na JP<Plavaja< Radovi{
Go proglasuvam i objavuvam re{enieto
za imenuvawe na ~lenovi na Nadzorniot
odbor za vr{ewe kontrola na materjalnofinansiskoto rabotewe na JP<Plavaja<
Radovi{, br. 07-184/1, {to
sovetot na
op{tina Radovi{ go donese na sednica
odr`ana na den 25.01.2013 god.
Br. 08-184/2
29Januari 2013g.
Radovi{

Gradona~alnik na
Op{tina Radovi{
D-r Robert Velkov s.r.

Vrz osnova na ~len 16 i 26 od Zakonot
za Javnite Pretprijatija i ~len 21 stav 1
to~ka 28 od Statutot na op{tina Radovi{,
Sovetot na op{tina Radovi{ na sednica
odr`ana na 25.01.2013 god., donese
RE[ENIE
za izbor na ~lenovi na Nadzorniot odbor za
vr{ewe kontrola na materijalno finansisko rabotewe na JP"Plavaja"Radovi{
I. Se izbiraat za ~lenovi na
Nadzorniot odbor za vr{ewe kontorola na
materijalno -finansisko rabotewe na JP
"Plavaja"- Radovi[ i toa :

1.
2.
3.
4.
5.

29.01.2013 god.

Oliver Trpkov
Tatjana Dimitrov
Velika Mil~eva
Julija Cvetanova
Eli Gazepova Ristenov

II. Re{enieto vleguva vo sila so denot na
objavuvaweto vo "Slu`ben glasnik na
op{tina Radovi{ " .
Br. 07-184/1
Sovet na op{tina Radovi{
25 Januari 2013 g.
Pretsedatel
Radovi{
Sa{ko Nikolov s.r.
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 t.3 od
zakonot za lokalna samouprava (Sl. vesnik na
RM br. 5/2002), a vo vrska so ~len 44 od
Statutot
na
op{tina
Radovi{,
Gradona~alnikot na op{tina Radovi{
donesuva
RE[ENIE
Za proglasuvawe i objavuvawe
na Odluka za uslovite i na~inot za
snabduvawe so voda za piewe i odveduvawe na
urbani otpadni vodi pome|u op{tina
Radovi{ i JP<Plavaja< Radovi{
Ja proglasuvam i objavuvam Odluka za
uslovite I na~inot za snabduvawe So voda za
piewe i odveduvawe na urbani otpadni vodi
pome|u op{tina Radovi{ i JP<Plavaja<
Radovi{, br. 07-185/1, {to
sovetot na
op{tina Radovi{ ja donese na sednica
odr`ana na den 25.01.2013 god.
Br. 08-185/2
29Januari 2013g.
Radovi{

Gradona~alnik na
Op{tina Radovi{
D-r Robert Velkov s.r.

Vrz osnova na ~len 46 od Zakonot za
snabduvawe so voda za piewe i odveduvawe na
urbani otpadni vodi (Sl. Vesnik na RM br.
68/2004), 22 stav 1 to~ka 4 od Zakonot za
lokalna samouprava vodi (Sl. Vesnik na RM
br. 52002), i ~len 21 stav 1 to~ka 43 od
Statutot na op{tina Radovi{, Sovetot na
op{tina Radovi{ na sednica odr`ana na
25.01.2013 godina, donese
ODLUKA
za uslovite i na~inot za snabduvawe
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so voda za piewe i odveduvawe na urbani
otpadni vodi pome|u op{tina Radovi{ i
JP<Plavaja< Radovi{
~len 1
So ova Odluka se ureduvaat op{tite
uslovi za na~inot za regulirawe na
me|usebnite prava i obvrski me|u Op{tina
radovi{ i Javnoto pretprijatie <Plavaja<
Radovi{
(vo
pomatamo{niot
tekstPretprijatieto), soglasno zakon.
~len 2
Site prava i obvrski na Op{tinata i
pretprijatieto }e bidat predmet na
regulirawe
na
poseben
dogovor
za
obezbeduvawe na utvrdeno nivo na uslugi za
vodosnabduvawe i kanalizacija/odveduvawe na
otpadni
urbani
vodi,
sklu~en
me|u
Op{tinata i Pretprijatieto, vo rok od 30
dena od denot na vleguvawe vo sila na ovaa
Odluka.
~len 3
Ovaa Odluka vleguva vo sila osmiot
den od denot na objavuvaweto vo <Slu`ben
glasnik na Op{tina Radovi{<.
Br. 07-185/1
Sovet na op{tina Radovi{
25 Januari 2013 g.
Pretsedatel
Radovi{
Sa{ko Nikolov s.r.
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 t.3 od
zakonot za lokalna samouprava (Sl.vesnik na
RM br. 5/2002), a vo vrska so ~len 44 od
Statutot
na
op{tina
Radovi{,
Gradona~alnikot na op{tina Radovi{
donesuva
RE[ENIE
Za proglasuvawe i objavuvawe na Odlukata
za odobruvawe finansiski sredstva na
Rakometen klub <Radovi{< Radovi{
Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata
za odobruvawe finansiski sredstva na RK
<Radovi{< Radovi{, broj 07-186/1 {to
sovetot na op{tina Radovi{ ja donese na
sednica odr`ana na den 25.01.2013 god.
Br. 08-186/2
29Januari 2013g.
Radovi{

Gradona~alnik na
Op{tina Radovi{
D-r Robert Velkov s.r.

29.01.2013 god.

Vrz osnova na ~len 21 stav 1 to~ka 43 od
Statutot na op{tina Radovi{, Sovetot na
op{tina Radovi{ na sednica odr`ana na
25.01.2013 god., donese
ODLUKA
Za odobruvawe finansiski sredstva
na Rakometniot klub <Radovi{< Radovi{
~len 1
Se odobruvaat finansiski sredstva od
buxetot na op{tina Radovi{ vo visina od
500.000 denari (petstotini iljadi denari) za
proletniot del od natprevarite na RK
<Radovi{< Radovi{.
~len 2
Sredstvata da se prefrlat na `irosmetka na RK<Radovi{< Radovi{.
Sostaven del na odlukata e baraweto so site
podatoci za isplata.
Za odobrenite i potro{enite sredstva
od buxetot na op{tinata upravata na klubot
podnesuva pismen izve{taj do Sovetot na
op{tinata.
~len 3
Odlukata vleguva vo sila naredniot
den od objavuvaweto vo <Slu`ben glasnik na
op{tina Radovi{<.
Obrazlo`enie
RK<Radovi{<
Radovi{
se
natprevaruva vo prvata rakometna liga vo
dr`avata. So natprevarite vo esenskiot del
od prvenstvoto i poka`anite rezultati,
vtoro mesto na tabelata, vo proletniot del od
prvenstvoto imaat ambicija i mo`at da
poka`at podobri rezultati da bidat prvi na
tabelata, a so toa i da obezbedat vlez vo
rakometnata super liga.
Od tie pri~ini, vo interes na sportot
i rakometot, Sovetot na op{tinata ja donese
ovaa odluka.
Br. 07-186/1
Sovet na op{tina Radovi{
25 Januari 2013 g.
Pretsedatel
Radovi{
Sa{ko Nikolov s.r.
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 t.3 od
zakonot za lokalna samouprava (Sl.vesnik na
RM br. 5/2002), a vo vrska so ~len 44 od
Statutot
na
op{tina
Radovi{,
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na

op{tina

Radovi{

RE[ENIE
Za proglasuvawe i objavuvawe na Odlukata
za odobruvawe finansiski sredstva na
ZG <Razvoj-Idnina< Radovi{
Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata
za obezbeduvawe finansiski sredstva na ZG
<Razvoj-Idnina<vo Radovi{, broj 07-187/1,
{to sovetot na op{tina Radovi{ ja donese na
sednica odr`ana na den 25.01.2013 god.
Br. 08-187/2
29Januari 2013g.
Radovi{

Gradona~alnik na
Op{tina Radovi{
D-r Robert Velkov s.r.

Vrz osnova na ~len 21 stav 1 to~ka 43
od Statutot na op{tina Radovi{, Sovetot na
op{tina Radovi{ na sednica odr`ana na
25.01.2013 god., donese
ODLUKA
Za odobruvawe finansiski sredstva
na ZG <Razvoj-Idnina< Radovi{
~len 1
Se odobruvaat finansiski sredstva od
buxetot na op{tina Radovi{ vo visina od
30.000 denari (trieset iljadi denari) na ZG
<Razvoj-Idnina< Radovi{, za podobruvawe na
znaewata so poseta na seminari, obuki I
drugi nastani vo i nadvor od dr`avata.
~len 2
Sredstvata da se prefrlat na `irosmetka na ZG<Razvoj-Idnina< Radovi{.
Sostaven del na odlukata e baraweto so site
podatoci za isplata.
Za odobrenite i potro{enite sredstva
od buxetot na op{tinata na zdru`enieto
podnesuva pismen izve{taj do Sovetot na
op{tinata.
~len 3
Odlukata vleguva vo sila naredniot
den od objavuvaweto vo <Slu`ben glasnik na
op{tina Radovi{<,
Obrazlo`enie
ZG<Razvoj-Idnina<
od Radovi{ se
obrati so barawe br. 12-123/1 od 18.01.2013
godina do sovetot na op{tinata za

29.01.2013 god.

odobruvawe
finansiski
sredstva
za
spomenatite potrebi vo ~len 1 od ovaa
odluka. Od tie pri~ini Sovetot na
op{tinata ja donese ovaa odluka.
Br. 07-187/1
Sovet na op{tina Radovi{
25 Januari 2013 g.
Pretsedatel
Radovi{
Sa{ko Nikolov s.r.
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 t.3 od
zakonot za lokalna samouprava (Sl.vesnik na
RM br. 5/2002), a vo vrska so ~len 44 od
Statutot
na
op{tina
Radovi{,
Gradona~alnikot na op{tina Radovi{
donesuva
RE[ENIE
Za proglasuvawe i objavuvawe na Odlukata
za donirawe finansiski sredstva na crkvata
<Sv.Prorok Ilija<vo Radovi{
Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata
za donirawe finansiski sredstva na crkvata
<Sv.Prorok Ilija<vo Radovi{, broj 07-188/1
{to sovetot na op{tina Radovi{ ja donese na
sednica odr`ana na den 25.01.2013 god.
Br. 08-188/2
29Januari 2013g.
Radovi{

Gradona~alnik na
Op{tina Radovi{
D-r Robert Velkov s.r.

Vrz osnova na ~len 21 stav 1 to~ka 43
od Statutot na op{tina Radovi{, Sovetot na
op{tina Radovi{ na sednica odr`ana na
25.01.2013 god., donese
ODLUKA
Za odobruvawe finansiski sredstva
na Hram <Sveti Prorok Ilija< Radovi{
~len 1
Se odobruvaat finansiski sredstva od
buxetot na op{tina Radovi{ vo visina od
350.000 denari (trista peeset iljadi denari)
na Hram <Sveti Prorok Ilija< Radovi{ za
renovirawe na stolarija (prozorci, vrati).
~len 2
Sredstvata da se prefrlat na `irosmetka. Sostaven del na odlukata e baraweto
so site podatoci za isplata.
Za odobrenite i potro{enite sredstva
od buxetot na op{tinata treba da se podnese
pismen izve{taj do Sovetot na op{tinata.
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29.01.2013 god.

~len 3
Odlukata vleguva vo sila naredniot
den od objavuvaweto vo <Slu`ben glasnik na
op{tina Radovi{<.

~len 2
Sredstvata da se prefrlat na `irosmetka. Sostaven del na odlukata e baraweto
so site podatoci za isplata.

Obrazlo`enie
Hram <Sveti Prorok Ilija< Radovi{
se obrati so barawe br. 12-109/1 od 17.01.2013
godina za gorespomenatite potrebi vo ~len 1
od ovaa odluka.
Od tie pri~ini, Sovetot na op{tinata
ja donese ovaa odluka.

~len 3
Odlukata vleguva vo sila naredniot
den od objavuvaweto vo <Slu`ben glasnik na
op{tina Radovi{<.

Br. 07-188/1
Sovet na op{tina Radovi{
25 Januari 2013 g.
Pretsedatel
Radovi{
Sa{ko Nikolov s.r.
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 t.3 od
zakonot za lokalna samouprava (Sl.vesnik na
RM br. 5/2002), a vo vrska so ~len 44 od
Statutot
na
op{tina
Radovi{,
Gradona~alnikot na op{tina Radovi{
donesuva
RE[ENIE
Za proglasuvawe i objavuvawe na Odlukata
za odobruvawe finansiski sredstva
za Nata{a Doneva od Radovi{
Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata
za obezbdeuvawe finansiski sredstva za
Nata{a Doneva od Radovi{, broj 07-189/1 {to
sovetot na op{tina Radovi{ ja donese na
sednica odr`ana na den 25.01.2013 god.
Br. 08-189/2
29Januari 2013g.
Radovi{

Gradona~alnik na
Op{tina Radovi{
D-r Robert Velkov s.r.

Vrz osnova na ~len 21 stav 1 to~ka 43
od Statutot na op{tina Radovi{, Sovetot na
op{tina Radovi{ na sednica odr`ana na
25.01.2013 god., donese
ODLUKA
Za odobruvawe finansiski sredstva
~len 1
Se odobruvaat finansiski sredstva od
buxetot na op{tina Radovi{ vo visina od
100.000 denari (sto iljadi denari) na Nata{a
Doneva od Radovi{ kako humana pomo{ za
lekuvawe vo stranstvo.

Obrazlo`enie
Nata{a Doneva i Crveniot krst od
Radovi{ se obratija so barawe br. 07-106/1 od
17.01.2013 godina za gorespomenatite potrebi
vo ~len 1 od ovaa odluka. Od tie pri~ini,
Sovetot na op{tinata ja donese ovaa odluka.
Br. 07-189/1
Sovet na op{tina Radovi{
25 Januari 2013 g.
Pretsedatel
Radovi{
Sa{ko Nikolov s.r.
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 t.3 od
zakonot za lokalna samouprava (Sl.vesnik na
RM br. 5/2002), a vo vrska so ~len 44 od
Statutot
na
op{tina
Radovi{,
Gradona~alnikot na op{tina Radovi{
donesuva
RE[ENIE
Za proglasuvawe i objavuvawe na Odlukata
za odobruvawe finansiski sredstva na
manastir <Sv.Bogorodica< vo s. Voislavci
Radovi{
Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata
za odobruvawe finansiski sredstva na
manastir <Sv.Bogorodica<vo s.Voislavci
Radovi{, broj 07-190/1 {to sovetot na
op{tina Radovi{ ja donese na sednica
odr`ana na den 25.01.2013 god.
Br. 08-190/2
29Januari 2013g.
Radovi{

Gradona~alnik na
Op{tina Radovi{
D-r Robert Velkov s.r.

Vrz osnova na ~len 21 stav 1 to~ka 43
od Statutot na op{tina Radovi{, Sovetot na
op{tina Radovi{ na sednica odr`ana na
25.01.2013 god., donese
ODLUKA
Za odobruvawe finansiski sredstva
na Manastir <Sv. Bogorodica< s.Voislavci
Radovi{
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~len 1
Se odobruvaat finansiski sredstva od
buxetot na op{tina Radovi{ vo visina od
30.000 denari (trieset iljadi denari) na
Manastir <Sv.Bogorodica< s. Voislavci
Radovi{ za izgradba na trpezarija.
~len 2
Sredstvata da se prefrlat na `irosmetka na Manastir <Sv. Bogorodica<
s.Voislavci Radovi{.
Sostaven del na odlukata e baraweto
so site podatoci za isplata.
Za odobrenite i potro{enite sredstva
od buxetot na op{tinata treba da se podnese
pismen izve{taj do Sovetot na op{tinata.
~len 3
Odlukata vleguva vo sila naredniot
den od objavuvaweto vo <Slu`ben glasnik na
op{tina Radovi{<.
Obrazlo`enie
Manastir
<Sv.
Bogorodica<
s.Voislavci Radovi{ se obrati so barawe br.
12-2223/1 od 21.12.2013 godina za gore
spomenatite potrebi vo ~len 1 od ovaa
odluka.
Od tie pri~ini, Sovetot na op{tinata
ja donese ovaa odluka.

Br. 08-191/2
29Januari 2013g.
Radovi{

29.01.2013 god.

Gradona~alnik na
Op{tina Radovi{
D-r Robert Velkov s.r.

Vrz osnova na ~len 21 stav 1 to~ka 43
od Statutot na op{tina Radovi{, Sovetot na
op{tina Radovi{ na sednica odr`ana na
25.01.2013 god., donese
ODLUKA
Za odobruvawe finansiski sredstva
na karate klub <Bu~im-Feniks< Radovi{
~len 1
Se odobruvaat finansiski sredstva
buxetot na op{tina Radovi{ vo visina
30.000 denari (trieset iljadi denari)
nastap na evropsko prvenstvo vo Italija
karate klub <Bu~im-Feniks< Radovi{

od
od
za
na

~len 2
Sredstvata da se prefrlat na `irosmetka na na Karate klub <Bu~im-Feniks<
Radovi{. Sostaven del na odlukata e
baraweto so site podatoci za isplata. Za
odobrenite i potro{enite sredstva od
buxetot na op{tinata upravata na klubot
podnesuva pismen izve{taj do Sovetot na
op{tinata.

Br. 07-190/1
Sovet na op{tina Radovi{
25 Januari 2013 g.
Pretsedatel
Radovi{
Sa{ko Nikolov s.r.

~len 3
Odlukata vleguva vo sila naredniot
den od objavuvaweto vo <Slu`ben glasnik na
op{tina Radovi{<.

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 t.3 od
zakonot za lokalna samouprava (Sl.vesnik na
RM br. 5/2002), a vo vrska so ~len 44 od
Statutot
na
op{tina
Radovi{,
Gradona~alnikot na op{tina Radovi{
donesuva

Obrazlo`enie
Karate klub <Bu~im-Feniks< Radovi{
nastapi na evropskoto prvenstvo vo Italija.
Od tie pri~ini, vo interes na sportot
i rakometot, Sovetot na op{tinata ja donese
ovaa odluka.

RE[ENIE
Za proglasuvawe i objavuvawe na Odlukata
za odobruvawe finansiski sredstva na KK
<Bu~im-Feniks<vo Radovi{
Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata
za odobruvawe finansiski sredstva na KK
<Bu~im-Feniks<vo Radovi{, broj 07-191/1
{to sovetot na op{tina Radovi{ ja donese na
sednica odr`ana na den 25.01.2013 god.

Br. 07-191/1
Sovet na op{tina Radovi{
25 Januari 2013 g.
Pretsedatel
Radovi{
Sa{ko Nikolov s.r.
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 t.3 od
zakonot za lokalna samouprava (Sl. vesnik na
RM br. 5/2002), a vo vrska so ~len 44 od
Statutot
na
op{tina
Radovi{,
Gradona~alnikot na op{tina Radovi{
donesuva
RE[ENIE
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Za proglasuvawe i objavuvawe
na Odlukata za prenamena na sredstvata
vo Buxetot na op{tina Radovi{ za 2013
godina
Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata
za prenamena na sredstvata vo Buxetot na
op{tina Radovi{ za 2013 godina, br. 07-192/1,
{to sovetot na op{tina Radovi{ ja donese na
sednica odr`ana na den 25.01.2013 god.
Br. 08-192/2
29Januari 2013g.

Gradona~alnik na
Op{tina Radovi{

29.01.2013 god.

Radovi{

D-r Robert Velkov s.r.

Vrz osnova na ~len 36 st. 1 t. 2 od Zakonot za
lokalna samouprava (Sl. vesnik na RM br.
5/2002 godina) i ~len 28 stav 1 od Zakonot za
finansirawe na edinicite na lokalnata
samouprava ( Sl. Vesnik na RM br. 61/2004,
96/2004 i 67/2007) i ~len 21, T.4 od Statutot
na ELS Radovi{ (Slu`ben glasnik na
op{tina Radovi{ br 5/2005 godina), Sovetot
na ELS Radovi{ na sednicata odr`ana na
25.01.2013 godina ja donese slednata:

ODLUKA
Za izmena na rasporedot na sredstvata vo Buxetot na op{tina
Radovi{ za 2013 godina
~len 1
So ovaa odluka se vr{i izmena na rasporedot na sredstvata vo Buxetot na op{tina Radovi{ za
2013 godina i toa na sledniot na~in :
Potprograma
Potstavka
Buxet Samofin.
E00 OP[TINSKA ADMINISTRACIJA
421190 Drugi komunalni
taksi i uslugi
10.000
0
423120 Spisanija, vesnici i drugi
izdanija na koristewe
40.000
0
464990 Drugi transferi
1.500.000
0

Donacii

Dotacii

Kredit

0

0

0

0
0

0
0

0
0

G10 PODR[KA NA LOKALNIOT EKONOMSKI RAZVOJ
402220 Osnoven pridones
za profesionalno zaboluvawe
100.000
0
0
401320 Personalen danok
na dohod od nadomestoci
100.000
0
0
425990 Drugi dogovoreni
uslugi
800.000
0
0
464990 Drugi transfer
-2.700.000
0
0
K10 BIBLIOTEKARSTVO
464990 Drugi transferi
150.000
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

~len 2
Odlukata vleguva vo sila od denot na donesuvawe i stanuva sostaven del na Buxetot na op{tinata
za 2013 godina a }e se objavi vo Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{.

Br. 07-192/1
Sovet na op{tina Radovi{
25 Januari 2013 g.
Pretsedatel
Radovi{
Sa{ko Nikolov s.r.
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 t.3 od
zakonot za lokalna samouprava (Sl.vesnik na
RM br. 5/2002), a vo vrska so ~len 44 od

Statutot
na
Gradona~alnikot
donesuva

op{tina
na op{tina

Radovi{,
Radovi{

RE[ENIE
Za proglasuvawe i objavuvawe na Odlukata
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za davawe soglasnost na baratelot Krstev
Yvonko od s.Iwevo za otpo~nuvawe postapka
za izmena I dopuna na DUP za edna parcela so
namena domuvawe A1 vo s.Iwevo za KP.br.
7345/2 K.O. Iwevo
Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata
za davawe soglasnost na baratelot Krstev
Yvonko od s.Iwevoza otpo~nuvawe postapka za
izmena I dopuna na DUP za edna parcela so
namena domuvawe A1 vo s.Iwevo za KP.br.
7345/2 K.O. Iwevo, broj 07-193/1. {to sovetot
na op{tina Radovi{ ja donese na sednica
odr`ana na den 25.01.2013 god.
Br. 08-193/2
29Januari 2013g.
Radovi{

Gradona~alnik na
Op{tina Radovi{
D-r Robert Velkov s.r.

Vrz osnova na ~len 50-a od Zakonot za
prostorno i urbanisti~ko planirawe pro~isten tekst (Sl.vesnik na RM br.60/2011)
i ~len 50 stav 1 to~ka 6 od Zakonot za lokalna
samouprava (Sl.vesnik na RM br.5/02), ~len 43
to~ki 1 i 12 od Statutot na op{tina Radovi{
(Sl.glasnik na op{tina Radovi{ br.5/02).Po
osnov na podneseno barawe br.26-2267/1 od
27.12.2012 g. od liceto Krstev Yvonko od
s.Iwevo Radovi{, Sovetot na op{tina
Radovi{ na sednica odr`ana na 25.01.2013
godina, donese:
ODLUKA
Za davawe soglasnost na baratelot liceto
Krstev Yvonko od s.Iwevo
Radovi{ za otpo~nuvawe na postapka za
izmena i dopuna na DUP za edna
parcela so namena domuvawe A1 vo s.Iwevo za
KP br.7345/2 K.O. Iwevo

^len 1
So ovaa odluka se dava soglasnost na
baratelot liceto Krstev Yvonko od s. Iwevo
Radovi{, za otpo~nuvawe na postapka za
izrabotka na Izmena i dopuna na DUP za edna
parcela so namena А1 domuvawe vo s.Iwevo za
KP br. 7345/2 K.O. Iwevo. Namenata na
prostorot soglasno DUP za s.Iwevo e A1
stanovawe vo individualni objekti so
povr{ina na G.P. od 768 m2.
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^len 2
Tro{ocite za izrabotka na ova Izmena i
dopunana DUP za edna parcela i Stru~nata
komisija
formirana
od
strana
na
Gradona~alnikot so re{enie br. 08-1073/1 od
12.07.2011 g. baratelot e dol`en na svoja
smetka da gi nadomesti.
^len 3
Odlukata vleguva vo sila naredniot den
od objavuvaweto vo ,,Slu`ben glasnik na
op{tina Radovi{.
Br. 07-193/1
Sovet na op{tina Radovi{
25 Januari 2013 g.
Pretsedatel
Radovi{
Sa{ko Nikolov s.r.
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 t.3 od
zakonot za lokalna samouprava (Sl.vesnik na
RM br. 5/2002), a vo vrska so ~len 44 od
Statutot
na
op{tina
Radovi{,
Gradona~alnikot na op{tina Radovi{
donesuva
RE[ENIE
Za proglasuvawe i objavuvawe na Odlukata
za prifa}awe na Planot za zapi{uvawe na
u~enici vo I godina vo SOU <Kosta Susinov<
Radovi{ za u~ebnata 2013/2014 godina
Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata
za prifa}awe na Za prifa}awe na Planot za
zapi{uvawe na u~enici vo I godina vo SOU
<Kosta Susinov< Radovi{ za u~ebnata
2013/2014 godina, br. 07-194/1, {to sovetot na
op{tina Radovi{ ja donese na sednica
odr`ana na den 25.01.2013 god.
Br. 08-194/3
29Januari 2013g.
Radovi{

Gradona~alnik na
Op{tina Radovi{
D-r Robert Velkov s.r.

Vrz osnova na ~len 15 t.7 od Statutot
na op{tina Radovi{, Sovetot na op{tina
Radovi{ na sednica odr`ana na 25.01.2013
godina, donese
ODLUKA
Za prifa}awe na Planot za zapi{uvawe na
u~enici vo I godina vo SOU <Kosta Susinov<
Radovi{ za u~ebnata 2013/2014 godina
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I. Se prifa}a Planot za zapi{uvawe na
u~enici vo I godina vo SOU <Kosta Susinov<
Radovi{ za u~ebnata 2013/2014 godina.
II.Odlukata vleguva vo sila sodenot na
objavuvaweto vo <Slu`ben glasnik na
op{tina Radovi{<.
Br. 07-194/1
Sovet na op{tina Radovi{
25 Januari 2013 g.
Pretsedatel
Radovi{
Sa{ko Nikolov s.r.
Vrz osnova na ~len 37 stav 1 od
Statutot na SOU Kosta Susinov Radovi{, a
vo vrska Akt br.11-94/1 od 09.01.2013 godina na
Ministerstvo za obrazovanie i nauka i
Odlukata na Nastavni~kiot sovet na
SOU"Kosta Susinov" Radovi{, od 22.01.2013
god, Sovetot na op{tina Radovi{ na sednica
odr`ana na 25.01.2013 godina, donese
ODLUKA
Za donesuvawe na Plan za zapi{uvawe na
u~enici vo prva godina vo u~ebnata 2013/2014
godina
~len 1
Se donesuva Predlog Plan za
zapi{uvawe na u~enici vo prva godina vo
u~ebnata 2013/2014 godina vo SOU"Kosta
Susinov" Radovi{.
~len 2
So Predlog planot se predlaga vo prva
godina vo u~ebnata 2013/2014 godina da se
zapi{at vo:
Gimnazisko obrazovanie: vkupno 7 paralelki
so 238 u~enika:
- 5 paralelki na makedonski nastaven jazik so
170 u~enika
- 2 paralelki na turski nastaven jazik so 68
u~enika.
Stru~no obrazovanie:Geolo{ko-rudarska i
metalur{ka struka, obrazoven profil,
metalur{ki tehni~ar:
- 1 paralelki so 34 u~enika na makedonski
nastaven jazik.
Stru~no
obrazovanie:
Elektro-tehni~ka
struka, obrazoven profil, elektrotehni~ar
za kompjuterska tehnika i avtomatika:
- 1 paralelka so 34 u~enika na makedonski
nastaven jazik.
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Stru~no obrazovanie: Ekonomsko-pravna i
trgovska
struka
obrazoven
profil,
ekonomski tehni~ar:
- 1 paralelka so 34 u~enika na makedonski
nastaven jazik.
Stru~no obrazovanie: Ma{inska struka
obrazoven profil, ma{inski tehni~ar:
- 1 paralelka so 34 u~enika na makedonski
nastaven jazik.
Stru~no obrazovanie: Soobra}ajna struka
obrazoven profil, tehni~ar za transport i
{pedicija:
- 1 paralelka so 34 u~enika na makedonski
nastaven jazik.
~len 3
Odlukata da se dostavi do osnova~ot,
op{tina Radovi{, so cel objavuvawe na
Konkurs za zapi{uvawe na u~enici vo prva
godina vo u~ebnata 2013/2014 godina vo
javnite sredni u~ili{ta vo RM od
Ministerstvo za obrazovanie i nauka.
~len 4
Odlukata vleguva vo sila so denot na
donesuvaweto.
Br. 07-194/2
Sovet na op{tina Radovi{
25 Januari 2013 g.
Pretsedatel
Radovi{
Sa{ko Nikolov s.r.
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 t.3 od
zakonot za lokalna samouprava (Sl.vesnik na
RM br. 5/2002), a vo vrska so ~len 44 od
Statutot
na
op{tina
Radovi{,
Gradona~alnikot na op{tina Radovi{
donesuva
RE[ENIE
Za proglasuvawe i objavuvawe na Odlukata
za komunalen red i merki za nejzino
sproveduvawe
Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata
za komunalen red i merki za nejzino
izvr{uvawe, br. 07-195/1, {to sovetot na
op{tina Radovi{ ja donese na sednica
odr`ana na den 25.01.2013 god.
Br. 08-195/2
29Januari 2013g.
Radovi{

Gradona~alnik na
Op{tina Radovi{
D-r Robert Velkov s.r.
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Врз основа на член 12 од Законот за
комуналните дејности („Сл.Весник на РМ“
бр.95/12), и член 21 став 43 од Статутот на
Општина Радовиш, Советот на Општина
Радовиш на седницата одржана на ден
25.01.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА КОМУНАЛЕН РЕД И МЕРКИ ЗА НЕЈЗИНО
СПРОВЕДУВАЊЕ
I.

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1
Со оваа Одлука се уредуваат односите и
начинот на вршење комуналните дејности меѓу
давателите и корисниците на услугите на подрачјето на
општина Радовиш и мерките за нејзино спроведување.
Член 2
Под комунален ред во смисла на оваа Одлука се
подразбира поблиско уредување на односите и
начинот на вршење на комунални дејности меѓу
давателите на услугите и корисниците на услугите во
следните комунални дејности:
1.Снабдување со вода за пиење;
2.Обработка и испорака на технолошка вода;
3.Одведување и прочистување на отпадни води;
4.Одведување и испуштање на атмосферски води;
5.Јавен општински превоз;
6.Собирање и транспортирање на комунален отпад и
други видови на неопасен отпад;
7.Депонирање на индустриски отпад и штетни материи;
8.Депонирање отпадоци што се создаваат со
изведување на градежни работи;
9.Одржување на јавна чистота во градски и други
населби;
10.Одржување и користење на паркови, зеленило,
парк-шуми, водни и рекреативни површини;
11.Одржување на улична сообраќајна сигнализација и
други инфраструктурни објекти од локално значење;
12.Одржување на гробови, гробишта и давање
погребални услуги;
13.Одржување на јавно осветлување;
14.Одржување и користење на јавен простор за
паркирање;
15.Одржување и користење на пазари на големо и
мало;
16.Вршење на оџачарски услуги;
17.Одржување на комунални уреди;
18.Отстранување и чување на непрописно паркирани
возила, хаварисани возила, земјоделски машини со
приклучни и без приклучни орадија;
19.Ерадикација на животните - скитници;
20.Украсување на населените места;
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21.Одржување на јавни санитарни јазли;
22.Аерозапрашување, дезинфекција, дезинсекција и
дератизација;
23.Отстранување и чување на ситна и крупна стока и
живина и пчелни семејства во урбани средини;
24.Сечење и складирање на огревно дрво и јаглен на
јавни и сообраќајни површини;
Член 3
Јавни површини во смисла на оваа Одлука се:
- јавни сообраќајни површини (улици, коловози,
тротоари, пешачки и велосипедски патеки, јавни
паркиралишта, плоштади, шеталишта, надвозници,
подвозници, скалила што поврзуваат јавни сообраќајни
површини, мостови, такси стојалишта, стојалишта на
јавниот градски превоз и слични површини);
- јавни зелени површини (паркови, парк-шуми,
дрвореди, живи огради, тревници, цветници, детски
игралишта, зелени површини покрај улиците, покрај
станбените објекти и покрај јавните објекти, спортско
рекреативните и водни површини и други слични
површини).
Одредбите на оваа Одлука се однесуваат и на други
површини определени со оваа одлука.
Член 4
Комуналните дејности од член 2 на оваа Одлука можат
да ги вршат јавните претпријатија основани од општина
Радовиш, како и други домашни и странски физички и
правни лица овластени од општината согласно Закон
(во понатамошниот текст: даватели на услуги).
Давателите на услуги се должни да обезбедат трајно и
квалитетно вршење на комуналните дејности, како и
одржување на објектите и опремата на комуналната
инфраструктура во функционална состојба.
Корисници на услугите во смисла на оваа Одлука се
сите домашни и странски физички и правни лица кои ги
користат услугите, објектите, опремата и површините
во сферата на комуналните дејности на подрачјето на
општина Радовиш.
Корисниците на услугите се должни да се придржуваат
на одредбите од оваа Одлука заради непречено и
функционално вршење на овие дејности кои се од јавен
интерес.
1. Снабдување со вода за пиење
Член 5
Под поимот снабдување со вода за пиење се
подразбира зафаќање, обработка и дистрибуција на
водата преку водоснабдителниот систем до главниот
водомер на корисникот на услугата.
Вода за пиење е:
- секоја вода, во својата првобитна состојба или по
третман, наменета за консумирање од страна на
човекот, готвење, подготовка на храна или за други
домашни намени, без оглед на тоа од каде потекнува и
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дали се снабдува од водоводната мрежа или од
цистерни;
Водоснабдителен
систем
е
збир
на
хидротехнички објекти за снабдување со вода
за пиење и тоа: водозафат (место каде
давателот на услугата зафаќа површинска
или подземна вода),резервоар, објект за
обработка на вода, пумпна и хлоринаторска
станица, главен довод, магистрален вод,
улична водоводна мрежа и водоводен
приклучок заедно со придружните објекти и
опремата за довод на вода од водозафатот до
приклучокот на главниот водомер на
корисникот на услугата.
Водоводна мрежа на корисникот на
услугата е од главниот водомер со
водомерната шахта и целокупната водоводна
мрежа на корисникот на услугата.
Водоводен приклучок е водоводна цевка од
уличната мрежа, односно од регионалниот
водоснабдителен систем до водоводниот
вентил (затворач) пред главниот водомер во
водомерната шахта.
Водомерна шахта е објект на корисникот на
услугата во која се монтира (поставува)
главниот водомер на водоводниот приклучок.
Член 6
Снабдувањето со вода за пиење е дејност од јавен
интерес.
Снабдувањето со вода за пиење го врши ЈП ,,Плаваја,,
Радовиш (во понатамошниот текст: давател на услуга).
Член 7
Давателот на услугата врши снабдување со вода за
пиење со зафаќањето, обработка и дистрибуција на
водата преку водоснабдителниот систем до главниот
водомер на корисникот на услугата. Давателот на
услугата го врши управувањето и одржувањето на
водоснабдителниот систем. Давателот на услугата
утврдува надоместок за приклучување на корисникот
на услугата на водоснабдителниот систем и висината
на надоместокот зависно од големината на
водоводниот приклучок, трошоците за приклучување,
хидротехничките услови и друго, за која висина
согласност дава основачот, односно Советот на
општина Радовиш.
Член 8
Давателот на услугата е должен:
1.На корисниците на услугата да им обезбеди трајно и
непрекинато снабдување со здравствено исправна и
чиста вода за пиење преку изградениот
водоснабдителен систем;
2.По исклучок од ставот 1 на овој член ако дојде до
нарушување или прекин во давањето на услугата во
случај на оштетување на водоснабдителниот систем
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поради виша сила, поголеми хаварии и дефекти, во
случај на недоволна периодична издашност на
извориштата, во случај на здравствена неисправност
на водата за пиење или во случај на прекин во
снабдувањето со електрична енергија таму каде што
давателот на услугата е зависен од истата, давателот
на услугата е должен да ги информира корисниците на
услугата за нарушувањата или прекинот во давањето
на услугата, согласно со закон.
3.Давателот на услугата е должен да врши испитувања
на здравствената исправност на водата за пиење на
начин и постапкасогласно со закон и прописите кои
произлегуваат од него;
4.Да ги спроведува санитарно хигиенските мерки
потребни за обезбедување на здравствено исправна
вода за пиење согласно со закон и прописите кои
произлегуваат од него;
5.Непрекинато да ги одржува во исправна состојба
објектите и инсталациите на водоснабдителниот
систем во општината;
6.Да ги проширува изворите, објектите и мрежата на
водоснабдителниот систем со цел што повеќе
корисници да се приклучуваат на истиот, во зависност
од сопствените можности, односно можностите на
општината и Републиката;
7.Да ги изведува работите за водоводен приклучок од
водоводната цевка од уличната мрежа до водоводниот
вентил (затварач) пред главниот водомер во
водоводната шахта;
8.Во случаите кога корисниците на услугата не можат
да се снабдат со вода за пиење непрекинато над 12
часа, давателот на услугата должен е да ги снабди
корисниците на услугата со вода за пиење на начин
утврден со Планот за вршење на дејноста во вонредни
околности;
9.Давателот на услугата должен е да ги информира
корисниците на услугата за начинот на снабдувањето
од став 8 на овој член;
10.Давателот на услугата е должен да донесе План за
начинот на вршење на дејноста во вонредни околности,
согласно со стандардите и вредностите на квалитетот
на водата и неопходното количество на вода за пиење
во согласност со Советот на општина Радовиш;
11.Давателот на услугата е должен на барање на
инвеститорот пред добивањето на одобрение за градба
на нов објект, реконструкција или доградба на
постоечкиот објект да издаде потврда за постоење или
непостоење на водоводна мрежа под објектот за кој се
однесува одобрението, односно техничка можност за
приклучување на водоводната мрежа;
12.Давателот на услугата е должен да обезбеди
целосна документација за водоснабдителниот систем,
заради воспоставување на подземен катастар;
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13.Давателот на услугата е должен да го одржува во
исправна и функционална состојба водоснабдителниот
систем од денот на добивањето на решение за
употреба;
14.Давателот на услугата е должен да го оджува и
водоводниот приклучок на корисникот на услугата и
тоа:
- водоводната инсталација до водомерната шахта
вклучувајќи го и првиот вентил пред водомерот кај
индивидуалните станбени објекти, односно до
границата на имотот (локацијата) ако водомерната
шахта е поставена на непрописно и непристапно место
или е сместена во подрумски простории,
- водоводната инсталација до надворешниот ѕид од
станбениот објект ако главниот водомер се наоѓа во
објектот, за колективни станбени згради, и
- водоводната инсталација до водомерната шахта
вклучувајќи го првиот вентил пред водомерот, ако
водомерната шахта се наоѓа пред колективната
станбена зграда;
15.Давателот на услугата е должен претходно да
прибави одобрение за раскопување од општина
Радовиш. во случаите кога отстранувањето на
дефектот бара рескопување на улица, коловоз, јавна
или зелена површина. Доколку дефектот на
водоснабдителниот систем бара итно отстранување
поради опасност од настанување на поголеми штети,
раскопувањето на улица, коловоз, јавна или зелена
површина, давателот на услугата го врши веднаш без
да прибави одобрение но за преземените мерки е
должен писмено да го известува органот надлежен за
издавање одобрение за градење. По завршувањето на
работите давателот на услугата е должен улицата,
коловозот, јавната или зелената површина да ги
доведе во првобитна состојба во оптимален рок не
подолг од 30 дена од завршувањето на истите;
16.Давателот на услугата е должен да ја надомести
евентуалната штета на сопственикот или корисникот на
земјиштето настаната со изведување на работите
заради вршење премер, снимање, проектирање,
изградба и изведување на работи за одржување и
реконструкција на објектите од водоснабдителниот
систем;
17.Давателот на услугата е должен изградбата,
реконструкцијата
или
доградбата
на
водоснабдителниот состем да ја врши на начин и
услови определени со Закон и со Програмата за
уредување на градежното земјиште на општина
Радовиш.
18.Давателот на услугата е должен да ја определи
цената за кубен метар потрошена вода за пиење и
надоместокот за приклучување на корисникот на
услугата на водоснабдителниот систем согласно
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одредбите на Законот за снабдување со вода за пиење
и одведување на урбани отпадни води.
Член 9
Новите корисници на услугите може да бидат
приклучени на постојниот јавен водовод до колку ги
исполнуваат условите утврдени со важечките прописи
и техничките нормативи со кои се обезбедува
непречена испорака на квалитетна вода во
договорената количина, проток, континуитет и
безбедност на луѓето и објектите.
Член 10
Новите корисници на услугите ќе бидат приклучени на
јавниот водовод само ако водоводната инсталација во
нивните објекти е изградена според важечките прописи
и техничките нормативи.
Член 11
Со водоприклучната согласност се определуваат
условите и начинот на приклучување на корисниците
на јавниот водовод, како и меѓусебните права и
обврски помеѓу давателот на услугите и корисникот на
услугите.
Член 12
Давателот на услугите е должен во рок од 8 дена
сметано од денот на поднесувањето на барањето за
приклучок да се произнесе по барањето за добивање
на водоприклучна согласност.
Член 13
Чистењето, монтирањето и демонтирањето на
водомерите се врши од овластено лице на давателот
на услуги. Корисникот на услугите е должен на
овластеното лице да му овозможи непречено читање и
демонтирање на водомерот ако за тоа постојат
оправдани причини. При оштетување на водоводна
мрежа давателот на услугите е должен да ги преземе
потребните мерки за отстранување. Кога доаѓа до
дефект на главната водоводна мрежа во колективните
станбени објекти него го отстранува давателот на
услугите,
а трошоците за извршената работа
солидарно ги поделува на сите корисници на
водоводната линија и трошоците ги наплаќа преку
сметката за потрошената вода.
Член 14
Во
случај
на
предвидливи
прекини
на
водоснабдувањето, давателот на услугите е должен
преку средствата за јавно информирање да ги извести
корисниците на услугите за времетраењето на
прекинувањето на водата за реонот каде таа ќе биде
прекината пред водата да биде прекината.
Член 15
Корисникот на услугите е должен веднаш да го извести
давателот на услугите за секаков дефект што ќе
настане на водоводниот приклучок и водоводните
шахти. По добивањето на известието давателот на
услугите, а најдоцна за 6 часа е должен да преземе
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мерки за отстранување на дефектот. Корисникот на
услугите до колку не го пријави настанатиот дефект,
должен е да ја надомести штетата.
Член 16
Користењето на водата од противпожарните и
уличните хидранти е исклучиво наменски.
До колку физички или правни лица користат вода од
противпожарните и уличните хидранти ненаменски,
истите се исклучуваат од понатамошно користење на
водата од хидрантите и ги сносуваат сите трошоци
настанати за враќање во првобитната положба.
Член 17
Во колку корисникот на услугите, е во реон каде што не
поминал јавниот водовод, можно е истиот да се
приклучи со доградба на водоводната мрежа под
следните услови:
- на терет на корисникот се направи проширување на
јавната водоводна мрежа и на јавниот водоводен објект
за обезбедување на вода што ја бара корисникот ;
- во случај ако капацитетот на водата не ги задоволува
потребите на корисникот на услугите, трошоците за
зголемување на капацитетот ќе ги сноси корисникот.
Член 18
Услугите за користење на вода, давателот на услугите
може да ги откаже во следниве случаи:
- ако местото каде што се наоѓа водомерот е нечисто,
затрупано или е непристапно, а корисникот не ги
отстрани недостатоците и по писмената опомена од
овластеното лице на давателот на услуги;
- ако корисникот на услугите без одобрение или знаење
на давателот на услугите приклучи друг корисник;
- ако корисникот на услугите самоволно се приклучи на
јавната водоводна мрежа;
- ако корисникот на услугите не ја помири сметката за
потрошената вода за три месеци, а по претходно
добиена писмена опомена;
- ако противзаконито се приклучи пред водомерот;
Член 19
Давателот на услугите единствено има право да ја
отвори и затвори арматурата од двете страни на
водомерот.
По исклучок, корисникот на услугите може да ја затвори
арматурата ако дојде до дефект или поголема
поправка на внатрешната инсталација, а арматурата
пред водомерот може да ја отвори само во случај на
дефект на водомерот и за тоа веднаш или најкасно во
рок од 24 часа да го извести давателот на услугите за
настанатиот дефект.
Ако корисникот смета дека водомерот е неисправен
може да побара давателот на услугите да изврши
преглед на водомерот.
Член 20
Над и покрај водоводната шахта и приклучоците како
што се затварачи, огрлици, улични хидранти и шахти,
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не е дозволено депонирање на било каков материјал
кој ќе ја оневозможи нивната употреба.
До колку се случи тоа, давателот на услугите за сметка
на корисникот ќе ги одстрани депонираниот материјал.
Член 21
При одржување на јавната водоводна мрежа и
приклучоци ако над нив веќе има изградено објект или
поминува преку земјиште и дворно место на
корисникот, давателот на услугите има право на
непречена работа, а сопственикот на земјиштето или
дворното место има право на надоместок на евентулна
штета.
Член 22
До колку дојде до преместување на водоводната мрежа
и приклучоци за спроведување на урбанистичкиот
план, како и за доградба на подземни инсталации,
сообраќајници и други објекти, трошоците ќе ги сноси
инвеститорот на објектот кој го предизвикува
преместувањето на водоводните линии.
Член 23
Корисниците на услугите се должни:
1.Пред добивање на одобрение за градење на нов
објект, реконструкција или доградба на постоечкиот
објект, инвеститорот е должен да прибави потврда од
давателот на услугата за постоење или непостоење на
водоводна мрежа под објектот за кој се однесува
одобрението, односно техничка можност за
приклучување на водоводната мрежа;
2.При дефект на водоводната мрежа која поминува низ
имот на физичко или правно лице, сопственикот,
односно корисникот на имотот е должен да му
овозможи на давателот на услугата непречено
отстранување на дефектот;
3.Над и покрај водомерната шахта, во пречник од
најмалку три метри, корисникот на услугата не смее да
депонира каков било материјал, со кој би се
оневозможила нејзина употреба и користење;
4.Сопственкот или корисникот на земјиштето е должен
да дозволи премин преку тоа земјиште заради вршење
премер, снимање, проектирање, изградба и
изведување на работи за одржување и реконструкција
на објектите од водоснабдителниот систем;
5.Секој корисник на услугата е должен да има сопствен
водомер како единствено мерно средство за
определување на потрошувачката на вода на
корисникот на услугата ;
6.Корисникот на услугата е должен да овозможи
пристап на овластен работник на давателот на
услугата заради читање на водомери и одржување на
водоводниот приклучок.
7.Ако водомерот е неисправен, закочен, стопен и
слично и корисникот на услугата е должен во рок од три
дена од констатирањето на дефектот за тоа да го
извести двателот на услуга;
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8.Физичките и правните лица кои произведуваат и
вршат промет со прехранбени производи и пијалоци, а
кои се лоцирани (поставени) на просторот опфатен со
урбанистичкиот план на општината, во реоните каде
што постои можност за користење на вода од
водоснабдителниот систем, должни се да се приклучат
и да ја користат водата од водоснадителниот систем со
кој управува давателот на услугата;
9.Корисникот на услугата е должен да се придржува на
мерките за штедење на вода во време на рестрикција.
Корисникот на услугата може да потроши
најмногу 30м 3 вода по корисник месечно. Потрошената
вода над оваа количина ЈП ја пресметува по зголемена
цена, утврдена со Одлука или друг акт на советот на
општината.
Чlen 24
Priklu~okot kon vodovodnata mre`a e
postojan, no po isklu~ok mo`e da bide i od
vremen karakter.
Чlen 25
Vremen vodomer se dozvoluva vo
slednite uslovi:
-pri gradba na objekt do zavr{uvawe na
gradbata, odnosno do sozdavawe na uslovi za
postojan priklu~ok;
-dokolku na ulicata na koja{to se nao|a
objektot ne e izgradena
vodovodnata mre`a, a tehni~ki mo`e da se
izvede priklu~ok od soseden imot, do
izveduvawe na vodovdnata mre`a na ulicata;
Vremeniot priklu~ok mora da ima vodomer.
Vremen priklu~ok se dozvoluva za vreme od 12
meseci, so pravo za prodol`uvawe na u{te 12
meseci, no ne pove}e.
Чlen 26
Korisnicite na uslugi koi nemaat
poseben vodomer i koi pove}e od tri meseci
imaat zako~en, stopen ili rasipan vodomer,
pla}aat mese~en pau{al od 30m3 voda, no
najmnogu do 3 meseci.
Po istekot na rokot od stav 1 na ovoj
~len pau{alniot nadomest se zgolemuva na
100 m3voda.
Vo slu~aj koga korisnikot na uslugi
ne postavi poseben vodomer, davatelot na
uslugata mo`e da primeni merki za
isklu~uvawe soglasno pozitivnata zakonska
regulativа.
Чlen 27
Pri pogolem nedostig na voda,
op{tinata mo`e da proglasi vonredna
sostojba ako dotokot na voda e pod 60l/s i gi
prezeme slednite merki na redukcija:
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prv stepen - sekakva zabrana za koristewe na
voda osven za
li~na higiena i polnewe na gradski bazeni.
Zabranata ja sledi i isklu~uvawe na vodata
po reoni po prethodno izgotven plan od
javnoto komunalno pretprijatie, a odobren od
gradona~alnikot na op{tina Radovi{.
vtor stepen - zabrana za miewe na ulici,
fontani, polevawe na
gradini i bav~i bez isklu~uvawe na reoni.
Redukcija на вода mo`e da se vovede i koga
dotokot na voda e pod 80L/s vo javnata mre`a.
Член 28
Заради заштита и спречување на оштетување за
водоснабдителниот систем се забранува:
- изградба на станбени и други објекти над
водоводната мрежа;
- приклучување на водоводна мрежа без одобрение за
приклучување;
- поврзување на водоводна мрежа на корисникот на
услугата кој користи вода од индивидуални извори со
водата од водоводниот приклучок;
- бесправно користење на вода пред водомер;
- самоволно демонтирање имонтирањена водомери и
водоводни арматури без согласност на давателот на
услугата;
- вршење изградба на објекти од водоснабдителен
систем без одобрение за градење;
- безправно користење на вода без исправно поставен
водомер;
- намерно оштетување на јавната водоводна мрежа, и
јавните украсни чешми;
- корисникот на услугата без одобрение да дозволени
приклучувања на друг корисник однеговиот приклучок;
- депонирање на каков било материјал над и покрај
водомерната шахта, во пречник од најмалку три метри
со кој би се оневожможила нејзина употреба и
користење.
2.Одведување и прочистувањена отпадни води
Член 29
Под одведување и пречистување на отпадни води се
подразбира прифаќање на отпадните води од куќниот
приклучок на дворната канализациона мрежа,
одведување со уличната канализациона мрежа,
пречистување и испуштање во реципиентот, како и
чистење на септичките јами.
Одведување на урбани отпадни води е собирање на
отпадните
води од станбените, деловните,
производните, административните и нив слични
простори во агломератот, од приклучокот на дворната
мрежа, одведување со улична канализациона мрежа,
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пречистување во пречистителните станици и
испуштање на отпадните води во реципиентот.
Реципиент е секоја проточна и стоечка вода на
површината на земјата во која се испуштаат урбаните
отпадни и атмосферски води.
Урбани отпадни води се отпадни води од
домаќинствата, индустриски отпадни води и
атмосферски води, односно мешавина од отпадни води
од домаќинствата, индустриски отпадни води и
атмосферски води.
Урбани води од домаќинствата се отпадни води од
станбени населби и од сервисните капацитети, кои што
главно потекнуваат од човечкиот метаболизам и од
активностите во домаќинствата.
Индустриска отпадна вода е секоја отпадна вода што
се исфрла од просториите кои се користат за
извршување на индустриска или трговска дејност.
Канализационен систем систем е збир на
хидротехнички објекти и тоа: колектори, магистрални
канали, улична канализациона мрежа, атмосферска
канализациона мрежа, црпни станици, сифони и
постројки за почистување на урбаните отпадни води.
Канализационен
приклучок
е
спојот
на
канализационата мрежа на корисникот на услугата со
уличната канализациона мрежа.
Хидротехнички услови е акт на давателот на услугата
издаден врз основа на претходно добиени услови за
градба во кои се дефинира постоечката, односно
предвидената улична канализациона мрежа.
Ревизиони шахти се објекти кои се поставуваат на
одредени растојанија на уличната канализациона
мрежа и служат за контрола и одржување на истата.
Приклучни (контролни) шахти се објекти кои се наоѓаат
на канализациониот приклучок меѓу уличната
канализациона мрежа и објектот на корисникот на
услугата и служат за одржување на канализациониот
приклучок на корисникот на услугата.
Член 30
Давател на услугата е ЈП Плаваја, јавно претпријатие
основано од општината кое ги исполнува условите на
вршење на дејноста одведување и пречистување на
отпадни води.
Корисник на услугата е правно или физичко лице
сопственик на станбен, деловен, производствен,
административен и на нив сличен објект, приклучен на
канализационата мрежа.
Член 31
Давателот на услугата врши:
- одведувањена урбани отпадни води во реципиентот
со нивно собирање од корисниците на услугата преку
канализационата мрежа, пречистување и испуштање
во реципиентот;
-управување и одржување на канализациониот систем;
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-ја утврдува висината на надоместокот за
приклучување на корисникот на услугата во
канализациониот систем по претходна согласност на
Советот на општината;
-се грижи за исправно функционирање на целокупната
канализациона мрежа, за која цел формира посебна
единица за одржување;
-редовно врши пречистување на канализационата
мрежа;
-врши поправка на оштетените делови од објектите на
канализационата мрежа;
-дава стручни упатства за изведување на дел од
канализацијата што ја вршат граѓаните;
-обезбедува дежурна служба за отстрнување на
дефектите и недостатоците за потребите на
канализационата мрежа;
-дава одобрение за приклучок и го извршува самиот
приклучок:
-пропишува технички услови за изведување на
приклучок и на објектите
за приклучок;
-врши и други работи сврзани со управувањето и
одржувањето на канализационата мрежа.
Член 32
Давателот на услугата е должен на корисниците на
услугите да им обезбеди трајно и непрекинато
одведување на урбаните отпадни води преку
изградениот канализационен систем.
Давателот на услугата е должен изградбата,
реконструкцијата или доградбата на канализациониот
систем или на дел од него да го врши на начин и
услови определени со закон и Програмата за
уредување на градежно земјиште на општината. На
барање на корисникот на услугата (инвеститор) пред
добивање на одобрение за градба на нов објект,
реконструкција или доградба на постоечки објект,
давателот на услугата е должен да издаде потврда за
постоење или непостоење на канализационата мрежа
под објектот за кој се однесува одобрението, односно
техничка
можност
за
приклучување
на
канализационата мрежа.
Давателот на услугата е должен да обезбеди целосна
документација на канализациониот систем, заради
воспоставување на подземен катастар.
Давателот на услугата е должен да го одржува
канализациониот систем од денот на добивањето на
решението за употреба.
Давателот на услугата е должен претходно да прибави
одобрение за раскопување од надлежен орган во
случаите кога отстранувањето на дефектот на
канализациониот систем бара раскопување на улица,
коловоз, јавна или зелена површина.
Доколку дефектот на канализациониот систем бара
итно отстранување поради опасност од настанување
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на поголеми штети, раскопувањето на улица, коловоз,
јавна или зелена површина, давателот на услугата го
врши веднаш без да прибави одобрение за
раскопување, но за преземените мерки е должен
писмено да го известува органот надлежен за
издавање на одобрение за градење.
По завршувањето на работите околу отстранувањето
на дефектот на канализациониот систем давателот на
услугата е должен улицата, коловозот, јавната и
зелената површина да ги доведе во првобитна
состојба.
Давателот на услугата е должен да ја надомести
евентуалната штета на сопственикот или корисникот на
земјиштето настаната со изведување на работи во
врска со вршење премер, снимање, проектирање,
изградба и изведување на работи за одржување и
реконструкција на објектите од канализациониот
систем.
Член 33
Корисникот на услугата (инвеститорот) пред добивање
на одобрение за градењена нов објект, реконструкција
или доградба на постоечки објект е должен да прибави
потврда од давателот на услугата за постоење или
непостоење на канализациона мрежа под објектот за
кој се однесува одобрението, односно техничка
можност за приклучување на канализационата мрежа.
Корисникот на услугата е должен да ја одржува
канализационата мрежа на корисникот на услугата на
сопствена сметка.
Корисниците на услугата се должни веднаш да го
известат давателот на услугата за оштетувањето или
дефект што ќе настане на канализационата мрежа на
корисникот на услугата.
Корисниците на услугата кои вршат индустриска или
трговска дејност се должни да извршат поребно
прочистување на начин утврден со закон пред да ги
испуштат
индустриските
отпадни
води
во
канализациониот систем.
Сопственикот или корисникот на земјиштето е должен
да дозволи премин преку тоа земјиште заради вршење
премер, снимање, проектирање, изградба и
изведување на работи за одржување и реконструкција
на објектите на канализациониот систем.
Секој сопственик на изграден или делумно изграден
објект е должен да ја спои својата куќна канализација
со уличната канализација истовремено кога уличната
канализација ќе биде изградена.
Член 34
Давателот на услугата има право да го прекине
одведувањето на урбаните отпадни води во следните
случаи:
1.Во случај кога корисникот на услугата и по претходна
писмена опомена не ја исполнува обврската за
плаќање на надоместокот;
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2.Ако продолжувањето на одведувањето на урбаните
отпадни води би претставувало опасност за трети лица
или за животната средина и природа;
3.Ако физичко лице или правно лице бесправно е
поврзано на канализациониот приклучок;
4.Ако корисникот на услугата на својот приклучок,
дозволи приклучување на друг корисник без одобрение
и согласност на давателот на услугата;
5.Ако корисникот врши одведување на води со примена
на киселина, алкохолни и други соли, води кои содржат
бензин, нафта, разни масла и други хемикалии што
разорно делуваат на каналските цевки и топли води со
температура над 40ОС.
6.Ако корисникот врши одведување на води и предмети
што развиваат токсични експлозивни гасови;
7.Ако корисникот врши одведување на води и предмети
причинители на заразни и паразитни заболувања и
радиоактивно зрачење;
8.Ако корисникот врши одведување на отпадни води со
предмети и примеси што можат да ја оштетат
канализационата мрежа или да го попречат правилното
функционирање на мрежата;
9.Ако корисникот со одведувањето на отпадна вода
врши одведување на ѓубре, пепел, коски, гипс, цемент,
песок, крпи и други предмети што можат да ја оштетат
или зачепат канализационата мрежа и оторените
водотеци и го попречат нивното нормално
функционирање;
10.Ако е донесено решение од надлежен инспекциски
орган и
11.Ако
настане
поголемо
оштетување
на
канализационата мрежа во имотот на корисникот, а со
цел да се отстрани оштетувањето и сопре
поголемооштетување.
Трошоците за прекинувањето и повторното
приклучување од претходниот став паѓаат на товар на
корсникот на услугата.
Член 35
Заради заштита и спречување на оштетување на
канализациониот систем се забранува:
- изградба на станбени и други објекти над
канализационата мрежа;
- приклучување на канализационата мрежа без
одобрение за приклучување;
- испуштање на цврсти материи: песок, земја, цемент,
вар, камења, дрва, пепел, трска, метал, стакло,
пластични материи, катран и други слични материи со
поголем вискозитет во канализациониот систем;
- испуштање на урбани отпадни води, чија
концентрација на сулфатниот јон е поголема од 400
мг/л, како и урбани отпадни води од септички јами и
отпад во канализациониот систем;
- испуштање на отпадни материи и води кои го
оштетуваат ѕидовите на канализациониот систем;
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-испуштање на нафта и нафтени деривати, како и
цврсти и течни запаливи и експлозивни материи во
канализациониот систем;
- испуштање на отпадни води од домаќинства и
индустриски отпадни води во системот на
атмосферската канализација, односно испуштање на
атмосферски води во канализациониот систем за
отпадни води од домаќинства и индустриски отпадни
води;
- испуштање на индустриски отпадни води во
канализациониот систем без претходо извршено
потребно пречистување;
- на било каков начин се врши оштетување на
канализационата мрежа;
- испуштање на предмети што развиваат тоскични
експлозивни гасови;
- испуштање на предмети и материи кои се
причинители на заразни и паразитни заболувања и
радиоактивно зрачење.
3.Одведување и испуштање на атмосферски води
Член 36
Под одведување и испуштање на атмосферски води се
подразбира прифаќање на атмосферските води од
урбаните површини, одведување со канализационата
атмосферски мрежа и испуштање во реципиент.
Атмосферски води се сите површински води
предизвикани од атмосферските врнежи кои преку
сливниците
се
слеваат
во
атмосферската
канализација.
Атмосферска канализација (мрежа) е збир на
хидротехнички објекти кои служат за прифаќање,
одведување и испуштање во реципиент на
атмосферската вода од урбаните површини.
Член 37
Дејноста за вршење на одведувањето и испуштањето
на атмосферските води општината може да го довери
на јавното претпријатие за комунални дејности
основано од општината или на друго правно или
физичко лице кое ги исполнува условите за трајно и
квалитетно вршење на оваа комунална дејност (во
натамошниот текст: давател на услугата).
Одведувањето и испуштањето на атмосферските води
го врши ЈП Плаваја Радовиш.
Член 38
Давателот на услугата врши:
- прифаќање, одведување и испуштање на
атмосферските води од урбаните површини преку
атмосферскиот
канализационен
систем
до
реципиентот;
- управување и одржување на атмосферската
канализациона мрежа.
Член 39
Давателот на услугата е должен:
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- трајно и непрекинато да обезбеди одведување на
атмосферските води од урбаните површини преку
изградената атмосферска канализациона мрежа;
- да се грижи за исправноста и функционирањето на
целокупната атмосферска канаизациона мрежа а
посебно да врши редовно прочистување и да врши
поправка на оштетените придружни објекти на
атмосферската канализациона мрежа;
- да врши редовно чистење на коритата на отворените
канали и водотеци во градежниот опфат на градот или
населените места;
- во случај на поголеми врнежи од дожд или брзо
топење на снегот да обезбеди дежурна служба за
интервенција и итно санирање и отстранување на
настанатите штети со цел да се обезбеди нормалното
функционирање на атмосферската канализациона
мрежа;
- да врши редовна поправка на оштетените делови од
атмосферската канализациона мрежа;
- да обезбеди целосна документација на
канализациониот
систем
за
прифаќање
на
атмосферските води, заради воспоставување на
подземен катастар.
Член 40
Заради заштита и спречување на оштетување на
атмосферската канализациона мрежа се забранува:
- испуштање на отпадни води од домаќинствата и
индустриски отпадни води во системот на
атмосферската канализација;
- испуштање на отпадни води од септичките јами и друг
отпад во системот на атмосферската канализација;
- испуштање на нафта и нафтени деривати, разни
масла и слично како и цврсти и течни запаливи
материи и експлозивни материи во системот на
канализационата атмосферска мрежа;
- приклучување на фекалната канализација во
атмосферската канализација;
- фрлање на било какви предмети и отпадоци во
отворените канали и водотеци;
- оштетување, затнување на решетките на сливниците
на атмосферската канализациона мрежа и нејзините
придружни објекти, како и неовластено превземање на
било какви дејствија на атмосферската одводна
инфраструктура.
4.Јавен општински превоз
Член 41
Под јавен општински превоз се подразбира превоз на
патници на подрачјето на Општина Радовиш.
Јавен општински превоз на подрачјето на општината
можат да вршат превозници кои ќе добијат лиценца за
вршење на таков вид превоз што ја министерството за
транспорт и врски. Превозникот кој има лиценца за
вршење на јавен општински превоз на патници може да
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отпочне со вршење на превоз, откако ќе добие дозвола
и ќе регистрира возен ред за определена линија.
Јавниот општински превоз на патници на подрачјето на
општина Радовиш го уредува Советот на општината со
посебна Одлука, која е составен дел на Одлуката за
комунален ред и мерки за нејзино спроведување.
5. Собирање и транспортирање на комунален отпад и
други видови на неопасен отпад
Член 42
Под Собирање и транспортирање на комунален отпад
и други видови на неопасен отпад се подразбира
селектирање, собирање, транспортирање и обработка
на комуналениот
отпад од населението и
индустријата, негова рециклажа и преработка,
депонирање на уредени депонии, како и одржување на
депониите.
Комунален отпад е отпадот што се создава во
секојдневниот живот и работа во станбени, дворни,
деловни и други простории и површини и тоа: куќни
отпадоци од различни видови, отпадоци од храна,
градинарски, овошни и други земјоделски култури,
хартија, картонска амбалажа, крпи, разни дрвени,
метални стаклени, порцелански, кожни, пластични и
гумени предмети и на нив слични нештетни отпадоци.
Комунален отпад е неопасниот отпад што се создава
од физичките лица во домаќинствата. Комерцијален
отпад е секој друг отпад создаден од правни и физички
лица при вршење на комерцијални, индустриски,
занаетчиски, услужни, административни и слични
дејности, кои според својата природа или според својот
состав е сличен на отпадот од домаќинствата.
Преработка на отпадот се операциите утврдени со
Законот за управување со отпадот, кои имаат за цел да
се искористат употребливите материи и состојки на
отпадот, а притоа ги опфаќаат постапките за повторно
користење на отпадот, за рециклирање и за користење
на отпадот како извор на енергија, исклучувајќи го
горењето на отпадот заради негово дефинитивно
одстранување.
Отстранување на отпадот се операциите што
обезбедуваат конечно решение за отпадот што не
може повторно да биде употребен или преработен, а
притоа не се загрозува животната средина, животот и
здравјето на луѓето.
Рециклирање на отпадот е добивање супстанции од
отпадот (секундарни суровини) и нивно користење како
замена за примарните суровини или користење на
својствата на супстанциите содржани во отпадот за
нивната првична намена или за други намени,
вклучувајќи го директното користење на енергијата на
отпадот.
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Собирање на отпадот е збир од организирани дејности
коишто опфаќаат постапки со кои отпадот се
подготвува за транспорт.
Складирање на отпадот е организирана дејност за
складирање на создадениот отпад во објекти коишто ги
исполнуваат пропишаните услови за таа намена за
период пократок од три години, доколку складираниот
отпад е наменет за третман и за преработка, или за
период пократок од една година, доколку отпадот е
наменет за отстранување.
Член 43
Постапувањето со отпадот мора да се
изведува со должно внимание и на начин со кој се
избегнува:
1)
загрозување на животната средина ,животот и
здравјето на луѓето;
2)
загадување на водите, воздухот и почвата над
пропишаните граници;
3)
создавање бучава и непријатна миризба;
4)
уништување на природните услови за живот на
животните и растенијата;
5)
уништување на заштитени природни области и
заштитено културно наследство;
6)
нагрдување и неуредување на објектите и
просторот во урбаните зони и во подрачјата надвор од
урбаните зони.
Член 44
Создавачите, односно поседувачите на отпадот се
должни да го селектираат отпадот.
Член 45
Селектираниот отпад се остава на посебните места за
собирање односно во посебни садови кои се
поставуваат на јавните површини во формирани
зелени острови за поставување на садовите за секој
вид отпад .
Останатиот отпад од домаќинствата се става во вреќи
или во посебни садови за тој отпад и се остава на
местата за собирање и селектирање на комуналиот
отпад
Правните и физичките лица се должни да го одделат
опасниот дел содржан во комуналниот отпад и да го
остават на местата за собирање на опасниот дел од
комуналниот отпад определени од општината.
Член 46
Сопствениците на зградите, становите, и деловните
простории, закупците и другите корисници на
станбените и деловните простории (во натамошниот
текст: создавачи и поседувачи на отпадот) имаат
обврска задолжително да ги користат услугите за
одстранување на комуналниот отпад на начин и под
услови утврдени со оваа Одлука и другите прописи кои
ги уредуваат овие односи.
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Член 47
Отпадот од дворните места се собира во посебни
вреќи за отпад и се оставаат пред влезовите на
станбените, односно деловните објекти или до
контејнерите за собирање на отпадот од
домаќинствата.
Отпадот настанат од делови на расипани апарати од
домаќинствата, кујнски прибор, санитарни уреди и
слично се собира во соодветна картонска амбалажа,
односно вреќи за отпад и сеоставаат во посебни
садови за собирање на истиот отпад кои се
поставуваат на јавните површини и определени места.
Останатиот отпад од домаќинствата се собира во вреќи
или во садови за тој отпад, поставени на определени
места.
Член 48
Отпадот од домаќинствата треба да се собира само во
садови (канти), во кои отпадот е заштитен од
растурање со капак.
Во кантите не смее да се става жар, врел пепел,
течности, мртви животни и слично.
Кантите за собирање на отпадот од домаќинствата ги
набавуваат на свој трошок создавачите на отпадот.
Член 49
Кантите за секое семејство, се ставаат на
определените места и отпадот од нив се подига во
деновите и времето што ќе го одреди јавното
претпријатие за комунални дејности или друго правно
или физичко лице кое е овластено за вршење на
дејноста на собирање и транспортирање на отпадот.
Се забранува
создавачите на отпад од
индивидуалните згради, отпадот да го депонираат во
контејнерите поставени кај колективните згради или кај
институциите.
Член 50
Отпадот од колективните згради се собира и во
посебни садови за отпад - контејнери.
Во контејнерите не смее да се фрла жар, врел пепел,
течности, мртви животни и слично.
Член 51
Зградите од кои отпадот од домаќинствата се става во
контејнери мораат да имаат одреден простор или
место за сместување на садот за отпад и доволен број
за да ги задоволи потребите на домаќинствата.
Бројот и видот на садовите за отпад за секоја
поодделна зграда го одредува јавното претпријатие за
комунални дејности или правното и физичко лице кое е
овластено за собирање и транспортирање на отпадот.
Член 52
Садовите за отпадот од домаќинствата ги набавува
правното или физичкото лице кое е овластено за
собирање на отпадот на трошок на корисниците на
услугата.
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Собирачот на отпадот е должен да ги пере,
дезинфицира и дезинсекцира контејнерите најмалку
два пати годишно, и да ги одржува во исправна
состојба а за кантите тоа да го врши корисникот.
Местата околу садовите за отпад мора да бидат во
чиста и уредна состојба за кои се должни да се грижат
собирачите на отпадот.
Член 53
Создавачите на отпад должни се отпадот да го ставаат
во садовите за отпад така да не се растура и да не го
валка просторот околу садот. Кантите и контејнерите
за отпад мораат да бидат затворени.
Забрането е изнесување и вадење на отпад од кантите
и контејнерите.
При ставањето на отпадот од домаќинствата
создавачот на отпадот е должен волуменски да го
намали отпадот.
Забрането е да се оневозможува пристап на возилото
за отпад до местото на кое се наоѓаат садовите за
отпад.
Член 54
Отпадот од домаќинствата во градот Радовиш
организирано се собира најмалку еднаш неделно.
Кабастиот отпад (како делови од автомобили, бела
техника, метална амбалажа, делови од мебел, душеци,
дрвена амбалажа, пластични гајби, автомобилски гуми
и слично) не се оставаат во контејнерите, туку по
потреба се предаваат на давателот на услуги во
договор со подмирување на трошоците од страна на
корисникот за вонредната услуга.
Отпадот од селските средини и туристичките места се
изнесува согласно договорот за изнесување на отпад
склучен со јавното комунално претпријатие.
Член 55
Собирачот на отпадот е должен при собирањето и
транспортот на отпадот да внимава отпадот да не се
растура , да не се крева прав, да не се оштетуваат
садовите, како и да не се валкаат и оштетуваат
површините за сместување на отпадот.
Ако при утовар и истовар во возилото дојде до
растурање на отпадот, собирачот на отпадот е должен
истиот веднаш да го исчистат, а садовите да ги вратат
на местото определено за нив и да ги затворат
капаците на кантите и контејнерите.
Член 56
Депонија е објект наменет за отстранување на отпадот,
со негово истурање над и под земја.
Депонирање е операција за отстранување на отпадот
на депониите.
Јавното претпријатие за комунални дејности основано
од страна на Советот на општина Радовиш управува и
се грижи за уредување и одржување на депонијата за
комунален отпад, а особено е должен:
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- да го огради просторот на депонијата и да обезбеди
контролирано влегување и излегување на возилата при
депонирањето на отпадот;
- да обезбеди уреди и објекти за лична хигиена на
работниците и миење и дезинфекција на возилата;
- да го спречи ширењето на миризбата и нечистотијата;
- површините што се покриени со отпад да ги покрие со
земја во слој најмалку од 30 - 50 сантиметри;
- да не дозволи палење оган и горење на отпадот во
депонијата;
- да презема санитарно хигиенски и ветеринарни
мерки за спречување на размножувањето на инсекти и
стаорци.
Член 57
Се забранува:
1.Фрлање, складирање и чување на комунален отпад
надвор од контејнерите, кантите за отпад или
специјалните вреќи за отпад;
2.Фрлање и складирање во контејнерите и кантите за
отпад на отпадоци кои не се сметаат за комунален
отпад;
3.Фрлање во контејнерите жар и други запалени
материјали, вода, киселина, моторни и разни други
масла и други штетни и опасни материи;
4.Поставување и преместување на контејнерите и
кантите за отпадоци надвор од за тоа определените
локации без согласност на давателот на комунални
услуги, како и нивно оштетување;
5.Пребарување на отпад во корпите, кантите и
контејнерите од страна на физички лица;
6.Палење на отпадот во кантите и контејнерите;
7.Собирањето и транспортирањето на отпадот да се
врши со средства и со опрема која не е соодветна за
вршење на дејноста;
8.Вршење на собирање и транспортирање на
комунален отпад без поседување на дозвола;
9.Постапување со отпадот на начин кој доведува до
нагрдување на објектите и просторот во урбаните зони
и во подрачјата надвор од урбаните зони;
10.Истурање и фрлање на отпад во канализационите и
во другите инфраструктурни системи и објекти;
6.Депонирање на индустриски отпад и штетни материи
Член 58
Индустриски неопасен отпад е отпадот што се создава
при производствените процеси во индустријата и не
содржи опасни карактеристики, а според својствата,
составот и количеството се разликува од комуналниот
отпад.
Член 59
Создавачите на индустрискиот и комерцијалниот отпад
должни се да склучат посебен договор за собирање и
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транспортирање на отпадот со давателот на услугата
на територијата на општина Радовиш.
Со индустрискиот неопасен отпад се постапува во
согласност со одредбите на Законот за управување со
отпадот.
Член 60
Забрането е:
- предавање на индустрискиот отпад на правно или
физичко лице кое не поседува дозвола за собирање и
транспортирање на отпад согласно Законот;
- истурање или фрлање на индустрискиот отпад кој
содржи штетни материи во водите, почвата, во садови
кои не се предвидени за собирање на таков вид отпад,
во канализационите и другите инфраструктурни
системи и објекти;
- собирањето и транспортирањето на индустрискиот
отпад со средства и со опрема која не е соодветна за
вршење на дејноста;
7. Депонирање отпадоци што се создаваат со
изведување на градежни работи
Член 61
Под депонирање на отпадоци што се создаваат со
изведување на градежни работи утврдени со Закон а
кои немаат својство на комунален отпад се подразбира
собирање, транспортирање и депонирање на овие
отпадоци на уредени депонии, како и одржување на
депониите.
Член 62
Отпадоци што се создаваат со изведување на
градежни работи се: градежен материјал, земја, шут,
згура, вар, цемент, чакал, песок, кал, камења, тули,
ќерамички отпадоци и слично.
Отпадоците од став 1 на овој член не смеат да се
оставаат и собираат на јавните површини. Создавачите
на отпадоците од став 1 на овој член се должи да го
отстрануваат односно транспортираат истиот на
посебно уредените депонии.
Член 63
Со отпадоците што се создаваат со изведување на
градежни работи се постапува во согласност со
одредбите на Законот за управување со отпадот што
се однесуваат за инертниот отпад.
Правните и физичките лица кои при изведувањето на
градежни работи создаваат отпадоци кои немаат
својство на комунален отпад, се должни сами да го
собираат и да го транспортираат отпадот на местата
определени од општината или истите да ги предадат
на овластени правни и физички лица кои собираат и
транспортираат отпад.
Правните и физичките лица кои при изведувањето на
градежни работи создаваат отпадоци кои немаат
својство на комунален отпад должни се да поседуваат
доказ дека отпадоците што се создаваат со
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изведувањето на градежните работи го предале на
начин утврден во став 3 на овој член.
Член 64
Посебно уредените депонии, односно определените
места ги одржува и со нив управува Јавното
претпријатие за комунални дејности основано од
Општината или правно или физичко лице кое од страна
на Општината е овластено за вршење на истата
дејност.
Член 65
Забрането е отпадоците што се создаваат со
изведување на градежни работи да се изнесуваат од
своите дворни места до денот на преземањето од
страна на правните или физичките лица кои се
овластени за собирање и транспортирање на отпадот.
Се забранува транспортирањето на отпадоците што се
создаваат со изведување на градежни работи да се
врши со несоодветни транспортрни возила што би
предизвикало
истурање
на
истиот
на
самитесообраќајни
површини.
Забрането е оставање, односно истурање на
отпадоците што се создаваат со изведување на
градежни работи на јавните површини, јавно
сообраќајните површини, неизградено градежно
земјиште, во и покрај водните површини и слично.
Забрането е оставање, фрлање, напуштање,
спалување или неконтролирано отстранување на
отпадот во/на/покрај природа, патишта, водни тела .
8.Одржување на јавната чистота
Член 66
Одржување на јавната чистота е чистење (миење и
метење) и одржување на јавни и сообраќајни површини
и чистење на снегот во зимски услови.
Одржувањето на чистотата во становите и станбените
објекти, во објектите на правните и физичките лица за
вршење на дејност, на земјиштето што им припаѓа за
употреба на тие објекти, како и на неизградено
градежно земјиште, го вршат сопствениците односно
корисниците.
Под јавни и сообраќајни површини во урбаните
средини на подрачјето на општина Радовиш се
подразбираат:
- улици, тротоари, велосипедски патеки, плоштади,
подвозници, надвозници, мостови, паркиралишта на
кои не се наплатува надомест, скалила кои ги
поврзуваат површините за јавен сообраќај;
- детски игралишта, отворени игралишта за мали
спортови и јавни санитарни објекти;
- бензински и такси станици, автобуски станици,
стојалишта и свртувалишта во градскиот, приградскиот
и општинскиот превоз на патници, јавни телефонски
говорници, отворени простори на јавни објекти,
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паркиралишта на кои се наплаќа надомест, паркови,
парк-шуми, улични тревници, пазари, магацини и
складишта на отворен простор, спортско - рекреативни
терени (стадиони, тениски игралишта, стрелишта и
слично), отворени простори на хотелските,
туристичките и спортско – рек
реативните објекти, патишта, проточни и суви канали,
речни брегови и корита во урбаните средини.
Член 67
Одржувањето на јавната чистота на јавните и
сообраќајни површини од оваа Одлука го врши јавното
претпријатие основано од општината или правно и
физичко лице согласно со закон.
Сопствениците, односно корисниците на станови и
станбени објекти, на објекти на правни и физички лица
за вршење на дејност, земјиштето што им припаѓа за
употреба на тие објекти, како и сопствениците, односно
корисниците на неизградено градежно земјиште во
урбаните средини, се должни да ја одржуваат
чистотата во тие објекти.
Член 68
Јавните површини се користат во согласност со
нивната намена.
Јавните површини треба да се одржуваат така да
бидат уредни и чисти за да служат за целта за кои се
наменети.
Член 69
Одржувањето на чистотата на јавните и сообраќајните
површини се врши според годишна програма што ја
изготвува давателот на услугата, а ја донесува
Советотна општината најдоцна до 31 декември за
наредната година.
Член 70
Во оправдани случаи, поради зголемено загадување на
јавните и сообраќајните површини, поради временски
непогоди, реконструкции и слично, комуналниот
инспектор може да определи чистење на јавните и
собраќајните површини и надвор од донесената
Програма од претходниот член.
Член 71
За истовар, оставање или утовар на градежен
материјал, подигање на скели и поправка на фасадите
на станбените и деловните објекти како и за сличи
градежни работи може повремено да се користат
јавните и сообраќајните површини или неизграденото
градежно земјиште само со одобрение издадено од
страна на Општина Радовиш.
Во одобрението од претходниот став треба да се
утврдат условите и начинот на истовар, утовар, или
оставање на градежниот материјал, мерките на
сигурност, времето на истовар, утовар или оставањето
на градежниот материјал и надоместокот за користење
на јавната или сообраќајната површина.
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При извршувањето на работите од став 1 на овој член
пред нивното започнување мора да се осигура
проодноста на тротоарите и улиците, јавните и
сообраќајните површини кои се зафаќаат мора да се
оградат со ограда која треба прописно да се означи и
осветли и материјалот што ќе се постави мора уредно
да биде нареден и да не го спречува истечувањето на
атмосферските води.
Член 72
Изведувачот на градежните работи мора да обезбеди
земјата да не се растура по јавната површина при
ископот на темели и слично.
Тротоарите и другите пешачки премини пред
градилиштето треба да бидат обезбедени од страна на
градителот со водорамни и вертикални заштитници.
По завршувањето на градежните работи или ако
градежните работи од било кои причини бидат запрени
на подолго време, изведувачот на градежните работи
должен е да ги отстрани скелите и другиот градежен
материјал од јавните површини и истите да ги доведе
во првобитна состојба.
Ако јавната површина служи за истовар и утовар на
растресит градежен материјал како песок, чакал и
слично, на јавната површина може да се стави толку
материјал колку што ќе може да се користи или
отстрани за еден ден.
Член 73
Покрај дрворедите не смее да се остава песок, чакал
или друг градежен материјал.
Член 74
Изведувачот на грдежните работи најкасно 24
часа по завршувањето на работите мора да го
отстрани целиот градежен материјал и опремата и да
ја извести Општина Радовиш дека одобрената јавна
површина веќе не му е потребна за користење.
Член 75
Во текот на извршувањето на градежните работи
изведувачот е должен:
- да ја исчисти јавната површина околу градилиштето
од секаков вид градежен и друг материјал, кал и слично
кои се наоѓаат на јавната површина како последица од
вршењето на неговата дејност;
- при рушење на градежни објекти изведувачот на
работите е должен материјалот што се руши да ги
полива со вода заради спречување на ширење на
прашината;
- сливниците за атмосферските води во близина на
местото каде што се вршат градежните работи редовно
да ги чисти;
- да го транспортира градежниот материјал до и од
градилиштето на начин што нема да го спречува
сообраќајот
и
слободното
истекување
на
атмосферските води и да го спречи растурањето на
материјалот по јавните површини.
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Член 76
На јавните и сообраќајни површини не е дозволено,
односно забрането е:
- фрлање и оставање на хартија, опушоци, амбалажа,
земја, песок, шут, отпадоци од градежен материјал и
други отпадоци освен на местата определени за таа
намена;
- запалување, уништување и закопување на комунален
цврст и технолошки отпад;
- излевање и пуштање на отпадни води и други
течности;
- уништување на огради, клупи, натписи, садови и
корпи за отпадоци и слично;
- миење на автомобили и други превозни средства како
и разни други машини;
- сечење, цепење и кршење на дрва и јаглен;
- паркирање на возила надвор од определените места
за таа цел, утовар и истовар од возилата, особено на
места каде што се наоѓаат улични хидранти, шахти и
сливници;
- колење на ситен и крупен добиток, живина и други
животни;
- фрлање на пцовисани животни;
- перење на килими, теписи, постелнина и други
материјали на јавните површини утврдени со закон,
како и на балконите и терасите на индивидуалните и
колективните станбени објекти, деловни објекти и
простории и објектите за јавна намена кои се лоцирани
кон улицата;
- варење на ракија, приготвување зимница и слично;
- поправање или сервисирање на возила (замена на
масло или механички поправки) и вршење на други
занаетчиски работи;
- мешање на бетон, малтер и други слични материјали,
освен во посебни случаи за кои треба да се има
одобрение од надлежниот орган на општината;
- исфрлање на отпад и други отпадоци од моторни
возила;
- оставање на нерегистрирани хаварисани возила,
приколки и камп - приколки;
- растурање на отпадоци од вреќи, контејнери и корпи;
- поставување контејнери за отпадоци, канти и слично
надвор од определеното место за таа цел;
- цртање и пишување на разни цртежи, графики и
текстови без одобрение од надлежниот орган на
општината;
- вршење на физиолошки потреби надвор од објектите
за таа намена;
- пишување на графити на фасадите од објектите,
оградите и урбаната опрема;
- истегнување на градежно железо;
- истекување на феклни води од фарми и депонирање
и оставање на шталско ѓубре и отпаден материјал и
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отпадни води кои потекннуваат од одгледување на
животни и живина.
9.Одржување, чистење и користење на паркови,
зеленило, парк-шуми, водни и рекреативни површини
Член 77
Под одржување и користење на паркови, зеленило,
парк-шуми, водни и рекреативни површини се
подразбира подигање, одржување и користење на
зелени површини, садење на ниска и висока вегетација
и слично на подрачјето на општина Радовиш.
Член 78
Паркови се посебно уредени и озеленети површини во
урбаните средини согласно усвоените урбанистички
планови кои им служат на граѓаните за одмор и
рекреација.
Одржувањето и користењето на парковите е дејност
што ја врши јавното претпријатие за комунални
дејности основано од Општината.
Одржувањето, уредувањето и користењето на
парковите се врши врз основа на годишна програма
донесена од страна на Советот на општината, а на
предлог на јавното претпријатие на кое му е доверено
управувањето со парковите.
Јавното претпријатие е должно да ги одржува и
уредува парковите согласно годишната програма
донесена од страна на Советот на општината, а
особено:
- да обезбеди чуварска служба;
- хортикултурно да ги уредува површините во
просторот на парковите;
- редовно да ја одржува јавната чистота во парковите;
- редовно да ги одржува патеките и просторот наменет
за шеталишта;
- да ги одржува во исправна состојба клупите за
седење;
- редовно засадување, обработување и наводнување
на зелените површини;
- да постави корпи за отпадоци и друга урбана опрема
и нивно редовно одржување,
- редовно кастрење на ниските гранки заради безбедно
движење на пешаците под дрвјата, како и санитарно
кастрење на дрвајата од дрворедите и другите уредени
јавни површини на територијата на општината,
најмалку еднаш годишно.
Член 79
Под зеленило во смисла на оваа Одлука се
подразбираат тревници, цветни и други насади, живи
огради, грмушки, дрвја и дрвореди (во натамошниот
текст: зелени површини).
Под јавни зелени површини во смисла на оваа Одлука
се подразбираат зелените површини покрај улиците,
плоштадите, културно-историските споменици, јавните
паркиралишта, рекреативните површини, детските
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игралишта, спортските терени, гробиштата и дворните
места на јавните објекти на општината.
Член 80
Одржувањето на зелените површини опфаќа:
- подигање , садење, одгледување и обновување на
зелените површини;
- заштита на зелените површини од оштетување,
болести и штетници;
- чистење на озеленетите површини и
- одржување и чистење на патеките на озеленетите
површини.
Одржувањето на јавните зелени површини го врши
јавното претпријатие за комунални дејности основано
од Општината врз основа на годишна програма
донесена од страна на Советот на општина та.
Годишната програма треба да содржи: планирање
начинот и мерките за одржување на истите, видовите
на зеленило, поставување и видот на урбаната опрема
и други работи на одржување, како и трошоците за
извршување на овие работи и изворите на средства.
Член 81
Парк-шума во смисла на оваа Одлука е подрачје со
посебно природни карактеристики кое се одликува со
своевиден панорамски изглед и особено природна
убавина настаната на природен начин, односно тоа се
делови од просторот кои со своите географски
особености и творбите на човекот се истакнуваат од
другата околина и имаат излетничко, рекреативно,
историско, естетско, културно или научно значење.
Парк-шумите се прогласуваат со посебна Одлука од
Советот на општината. Одржувањето и управувањето
со парк - шумите го врши јавното претпријатие за
комунални дејности основано од Советот на општината
или други домашни и странски физички и правни лица
овластени од Општината согласно со Законот.
Овластениот субјект на кого му е доверено правото да
управува со парк - шумата е должен да презема
соодветни мерки (шумски ред) со цел да се обезбеди
профидно подмладување и заштита на шумите од
појава на пожари и ширење на штетни инсекти и
растителни болести, одштетното дејство на ветерот,
снегот и другите елементарни непогоди и заштита на
шумското земјиште за што донесува посебен
правилник за кој согласност дава Советот на
општината.
Член 82
Водно - рекреативни површини се определени
простори на подрачјето на Општината кои се користат
од страна на граѓаните за одмор и рекреација во
летниот период од годината (отворени базени за
капење, крајбрежните делови на акумулационите езера
и речни корита, оспособени за капење).
Член 83
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Овластениот субјект кој ги уредува и одржува базените
и езерата, е должен постојано, во текот на сезоната за
капење,да ја контролира хемиската и бактериолошката
исправност на водата и за тоа да ја известува јавноста.
Член 84
Одржувањето на водно- рекреативните површини во
функционална состојба се подразбира:
- од крајбрежниот појас на водните површини да е
отстранет наносот и нечистотијата;
- да се уредени пешачките патеки;
- на површините покрај базен, односно езеро или река
да е обезбеден и уреден простор за одмор и
рекреација;
- кабините и другите објекти да се во исправна состојба
и да можат да се користат според намената и нивниот
број да одговара на капацитетот;
- тушевите да се исправни и уредни;
- санитарните јазли да се исправни и нивниот број да
одговара на капацитетот на базенот, односно езерот и
реката;
- да се поставени корпи за отпадоци и да е регулирано
нивното празнење;
- во текот на периодот на сезоната за капење да е
организирана служба за спасување и за давање прва
помош;
- да е обезбедена телефонска врска; и
- да е обезбедена медицинска помош.
Член 85
За одржување на редот на просторот покрај базенот,
односно езерото и реката се грижи овластениот
субјект.
Начинот на работата и одржувањето на редот на
базенот, односно езерото и реката поблиску се уредува
со акт на овластениот субјект.
Одредбите на актот од ставот 2 на овој член се
истакнуваат на видно место на просторот на базенот,
односно езерото и реката , пред започнувањето на
сезоната и во текот на сезоната, а корисниците се
должни да го почитуваат.
Член 86
Под рекреативни површини на подрачјето на
Општината се подразбираат определени простори на
подрачјето на општина Радовиш кои од страна на
граѓаните се користат за одмор и рекреација (посебни
подрачја од ридско - планинските предели, полските
предели, месности околу манастири, историски
споменици, крајбрежни терени покрај реките,
акумулационите езера и слично).
Одржувањето и уредувањето на рекреативните
површини Општината може да го довери на јавното
претпријатие за комунални дејности, здруженија на
граѓани, спортско - рекреативни и еколошки друштва,
излетнички друштва, месни заедници.
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Член 87
Сечење и копање на дрвја, грмушки и живи огради во
зелените површини може да се врши заради нивно
редовно одржување, ако се суви, нападнати од штетни
инсекти и растителни болести, ако пречат на
подземните и надземните инсталации, кога се
оштетени од елементарни непогоди, заради изградба
на инвестициони објекти или порди реконструкција на
зелените површини.
За сите дејствија и работи од претходниот став
потребно е да се има одобрение од Општина Радовиш.
Член 88
Одобрението од претходниот став на овој член
особено треба да содржи определувањето на рокот во
кој треба работите да се завршат како и рокот во кој
зелените површини треба да се доведат во
првобитната положба.
Трошоците за извршување на сите работи утврдени во
ставот 2 на овој член се на товар на инвеститорот,
односно изведувачот на работите.
Член 89
На зелените површини и на земјиштето на кое е
предвидено да се уредува зелена површина,
комуналната инфраструктура може да се монтира
само подземно.
По исклучок, во парк - шума и на пошумени терени
инсталациите од претходниот став може да се постават
воздушно но под услов да не го попречуваат
правилниот развиток на вегетацијата, да не го
нарушуваат естетскито изглед на зеленилото и да не го
попречуваат нормалното користење на овие зелени
површини.
Член 90
Во парковите , јавните зелени површини, парк шумите, водно - рекреативните површини забрането е:
- корнење, сечење и кастрење на дрвја, грмушки и жива
ограда;
- било какво оштетување на зеленилото (соголување и
засекување на стеблата, газење и седење на
тревниците, кинење на цвеќе, откорнување на цветни и
тревни посеви и слично);
- собирање на плодови и цветови од дрвјата;
- копање и изнесување на земја, копање на канали,
вршење на прекопи и слично;
- фрлање и оставање на отпадоци надвор од местото
определено за таа намена;
- истоварување и оставање на стока, амбалажа, шут,
градежен и огревен
материјал и слично на и покрај зелените површини;
- чување и пасење на добиток и живина;
- закачување, ковање и потпирање на рекламни паноа,
натписи и лепење на плакати на дрвјата;
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- уништување и оштетување објекти, уреди,
инсталации, комунална опрема, рекламни паноа,
натписи, знаци, патокази, соопштенија и слично;
- минување, запирање, паркирање и оставање на било
кој вид возила и нивно миење;
- кршење, оштетување или уништување на корпите за
отпадоци, на чешмите, канделабрите и на други уреди
и објекти што им служат на зелените површини;
- изведување на било какви други работи кои
доведуваат до уништувањена зелените површини;
- пуштање на отпадни води, киселини, моторно масло и
секаква друга материја што предизвикува загадување;
- истоварување, оставање и складирање на разен
материјал (огревно дрво, јаглен, отпадно дрво, железо,
лим и слично);
- фрлање на отпадоци и други предмети во базените и
фонтаните;
- газење по затревнатите површини во парковите;
- косење на тревата во парковите и другите зелени
површини без одобрение;
- кубење и кинење на цвеќе;
- палење на огнови во парковите и парк- шумите;
- поставување на разни предмети на стеблата и
гранките (светилки, носачи на жичани водови,
орманчиња, скали и слично);
10. Одржување на улична сообраќајна сигнализација и
други инфраструктурни објетки од локално значење
Член 91
Под одржување на улична сообраќајна сигнализација и
други инфраструктурни објекти од локално значење во
смисла на оваа Одлука се подразбира редовно
одржување на вертикалната и хоризонталаната
сигнализација и другите инфраструктурни објекти на
локалните патишта и улици на подрачјето на општина
Радовиш (семафори, сообраќајни знаци, патокази,
оградите на мостовите, надвозниците и слично) како и
зимско одржување на локалните патишта и улици.
Член 92
Работи за редовно одржување на локалните патишта и
улици се:
- поправка на коловозот и трупот на патот;
- чистење на кловозот, уредување на банкини, заштита
на косини, насипи, усеци и засеци, чистење и
уредување на одводите на патот, риголи, патни
канавки, сливници, поправка на потпорни и обложни
ѕидови и други објекти на патот;
- работи на одржување на електрични инсталации замена на дотраени светилки на раскрсници и друго
осветлување на патот;
- одржување на прегледност на локалните патишта и
улици особено на места на вкрстосување;
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- косење на трева уредување и одржување на зелени
површини и насади во патниот појас;
- чистење снег и мраз од коловозот, посипување на
коловот со сол или абразивни средства во осојничките
места, мостовите, делниците со поголеми наклони на
патот, како и на други места во случај на појава на мраз
на коловозот; чистење, поставување, замена и
поправка на хоризонталната и вертикалната
сигнализација на патот, на огради и заштитна мрежа на
патот и на друга опрема на патот.
Работите во врска со редовното одржување на
локалните патишта и улици ги врши Секторот за
урбанизам и комунални дејности на општина Радовиш
врз основа на Годишна програма донесена од Советот
на општината.
Член 93
Заради заштита на локалните патишта и улици
забрането е:
- заземање земјиште од локалниот пат или улица;
- спречување на истекување на атмосферски води,
ниту менување на природниот тек на водите;
-пасење на стока, косење на трева, оштетување и
сечење на дрвјата покрај патот, како и оштетување и
однесување на материјалите наменети за одржување
на локалните патишта и улици;
- спуштање на дрвја и други материјали по косините на
патот;
- влечење на греди, трупци, плугови, камени блокови и
железнички шипќи и други слични предмети;
- кочење на запрежни возила со блокирање на
тркалата;
- свртување на работни машини и други уреди при
обработка на земјата;
- градење на поила за стока и пуштање на стока во
заштитниот појас;
- фрлање шут, отпадоци, држење на ѓубришта или
гнојни јами во заштитниот појас на патот;
- оставање на отпадоци, смет или други материјали на
коловозот, банкината, патниот појас или тротоарот;
- испуштање на отпадни или дурги води и други
нечистотии на патот и во патниот појас или во
одводните канали или спречување на истекнување на
водата по патот или одводните канали;
- нанесување кал од пристапните патишта на патот со
современ коловоз;
- приклучување или исклучување на возила од патот
надвор од уреденитеместа определени за тоа;
- движење на возила по пешачка патека (тротоар или
банкина на патот);
- поставување светлосни направи покрај патот кои му
пречат на сообраќајот;
-- терање на стока надвор од местата определени за
премин преку патот;
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- попречување користење на патот или улицата,
прекопување на коловозот, оставање пречки и друг
материјал на коловозот или неовластено поставување
разни препречки;
- уништување сообраќајни знаци, патокази, семафорски
уреди и друга опрема која е во функција на локалните
патишта и улици;
- отварање и отстранување на поклопците (капаците)
на уличните шахти и решетки;
- вршење на други работи со кои може да се оштети
патот или да се попречува и загрозува сообраќајот на
патот.
Член 94
Зимското одржување на локалните патишта и улици
опфаќа редовно чистење на сметот од коловозот,
паркиралиштата и тротоарите и фрлање на сол во
услови на голомразица.
Член 95
Снегот од јавните сообраќајни површини се отстранува
- чисти кога ќе наврне до 10 сантиметри висина, а ако
врнежите се непрекидни тој се отстранува повеќе пати.
Мразот од јавните сообраќајни површини се отстранува
по создавањето.
Начинот,нормативите
и
другите
услови
за
отстранување на снегот и ледот се утврдува со
Програма донесена од Советот на општината.
Снегот и мразот од покривите покрај јавните
сообраќајни површини се отстранува кога постои
можност да се одронат и да ја загрозат сигурноста на
сообраќајот.
Член 96
Физичките или правните лица кои ја извршуваат
Програмата за отстранување на снегот и ледот се
должни, секојдневно, да го известуваат Секторот за
комунални работи, патишта и улици на општина
Радовиш за состојбата на јавните сообраќајни
површини и за мерките што се преземени за
извршување на Програмата.
Член 97
За отстранување на снегот и мразот од јавните
паркиралишта, пазарите на мало, спортските објекти и
слични простори се грижат правните или физичките
лица кои управуваат со тие површини, односно кои
обавуваат деловна дејност.
Член 98
За отстранување на снегот и ледот од тротоарите пред
зградите деловните простории одговорни се
сопствениците на зградите, односно сопствениците и
корисниците на становите и деловните простории.
Член 99
Јавното претпријатие за комунални дејности основано
од Општината должно е за одржување на улиците и
тротоарите во зимски услови и тоа чистење на снегот
од тротоарите и плоштадите, правење пешачки патеки,
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а по потреба машинско и рачно посипување на сол во
соработка со Општината.
11. Одржување на гробови, гробишта идавање
погребални услуги
Член 100
Гробишта во смисла на оваа Одлука, се
земјишта кои служат за закоп на умрените, како и
земјишта на кои постојат видливи знаци за закопување
на умрените.
Член 101
Гробиштата се изградуваат, уредуваат и одржуваат во
согласност со урбанистичките и санитарните прописи.
Одржување на гробиштата е тековно и инвестиционо
одржување на комуналната инфраструктура и
придружните објекти на гробиштата што подразбира
изведување на работи заради зачувување на
основните барања на објектот во текот на неговата
употреба;
Гробна такса (гробарина) е надомест за одржување на
гробиштата;
Во местата во кои живеат припадници на разни
вероисповести, на гробиштата се опредлеува дел за
секоја вероисповест.
Член 102
Закопот на умрените се врши само на гробиштата.На
гробиштата се закопуваат умрени лицата кои во часот
на смртта имале живеалиште или престој на
подрачјето на општината и поранешни граѓани на
истата.
Член 103
На гробиштата, освен гробовите, гробниците,
надгробните споменици и надгробните знаци, можат да
се градат само објекти за санитарна и техничка служба
на гробиштата, мртовечница за чување на умрените до
закопот и други објекти во функционална намена на
гробиштата.
Член 104
На гробиштата може да се одржуваат само собири кои
се во врска со погребот или со вообичаените помени.
Член 105
Со гробиштата управува Управител на
гробишта кој врши работи на изградба, реконструкција,
управување и одржување на гробиштата;
Управител на гробишта е јавното комунално
претпријатие за комунални дејности основано од
општината или друго правно лице што ги исполнува
законските услови за тоа, на кое од страна на Советот
на општина Радовиш му е доверено правото за
вршење на оваа дејност.
Давателите на услугата донесуваат план за уредување,
одржување и користење на гробиштата, го
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обезбедуваат закопот на посмртните останки на
починатиот и водат евиденција за гробните места.
Член 106
За уредување и одржување на гробиштата се грижи
давателот на услугите, а за уредување на поедините
гробови се грижат корисниците на услугите.
На гробиштата или во нејзина непосредна
близина мора да се одреди посебен простор за
фрлање на ѓубре, остатоци од венци и цвеќиња како и
останатите отпадоци.
Член 107
Давателот на услугите кој управува со гробиштата се
грижи за:
- обезбедување на потребните санитарно технички
објекти во гробиштата на погодно место, како што се
чешми, полски клозети и друго;
- продноста и исправноста на патеките;
- исправноста на објектите за вода;
- одржување на зеленилото;
- чистење на гробиштата и слично.
Член 108
Вршењето на верските обреди на гробиштата е
слободно секој ден.
Граѓаните и лицата корисници на земјиштето на
гробиштата се должни да се придржуваат на редот за
одржување на гробиштат и да се однесуваат онака како
што одговара на местото и должното почитување кон
починатите.
Член 109
На гробиштата забрането е :
-викање и на друг начин нарушување на мирот во
гробиштата,
-носење на кучиња и други животни,
-пасење на стока,
-неовластено косење на трева,
-оштетување на гробовите, надгробните споменици и
знаци, клупите и останатите објекти,
-оштетување на оградата на гробиштата,
-собирање на прехранбени и други производи од
гробовите оставени од блиските на починатите,
-поставување на непристојни натписи или било какви
реклами.
Забранети се натписи со кои се навредува било чија
националност и верска припадност или со кој се
навредува почитувањето на починатиот.
Член 110
Давателот на услугите, со претходно добиена
согласност на подрачната единица на Министерството
за здравство може да одобри екскумација на гробовите
по барање на заинтересираното лице или по барање
на надлежен орган.
Член 111
Управителот на гробиштата треба да води евиденција
за:
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- сите видови на гробови;
- починатите лица закопани во гробиштата;
- ископаните лица што биле закопани на гробиштата, а
покасно се пренесени на друга гробишта;
- именик за закопаните лица со ознака на местото на
кое тие се закопани.
Член 112
Оператор на погребални услуги е физичко или правно
лице кое врши работи на преземање на умреното лице
од местото каде што починало, превезување до
мртовечница, чување, опремување и превоз на
умреното лице до местото на погреб, погребување или
кремирање. Преносот на посмртните останки на
починатиот го врши давателот на услугите со
мртовечка кола, а во населените места на вообричаен
начин.
Чување на покојниот до закопот се врши во
градската капела доколку таква има изградено.
Преносот на покојниот до градската капела се врши со
мртовечка кола.
Прифаќањето на покојниот во капелата се врши во
секое време во текот на 24 часа.
Работното време на градската капела е од 6,00 до
20,00 часот во летниот период и од 8,00 до 15,00 часот
во зимскиот период.
Во градската капела ќе функционира дежурна екипа во
текот на 24 часа.
Дозволено е седење во градската капела, односно во
просторијата за изложување на покојниот само два
часа пред времето на закопот.
Посмртните останки на лица умрени од акутни заразни
болести може да се внесат во градската капела само
во лимен сандак и отварање на таквите сандаци не е
дозволено.
12.Одржување на јавно осветлување
Член 113
Под одржување на јавното осветлување се подразбира
одржувањето на уличното осветлување во исправна
состојба и тоа одржување на објектите и инсталациите,
редовна замена на светлечките тела (сијалици и
арматури), чистење и боење на електричните
столбови.
Член 114
Јавните сообраќајни површини, пешачките и другите
главни патишта на јавните зелени површини мораат да
имаат јавно осветлување.
Светлосните тела мораат да бидат функционални и
естетски обликувани.
Јавното осветлување мора редовно да се одржува во
состојба на функционална способност.
Јавното осветлување, по правило, мора да свети преку
целиот ноќен период.
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Член 115
За одржување на јавното осветлување Советот на
општина Радовиш донесува Годишна програма за
одржување на јавното осветлување на Општината во
која е утврдена динамиката и обемот на одржувањето,
како и потребните средства за одржување на јавното
осветлување и потрошувачката на електричната
енергија за јавното осветлување, прибраната такса од
корисниците и бројот на корисниците.
Член 116
Органот за комунални работи на општината се грижи за
спроведување на реализацијата на Годишната
програма за одржување на јавното осветлување.
Член 117
Заради исправно и целосно функционирање на јавното
осветлување забрането е:
- самоволно приклучување на мрежата од улично
осветлување
- оштетување и уништување на светлосните тела и
светлосните столбови;
- поставување огласи, известување, реклами и слично,
освен исклучиво со одобрение на органот за комунални
работи на општина Радовиш..
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од општинаа или правно и физичко лице овластени од
страна на општината (во натамошниот текст: даватели
на услуга).
Давателот на услугата е должен пазарите секојдневно
да ги чисти и одржува уредно и во хигиенска состојба
и во зимскиот период да го чисти снегот и мразот.
Давателите на услуга се должни најмалку еднаш
неделно да вршат детално миење на зелените пазари.
Член 121
На пазарите мора да има доволен број типизирани
контејнери за отпад, поставени на соодветни места.

Член 118
Под одржување и користење на јавниот простор за
паркирање се подразбира одржување на просторот за
паркирање и објектите во него и давањето на
соодветни услуги како и утврдувањето на начинот на
неговото користење.
Јавните паркиралишта мораат да се одржуваат чисти и
уредни.
На јавните паркиралишта забрането е да се врши било
каква трговска дејност, да се врши утовар и истовар на
стока и други работи што не се во согласност со
намената на јавниот простор за паркирање.

Член 122
На зелените пазари се врши трговија на големо и мало
на земјоделски стоки под услови пропишани со закон и
друг пропис.
На посебно организирани делови на зелените пазари
може да се врши трговија на големо и мало и на други
стоки под услови пропишанио со закон и друг пропис.
Член 123
Давателот на услуга е должен да утврди и истакне
пазарен ред и да се придржува на пазарниот ред и
работното време со тоа што да го контролира дотурот
на стока на пазарот и истиот да не претставува пречка
за крајните потрошувачи.
Пазарните површини треба да бидат изградени со
асфалт или бетонска подлога, со рамна или мазна
површина, погодни за чистење и миење, со доволен
број сливници, исправна канализациона мрежа со
доволно количество на здрава и исправна вода за
пиење и санитарен јазол, односно посебни клозети за
машки и женски пол. Производите што се продаваат на
земјоделските пазари мора да бидат сместени на
хигиенски тезги.
Член 124
На сточните пазари може да се изложат за промет
само жив крупен и ситен добиток, како и перјаста
живина, а на зелените земјоделски пазари само
земјоделски производи.

14. Одржување и користење на пазари

15. Вршење на оџачарски услуги

Член 119
Под одржување и користење на пазари се подразбира
одржување на комуналните објекти,односно просторот
на објектите изградени за давање услуги на трговија.
Трговија на мало е продавање на стоки на крајните
потрошувачи.
Како трговија на стоки на крајните потрошувачи се
смета трговијата на стоки за лична потрошувачка и
трговија на стоки за потребите на домаќинствата.
Член 120
Одржувањето и користењето на пазарите го врши
јавното претпријатие за комунални дејности основано

Член 125
Под вршење на оџачарски услуги се подразбира
чистење и контрола на објектите за спроведување на
чад и опремата за ложење.
Заради организирано и навремено вршење на
оџачарски услуги на подрачјето на општина Radovi[ во
рамките на јавното претпријатие за комунални дејности
основано од Општината може да се формира посебна
служба за вршење на оџачарски услуги.
Оџачарските услуги можат да ги вршат и други правни
и физички лица овластени од Општината согласно
Законот.

13. Одржување и користење најавен простор за
паркирање
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Член 126
Корисници на услугата во комуналната дејност од
членот 120 на оваа Одлука се сите правни и физички
лица кои имаат во сопственост или користат станбени
или деловни простори на територијата на општина
Радовиш.
Член 127
Корисниците на услугата се должни да извршат
чистење на оџаците најмалку еднаш годишно доколку
истите ги користат во грејната сезона. Чистењето на
оџаците вообичаено се врши пред почетокот на
грејната сезона и тоа во месеците септември и
октомври.
Член 128
На барање на корисникот на услугата, давателот на
услугата е должен да изврши чистење на оџаците и
претходно писмено ги известува за денот и часот кога
ќе се чистат оџаците.
Станарите во колективните станбени згради се должни
на лицето кое врши оџачарски услуги непречено да му
овозможат чистење на оџаците ако за истото бидат
писмено известени од страна на давателот на услугата
и тоа во рок од најмалку 5 дена пред отпочнувањето на
чистењето.
Член 129
Висината на цената и начинот на плаќањето се
утврдува по предлог на давателот на услугата.
16. Одржување на комунални уреди
Член 130
Под одржување на комунални уреди се подразбира
одржување во функционална состојба на градски
часовници, чешми, фонтани и други комунални уреди и
опрема.
Член 131
На плоштадите и поголемите раскрсници можат да се
постават јавни часовници кои мораат да бидат
исправни.
Член 132
Јавните клозети можат да се градат на плоштади,
пазари, во паркови, и слични места кои мораат да
бидат опремени со соодветна опрема, да бидат
уредни, исправни и да ги исполнуваат техничките и
санитарни услови согласно законските и другите
прописи.
Член 133
За уредување и одржување на комуналните уреди и
објекти како што се јавните клозети, фонтани,
водоскоци, чешми и други слични украсни комунални
уреди ќе се грижи јавното претпријатие за комунални
работи основано од општината.
Член 134
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Јавните телефонски говорници можат да се постават
на места каде што граѓаните се собираат или
задржуваат, како што се плоштади, пазаришта,
стоковни куќи, болници, автобуски станици и слични
места.
Јавните телефонски говорници и поштенските
сандачиња ги поставува и одржува правното лице кое
ја обавува дејноста на поштенските услуги и
телекомуникацијата.
Член 135
Заради функционалноста на намената на
комуналните уреди забрането е:
1.Миење и перење на јавните чешми, фонтани;
2.Напојување на животни на јавните чешми, фонтани и
водоскоци;
3.Кршење на уредите и опремата;
4.Пишување на натписи, шарање или цртање на
истите;
5.Фрлање и оставање на комунален отпад на истите;
6.Загадување на водата во фонтаните ;
7.Поливање со било какви течности на комуналните
уреди.
17. Отстранување и чување на непрописно паркирани и
хаварисани возила
Член 136
Под отстранување и чување на непрописно паркирани
и хаварисани возила во смисол на оваа Одлука се
подразбира начинот и постапката за отстранување на
оштетени, неисправни, не
правилно или непрописно паркирани возила од јавните
сообраќајни површини на општина Радовиш.
Член 137
Хаварисани, односно оштетени возила е она возило
кое поради настаната хаварија или дотраеност не е во
состојба да се движи со силата на сопствениот мотор.
Неправилно или непрописно паркирано возило е она
возило кое е паркирано на јавните сообраќајни
површини спротивно на важечките прописи.
Член 138
Под отстранување и чување на возила во смисла на
оваа Одлука се подразбира подигање и
транспортирање на возилата со специјални возила и
нивно времено сместување во специјално обезбеден
простор за нивно чување.
Член 139
Отстранувањето на возилата од јавните сообраќајни
површини го врши овластениот субјект определен од
страна на Општината, а по налог на овластено лице.
Член 140
За отстранување на хаварисаните возила комуналниот
инспектор на сопственикот, односно на носителот на
правото на користење на возилото ќе му издаде
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решение со кое ќе му наложи отстранување на
возилото во рок од 3 дена од денот на врачувањето на
решението.
Доколку сопственикот, односно носителот на правото
на користење на возилото не го отстрани сам возилото
во рокот утврден во претходниот став на овој член
надлежните инспекторски органи изготвуваат записник
и издаваат наредба за отстранување на возилото до
овластениот субјект за отстранување.
Во записникот треба да се содржат најмалку следните
податоци:
- тип, марка и регистарски број на возилото;
- состојба на возилото;
- кус опис на оштетувањето доколку возилото е
оштетено.
Овластениот субјект по издадената наредба од страна
на овластените службени лица е должен веднаш да
отпочне со отстранување на возилото во присуство на
овластените службени лица.
Член 141
Овластеното правно лице
е должно
отстранетите возила да ги смести на посебно
обезбеден простор наменето за нивно паркирање и да
ги чува до нивното предавање на соственикот односно
на носителот на правото на користење на возилото.
Чувањето на возилото не може да трае подолго од 30
дена.
Просторот го определува овластениот субјект по
претходна согласност од страна на општина Радовиш.
Член 142
При примопредавањето на отстранетото возило,
сопственикот, односно носителот на правото на
користење на возилото е должен да приложи доказ за
сопственост на возилото и својот идентитет.
Примопредавањето од претходниот став се врши на
посебно обезбедениот простор за чување.
По исклучок примопредавањето на возилото што се
отстранува може да се изврши и на самото место од
каде се отстранува, додека возилото не е поставено на
платформата на специјалното возило.
Член 143
Примопредавањето на отстранетото возило се врши по
наплатата на трошоците за отстранување, односно со
приложен документ за наплатени трошоци.
Член 144
Трошоците, односно висината на надоместокот за
отстранување и чување на непрописно паркираните
возила ги утврдува Советот на општината со посебна
Одлука.
Трошоците за отстранување и чување на хаварисаните
возила се утврдуваат со посебен договор склучен
помеѓу овластениот субјект и Градоначалникот на
општината.
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18.Ерадикација на животни скитници
Член 145
Под ерадикација на животни скитници во смисол на
оваа Одлука се подразбира хумано решавање на
проблемот со животните - скитници и тоа: собирање,
привременозгрижување, стерилизирање, вакцирирање,
дехелментизација на здравите и еутаназија на болните
кучиња и мачки скитници со цел за зачувување на
здравјето на населението и отстранување на изворите
на заразните заболувања, како и смалување на
можноста од нивно пренесување, спречување на
евентуални економски штети и унапредување на
хигиенските услови на живот.
Член 146
Решавањето на проблемот на животните скитници
општина Радовиш може да го довери на јавното
претпријатие за комунални дејности основано од
Општината или на друго правно или физичко лице кое
ги исполнува условите согласно законските прописи.
Член 147
Советот на општина Радовиш донесува годишна
програма за решавање на проблемот на животните
скитници која меѓу другото содржи реална проценка на
бројот на кучињата и мачки скитници што треба да се
третираат во тековната година, условите и
организацијата на извршувањето на предвидените
работи и средствата за реализирање на програмата.
19. Украсување на населените места
Член 148
Под уредување на градското подрачје и на населените
места на подрачјето на општина Радовиш се
подразбира уредување на надворешните делови на
зградите, излозите, поставувањето на реклами,
натписи и оградите, јавното осветлување во посебни
прилики на свечености и празници, комуналните
објекти и комуналната опрема и уредување на другите
површини во склоп на поставувањето објекти и слично.
Член 149
Забрането е уништување на фасадите на зградите и по
нив да се испишуваат пораки, известувања, да се црта,
шара или на друг начин да се валкаат или нагрдуваат.
На прозорците, балконите, оградите и на другите
слични делови на зградата по правило се држи цвеќе и
украсни билки.
Член 150
Оградите покрај јавните површини мораат да бидат
изработени така да се вклопуваат на околината, по
правило од украсна жива ограда, и не смеат да бидат
изведени со бодликава жица, колци и слично.
Правните и физичките лица се должни оградите покрај
јавните површини кои ги користат да ги држат уредни,
за не пречат на видливоста на сообраќалницата и да
не претставуваат опасност за минувачите.
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Оградите од украсно зеленило (жива ограда) покрај
јавните сообраќајни површини мораат редовно да се
одржуваат и најмалку два пати годишно да се режат,
така да не се протегаат преку регулационата линија на
јавната сообраќајна површина и да не сметаат на
сообраќајот и пешаците.
Дрвјата и гранките кои се надвиснати над оградите ,
редовно да се кројат за да не пречат на видливоста на
сообраќајот и на тротоарскиот дел за пешаците.
Член 151
Дворовите, градините и другите слични површини пред
зградите и неизграденото градежно земјиште покрај
јавните површини, сопственикот, односно корисниците
мораат да ги одржуваат уредно и на нив по правило да
засадат цвеќе или украсни билки.
Член 152
Излозите на продавниците и другите деловни објекти
мораат да бидат естетско уредени во склоп на самиот
објект и околината на која се наоѓаат и сопствениците
на истите се должни редовно да ги одржуваат, а ноќе
задолжително светлата да бидат вклучени.
Аранжирањето на излозите по правило треба да е
соодветно изложување на стоките за кои е и наменет
објектот.
Разните натписи, реклами, соопштенија и слично кои се
поставуваат на самите излози потребно е да бидат
естетско обликувани.
Член 153
За време на новогодишните и божиќните празници
потребно е излозите на продавниците и другите
деловни објекти од страна на сопствениците или
корисниците да бидат свечено украсени.
За време на новогодишните и божиќните празници и
во посебни прилики на свечености, плоштадите и
потесниот реон на централното градско подрачје
потребно е да бидат свечено украсени и јавното
осветлување да биде дополнето со свечено украсни
светлосни елементи.
20.Одржување на јавни санитарни јазли
Член 154
Јавните санитарни јазли ги одржува јавното
претријатие за комунални дејности основано од
Општината или друго правно или физичко лице
овластено од страна на Општината.
Јавните санитарни јазли мораат да бидат опремени со
соодветна санитарна опрема и субјектите од став 1 на
овој член должни се истите да ги одржуваат во чиста и
исправна состојба, редовно да ги одржуваат и
дезинфицираат.
Член 155
Јавните санитарни јазли мораат да бидат изградени
според пропишаните санитарно - хигиенски услови,
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односно да се изградени од тврд материјал, поврзани
со канализација и водовод.
Член 156
За користење на јавните санитарни јазли може да се
наплатува соодветен надоместок што ќе го определи
давателот на услугата.
Член 157
Забрането е оштетување на санитарната и друга
опрема во јавните санитарни јазли.
21. Аерозапрашување, дезинфекција,дезинсекција и
дератизација
Член 158
Со аерозапрашување (аеросолна дезинсекција) се
уништуваат штетни инскети (муви, комарци и слично)
Со дезинсекција се уништуваат инсекти, кои не можат
да се уништат со аерозапрашување.
Со дезинфекција се уништуваат штетни бактерии во
комунални објекти (јавни водни површини).
Со дератизација се уништуваат глувци и староци.
Член 159
Целта на аерозапрашувањето, дезинфекцијата и
дератизацијата езачувување на здравјето на граѓаните,
отстранување на изворите на заразни заболувања и
намалуваење на можности за пренесувањена зарази.
Член 160
Советот на општина Радовиш донесува годишна
програма
за
аерозапрашување,
дезинсекција,
дезинфекција и дератизација.
Програмите од претходниот став на овој член го
содржат начинот на вршење на аерозапрашувањето,
дезинсекцијата, дезинфекцијата и дератизацијата,
периодот на вршење на овие активности и потребните
средства, како и изворите на финансиски средства.
Член 161
Вршењето на аерозапрашувањето, дезинсекцијата,
дезинфекцијата и дератизацијата општина Радовиш
може да го довери на овластен субјект специјализиран
за вршење на истите дејности.
Општината навремено преку средствата за јавно
информирање е должна да ја извести јавноста за
времето и начинот на спроведувањето на
аерозапрашувањето, дезинсекцијата, дезинфекцијата и
дератизацијата и за мерките за заштита што треба да
ги преземат граѓаните.
22. Отстранување и чување на ситна и крупна стока ,
живина и пчелни семејства во урбани средини
Член 162
На подрачјето на град Радовиш во границите на
градежниот опфат се забранува чувањето на секаков
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вид ситна и крупна стока , перјаста живина и пчелни
семејства. Заради безбедноста на грѓаните пчелните
семејства не смеат да се постават на помалку од 500
метри оддалеченост од градежниот опфат.
Во населените места на подрачјето на општината може
да се чува добиток , пчелни семејства и перната
живина на начин пропишан со посебните прописи за
санитарно - здравствено и хигиенска заштита.
Забрането е колење на ситна и крупна стока и живина
на јавните и сообраќајните површини во општината.
Се забранува задржување, напасување и хранење на
ситна крупна стока и живина на јавните и сообраќајните
површини во општината.
Член 163
Носењето на добиток во градот може да се врши до
зелениот и сточниот Пазар и обратно во специјални
корпи на начин на кој не се загрозува безбедноста на
сообраќајот и улиците.
Член 164
На подрачјето на градот, во градежниот опфат чување
на гулаби е дозволено само во дворните места на
индивидуалните станбени објекти.
Гулабарникот треба да биде изграден од погоден
материјал
со
бетонски
под,
поврзан
со
канализациониот систем и истиот постојано да се
одржува во хигиенска состојба. Чувањето и
одгледувањето на гулаби не смее да пречи во
нормалното живеење на соседите.
До колку гулабите го пореметуваат нормалото живеење
на соседите на било кој начин надлежните инспекциски
органи можат да наредат преместување на
гулабарникот или забрана на чување и одгледување на
гулаби.
Член 165
На подрачјето на општина Радовиш во кругот на едно
домаќинство може да се чуваат до две кучиња под
услов истите да бидат регистрирани во надлежната
ветеринарна институција и редовно вакцинирани.
Сопствениците на кучиња се должни своите кучиња да
ги држат во сопствените дворни места.
Кучето може да се изведе надвор од дворното место
само со кошница на устата и врзано со каиш.
Сопственикот на кучињата е должен сместувањето и
чувањето на кучињата да го уреди на начин што нема
да пречи на мирот и спокојството на соседите.
Не е дозволено чување на кучиња со ќут на постојано
лаење и завивање.
Не е дозволено чување на кучиња во згради и во
нивните дворови освен чување на кучиња со педигре
за кои сопственикот има прибавено писмено одобрение
на куќниот совет на колективната станбена зграда.
Ситната и крупната стока и живината мора да бидат
регистрирани кај надлежната ветеринарна установа
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согласно законските прописи и редовно да бидат
вакцинирани.
Фармите можат да бидат изградени на оддалеченост
не помала од 500 метри од градежниот опфат на
градот.
Член 166
Не е дозволено чување и складирање на слама, во
бали или во стогови како храна за добитокот, во
градежниот опфат на градот биодејки претставува
потенцијален извор на пожар и гнездо за глодари и
други заразни инсекти.
Не е дозволено поставување на фолии и пластеници
во дворните места на објектите во градежниот опфат
поради нарушување на естетскиот изглед.
23. Сечење и складирање на огревно дрво и јаглен на
јавни и сообраќајни површини
Член 167
Истоварот, сечењето, цепањето, складирањето на
огревното дрво и јагленот треба да се врши во
дворните места на станбените и деловните објекти.
Во исклучителни случаи тоа може да се прави и на
јавни површини,но при тоа не смее да се спречи
нормалното и безбедно одвивање на сообраќајот и
протекот на атмосферските води со претходно добиено
одобрение од надлежниот орган на општината.
Дрвјата, јагленот и сличен материјал мораат да се
отстранат од јавните и сообраќајните површини
најкасно во рок кој ке го определи надлежниот орган во
општината , и после тоа јавната површина да се
доведе во првобитната положба.
Комунален ред за останатите населените места на
подрачјето на општина Радовиш
Член 168
Во населените места на подрачјето на општина во кои
не е изградена канализација за отпадни води,
отпадните води, односно фекалиите се испуштаат
задолжително во септички јами.
Септичките јами не смеат да бидат отворени, треба да
се бетонирани од горната страна и добро заштитени.
Септичките јами треба да бидат оддалечени од
станбените и деловните простории, односно објекти на
соседите најмалку 10 метри, а од водоснабдителните
објекти најмалку 15 метри.
Доколку површината на просторот на дворните места е
помала и не можат да се исполнат условите од
претходниот став, септичките јами можат да бидат и на
помало растојание оддалечени од објектите на
соседите кое не може да биде помало од 6 метри .
Септичките јами треба редовно и хигиенски да
се одржуваат.
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Септичките јами не смеат да се празнат на јавните и
сообраќајните површини, ниту во отворените канали за
истек на атмосферските води.
Член 169
Во населените места на подрачјето на општина
Радовиш во кои не е изградена канализациона и
водоводна мрежа сопствениците и корисниците треба
да имаат изградено санитарно - хигиенски клозети.
Клозетите можат да бидат изградени во дворните
места на растојание најмалку од 10 метри од соседите,
да бидат изградени според пропишаните санитарнохигиенски услови и истите редовно да се одржуваат
чисти, да се варосуваат и дезинфицираат.
Член 170
Чистењето на септичките јами и полските клозети
треба да го врши јавното претпријатие за комунални
дејности основано од општината или правно или
физичко лице овластено од општината со специјални
возила
- цистерни при што претходно се обезбедуваат
санитарно - хигиенски мерки, а по извршеното чистење
мора да се изврши дезинфекција на теренот околу
септичката јама и полскиот клозет.
Член 171
Шталите во населените места на подрачјето на
општината мора да бидат изградени одвоено од
станбените објекти и да се оддалечени од соседите на
растојание од најмалку 10 метри и редовно да се
одржуваат и чистат.
Шталскиот отпад да се собира на оддалеченост од
најмалку 10 метри од објектите на соседите и тоа во
ограден и покриен простор, најмногу до 2m3 по што
истиот редовно да се изнесува по нивите.
Течниот дел (осоката) да се одведе во канализација
или во септичка јама.
Член 172
Чувањето на крупна и ситна стока и живина во
населените места е дозволено само во посебно
изградени санитарно - хигиенски објекти во
сопствените дворови кои треба да бидат оддалечени
од станбените објекти на соседите најмалку 10 метри и
да бидат преземени сите санитарно - хигиенски и
здравствени мерки.
Пчелните семејства треба да бидат поставени на
оддалеченост од најмалку 500 метри од населеното
место.
Мерки за спроведување на комунален ред и надзор
Член 173
Мерките за спроведување на комуналниот ред за
вршење на дејностите од член 2 на оваа Одлука се
утврдуваат со посебни програми за секоја дејност
поодделно во рамките на условите утврдени со оваа
Одлука.
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Програмите од став 1 на овој член ги донесува Советот
на општина Радовиш.
Член 174
Инспекциски надзор над спроведувањето на оваа
Одлука врши овластените општински комунални
инспектори и редари.
Надлежните општински инспектори вршат инспекциски
надзор над јавните комунални претпријатија основани
од општината, над физичките и правните лица на кои
општина Радовиш им дала дозвола за вршење на
комунална дејност, над законитоста во работењето на
субјектите во комуналните дејности на подрачјето на
општината како даватели на комуналните услуги така и
над правните и физичките лица кои се назначени како
корисници на комуналните услуги согласно одредбите
на оваа Одлука.
Член 175
За извршениот инспекциски надзор, односно
утврдената состојба и преземените мерки од надзорот,
надлежните општински инспекциски органи се должни
да состават записник и да го достават на физичкото и
правното лице каде што вршел инспекција.
Ако при вршењето на инспекцискиот надзор
инспекторот утврди дека е сторен прекршок должен е
да покрене постапка пред надлежниот орган.
Член 176
Надлежните општински инспектори по извршениот
инспекциски надзор донесуваат решение.
Со решението се наредува на физичките и правните
лица дејствија со цел одржувањето на комуналниот ред
согласно одредбите на оваа Одлука.
Член 177
Жалба против решението од претходниот став на овој
член може да се поднесе во рок од осум дена до
комисијата формирана од градоначалникот на општина
Радовиш.
Жалбата не го одлага извршувањето на решението.
Член 178
Физичките и правните лица се должни на надлежните
општински инспекции да овозможат несметано
обавување на надзорот, а во начело пристап до
просторите, објектите, земјиштето, апаратите и
уредите, да дадат лични податоци и да пружат други
потребни известувања за предметот.
Член 179
Ако надлежните општински инспектори во својата
работа наидат на отпор, можат да побараат помош од
надлежните полициски органи.
Член 175
Контрола на спроведувањето на оваа Одлука врши
комуналниот редар.
При вршење на контролата комуналниот редар има
право да ги провери идентификациските документи на
лицата поради потврдување на нивниот идентитет.
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За констатираните неправилности при контролата
комуналниот редар составува записник и изрекува
мандатна казна на самото место согласно со Законот
за комуналните дејности и Законот за прекршоците.
Казнени одредби
Член 180
За непочитување на ова Одлука ќе се применуваат
казнените одредби:
-Комунална дејност: Снабдување со вода за пиење казнените одредби од Законот за Снабдување со вода
за пиење и одведување на урбани отпадни води .
-Комунална дејност: Одведување и прочистувањена
отпадни води и Одведување и испуштање на
атмосферски води -казнените одредби од Законот за
Снабдување со вода за пиење и одведување на урбани
отпадни води.
-Комунална дејност: Јавен градски и приградски
превоз-казнените одредби од Законот за Превоз во
патниот сообраќај.
-Комунална дејност: Обработка и депонирање на
комунален отпад - казнените одредби од законот за
Управување со отпад.
-Комунална дејност: Одржување на гробови, гробишта
и давање погребални услуги- казнените одредби од
законот за гробишта и погребални услуги.
-Комунална дејност: Одржување на јавна чистотаказнените одредби од законот за Јавната чистота.
Член 181
За останатите комунални дејности од Oдлуката се
применуваат казнетите одредби предвидени во член 43
од Законот за Комуналните дејности (Сл. Весник на РМ
бр.95/12) и тоа:
- глоба во износ од 50 Евра во денарска
противвредност ќе се изрече на физичко лице во
мандатна постапка ако постапува спротивно на
одредбите од оваа Одлука.
Преодни и завршни одредби
Член 182
Со денот на влегувањето во сила на оваа Одлука
престанува да важи Одлуката за комунален ред и
мерки за нејзино спроведување бр. 07-79/1 од
16.03.1998 година.
Член 183
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден по
објавувањето во ,,Службен гласник на Општина
Радовиш,,.
Br. 07-195/1
Sovet na op{tina Radovi{
25 Januari 2013 g.
Pretsedatel
Radovi{
Sa{ko Nikolov s.r.

29.01.2013 god.

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 t.3 od
zakonot za lokalna samouprava (Sl.vesnik na
RM br. 5/2002), a vo vrska so ~len 44 od
Statutot
na
op{tina
Radovi{,
Gradona~alnikot na op{tina Radovi{
donesuva
RE[ENIE
Za proglasuvawe i objavuvawe na Odlukata
za odobruvawe finansiski sredstva na ONB
<Bra}a Miladinovci<vo Radovi{
Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata
za odobruvawe finansiski sredstva na ONB
<Bra}a Miladinovci<vo Radovi{, broj 07196/1 {to sovetot na op{tina Radovi{ ja
donese na sednica odr`ana na den 25.01.2013
god.
Br. 08-196/2
29Januari 2013g.
Radovi{

Gradona~alnik na
Op{tina Radovi{
D-r Robert Velkov s.r.

Vrz osnova na ~len 21 stav 1 to~ka 43
od Statutot na op{tina Radovi{, Sovetot na
op{tina Radovi{ na sednica odr`ana na den
25.01.2013 god., donese
ODLUKA
Za odobruvawe finansiski sredstva
na ONB <Bra}a Miladinovci< Radovi{
~len 1
Se odobruvaat finansiski sredstva od
buxetot na op{tina Radovi{ vo visina od
150.000 denari (sto peeset iljadi denari) na
ONB <Bra}a Miladinovci< Radovi{, za
organizacija i doma}in na Me|unarodna
konferencija na tema <Javni bibliotekidvi`e~ka sila na razvojot vo sovre,enoto
op{testvo<
~len 2
Sredstvata da se prefrlat na `irosmetka na na ONB <Bra}a Miladinovci<
Radovi{.
Sostaven del na odlukata e baraweto so site
podatoci za isplata.
Za odobrenite i potro{enite sredstva
od buxetot na op{tinata ONB <Bra}a
Miladinovci< Radovi{ podnesuva pismen
izve{taj do Sovetot na op{tinata.
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~len 3
Odlukata vleguva vo sila naredniot
den od objavuvaweto vo <Slu`ben glasnik na
op{tina Radovi{<,
Obrazlo`enie
ONB <Bra}a Miladinovci< Radovi{
se obrati so barawe br. 12-165/1 od 23.01.2013
godina do sovetot na op{tinata za
odobruvawe
finansiski
sredstva
za
spomenatite potrebi vo ~len 1 od ovaa
odluka. Od tie pri~ini Sovetot na
op{tinata ja donese ovaa odluka.
Br. 07-196/1
Sovet na op{tina Radovi{
25 Januari 2013 g.
Pretsedatel
Radovi{
Sa{ko Nikolov s.r.
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 t.3 od
zakonot za lokalna samouprava (Sl. vesnik na
RM br. 5/2002), a vo vrska so ~len 44 od
Statutot
na
op{tina
Radovi{,
Gradona~alnikot na op{tina Radovi{
donesuva
RE[ENIE
Za proglasuvawe i objavuvawe
na Akcionen Plan za javni raboti vo
op{tina Radovi{ za 2013 godina
Ja
proglasuvam
i
objavuvam
Programata za javni raboti vo op{tina
Radovi{ za 2013 godina vo op{tina Radovi{,
br. 07-1375/1, {to
sovetot na op{tina
Radovi{ go donese na sednica odr`ana na den
13.07.2012 god.
Br. 08-197/3
29Januari 2013g.
Radovi{

Gradona~alnik na
Op{tina Radovi{
D-r Robert Velkov s.r.

Vrz osnova na ~len 21 stav 1 to~ka 43
od Statutot na op{tina Radovi{, Sovetot na
op{tina Radovi{ na sednica odrana na
13.07.2012 godina, donese
ODLUKA
Za usvojuvawe na Akcioniot Plan za javni
raboti vo op{tina Radovi{ za 2013 godina
I.
Se usvojuva Akcioniot Plan za javni
raboti vo op{tina Radovi{ za 2013 godina.

29.01.2013 god.

II.
Ovaa Odluka vleguva vo sila
naredniot den od denot na objavuvaweto vo
<Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{<.
Br. 07-197/1
Sovet na op{tina Radovi{
25 Januari 2013 g.
Pretsedatel
Radovi{
Sa{ko Nikolov s.r.
АКЦИОНЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ РАБОТИ
2013 god
ОПШТИНА РАДОВИШ
Глава 1 - Процес на Програмско и Акционо
планирање
1.1.
Принципи на кои е поставен
Акциониот план (партиципативност и др.)
При изработката на Акциониот план за јавни
работи на Општина Радовиш применет е
концептот на локално планирање, базирано
врз принципот на планирање оддолу нагоре.
При подготовката на Акциониот план за јавни
работи на Општина Радовиш беше користена
методологијата
на
партиципативно
планирање. Процесот на партиципативно
планирање може да се дефинира како
вклучување на сите заинтересирани страни,
т.е. фактори (поединци, групи, организации и
институции) во одлучувањето за сите
прашања
поврзани
со
развојот,
во
прашањата за проблемот со јавни работи на
Општина Радовиш.
За примена на партиципативниот пристап во
планирањето треба да се задоволат неколку
услови и истите во Општина Радовиш беа
исполнети:
– подготвеност на градоначалниците и на
локалната администрација, како и на
советите на општините да го спроведат
партиципативното планирање;
– транспарентност во работата на Општината
при планирањето;
–
непристрасност
во
односите
меѓу
градоначалниците,
администрацијата
и
другите фактори на развојот во Општината;
– навремено спроведување на активностите
за партиципативно планирање.
При
спроведување
на
процесот
на
партиципативното планирање, во Општината
Радовиш се направи идентификација на сите
релевантни проблеми и чинители.
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Условите кои треба да се задоволат за да се
примени пристапот за партиципативно
планирање, и кои беа исполнети во рамки на
општината, се:
подготвеност
од
страна
на
Градоначалникот, советот на општината,
локалната
администрација,
граѓанските
организации и бизнис секторот за да се
имплементира пристапот на партиципативно
планирање во делот на јавните работи;
транспарентност при спроведување на
активностите на општината за време на
планирањето;
непристрасни
релации
помеѓу
Градоначалникот,
администрацијата
и
другите чинители во однос на развојот на
општината;
навремено
спроведување
на
активностите поврзани со партиципативното
планирање.
Процесот на изработка на овој документ
беше раководен врз основа на следниве
принципи и вредности:
- Иновација, креативност и динамичност,
значи дека ние ќе учиме од најдобрите
практики и ќе придонесуваме за нив;
- Флексибилност и одговорност, со цел да им
одговориме
на
променетите
потреби
иоколности;
- Транспарентност и коректност, кои ќе
обезбедат отвореност во донесувањето на
Бр.
1.

Акциони дејствија
Градски парк

Одговорен
ЕЛС Радовиш

2.
3.

Градска
(корито)

Река
ЕЛС-Радовиш

Парк Липа
ЕЛС-Радовиш

4.

одлуките
и
во
распределбата
на
финансиските средства;
- Професионализам, кој значи дека ги
спроведуваме нашите должности најдобро
што можеме;
- Ефикасност и ефективност, со што ќе
обезбедиме најсоодветно користење на
ресурсите кои ни се на располагање;
- Партнерство и комуникативност, со што ќе
промовираме ефективно ангажирање со
нашите партнери, заинтересираните страни и
граѓаните на општината;
- Неопходноста од усогласување на
активностите со Буџетот на Општината и со
другите расположливи финансиски средства
за имплементација на активностите;
- Следење на динамиката на надворешните
процеси кои влијаат врз развојот на
општината, а кои би можеле да доведат до
неусогласеност на Акциониот план со
надворешната средина.
Овие принципи и вредности остануваат
важечки и при спроведувањето на Акциониот
план како и при набљудувањето и оценката
на постигнувањата на развојот на општина
Радовиш.
Глава 2 – Акциски план за спроведување на
стратегискиот документ
За спроведување на активностите
од акциониот план ке ни биде потребно да се
ангажират 42 лица, на временски рок од 3
месеци.
Матрица
на
логичка
рамка
(вклучително показатели и средства за
верификација за секоја утврдена Акциона
цел/дејствие, главни носители на обврски,
предложен буџет и сл.).
Показатели
Верификатори
Месечен извештај за
Спроведени контроли
спроведени
и фотографии
активности
Месечен извештај за
Спроведени контроли
спроведени
и фотографии
активности
Месечен извештај за Спроведени контроли
спроведени
и фотографии
активности

Парк на младите
ЕЛС-Радовиш

5.

29.01.2013 god.

Зелени
покрај
згради

површини
стамбени ЕЛС Радовиш

Месечен извештај за Спроведени контроли
спроведени
и фотографии
активности
Месечен извештај за Спроведени контроли
спроведени
и фотографии
активности
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Парк во с.Ораовица
ЕЛС-Радовиш

7.
8.

Park
s.Kalugerica

vo
ELS-Radovi{

Малото булеварче
ЕЛС-Радовиш

9.
10.



Зелени
површини
на бул.Александар ЕЛС-Радовиш
Македонски
Парк во с.Раклиш
ЕЛС-Радовиш

Акциони дејствија
Одговорен
ул.”Kej
8ми
Септември “
ЕЛС-Радовиш

2.

Ул.”Плачковица “

3.

Ул.” Партизанска “

8.

за Спроведени контроли
и фотографии
за Спроведени контроли
и фотографии

ЕЛС-Радовиш

Месечен извештај за
спроведени
активности

Спроведени контроли
и фотографии

ЕЛС-Радовиш

Месечен извештај за
спроведени
активности

Спроведени контроли
и фотографии

ЕЛС-Радовиш

Месечен извештај за
спроведени
активности

Спроведени контроли
и фотографии

ЕЛС-Радовиш

Месечен извештај за
спроведени
активности

Спроведени контроли
и фотографии

Ул.” Илија Алексов“
ЕЛС-Радовиш

7.

за Спроведени контроли
и фотографии

Верификатори
Спроведени контроли
и фотографии

ЕЛС-Радовиш

6.

за Спроведени контроли
и фотографии

Показатели
Месечен извештај за
спроведени
активности
Месечен извештај за
спроведени
активности
Месечен извештај за
спроведени
активности
Месечен извештај за
спроведени
активности

ЕЛС-Радовиш

5.

за Спроведени контроли
и фотографии

Акциона цел 2. – Чистење на локалните патишта и улици.(на ниво на општина).

Бр.
1.

4.

Месечен извештај
спроведени
активности
Месечен извештај
спроведени
активности
Месечен извештај
спроведени
активности
Месечен извештај
спроведени
активности
Месечен извештај
спроведени
активности
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Бул.” Александар
Македонски“
Локален пат
ПодарешСмиљанци (дел)
Ул.бр.8 во
с.Подареш
Улица во
с.Подареш од
црквата до кружен
тек

Спроведени контроли
и фотографии
Спроведени контроли
и фотографии
Спроведени контроли
и фотографии

Акциона цел 3. - Чистење на канафките, и каналите
Бр.

Акциони дејствија

Одговорен

Показатели

Верификатори
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1.

Канафки покрај
ул.Св.Спасо
Радовишки

ЕЛС-Радовиш

Месечен извештај за
спроведени активности

Спроведени контроли
и фотографии

3.

Канафки на
ул.Калузлиска

ЕЛС-Радовиш

Месечен извештај за
спроведени активности

Спроведени контроли
и фотографии

4.

Локален пат
Раклиш-Калаузлија

ЕЛС-Радовиш

Месечен извештај за
спроведени активности

Спроведени контроли
и фотографии

Акциона цел 4. – Обележување на локалните патишта и улици со хоризонтална и
вертикална сигнализација во градот Радовиш и населените места согласно потребите
Бр.
1.
2.

Акциони дејствија
Обележување на
улици во градот
Обележување на
паркиг места во
градот

Одговорен
ЕЛС-Радовиш
ЕЛС-Радовиш

Показатели
Месечен извештај за
спроведени активности
Месечен извештај за
спроведени активности

Верификатори
Спроведени контроли
и фотографии
Спроведени контроли
и фотографии

Акциона цел 5. - Генерирање на приходи на невработените лица
Бр.

Акциони дејствија

Временски
рок

1.

Општински буџет
овие средства се
предвидени за
реализација на
акционите цели по
точките 1, 2, 3, 4, 6,
7 и 8 од овој
акционен план.

3 месеци

Ресурси/
средства
(во МКД)
957.600,00

Одговорен

Показатели

Верификат
ори

ЕЛС-Радовиш Месечен
извештај за
спроведени
активности

Спроведен
и контроли


Акциона цел 6.- Подигање на јавната свест за придобивките од воведувањето на јавните
работи како неопходна мерка.
Бр.
1.

Акциони дејствија
Соопштение до
локалните медиуми

Одговорен
ЕЛС-Радовиш

2.

Објава на работата на
web-страната

ЕЛС-Радовиш

Бр.
1.

Акциони дејствија
Градски парк

Одговорен
ЕЛС-Радовиш

2.

Градска Река (корито)

ЕЛС-Радовиш

3.

Парк Липа марди

ЕЛС-Радовиш

Показатели
Месечен извештај
за спроведени
активности
Месечен извештај
за спроведени
активности
Показатели
Месечен извештај
за спроведени
активности
Месечен извештај
за спроведени
активности
Месечен извештај
за спроведени

Верификатори
Спроведени контроли
Спроведени контроли
Верификатори
Спроведени контроли и
фотографии
Спроведени контроли и
фотографии
Спроведени контроли и
фотографии

Br. 1/2013 Str. 40

Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{

4.

Парк на младите

ЕЛС-Радовиш

5.

Зелени површини
покрај стамбени згради

ЕЛС-Радовиш

6.

Парк во с.Ораовица

ЕЛС-Радовиш

7.

Парк во с.Калугерица
ЕЛС-Радовиш

8.
9.

Детски парк (малото
паркче)

ЕЛС-Радовиш

Малото булеварче
ЕЛС-Радовиш

10.
11.

Зелени површини на
бул.Александар
Македонски
Парк во с.Раклиш

ЕЛС-Радовиш
ЕЛС-Радовиш

активности
Месечен извештај
за спроведени
активности
Месечен извештај
за спроведени
активности
Месечен извештај
за спроведени
активности
Месечен извештај
за спроведени
активности
Месечен извештај
за спроведени
активности
Месечен извештај
за спроведени
активности
Месечен извештај
за спроведени
активности
Месечен извештај
за спроведени
активности
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Спроведени контроли и
фотографии
Спроведени контроли и
фотографии
Спроведени контроли и
фотографии
Спроведени контроли и
фотографии
Спроведени контроли и
фотографии
Спроведени контроли и
фотографии
Спроведени контроли и
фотографии
Спроведени контроли и
фотографии

Акциона цел 8. - Одржување и заштитата на јавните објекти на територијата на општина Радовиш
Бр.
1.

Акциони дејствија
Зграда на ЕЛС општина
Радовиш

2.

Фонтана во центарот
(рибичка)

3.

Фонтана во Паркот на
младите

Одговорен
ЕЛС-Радовиш

ЕЛС-Радовиш
ЕЛС-Радовиш

Br. 07-197/2
Sovet na op{tina Radovi{
25 Januari 2013 g.
Pretsedatel
Radovi{
Sa{ko Nikolov s.r.
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 t.3 od
zakonot za lokalna samouprava (Sl.vesnik na
RM br. 5/2002), a vo vrska so ~len 44 od
Statutot
na
op{tina
Radovi{,
Gradona~alnikot na op{tina Radovi{
donesuva

Показатели
Месечен извештај
за спроведени
активности
Месечен извештај
за спроведени
активности
Месечен извештај
за спроведени
активности

Верификатори
Спроведени контроли и
фотографии
Спроведени контроли и
фотографии
Спроведени контроли и
фотографии

RE[ENIE
Za proglasuvawe i objavuvawe na Zaklu~okot
za prifa}awe na Izve{taite na rabotnite
tela na Sovetot vo op{tina Radovi{
Go
proglasuvam
i
objavuvam
Zaklu~okot za prifa}awe na Izve{taite na
rabotnite tela na sovetot na op{tina
Radovi{ br. 07-198/1, {to sovetot na op{tina
Radovi{ go donese na sednica odr`ana na den
25.01.2013god.
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Br. 08-198/2
29Januari 2013g.
Radovi{

Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{

Gradona~alnik na
Op{tina Radovi{
D-r Robert Velkov s.r.

Vrz osnova na ~l. 21 st. 1 t. 43
Statutot na op{tina Radovi{ (Sl.glasnik
op{tina Radovi{ br. 5/02), Sovetot
op{tina Radovi{ na sednica odr`ana
25.01.2013 g., donese

od
na
na
na

ZAKLU^OK
Za prifa}awe na Izve{taite na Rabotnite
tela na Sovetot na op{tina Radovi{
I. Se prifa}aat Izve{taite na
rabotnite tela prilo`eni na sednica na
Sovetot na op{tina Radovi{ odr`ana na den
na 25.01.2013 god. i toa:
-Komisija za obrazovanie, sport i
kultura,
35
sednica
odr`ana
na
18.01.2013godina;

29.01.2013 god.

-Komisija za finansirawe, buxet i lokalen
ekonomski razvoj sednica odr`ana na den
18.01.2013 godina, 57-ta sednica i 58-ma
sednica odr`ana na 24.01.2013 godina;
-Komisija za zdravstvo i socijalna za{tita
17-ta sednica, odr`ana na 23.01.2012 god.;
-Komisija za mandatni pra{awa,
izbori i imenuvawa, 27-ma sednica odr`ana
na den 23.01.20132 god.,;
-Komisija za javna bezbednost i
bezbednost vo soobra}ajot i protivpo`arna
za{tita, 23 sednica odr`ana na 23.01.2013
godina;
-Komisija za urbanizam, komunalni
dejnosti i za{tita na `ivotnata sredina 56ta sednica odr`ana na 24.01.2013 god.;
II.Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila so
denot na objavuvaweto vo ,,Slu`ben glasnik
na op{tina Radovi{,,.
Br. 07-198/1
Sovet na op{tina Radovi{
25 Januari 2013 g.
Pretsedatel
Radovi{
Sa{ko Nikolov s.r.
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Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{

29.01.2013 god.
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29.01.2013 god.

SODR@INA:

RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe
na Zaklu~okot za
usvojuvawe na
Izve{tajot za sostojbata vo oblasta na
javniot red i mir i bezbednosta na
soobra}ajot i pati{tata na podra~jeto na
PS ON Radovi{ za vtorata polovina od
2012 godina---------------------------------------- 1
ZAKLU^OK
Za
prifa}awe
na
Izve{tajot za sostojbata vo oblasta na
javniot red i mir i bezbednosta na
soobra}ajot i pati{tata na podra~jetona
PS ON Radovi{ za vtorata polovina od
2012 godina---------------------------------------- 1
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe
na Zaklu~okot za prifa}awe na
Programata za rabota na JUM Centar za
socijalni raboti vo Radovi{ za 2013
godina----------------------------------------------- 1
ZAKLU^OK
Za
usvojuvawe
na
Programata za rabota na od JUM Centar
za socijalna rabota Radovi{ za 2013
godina----------------------------------------------- 1
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe
na Zaklu~okot za prifa}awe na
Izve{tajot za rabota na OO Crven krst
Radovi{ za 2012 godina------------------------ 2
ZAKLU^OK
Za
prifa}awe
na
Izve{tajot za rabotata na OO Crven
krst Radovi{ za 2012 godina----------------- 2

RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe
na Zaklu~okot za prifa}awe na
Programata i Planot za rabota na OO
Crven krst Radovi{ za 2013 godina-------- 2
ZAKLU^OK
Za
prifa}awe
na
Programata i Planot za rabota na OO
Crven krst Radovi{ za 2013 godina-------- 2
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe
na Re{enieto za imenuvawe na ~lenovi
na Nadzorniot odbor za vr{ewe kontrola
na materjalno-finansiskoto rabotewe
na JP Plavaja Radovi{ ----------------------- 3
RE[ENIE za izbor na ~lenovi na
Nadzorniot odbor za vr{ewe kontrola
na materijalno -finansisko rabotewe na
JP"Plavaja"- Radovi{------------------------- 3
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe
na Odluka za uslovite i na~inot za
snabduvawe so voda za piewe i odveduvawe
na urbani otpadni vodi pome|u op{tina
Radovi{ i JP Plavaja Radovi{ ------------ 3
ODLUKA za uslovite i na~inot za
snabduvawe
so voda za piewe i
odveduvawe na urbani otpadni vodi
pome|u op{tina Radovi{ i JP “Plavaja“
Radovi{ -------------------------------------------- 3
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe
na Odlukata za odobruvawe finansiski
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Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{

sredstva na Rakometen klub “Radovi{“
Radovi{-------------------------------------------- 4
ODLUKA Za odobruvawe finansiski
sredstva na Rakometniot klub “Radovi{“
Radovi{-------------------------------------------- 4
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe
na Odlukata za odobruvawe finansiski
sredstva na ZG “Razvoj-Idnina“ Radovi{ 5
ODLUKA Za odobruvawe finansiski
sredstva na ZG “Razvoj-Idnina“ Radovi{ 5
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe
na Odlukata za donirawe finansiski
sredstva na crkvata “Sv.Prorok Ilija“ vo
Radovi{-------------------------------------------- 5
ODLUKA Za odobruvawe finansiski
sredstva na Hram “Sveti Prorok Ilija“
Radovi{-------------------------------------------- 5
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe
na Odlukata za odobruvawe finansiski
sredstva za Nata{a Doneva od Radovi{-- 6
ODLUKA Za odobruvawe finansiski
sredstva -------------------------------------------- 6
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe
na Odlukata za odobruvawe finansiski
sredstva na manastir “Sv.Bogorodica“ vo
s. Voislavci Radovi{-------------------------- 6
ODLUKA Za odobruvawe finansiski
sredstva na Manastir “Sv. Bogorodica“
s.Voislavci Radovi{--------------------------- 6
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe
na Odlukata za odobruvawe finansiski
sredstva na KK “Bu~im-Feniks“ vo
Radovi{-------------------------------------------- 7
ODLUKA Za odobruvawe finansiski
sredstva na karate klub “Bu~im-Feniks“
Radovi{-------------------------------------------- 7
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe
na Odlukata za prenamena na sredstvata
vo Buxetot na op{tina Radovi{ za 2013
godina---------------------------------------------- 8
ODLUKA Za izmena na rasporedot na
sredstvata vo Buxetot na op{tina
Radovi{ za 2013 godina------------------------ 8
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe
na Odlukata za davawe soglasnost na
baratelot Krstev Yvonko od s.Iwevo za
otpo~nuvawe postapka za izmena I dopuna
na DUP za edna parcela so namena

29.01.2013 god.

domuvawe A1 vo s.Iwevo za KP.br. 7345/2
K.O. Iwevo---------------------------------------- 9
ODLUKA Za davawe soglasnost na
baratelot
liceto Krstev Yvonko od
s.Iwevo Radovi{ za otpo~nuvawe na
postapka za izmena i dopuna na DUP za
edna parcela so namena domuvawe A1 vo
s.Iwevo za KP br.7345/2 K.O. Iwevo ----- 9
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe
na Odlukata za prifa}awe na Planot za
zapi{uvawe na u~enici vo I godina vo
SOU ”Kosta Susinov” Radovi{ za
u~ebnata 2013/2014 godina-------------------- 9
ODLUKA Za prifa}awe na Planot za
zapi{uvawe na u~enici vo I godina vo
SOU ”Kosta Susinov” Radovi{ za
u~ebnata 2013/2014 godina-------------------- 9
ODLUKA Za donesuvawe na Plan za
zapi{uvawe na u~enici vo prva godina vo
u~ebnata 2013/2014 godina------------------- 10
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe
na Odlukata za komunalen red i merki za
nejzino sproveduvawe--------------------------10
Odluka za Komunalen red i merki za
nejzino sproveduvawe------------------------- 11
Re{enie za proglasuvawe i objavuvawe na
Odlukata za odobruvawe
finansiski
sredstva na ONB ” Bra}a Miladinovci”
vo Radovi{--------------------------------------- 35
Odluka Za odobruvawe finansiski
sredstva na ONB ”Bra}a Miladinovci”
Radovi{------------------------------------------- 35
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe
na Akcionen Plan za javni raboti vo
op{tina Radovi{ za 2013 godina --------- 36
ODLUKA Za usvojuvawe na Akcioniot
Plan za javni raboti vo op{tina Radovi{
za 2013 godina----------------------------------- 36
Akcionen Plan za javni raboti za 2013
godina op{tina Radovi{-------------------- 36
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe
na Zaklu~okot za prifa}awe na
Izve{taite na rabotnite tela na Sovetot
vo op{tina Radovi{---------------------------40
ZAKLU^OK
Za
prifa}awe
na
Izve{taite na Rabotnite tela na Sovetot
na op{tina Radovi{-------------------------- 41

