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

Ponedelnik, 08 Juli
2013 godina
Broj 12/2013 god.

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од
законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ
бр. 5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на
општина Радовиш, Градоначалникот на општина
Радовиш донесува
РЕШЕНИЕ
За прогласување и објавување
на Програмата за измена и дополнување на
Програмата за урбанистичко планирање за
општина Радовиш бр.07-2237/1 од
24.12.2012 година
Ја прогласувам и објавувам Програмата
за измена и дополнување на Програмата за
урбанистичко планирање за општина Радовиш
бр.07-2237/1 од 24.12.2012 година, бр. 07-1320/1,
што советот на општина Радовиш ја донесе на
седница одржана на ден 04.07.2013 год.
Бр. 08-1320/2
08 Јули 2013г.
Радовиш

Градоначалник на
Општина Радовиш
Сашко Николов с.р.

Врз основа на чл.17 од Законот за
просторно и урбанистичко планирање (Сл.
Весник на РМ бр.70 /2013), чл.50 став 1 точка 6
од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на
РМ бр.5 /2002) и чл.43 точка 1 и точка 12 од
ред
Урбанистички план за
бр:
село
2.3.5
Калуѓерица
2.3.6
Калузлија
2.3.7
Аликоч
2.3.6
Коџалија
2.3.6
Сулдурци
•
Во делот (2.6) Општи акти за населените
места за изградба во села за кои нема донесено
урбанистичка документација, се брише цела
точка
•
Финансирање
-дополнителни средства за финасирање на
дополнувањата на точка 2.3 од Програмата за
урбанистичко планирање,Измена и дополнување
на Урбанистички план за село се обезбедени
дополнителни 1 900 000.00 денари од програмата
за ЛЕР за 2013, и се префрлени сите средстава од
точка 2.6.

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

Статутот на Општина Радовиш (Сл. гласник
бр.5/2002). Советот на општина Радовиш на
седница одржана на 04.07.2013 година, донесе
ПРОГРАМА
за дополнување на Програмата за урбанистичко
планирање на општина Радовиш,
бр. 07-2237/2 од 24.12.2012 год.
Во програмата се врши следнава измена;
•
Во делот (2.2) на ново предвидени
активности за 2013, за измена и дополнување на
ДУП за град Радовиш, точка 2.2.11 Урбан блок 9дел 2, со намена домување, со површина од 12.53
ха, се заменува со Урбан блок 5-дел, со намена
производство, дистрибуција и сервиси со истата
површина
Во програмата се врши следново дополнување:
•
Во делот (2.3) Измена и дополнување на
Урбанистички план за село се дополнува со
точките :
2.3.5 Урбанистички план за село Калуѓерица
2.3.6 Урбанистички план за село Калузлија
2.3.7 Урбанистички план за село Аликоч
2.3.8 Урбанистички план за село Коџалија
2.3.9 Урбанистички план за село Сулдурци
Ново предвидени активности за 2013 год.
Намена
Домување
Домување
Домување
Домување
Домување

површина
(ха)
50
25
25
25
25

Цена(во
денари)
900 000.00
400 000.00
400 000.00
400 000.00
430 000.00

Оваа Програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во ,,Службен гласник на
општина Радовиш,,.
Бр. 07-1320/1
04 Јули 2013 г.
Радовиш

Совет на општина Радовиш
Претседател
Николчо Миовски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од
законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ
бр. 5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на
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општина Радовиш, Градоначалникот на општина
Радовиш донесува
РЕШЕНИЕ
За прогласување и објавување
на Програмата за измена и дополнување на
Програмата за уредување на градежно
земјиште,одржување на комунални
објекти и локални патишта за 2013 год. на
општина Радовиш бр.07-2236/1 од
24.12.2012 година
Ја прогласувам и објавувам Програмата
за измена и дополнување на Програмата за
уредување на градежно земјиште,одржување на
комунални објекти и локални патишта за 2013
год. на
општина Радовиш, бр.07-2236/1 од
24.12.2012 година, бр. 07-1321/1, што советот на
општина Радовиш ја донесе на седница одржана
на ден 04.07.2013 год.

08 Јули 2013 г.
Радовиш

08.07.2013 god.
Општина Радовиш
Сашко Николов с.р.

Врз основа на чл.46 од Законот за
градежно земјиште (Сл. Весник на РМ
бр.82/2008) чл. 21 став 1 точка 8 од Статутот на
Општина Радовиш (Службен гласник на општина
Радовиш бр.5/2002). Советот на Општина
Радовиш на седницата одржана на ден 04.07.2013
год., донесе
ПРОГРАМА
Измена и дополнување на Програмата за
уредување на градежно земјиште
одржување на комунални објекти и локални
патишта за 2013 година во општина Радовиш број
07-2236/2 од 24.12.2012год.
I
Во Програмата се вршат следните
дополнувања:

Бр. 08-1321/2
Градоначалник на
1
Izgradba na gradski park na lokacija gradski rid
Nabavka na detski rekviziti za zgradite na detskata gradinka Aco
2
Karamanov
3
Rekonstrukcija na stolarija vo zdraven dom
4
Osnoven Proekt za podzemni konteweri
5
Rekonstrukcija na sanitarii vo OOU. Kosta Racin s.Podare{
Zamena na gravitacionen cevkovod od rezervoar do naseleno mesto
6
vo s.Oraovica
Nabavka na dlabinska pumpa so elektromotor so , kapacitet Qmin=14
7
l/s ; h=121m ; Pmax = 24 kW. За водовод во с.Ораовица
Izgradba na multifunkcionalni igrali{ta vo s.Pokraj~evo i
8
s.Podare{
9
Postavuvawe na nov cevkovod za topla voda vo s.Rakli{
10
Ulica Bel Kamen ( betonirawe na postoe~ka trasa)
11
Proekt za infrastruktura - za liniska infrastrukturna gradba
12
Замена на кровна покривка на ТППЕ
13
Osnoven proekt za rekonstrukcija na zgrada Biblioteka
14
Osnoven proekt za pe{a~ki most na Oraovi~ka Reka vo s.Oraovica
Vkupno:
Vo Programata se predlagaat zgolemuvawa na slednite stavki:
II
1

XII.6

Rekonstrukcija na plo{tad Sv.Spaso Radovi{ki i
{etali{te

2

XII.26

3

XIII.2

Спортско игралиште со трибини во СОУ Коста Сусинов
Nabavka i monta`a na urbana oprema vo gradot i
naselenite mesta vo op{tinata
Vkupno:
Vkupno I+II

12.000.000,00
1.500.000,00
3.500.000,00
700.000,00
1.560.000,00
1.200.000,00
400.000,00
6.000.000,00
1.000.000,00
3.000.000,00
1.000.000,00
500.000,00
300.000,00
400.000,00
33.060.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
1.150.000,00
5.150.000,00
38.210.000,00
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Za finansirawe na gorenavedenite aktivnosti, sredstvata od iznos od 38.210.000,00 denari }e
se obezbedat od aktivnosti koi nema da se realiziraat, a se predvideni so Programata za 2013
godina и sredstva od LER

14

XIII.3

Средства од ЛЕР
Ул.крак Вапцарова
Натписни табли за означување на улици и кукни броеви.
Доградба на зграда на ЕЛС општина Радовиш.
Пристапна улица до градски гробишта.
Изградба на армирано бетонски мост на Раклишка река
река.
Изградба на паркови во градот и населени места во
општината.
Изградба на армирано бетонски патен мост во с.Калугерица
Изградба на детско игралиште
Чистење на речно корито во с.Тополница
Чистење на речно корито во с.Покрајчево
Регулирање на порој во с.Јаргулица
Демонтажа, набавка и монтажа на прозори за зградата на
ЕЛС општина Радовиш
Поправка и одржување на постоека урбана опрема.

15

XIII.3

Rekonstrukcija i dogradba na Gradski stadion

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

16
17

III
I.2

VI.3.5
VIII.3
XII.2
XII.4
XII.5
XII.7
XII.13
XII.19
XII.21
XII.22
XII.23
XII.23

10.510.000,00
800.000,00
1.500.000,00
4.000.000,00
2.000.000,00
2.750.000,00
1.000.000,00
8.000.000,00
300.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
2.000.000,00
350.000,00
2.500.000,00

Изработка на студија за патоказни ознаки за културни и
XIV.8.3 природни знаменитости во Општина Радовиш
Реконструкција на Културен Дом во село Подареш во
XIV.8.4 Мултифункционален центар
VKUPNO:

90.000,00
910.000,00
38.210.000,00

Vo Programata se predlagaat izmena vo nazivot na slednata to~ka:
1
Izrabotka na osnovni i idejni proekti za infrastrukturni i drugi objekti.

Оваа Програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во ,,Службен гласник на
општина Радовиш,,.
Бр. 07-1321/1
04 Јули 2013 г.
Радовиш

Совет на општина Радовиш
Претседател
Николчо Миовски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од
законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ
бр. 5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на
општина Радовиш, Градоначалникот на општина
Радовиш донесува
РЕШЕНИЕ
За прогласување и објавување
на Програмата за измена и дополнување на
Програмата за јавно осветлување за 2013 год. на
општина Радовиш бр.07-2236/1 од
24.12.2012 година

Ја прогласувам и објавувам Програмата
за измена и дополнување на Програмата за јавно
осветлувањеза 2013 год. на општина Радовиш,
бр.07-2236/1 од 24.12.2012 година, бр. 07-1322/1,
што советот на општина Радовиш ја донесе на
седница одржана на ден 04.07.2013 год.
Бр. 08-1322/2
Градоначалник на
08 Јули 2013 г.
Општина Радовиш
Радовиш
Сашко Николов с.р.
Врз основа на член 22 од Законот за
локална самоуправа (Службен весник на РМ
(5/02), а согласно а согласно член 21 став 1 точка
13 од Статутот на општина Радовиш, Советот на
општина Радовиш на седницата одржана на ден
04.07.2013 година, донесе
ПРОГРАМА
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Измена и дополнување на Програмата за јавно
осветлување на подрачјето на општина Радовиш
за 2013

08.07.2013 god.

I
Во Програмата се предлагаат следните
дополнувања:

Izgradba na novo uli~no osvetluvawe
1.500.000,00
vo novi urbani blokovi
2
5
1.000.000,00
Novogodi{no и bo`i}no ukrasuvawe
Vkupno:
2.500.000,00
За финансирање на овие дополнување на
Ја прогласувам и објавувам Одлуката за
програмата за јавно осветлување за 2013 година
измени и дополнувања на Буџетот на општина
во износ од 2,500.000.00 денари се земаат
Радовиш за 2013 година, бр. 07-1323/1, што
средства од програмата за ЛЕР и тоа 1.500.000
советот на општина Радовиш ја донесе на
ден., а останатите 1.000.000 денари се
седница одржана на ден 04.07.2013 год.
обезбедуваат од приливот на средства поради
зголемена
комунална
такса
за
јавно
Бр. 08-1323/3
Градоначалник на
осветлување.
08 Јули 2013 г.
Општина Радовиш
Радовиш
Сашко Николов с.р.
Оваа Програма влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 2
,,Службен гласник на општина Радовиш,,.
od Zakonot za lokalna samouprava i
("Slu`ben vesnik na R.M."br.5/2002) i ~len
Бр. 07-1322/1
Совет на општина Радовиш
43 od Statutot na ELS Op{tina Radovi{
04 Јули 2013 г.
Претседател
("Slu`ben glasnik na ELS Radovi{.
Радовиш
Николчо Миовски с.р.
br.5/2002), Sovetot na ELS Op{tina
Radovi{ na sednicata odr`ana na 04.07.2013
Врз основа на член 50 став 1 т.3 од
godina, donese:
законот за локална самоуправа (Сл.весник на
РМ бр. 5/2002), а во врска со член 44 од
ODLUKA
Статутот
на
општина
Радовиш,
za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Градоначалникот на општина Радовиш донесува
Buxetot na ELS Op{tina Radovi{ za 2013
godina
РЕШЕНИЕ
За прогласување и објавување
1. Op{t del
на Одлуката за измени и дополнувања на
^len 1
Буџетот на општина Радовиш за 2013 година
Vo Buxetot na ELS Op{tina
Radovi{ za 2013 god. (,,Slu`ben glasnik na
ELS,, broj 18/2012 se vr{at slednite izmeni:
Buxet 2013
Rebalans 2013
1.Vkupni prihodi
559.357.324 denari
568.807.774 denari
Dano~ni prihodi
55.758.600 denari
56.758.600 denari
Nedano~ni prihodi
16.357.550 denari
16.357.550 denari
Kapitalni prihodi
209.201.522 denari
208.201.522 denari
Prihodi od dotacii
202.471.000 denari
208.733.990 denari
Transferi
73.812.293 denari
73.812.293 denari
Prihodi od donaci
1.756.359 denari
1.756.359 denari
II.Vkupni rashodi
559.357.324 denari
568.807.774 denari
Utvrdeni nameni
554.657.324 denari
564.107.774 denari
Rezervi
4.700.000 denari
4.700.000 denari
^len 2
Odlukata vleguva vo sila so objavuvaweto vo Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{.
1

3

Бр. 07-1323/1
04 Јули 2013 г.
Радовиш

Совет на општина Радовиш
Претседател
Николчо Миовски с.р.
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Врз основа на член 50 став 1 т.3 од
законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ
бр. 5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на
општина Радовиш, Градоначалникот на општина
Радовиш донесува
РЕШЕНИЕ
За прогласување и објавување
на Одлуката за одобрување финансиски средства
за изградба на повеќенаменско игралиште
во СОУ ,,Коста Сусинов,, Радовиш
Ја прогласувам и објавувам Одлуката за
одобрување финансиски средства заизградба на
повеќенаменско игралиште во СОУ ,,Коста
Сусинов,, Радовиш, бр. 07-1324/1, што советот на
општина Радовиш ја донесе на седница одржана
на ден 04.07.2013 год.
Бр. 08-1324/2
08 Јули 2013 г.
Радовиш

Градоначалник на
Општина Радовиш
Сашко Николов с.р.

Врз основа на член 21 став 1 точка 43 од
Статутот на општина Радовиш, Советот на
општина Радовиш на седница одржана на
04.07.2013 год., донесе
ОДЛУКА
За одобрување финансиски средства за
изградба на повеќенаменско игралиште
во СОУ ,,Коста Сусинов,, Радовиш
член 1
Се одобруваат финансиски средства од
буџетот на општина Радовиш во висина од
8.000.000 ден (осум милиони денари) за изградба
на повеќенаменско игралиште во дворот на СОУ
,,Коста Сусинов,, Радовиш.
член 2
Средствата ќе се префрлат на жиро-сметка
на СОУ ,,Коста Сусинов,, Радовиш по
спроведената
постапка јавна
набавка и
доставување на комплетната документација во
општината.
За одобрените и потрошените средства од
буџетот на општината треба да се поднесе писмен
извештај до Советот на општината.
член 3
Одлуката влегува во сила наредниот ден
од објавувањето во Службен гласник на општина
Радовиш.

Бр. 07-1324/1
04 Јули 2013 г.
Радовиш
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Совет на општина Радовиш
Претседател
Николчо Миовски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од
законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ
бр. 5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на
општина Радовиш, Градоначалникот на општина
Радовиш донесува
РЕШЕНИЕ
За прогласување и објавување
на Одлуката за одобрување финансиски средства
за ЈЗУ ,,Здравен дом ,, Радовиш
Ја прогласувам и објавувам Одлуката за
одобрување финансиски средства за ЈЗУ ,,Здравен
дом,, Радовиш, бр. 07-1325/1, што советот на
општина Радовиш ја донесе на седница одржана
на ден 04.07.2013 год.
Бр. 08-1325/2
08 Јули 2013 г.
Радовиш

Градоначалник на
Општина Радовиш
Сашко Николов с.р.

Врз основа на член 21 став 1 точка 43 од
Статутот на општина Радовиш, Советот на
општина Радовиш на седница одржана на 04.
07.2013 год., донесе
ОДЛУКА
За одобрување финансиски средства на
ЈЗУ ,,Здравен дом,, Радовиш
член 1
Се одобруваат финансиски средства од
буџетот на општина Радовиш во висина од
5.000.000 ден (пет милиони денари) за
реновирање промена на прозорци, по проектот за
енергетска ефикасност на зградата на ЈЗУ
,,Здравен дом,, Радовиш.
член 2
Динамиката за исплата на средства е следна:
- 3.500.000 денари (три милиони и петстотини
илјади денари) ќе се префрлат во 2013 година,
1.500.000 денари од Буџетот на општината во
2014 година.
член 3
Средствата во 2013 година ќе се префрлат
на жиро-сметка на ЈЗУ ,,Здравен дом,, Радовиш
по спроведената постапка јавна набавка и
доставување на комплетната документација во
општината.
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Составен дел на одлуката е Барањето ЈЗУ
,,Здравен дом,, Радовиш
За одобрените и потрошените средства од
буџетот на општината треба да
се поднесе писмен извештај до Советот на
општината.
член 4
Одлуката влегува во сила наредниот ден
од објавувањето во ,,Службен гласник на
општина Радовиш,,.
Бр. 07-1325/1
04 Јули 2013 г.
Радовиш

Совет на општина Радовиш
Претседател
Николчо Миовски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од
законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ
бр. 5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на
општина Радовиш, Градоначалникот на општина
Радовиш донесува
РЕШЕНИЕ
За прогласување и објавување
на Одлуката за продолжување на воспоставената
меѓуопштинска соработка меѓуопштините
Радовиш и Конче
Ја прогласувам и објавувам Одлуката за
продолжување на воспоставената меѓуопштинска
соработка меѓуопштините Радовиш и Конче, бр.
07-1326/1, што советот на општина Радовиш ја
донесе на седница одржана на ден 04.07.2013 год.
Бр. 08-1326/2
08 Јули 2013 г.
Радовиш

Градоначалник на
Општина Радовиш
Сашко Николов с.р.

Врз основа на чл. 4 став 3 од законот за
меѓуопштинска соработка (Службен весник на
РМ бр. 79/09) , член 14 став 1 и член 36 став 1
т.15 од Законот за локална самоуправа (Службен
весник на РМ бр. 05/02) и член 11 и 12 став 2 од
Статутот на општина Радовиш (Службен гласник
на општина Радовиш бр. 5/02), Советот на општна
Радовиш на седница одржана на ден 04.07. 2013
год., донесе
ОДЛУКА
За продолжување на воспоставената
меѓуопштинска соработка
член 1
Се
продолжува
воспоставената
меѓуопштинска соработка со општина Радовиш и
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Конче заради заедничко вршење на работи од
надлежност на општините, а кои се однесуваат
на:
Област финансии:
Комплетни благајнички услуги;
Даночен извршител;
Одговорен сметководител;
Внатрешен ревизор;
Област урбанизам:
Заштита на животна средина во делот на
одобрување елаборати и во делот на издавање
интегрирани Б еколошки дозволи, како и водење
регистар на издадените дозволи;
Аплицирање на проекти во делот на
локален економски развој;
Област јавни дејности:
Интервенции од противпожарна заштита;
Област инспекциски надзор:
Овластен градежен инспектор;
Овластен урбанистички инспектор;
Овластен инспектор за заштита на
животна средина;
Овластен инспектор патен сообраќај и
патишта;
Градежен извршител;
Област постапување по жалби против акти
на овластени општински инспектори
-Комисија за постапување по жалби против акти
на овластени општински инспектори
член 2
Обликот на соработка ќе се остварува
преку склучување на договор за вршење на
определени работи од страна на општина
Радовиш за општина Конче, т.е со давање на
интелектуални
услуги
од
страна
на
администрацијата на општина Радовиш.
член 3
Се
овластува
градоначалникот
на
општина Радовиш да склучи договор за давање на
интелектуални услуги од страна на општинската
администрација Радовиш за потребите на
општинската администрација Конче.
член 4
Специфичните облици на соработка што
не се предвидени во член 1 од оваа одлука, ќе се
регулираат со анекс на веќе склучениот договор
од страна на градоначалниците на двете општини.
член 5
Надоместокот за извршените услуги од
страна на администрацијата на општина Радовиш
за потребите на администрацијата на општина
Конче ќе се утврди во договорот .
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член 6
Оваа Одлука влегува во сила со денот на
објавување во ,,Службен гласник на општина
Радовиш,,.
Бр. 07-1326/1
04 Јули 2013 г.
Радовиш

Совет на општина Радовиш
Претседател
Николчо Миовски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од
законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ
бр. 5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на
општина Радовиш, Градоначалникот на општина
Радовиш донесува
РЕШЕНИЕ
За прогласување и објавување
на Одлуката за отстапување на три косачки
на ЈП ,,Плаваја,, Радовиш
Ја прогласувам и објавувам Одлуката за
отстапување на три косачки на ЈП ,,Плаваја,,
Радовиш, бр. 07-1327/1, што советот на општина
Радовиш ја донесе на седница одржана на
04.07.2013 год.
Бр. 08-1327/2
08 Јули 2013 г.
Радовиш

Градоначалник на
Општина Радовиш
Сашко Николов с.р.

Врз основа на член 21 став 1 точка 43 од
Статутот на општина Радовиш, Советот на
општина Радовиш на седница одржана на 04.07.
2013 год., донесе
ОДЛУКА
За отстапување на три косачки
на ЈП ,,Плаваја,, Радовиш
член 1
Се отстапуваат три косачки на користење
на ЈП ,,Плаваја,, Радовиш и тоа:
-модел ХУСЉВАРНА 5452џТ 2 броја и
-модел ХУСЉВАРНА ЛБ48В 1 број
во вредност од 116.234,70 денари.
член 2
Одлуката влегува во сила наредниот ден
од објавувањето во Службен гласник на општина
Радовиш.
Бр. 07-1327/1
04 Јули 2013 г.
Радовиш

Совет на општина Радовиш
Претседател
Николчо Миовски с.р.
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Врз основа на член 50 став 1 т.3 од
законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ
бр. 5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на
општина Радовиш, Градоначалникот на општина
Радовиш донесува
РЕШЕНИЕ
За прогласување и објавување
на решението за именување членови во Советот
за јавно здравје во општина Радовиш
Го прогласувам и објавувам Решението за
именување членови на Советот за јавно здравје во
општина Радовиш, бр. 07-1328/1, што советот на
општина Радовиш го донесе на седница одржана
на 04.07.2013 год.
Бр. 08-1328/2
08 Јули 2013 г.
Радовиш

Градоначалник на
Општина Радовиш
Сашко Николов с.р.

Врз основа на член 18 став 1 од Законот за
јавно здравје (Сл.Весник на РМ бр. 22/2010), а
согласно член 21 од Статутот на општина
Радовиш, Советот на општина Радовиш на
седница одржана на 04.07.2013 година, донесе
РЕШЕНИЕ
За формирање Совет на јавно здравје
во општина Радовиш
I.
Се формира Совет за јавно здравје во
општина Радовиш во состав:
1.Здравко Трајанов -член на Совет на општина
Радовиш
2.Александра Трајанова -член на Совет на
општина Радовиш
3.Љупчо Јорданов -член на Совет на општина
Радовиш
4. Душан Чамински-општинска администрација
5.Д-р Ванчо Ристов -ЈЗУ Здравен дом Радовиш
II.
Решението влегува во сила наредниот ден
од денот на објавувањето во ,,Службен гласник на
општина Радовиш,,.
Бр. 07-1328/1
04 Јули 2013 г.
Радовиш

Совет на општина Радовиш
Претседател
Николчо Миовски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од
законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ
бр. 5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на
општина Радовиш, Градоначалникот на општина
Радовиш донесува
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РЕШЕНИЕ
За прогласување и објавување
на Програмата за формирање општинска
училишна лига во Радовиш
Ја прогласувам и објавувам Програмата за
формирање општинска училишна лига во
Радовиш, бр. 07-1329/1, што советот на општина
Радовиш ја донесе на седница одржана на
04.07.2013 год.
Бр. 08-1329/2
08 Јули 2013 г.
Радовиш

Градоначалник на
Општина Радовиш
Сашко Николов с.р.

Врз основа на член 21 од Стаутот на
општина Радовиш, Советот на општина Радовиш
на седница одржана на 04.07.2013 година, донесе
Програма
за формирање општинска училишна лига
Со оглед на пројавениот интерес од
страна на Основните општински училишта и
створените услови за реализација, во општина
Радовиш се јавува потреба за формирање на
Училишна лига во спортот Футсал и како и за
турнирско натпреварување во Кошарка и
Ракомет. За таа цел сметам дека во соработка со
Сојузот на училишен спорт и Општинските
основни училишта, потребно е да се изготви
предлог програма за реализирање на истите кои
би започнале паралелно со учебната 2013/2014
година.
За реализација на Училишната лига во
футсал ја предлагам следнава програма :
1. Број на екипи – 6 ( ООУ Никола Карев, ООУ
Крсте П.Мисирков, ООУ Кирил и Методи, ООУ
Коста Рацин, ООУ Орце Николов, ООУ Гоце
Делчев – Конче )
2. Потребен број на ангажирани лица за
спроведување на лигата :
- Тренери на екипите, 6 (дипл.проф. по Спорт и
Физичка култура)
- Судии, 6 (дипл.проф. по Спорт и Физичка
култура)
- Комисија за спроведување и евиденција , 3
членови
3. Потребен превоз за гостински екипи : 2 или 3
комбиња со однапред утврдена релација и
термини ;
4. Утврдување на просторија (може во Сп.сала)
за работа на комисија и одредување термини за
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состаноци и подготовка на материјали и
извештаи;
5. Број на натпревари : вкупно 30 , поделени на
десет кола во две сезони по 5 кола и тоа :
- Есенска сезона од 01.10.2013 до 30.11.2013
год. – 5 кола
- Пролетна сезона од 20.03.14 до 20.05.2014 год.
– 5 кола
6. Број на играчи : вкупно регистрирани 10 ( 8
играчи , 2 голмани ), од кои ќе се натпреваруваат
4 + 1 голман.
7. Екипи и терени за одржување на натпреварите:
- ООУ Никола Карев – училишно фудбалско
игралиште
- ООУ Крсте П.Мисирков – Спортска сала 25
Мај
- ООУ Орце Николов – Ињево , училишно
игралиште
- ООУ Кирил и Методи – Ораовица, училишно
игралиште
- ООУ Коста Рацин – Подареш, фудбалско
игралиште
- ООУ Гоце Делчев – Конче, училишно
игралиште
8. Систем на организирање на натпреварите :
ждребување на натправарувачките броеви
( од 1 до 6 ) кое ќе го изврши комисијата на
однапред утврден ден;
утврдување на календарот на
натпреварување од извлечените броеви врз
основа на Бергерова шема ;
лига систем со табела, бодување и гол
разлика :
- победа 3-бода , нерешено 1 бод,
- при исти број на бодови – гол разлика (скор) од
меѓусебен дуел
- при иста разлика од меѓусебен дуел – вкупна гол
разлика
- службено одземан натпревар – 3 бода
9.
Изработка на формулари и обрасци за
секој натпревар со посебни колони за екипи и
натпреварувачи и истите да се планираат во три
примероци за секој натпревар ( по еден за екипите
и еден за комисијата ). По завршувањето на секој
натпревар пополнетите обрасци да бидат
потпишани од тренерите, судијата и членот на
комисијата.
10.
Натпреварувачи или играчи можат да
бидат само оние кои имаат заверена
натпреварувачка книшка од општинскиот сојуз на
училишен спорт и истите се запишани како
редовни или вонредни ученици во матичното
училиште ; исто така секој играч треба да има
заверен лекарски преглед кој не е постар од 6
месеци ;
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11.
Екипата ја води еден Тренер со заверено
полномошно од Директорот на училиштето кое го
води, и само тој има право да стои на натпреварот
и да им се обраќа на своите играчи ;
12.
Опрема - судијата води сметка за
играчите да се облечени во соодветна спортска
опрема ( дресови со броеви - 1 и 10 за голмани а
од 2 до 9 за играчите , шорцеви и патики ).
Опремата ќе биде дополнително обезбедена од
останатите спонзори на општинската лига.
13.
Пример за календар на натпревари со
веќе извлечени броеви и тоа:
ООУ Никола Карев – бр. 1
ООУ Крсте П.Мисирков – бр. 2
ООУ Орце Николов – Ињево – бр. 3
ООУ Кирил и Методи – Ораовица – бр. 4
ООУ Коста Рацин – Подареш – бр. 5
ООУ Гоце Делчев – Конче – бр. 6
Есенски дел

Пролетен дел

Прво коло : 05.10.2013
– Сабота 12:00 часот.
(домаќин)
(гостин)
ООУ Никола Карев –
ООУ Гоце Делчев
ООУ К.П.Мисирков –
ООУ Коста Рацин
ООУ Орце Николов –
ООУ Кирил и Методиj

Шесто
коло
:
22.03.2014 – Сабота
12:00 часот
(домаќин)
(гостин)
ООУ Кирил и Методи ООУ Гоце Делчев
ООУ Орце Николов ООУ Коста Рацин
ООУ К.П.Мисирков ООУ Никола Карев

Второ коло : 12.10.2013
– Сабота 12:00 часот.
ООУ Гоце Делчев ООУ Кирил и Методи
ООУ Коста Рацин ООУ Орце Николов
ООУ Никола Карев ООУ К.П.Мисирков
Трето коло : 23.10.2013
– Среда 12:00 часот.
(неработен ден)
ООУ К.П.Мисирков ООУ Гоце Делчев
ООУ Орце Николов ООУ Никола Карев
ООУ Кирил и Методи ООУ Коста Рацин
Четврто
коло
:
02.11.2013 – Сабота

Седмо коло : 29.03.2014
– Сабота 12:00 часот.
ООУ Гоце Делчев ООУ Никола Карев
ООУ Коста Рацин ООУ К.П.Мисирков
ООУ Кирил и Методи ООУ Орце Николов
Осмо коло : 05.04.2014
– Сабота 12:00 часот.
ООУ Гоце Делчев ООУ К.П.Мисирков
ООУ Никола Карев ООУ Орце Николов
ООУ Коста Рацин ООУ Кирил и Методи
Деветто
12.04.2014

коло
:
– Сабота
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12:00 часот.
12:00 часот.
ООУ Гоце Делчев - ООУ Коста Рацин ООУ Коста Рацин
ООУ Гоце Делчев
ООУ Никола Карев - ООУ Кирил и Методи ООУ Кирил и Методи
ООУ Никола Карев
ООУ К.П.Мисирков - ООУ Орце Николов ООУ Орце Николов
ООУ К.П.Мисирков
Десетто
коло
:
Петто коло : 09.11.2013
19.04.2014 – Сабота
– Сабота 12:00 часот.
12:00 часот.
ООУ Орце Николов ООУ Гоце Делчев ООУ Гоце Делчев
ООУ Орце Николов
ООУ Кирил и Методи ООУ К.П.Мисирков ООУ К.П.Мисирков
ООУ Кирил и Методи
ООУ Коста Рацин ООУ Никола Карев ООУ Никола Карев
ООУ Коста Рацин
14.
Сите други правила и пропозиции
натпреварите ќе бидат во согласност
Правилникот за натпревари во лига систем
Федерацијата
на
училишен
спорт
Р.Македонија.
Финансиска конструкција за натпреварите :
Прво коло : Превоз на ученици – 2000 ден.
Тренери 6 x 700 = 4200 ден.
Судии 3 x 700 = 2100 ден.
Членови на комисија 3 x 700 = 2100 ден.
Вкупно = 10 400 ден.
Второ коло : Превоз на ученици – 1600 ден.
Тренери 6 x 700 = 4200 ден.
Судии 3 x 700 = 2100 ден.
Членови на комисија 3 x 700 = 2100 ден.
Вкупно = 10 000 ден.
Трето коло : Превоз на ученици – 2000 ден.
Тренери 6 x 700 = 4200 ден.
Судии 3 x 700 = 2100 ден.
Членови на комисија 3 x 700 = 2100 ден.
Вкупно = 10 400 ден.
Четврто коло : Превоз на ученици – 2500 ден.
Тренери 6 x 700 = 4200 ден.
Судии 3 x 700 = 2100 ден.
Членови на комисија 3 x 700 = 2100 ден.
Вкупно = 10 900 ден.
Петто коло : Превоз на ученици – 2000 ден.
Тренери 6 x 700 = 4200 ден.
Судии 3 x 700 = 2100 ден.
Членови на комисија 3 x 700 = 2100 ден.
Вкупно = 10 400 ден.
Шесто коло : Превоз на ученици – 1600 ден.
Тренери 6 x 700 = 4200 ден.
Судии 3 x 700 = 2100 ден.
Членови на комисија 3 x 700 = 2100 ден.
Вкупно = 10 000 ден.
Седмо коло : Превоз на ученици – 2000 ден.

за
со
на
на
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Тренери 6 x 700 = 4200 ден.
Судии 3 x 700 = 2100 ден.
Членови на комисија 3 x 700 = 2100 ден.
Вкупно = 10 400 ден.
Осмо коло : Превоз на ученици – 2000 ден.
Тренери 6 x 700 = 4200 ден.
Судии 3 x 700 = 2100 ден.
Членови на комисија 3 x 700 = 2100 ден.
Вкупно = 10 400 ден.
Деветто коло : Превоз на ученици – 2500 ден.
Тренери 6 x 700 = 4200 ден.
Судии 3 x 700 = 2100 ден.
Членови на комисија 3 x 700 = 2100 ден.
Вкупно = 10 900 ден.
Десетто коло : Превоз на ученици – 2000 ден.
Тренери 6 x 700 = 4200 ден.
Судии 3 x 700 = 2100 ден.
Членови на комисија 3 x 700 = 2100 ден.
Вкупно = 10 400 ден.
Вкупни трошоци за одигрување на натпревари =
104,200 ден.
Непредвидени трошоци (канц.материјал, опрема
за судии, обезбедување на терени, гориво,
безалкохолни пијалоци и др. трошоци ) = 15,800
ден.
Вкупно предвидени трошоци за реализација на
Општинска
училишна
лига
во
Футсал
= 120 000 денари.
Напомена : Дресови и шорцеви за играчите,
фудбали, помпи, свирки и друга опрема ќе биде
дополнително обезбедена од спонзорство.
Бр. 07-1329/1
04 Јули 2013 г.
Радовиш

Совет на општина Радовиш
Претседател
Николчо Миовски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од
законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ
бр. 5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на
општина Радовиш, Градоначалникот на општина
Радовиш донесува
РЕШЕНИЕ
За прогласување и објавување
на Правилникот за доделување стипендии на
ученици во основнотот и средното образование
во општина Радовиш
Го прогласувам и објавувам Правилникот
за доделување стипендии на ученици во
основното и средното образование во општина
Радовиш, бр. 07-1330/1, што советот на општина
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Радовиш го донесе на седница одржана на
04.07.2013 год.
Бр. 08-1330/2
08 Јули 2013 г.
Радовиш

Градоначалник на
Општина Радовиш
Сашко Николов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 16 од
Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ
бр. 5/02), Советот на општина Радовиш на
седница одржана на 04.07.2013 год., донесе:
ПРАВИЛНИК
За доделување на стипендии на ученици во
основното и во средното образование од
општината Радовиш
член 1
Со овој Правилник се утврдуваат условите,
критериумите и постапката за доделување на
стипендии на студенти и ученици во средното
образование од општина Радовиш.
I. Општи одредби
член 2
Општината Радовиш доделува вкупно 20
(дваесет) стипендии на ученици во основните
училишта од општината Радовиш и 3 ( три)
стипендии за ученици во средното образование од
општината Радовиш.
1. Стипендиите се доделуваат на учениците од
основното образование:
1.По завршено: а) петто одделение со важност за
шесто одд. б) шесто одделение со важност за
седмо одд. и за в) седмо одделение со важност за
осмо одд.
За секоја учебна година ќе се доделува по една
стипендија во сите погоренаведени одделенија за
најдобрите ученици во сите петте општински,
основни училишта од општина Радовиш: ООУ
„Крсте
Петков
Мирирков„-Радовиш,
ООУ„Никола Карев„ – Радовиш, ООУ„Орце
Николов„-Ињево, ООУ „Коста Рацин„-Подареш и
ООУ„Кирил и Методиј„ – Ораовица, по
Програмата од прво до осмо одд.
По овој основ вкупно ќе се доделат вкупно 15
стипендии
2. ПО Програмата од прво до деветто оддленије
ќе се доделуваат, исто така за сите пет ООУ од
Радовиш по една стипендија, од осмо за деветто
оделение.
По овој основ вкупно ќе се доделат вкупно 5
стипендии
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2. Стипендиите се доделуваат на учениците од
средното образование:
1.По завршена прва година во СОУ „Коста
сусинов„ Радовиш ќе се доделуваат 3 (три)
стипендии, почнувајќи од: а) по завршена прва
година со важност за втора година б) по завршена
втора година со важност за трета година и в) по
завршена трета година со важност за четврта
година.
По овој основ ќе се доделуваат три стипендии за
секоја учебна година.
Стипендиите се доделуваат за 9 (девет) месеци во
текот на една училишна, односно учебна година.
Износот на стипендијата не може да биде понизок
од ________ денари месечно, а за секоја година
висината ќе се утврдува со Буџетот на општината
Радовиш.
Висината на стипендиите ја определува
Градоначалникот на општина Радовиш со посебна
Одлука.
Стипендиите се неповратни.
Исплатата на стипендиите се врши, почнувајќи од
месец ________, а завршува со месец Јуни за
учебната година.
1.

Право на стипендија
член 3
Право на стипендија имаат учениците кои се:
-Жители на општината Радовиш (од градот
Радовиш и населените места кои припаѓаат на
општината Радовиш);
-Државјани на Република Македонија;
-Редовни ученици во основното и средното
образование;
-Не повторувале година во текот на школувањето;
-Не се корисници на стипендија, или кредит од
други институции;
- Учениците кои се заинтересирани за доделување
на стипендија, можат да се пријавуваат
започнувајќи од _________ година / одделение
- Учениците во средното образование може да се
пријавуваат, започнувајќи од _________учебна
година.
2. Критериуми за доделување на стипендии
член 4
За доделување на стипендија се утврдуваат
следните критериуми:

1.Континуран остварен одличен успех и
примерно поведение во текот на школувањето и
редовност во школувањето.
По овој основ може да се добијат најмногу 40
бода.
2.Редовно континуирање посетување на наставата
и наставните содржини
По овој основ може да се добијат најмногу 10
бода.
3.Талентираност на ученикот изразена преку
освоено прва, втора, или трета награда во групна,
или поединечна конкуренција на меѓународен,
или државен натпревар.
По овој основ може да се добијат најмногу 20
бода.
4.Материјалните
можности
на
студентотученикот и неговото семејство за кој се земаат
месечните примања по член на семејството на
студентот во однос на просечно исплатената
плата по вработен во РМ за последните 3 (три)
месеци.
По овој основ може да се добијат најмногу 10
бода.
5.Препорака од предметниот наставник/ментор за
ученикот/студентот - 3 бода.
6.Препорака од наставничкиот колегиум на
училиштето – 3 бода
7. Дефицитарноста на општинските кадри во
науката, културата и спортот – 2 бода.
8. Есеј во должина од една страна на тема „Како
да и помогнам на локалната заедница како иден
експерт“... 2 бода
1.Успех во учењето
Остварен успех на ученикот во текот на
претходната година
Просечна
Максимален број на бодови
оцена
2,80 - 3,50
5 бодови
3,51 - 4,00
10 бодови
4,01 - 4,50
15 бодови
4,51 -4,99

30 бодови

5,00

40 бодови

2. Освоени прва, втора, или трета награда во
групна, или поединечна конкуренција на
меѓународен, или државен натпревар. Како
талентираност на ученикот изразена преку

Освоени награди и први места на натпревари
Општински натпревари
Прво место

Максимален број на бодови
5 бодови

08.07.2013 god.

Br. 12/2013 Str. 44

Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{

Второ место
Трето место
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3 бодови
2 бодови

Државни натпревари
Прво место
7 бодови
Второ место
5 бодови
Трето место
3 бодови
Меѓународни натпревари
Прво место
8 бодови
Второ место
7 бодови
Трето место
6 бодови
Бодирањето од освоените награди и места
на учениците се врши на начин при што се
собираат сите бодови остварени на сите видови
на натпреварите на коишто ученикот учествувал
до максимум 20 бодови.
3.Материјална и социјална положба на ученикот и
неговото семејство
По овој критериум како основа се земаат
податоците од документите за материјалните
можности на ученикот и неговото семејство:
месечните примања по член на семејството на
студентот во однос на просечно исплатената
плата по вработен во РМ за последните 3 (три)
месеци, пензии и други врсти на приходи
Во примањаата на домаќинствата не се земаат
во предвид приходите добиени по основ на
социјална помош, или детски додаток, но се зема
во предвид и износот на стипендијата, ако истата
ја прима и некој друг член од семејството на
ученикот што конкурура за стипендија Износот
на приходите по член на семејство по основ на
просечната плата во Р.Македонија се пресметува
по следната табела:
Остварен приход во проценти до висината на
просечната плата во тековната год
Остварен приход во проценти до висината на
просечната плата во тековната год
Остварен процент Максимален број на бодови
до 9, 99%
од 20 -29,99%
од 30 -39, 99%

40 бодови
30 бодови
20 бодови

од 40-49, 99%

./.

од 50 -59, 99%
Преку 60 %

./.
./.

член 5
Приоритет за добивање на стипендија имаат
талентираните ученици, кои се од социјално
загрозени семејства, или се без родители.

4. Постапка за доделување на стипендии
член 6
Стипендиите се доделуваат врз основа на
распишан Конкурс. Конкурсот го распишува
Градоначалникот
на
општина
Радовиш.
Конкурсот трае 15 дена од денот на
објавувањето.Конкурсот се објавува на огласната
табла во општината, во локалните медиуми и на
ВЕБ страната на општината. Конкурсот се
распишува во месец ________.
член 7
На конкурсот се поднесува Пријава кон која се
приложуваат следните документи:
1.Потврда за редовно запиша година, односно
Потврда за започната учебна година,
2.За ученици—Копие од свидетелство за
завршена прва односно втора година средно
образование;
3.Изјава за семејната состојба на ученикот
заверена кај нотар;
4.Уверение за приходи од земјоделска, или друга
дејност на ученикот и на членовите на неговото
семејство;
5.Потврда за висината на платите на членовите на
семејството на ученикот;
6.За членовите на семејството на ученикот,
пензионери-испратница од пензија за последниот
месец;
7.За невработените членови на семејството на
ученикот, Потврда од Агенцијата за вработување
дека се невработени, или примаат паричен
надоместок;
Пријавите со документите се доставуваат до
општината Радовиш, или по пошта на адреса:
“Општина
Радовиш,
бул.
“Александар
Македонски“ б.б Радовиш.
член 8
Доставените пријави по Конкурсот за доделување
на стипендии, ги разгледува Комисија која ја
формира Градоначалникот на општина Радовиш.
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Комисијата е составена од 3 (три) члена и нивни
заменици.
Мандатот на членовите на Комисијата трае 4
(четири) години со можност за повторно
именување.
член 9
Комисијата за доделување на стипендии работи
во полн состав.
Комисијата за доделување на стипендии
некомплетните и неблаговремени пријави не ги
разгледува.
Комисијата за својата работа води Записник.
Комисијата од пристигнатите пријави утврдува
ранг листа и му ја доставува на Градоначалникот
на разгледување и одлучување.
Градоначалникот врз основа на доставената ранг
листа, донесува Одлука за доделување на
стипендии на студенти и ученици во средното
образование од општината Радовиш.
За Одлуката за доделување на стипендии се
известуваат кандидатите на кои им е доделена
стипендија и кои се одбиени.
Против Одлуката на Градоначалникот може да се
поднесе Приговор во рок од 5(пет) дена од денот
на добивањето на Одлуката.
Приговорот се поднесува до Градоначалникот на
општината Радовиш.
член 10
На ученикот, кој ќе даде лажни податоци
поврзани со остварувањето на правото на
стипендија ќе му биде раскинат Договорот за
користење на стипендијата, а исплатените
средства е должен да ги врати на општината.
На ученикот ќе му биде раскинат договорот за
користење на стипендија и во случаи на
недолично однесување во средината (направено
криминално дело, пијанчење, тепачка и слично).
член 11
Со секој ученик на кој му е доделена стипендија
ќе биде склучен посебен Договор во кој
подетално ќе се уредат начинот и условите за
користење на стипендијата.
Со Договорт, учениците, коишто ќе станат
корисници на општинска стипендија во
основното образование се обврзуваат своето
школување во средното образование да го
продолжат во СОУ„Коста Сусинов„-Радовиш.
Ослободувањето од оваа обрска согласно
Договорот може да биде дозволено само од
страна на градоначалникот на општина Радовиш
во случаи кога се работи за ученици со
специфични таленти за кои нема наставна
програма во СОУ „Коста Сусинов„

08.07.2013 god.

член 12
Учениците на кои што им е доделена стипендија
имаат обврска да извршуваат практична работа во
органите и установите на општината во траење од
15 дена за време на летниот распуст, т.е. во
месеците Јули и Август.
член 13
Со донесувањето на овој Правилник, истиот
стапува во сила 8 (осум) денови од денот на
донесувањето и ќе се објави во Службен гласник
на општина Радовиш.
Бр. 07-1330/1
04 Јули 2013 г.
Радовиш

Совет на општина Радовиш
Претседател
Николчо Миовски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од
законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ
бр. 5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на
општина Радовиш, Градоначалникот на општина
Радовиш донесува
РЕШЕНИЕ
За прогласување и објавување
на Одлуката за давање согласност за формирање
паралелки со помал број ученици и комбинирани
паралелки во ООУ ,,Никола Карев,, Радовиш
Ја прогласувам и објавувам Одлуката
давање согласност за формирање паралелки
помал број ученици и комбинирани паралелки
ООУ ,,Никола Карев,, Радовиш, бр. 07-1331/1,
што советот на општина Радовиш ја донесе
седница одржана на 04.07.2013 год.
Бр. 08-1331/2
08 Јули 2013 г.
Радовиш

за
со
во
на

Градоначалник на
Општина Радовиш
Сашко Николов с.р.

Врз основа на член 22 став 1 точка 8 од
Законот за локална самоуправа, член 15 точка 8
од Статутот на општина Радовиш, а согласно
член 41 ст.5 од Законот за основно образование
(Сл. Весник на РМ бр. 103/2008; 33/10; 156/10;
18/10; 42/11 и 51/11), Советот на општина
Радовиш на седница одржана на 04.07.2013
година, донесе
ОДЛУКА
За давање Согласност за формирање на паралелки
со помал број на ученици и комбинирани
паралелки во ООУ ,,Никола Карев,, Радовиш за
учебната 2013/2014 година
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член 1
Се дава Согласност за формирање
паралелки со помал број на ученици во ООУ
,,Никола Карев,, Радовиш за учебната 2013/2014
година за веќе постоечки осум комбинирани
паралелки во четири подрачни училишта и тоа:
Во с. Раклиш
-I и III одделение вкупно 8 ученика една
паралелка
-II и IV одделение вкупно 6 ученика една
паралелка
Во с. Парналија
-III и V одделение вкупно 10 ученика една
паралелка
-II и IV одделение вкупно 4 ученика една
паралелка
Во с. Тополница
-I, II и IV одделение вкупно 14 ученика една
паралелка
-III и V одделение вкупно 10 ученика една
паралелка
Во с. Бучим
-II и IV одделение вкупно 23 ученика една
паралелка
-I, III и V одделение вкупно 20 ученика една
паралелка
член 2
Се формираат чисти паралелки со помал број од
24 ченика и тоа:
-формирање три паралелки во прво одделение од
52 ученика;
-формирање три паралелки во шесто одделение
од 58 ученика;
член 3
Одлуката влегува во сила наредниот ден
од денот на објавувањето во ,,Службен гласник на
општина Радовиш,,.
Бр. 07-1331/1
04 Јули 2013 г.
Радовиш

Совет на општина Радовиш
Претседател
Николчо Миовски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од
законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ
бр. 5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на
општина Радовиш, Градоначалникот на општина
Радовиш донесува
РЕШЕНИЕ
За прогласување и објавување
на Правилникот за користење и одржување

08.07.2013 god.

на тениските игралишта во Радовиш
Го прогласувам и објавувам Правилникот
за користење и одржување
на тениските
игралишта во адовиш Радовиш, бр. 07-1332/1,
што советот на општина Радовиш го донесе на
седница одржана на 04.07.2013 год.
Бр. 08-1332/2
08 Јули 2013 г.
Радовиш

Градоначалник на
Општина Радовиш
Сашко Николов с.р.

Врз основа на член 21 од Стаутот на
општина Радовиш, Советот на општина Радовиш
на седница одржана на 04.07.2013 година, донесе
ПРАВИЛН И К
за дополнување на Правилникот за користење
на тениските игралишта број 07-1183/1 од
18.06.2013 година
член 1
Се дополнува член 3 со нов став 4 кој гласи:
Доколку предвидените термини од 08,оо
до 17,оо часот не се користат по предвидените
приоритети во став 3 на овој член, истите можат
да ги користат граѓаните на општината
рекреативно според условите пропишани во член
4 и 5 од овој Правилник.
член 2
Одлуката влегува во сила наредниот ден
од денот на објавувањето во ,,Службен гласник на
општина Радовиш,,.
Бр. 07-1332/1
04 Јули 2013 г.
Радовиш

Совет на општина Радовиш
Претседател
Николчо Миовски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од
законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ
бр. 5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на
општина Радовиш, Градоначалникот на општина
Радовиш донесува
РЕШЕНИЕ
За прогласување и објавување
на Одлуката за давање согласност на Решението
за одобрување на ЛУПД за изградба на
хидроелектрана со реф.бр.304 со пропратни
објекти на Ораовичка река
МВ Мезерлк, КО Калаузлија општина Радовиш
Ја прогласувам и објавувам Одлуката за
давање согласност на Решението за одобрување
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на ЛУПД за изградба на хидроелектрана со
реф.бр.304 со пропратни објекти на Ораовичка
река МВ Мезерлк, КО Калаузлија општина
Радовиш, бр. 07-1333/1, што советот на општина
Радовиш ја донесе на седница одржана на
04.07.2013 год.
Бр. 08-1333/2
08 Јули 2013 г.
Радовиш

Градоначалник на
Општина Радовиш
Сашко Николов с.р.

Согласно член 21 од
Статутот на
Општина Радовиш, Советот на општина Радовиш
на седница одржана на 04.07. 2013 година,
донесе:
ОДЛУКА
За давање на Согласност на Решението за
одобрување на ЛУПД за изградба на мала
хидроелектрана со реф.бр.304 со пропратни
објекти на Ораовичка река, М.В.Мезерлк,
КО Калузлија, Општина Радовиш
член 1
Се дава Согласност на Решение бр.08988/10 од 01.07.2013 год. со кое се Одобрува
Локална урбанистичка планска документација за
изградба на мала хидроелектрана со реф.бр.304
со пропратни објекти на Ораовичка река, кај М.В.
Мезерлк, КО Калузлија, општина Радовиш.
член 2
Одобрената
Локална
урбанистичка
планска документација е со Тхе.бр.140/12 од
Август 2012 година изработена од дооел ,,Билд,,
Скопје за потребите на правното лице ЕКМ дооел
Мали хидроелектрани Скопје.
член 3
Постапката
за
отпочнување
на
изготвување на ЛУПД е врз основа на поднесено
барање бр.26-935/1 од 02.06.2012 год. од страна
на
правното
лице
ЕКМ
дооел
Мали
хидроелектрани Скопје и издадена Одлука за
согласност за отпочнување на постапка за
изработка на ЛУПД, од страна на Советот на
општина Радовиш бр.07-1181/1 од 15.06.2012
година.
член 4
Одлуката влегува во сила наредниот ден
од објавувањето воСлужбен гласник на општина
Радовиш.
Бр. 07-1333/1
Совет на општина Радовиш
04 Јули 2013 г.
Претседател
Радовиш
Николчо Миовски с.р.

08.07.2013 god.

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од
законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ
бр. 5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на
општина Радовиш, Градоначалникот на општина
Радовиш донесува
РЕШЕНИЕ
За прогласување и објавување
на Одлуката за утврдување на приоритет на
проект
Ја прогласувам и објавувам Одлуката за
давање согласност на Одлуката за утврдување на
приоритет, бр. 07-1334/1, што советот на општина
Радовиш ја донесе на седница одржана на
04.07.2013 год.
Бр. 08-1334/2
08 Јули 2013 г.
Радовиш

Градоначалник на
Општина Радовиш
Сашко Николов с.р.

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од
Законот за локална самоуправа („Службен весник
на РМ“ бр.5/02) и член 1, став 1, точка 43 од
Статутот на Општина Радовиш („Службен
гласник на Општина Радовиш“ бр.5/02), Советот
на Општина Радовиш ја донесе следнава:
ОДЛУКА
За утврдување на приоритет на проект
член 1
Со оваа одлука се утврдува приоритет на
проектот:
Изработка на детални урбанистички планови за
ридско-планински села во општина Радовиш за
населените места: Аликоч; Коџалија; Сулдурци;
Калаузлија;
Калугерица;
Злеово;
Бучим;
Тополница; Парналија; Смиљанци,, .
член 2
Оваа одлука влегува во сила веднаш по
објавувањето во „Службен гласник на Општина
Радовиш “.
Бр. 07-1334/1
04 Јули 2013 г.
Радовиш

Совет на општина Радовиш
Претседател
Николчо Миовски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од
законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ
бр. 5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на
општина Радовиш, Градоначалникот на општина
Радовиш донесува
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РЕШЕНИЕ
За прогласување и објавување
на Одлуката за давање Согласност за намена на
инвестиција
Ја прогласувам и објавувам Одлуката за
давање согласност на Одлуката за за намена на
инвестиција, бр. 07-1335/1, што советот на
општина Радовиш ја донесе на седница одржана
на 04.07.2013 год.
Бр. 08-1335/2
08 Јули 2013 г.
Радовиш

Градоначалник на
Општина Радовиш
Сашко Николов с.р.

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од
Законот за локална самоуправа („Службен весник
на РМ бр.5/02) и член 1, став 1, точка 43 од
Статутот на Општина Радовиш (Службен гласник
на Општина Радовиш бр.5/02), Советот на
Општина Радовиш ја донесе следнава
ОДЛУКА
За давање согласност за намената на
инвестицијата
член 1
Со оваа одлука Советот на Општина
Радовиш дава согласност за намена на
инвестицијата со цел реализација на проектот:
Изработка на детални урбанистички планови за
ридско-планински села во општина Радовиш за
населените места: Аликоч; Коџалија; Сулдурци;
Калаузлија; Калугерица; Злеово; Бучим;
Тополница; Парналија; Смиљанци,, .
член 2
Оваа одлука влегува во сила веднаш по
објавувањето во ,,Службен гласник на Општина
Радовиш,,.
Бр. 07-1335/1
04 Јули 2013 г.
Радовиш

Совет на општина Радовиш
Претседател
Николчо Миовски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од
законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ
бр. 5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на
општина Радовиш, Градоначалникот на општина
Радовиш донесува
РЕШЕНИЕ
За прогласување и објавување
на Одлуката за утврдување на приоритет на
проект

08.07.2013 god.

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за
давање согласност на Одлуката за утврдување на
приоритет, бр. 07-1336/1, што советот на општина
Радовиш ја донесе на седница одржана на
04.07.2013 год.
Бр. 08-1336/2
08 Јули 2013 г.
Радовиш

Градоначалник на
Општина Радовиш
Сашко Николов с.р.

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од
Законот за локална самоуправа („Службен весник
на РМ“ бр.5/02) и член 1, став 1, точка 43 од
Статутот на Општина Радовиш („Службен
гласник на Општина Радовиш“ бр.5/02), Советот
на Општина Радовиш ја донесе следнава:
ОДЛУКА
За утврдување на приоритет на проект
член 1
Со оваа одлука се утврдува приоритет на
проектот:
„Поврзување на населеното место село
Калаузлија со локалитет излетничко место ,,По
река,,-Радовиш,,
член 2
Оваа одлука влегува во сила веднаш по
објавувањето во „Службен гласник на Општина
Радовиш “.
Бр. 07-1336/1
04 Јули 2013 г.
Радовиш

Совет на општина Радовиш
Претседател
Николчо Миовски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од
законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ
бр. 5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на
општина Радовиш, Градоначалникот на општина
Радовиш донесува
РЕШЕНИЕ
За прогласување и објавување
на Одлуката за давање Согласност за намена на
инвестиција
Ја прогласувам и објавувам Одлуката за
давање согласност на Одлуката за за намена на
инвестиција, бр. 07-1337/1, што советот на
општина Радовиш ја донесе на седница одржана
на 04.07.2013 год.
Бр. 08-1337/2
08 Јули 2013 г.

Градоначалник на
Општина Радовиш
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Сашко Николов с.р.

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од
Законот за локална самоуправа („Службен весник
на РМ“ бр.5/02) и член 1, став 1, точка 43 од
Статутот на Општина Радовиш („Службен
гласник на Општина Радовиш“ бр.5/02), Советот
на Општина Радовиш ја донесе следнава
ОДЛУКА
За давање согласност за намената на
инвестицијата
член 1
Со оваа одлука Советот на Општина
Радовиш дава согласност за намена на
инвестицијата со цел реализација на проектот:
„Поврзување на населеното место село
Калаузлија со локалитет излетничко место ,,По
река,,-Радовиш,,
член 2
Оваа одлука влегува во сила веднаш по
објавувањето во „Службен гласник на Општина
Радовиш “.
Бр. 07-1337/1
04 Јули 2013 г.
Радовиш

Совет на општина Радовиш
Претседател
Николчо Миовски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од
законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ
бр. 5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на
општина Радовиш, Градоначалникот на општина
Радовиш донесува
РЕШЕНИЕ
За прогласување и објавување
на Одлуката за одобрување финансиски средства
на манастирот ,,Св.Пантелејмон,, с.Брест
Ја прогласувам и објавувам Одлуката за
одобрување финансиски средства на манастирот
,,Св.Пантелејмон,, с.Брест, бр. 07-1338/1, што
советот на општина Радовиш ја донесе на седница
одржана на 04.07.2013 год.
Бр. 08-1338/2
Градоначалник на
08 Јули 2013 г.
Општина Радовиш
Радовиш
Сашко Николов с.р.
Врз основа на член 21 став 1 точка 43 од
Статутот на општина Радовиш, Советот на
општина Радовиш на седница одржана на
04.07.2013 год., донесе

08.07.2013 god.

ОДЛУКА
за одобрување финансиски средства
на манастирот ,,Св.Пантелејмон,, с.Брест
член 1
Се одобруваат финансиски средства на на
манастирот ,,Св.Пантелејмон,, с.Брест во висина
од 50.000 денари (со зборови пеесет илјади
денари), за завршни работи на кујната на
манастирот.
член 2
Средствата ќе се префрлат на сметка.
Составен дел на Одлуката е барањето со
податоците за корисникот.
За одобрените и потрошените средства од
буџетот на општината треба да се поднесе писмен
извештај до Советот на општината за оправданост
на потрошените средства.
член 3
Одлуката влегува во сила наредниот ден
од објавувањето во ,,Службен
гласник на
општина Радовиш,,.
Бр. 07-1338/1
04 Јули 2013 г.
Радовиш

Совет на општина Радовиш
Претседател
Николчо Миовски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од
законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ
бр. 5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на
општина Радовиш, Градоначалникот на општина
Радовиш донесува
РЕШЕНИЕ
За прогласување и објавување
на Одлуката за одобрување финансиски средства
на Тодор Ристов од Радовиш
Ја прогласувам и објавувам Одлуката за
одобрување финансиски средства на Тодор
Ристов од Радовиш, бр. 07-1339/1, што советот на
општина Радовиш ја донесе на седница одржана
на 04.07.2013 год.
Бр. 08-1339/2
08 Јули 2013 г.
Радовиш

Градоначалник на
Општина Радовиш
Сашко Николов с.р.

Врз основа на член 21 став 1 точка 43 од
Статутот на општина Радовиш, Советот на
општина Радовиш
на седница одржана на
04.07.2013 год., донесе
ОДЛУКА
за одобрување финансиски средства
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на Тодор Ристов од с.Покарајчево Радовиш
член 1
Се одобруваат финансиски средства на
Тодор Ристов од с.Покрајчево Радовиш во висина
од 15.000 денари (со зборови петнасет илјади
денари), поради опожарена куќа.
член 2
Средствата ќе се префрлат на сметка.
Составен дел на Одлуката е барањето со
податоците за корисникот.
За одобрените и потрошените средства од
буџетот на општината треба да се поднесе писмен
извештај до Советот на општината за оправданост
на потрошените средства.
член 3
Одлуката влегува во сила наредниот ден
од објавувањето во ,,Службен гласник на
општина Радовиш,,.
Бр. 07-1339/1
04 Јули 2013 г.
Радовиш

Совет на општина Радовиш
Претседател
Николчо Миовски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од
законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ
бр. 5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на
општина Радовиш, Градоначалникот на општина
Радовиш донесува
РЕШЕНИЕ
За прогласување и објавување
на Одлуката за одобрување финансиски средства
на Здружение на граѓани политички прогонувани,
затворани и осудувани за идеите на самобитност
на македонскиот народ и неговата државност
Ја прогласувам и објавувам Одлуката за
одобрување финансиски средства на Здружение
на граѓани политички прогонувани, затворани и
осудувани за идеате на самобитност на
македонскиот народ и неговата државност, бр. 071340/1, што советот на општина Радовиш ја
донесе на седница одржана на 04.07.2013 год.
Бр. 08-1340/2
08 Јули 2013 г.
Радовиш

Градоначалник на
Општина Радовиш
Сашко Николов с.р.

Врз основа на член 21 став 1 точка 43 од
Статутот на општина Радовиш, Советот на
општина Радовиш на седница одржана на
04.07.2013 год., донесе

08.07.2013 god.

ОДЛУКА
за одобрување финансиски средства
на Здружение на граѓани политички прогонувани,
затворани и осудувани за идеате на самобитност
на македонскиот народ и неговата државност
член 1
Се одобруваат финансиски средства на
Здружение на граѓани политички прогонувани,
затворани и осудувани за идеате на самобитност
на македонскиот народ и неговата државност во
висина од 35.000 ден. (со зборови: триесет и пет
илјади денари) за издавање на Зборник - Втор
том.
член 2
Средствата ќе се префрлат на сметка.
Составен дел на Одлуката е барањето со
податоците за корисникот.
За одобрените и потрошените средства од
буџетот на општината треба да
се поднесе писмен извештај до Советот на
општината за оправданост на потрошените
средства.
член 3
Одлуката влегува во сила наредниот ден
од објавувањето во Службен гласник на општина
Радовиш.
Бр. 07-1340/1
04 Јули 2013 г.
Радовиш

Совет на општина Радовиш
Претседател
Николчо Миовски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од
законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ
бр. 5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на
општина Радовиш, Градоначалникот на општина
Радовиш донесува
РЕШЕНИЕ
За прогласување и објавување
на Одлуката за одобрување финансиски средства
на манастирот ,,Света Троица,, на планината
Плачковица во општина Радовиш
Ја прогласувам и објавувам Одлуката за
одобрување финансиски средства на манастирот
,,Света Троица,, на планината Плачковица во
општина Радовиш, бр. 07-1341/1, што советот на
општина Радовиш ја донесе на седница одржана
на 04.07.2013 год.
Бр. 08-1341/2
08 Јули 2013 г.
Радовиш

Градоначалник на
Општина Радовиш
Сашко Николов с.р.
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08.07.2013 god.

Врз основа на член 21 став 1 точка 43 од
Статутот на општина Радовиш, Советот на
општина Радовиш на седница одржана на
04.07.2013 год., донесе

Врз основа на член 21 став 1 точка 43 од
Статутот на општина Радовиш, Советот на
општина Радовиш на седница одржана на
04.07.2013 год., донесе

ОДЛУКА
за одобрување финансиски средства
на манастирот ,,Света Троица,, на планината
Плачковица во општина Радовиш

ОДЛУКА
за одобрување финансиски средства
на ФА ,,Славеј,, с.Јаргулица општина Радовиш

член 1
Се одобруваат финансиски средства на
манасторот ,,Света Троица,, на планината
Плачковица во општина Радовиш во висина од
20.000 ден. (со зборови: дваесет илјади денари) за
доизградба на манастирот.
член 2
Средствата ќе се префрлат на сметка.
Составен дел на Одлуката е барањето со
податоците за корисникот.
За одобрените и потрошените средства од
буџетот на општината треба да се поднесе писмен
извештај до Советот на општината за оправданост
на потрошените средства.
член 3
Одлуката влегува во сила наредниот ден
од објавувањето во ,,Службен гласник на
општина Радовиш,,.
Бр. 07-1341/1
04 Јули 2013 г.
Радовиш

Совет на општина Радовиш
Претседател
Николчо Миовски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од
законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ
бр. 5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на
општина Радовиш, Градоначалникот на општина
Радовиш донесува
РЕШЕНИЕ
За прогласување и објавување
на Одлуката за одобрување финансиски средства
на ФА ,,Славеј,, с.Јаргулица општина Радовиш
Ја прогласувам и објавувам Одлуката за
одобрување финансиски средства на ФА ,,Славеј,,
с.Јаргулица општина Радовиш, бр. 07-1342/1, што
советот на општина Радовиш ја донесе на седница
одржана на 04.07.2013 год.
Бр. 08-1342/2
08 Јули 2013 г.
Радовиш

Градоначалник на
Општина Радовиш
Сашко Николов с.р.

член 1
Се одобруваат финансиски средства на
ФА ,,Славеј,, с.Јаргулица општина Радовиш во
висина од 15.000 ден. (со зборови: петнаесет
илјади денари) за
учество на фестивал во
Р.Хрватска.
член 2
Средствата ќе се префрлат на сметка.
Составен дел на Одлуката е барањето со
податоците за корисникот.
За одобрените и потрошените средства од
буџетот на општината треба да се поднесе писмен
извештај до Советот на општината за оправданост
на потрошените средства.
член 3
Одлуката влегува во сила наредниот ден
од објавувањето во ,,Службен гласник на
општина Радовиш,,.
Бр. 07-1342/1
04 Јули 2013 г.
Радовиш

Совет на општина Радовиш
Претседател
Николчо Миовски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од
законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ
бр. 5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на
општина Радовиш, Градоначалникот на општина
Радовиш донесува
РЕШЕНИЕ
За прогласување и објавување
на Одлуката за одобрување финансиски средства
на Светлана Ситковска општина Радовиш
Ја прогласувам и објавувам Одлуката за
одобрување финансиски средства на Светлана
Ситковска општина Радовиш, бр. 07-1343/1, што
советот на општина Радовиш ја донесе на седница
одржана на 04.07.2013 год.
Бр. 08-1343/2
08 Јули 2013 г.
Радовиш

Градоначалник на
Општина Радовиш
Сашко Николов с.р.

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

Br. 12/2013 Str. 52

Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{

општина Радовиш на седница
04.07.2013 год., донесе

одржана на

ОДЛУКА
за одобрување финансиски средства
на Светлана Ситковска од Радовиш
член 1
Се одобруваат финансиски средства на
Светлана Ситковска од Радовиш во висина од
50.000 ден. (со зборови: пеесет илјади денари) за
погребни трошоци.
член 2
Средствата ќе се префрлат на сметка.
Составен дел на Одлуката е барањето со
податоците за корисникот.
член 3
Одлуката влегува во сила наредниот ден
од објавувањето во Службен гласник на општина
Радовиш.
Бр. 07-1343/1
04 Јули 2013 г.
Радовиш

Совет на општина Радовиш
Претседател
Николчо Миовски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од
законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ
бр. 5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на
општина Радовиш, Градоначалникот на општина
Радовиш донесува
РЕШЕНИЕ
За прогласување и објавување
на Одлуката за одобрување финансиски средства
на СБМ за општините Радовиш и Конче
Ја прогласувам и објавувам Одлуката за
одобрување финансиски средства на СБМ за
општините Радовиш и Конче, бр. 07-1344/1, што
советот на општина Радовиш ја донесе на седница
одржана на 04.07.2013 год.
Бр. 08-1344/2
08 Јули 2013 г.
Радовиш

Градоначалник на
Општина Радовиш
Сашко Николов с.р.

Врз основа на член 21 став 1 точка 43 од
Статутот на општина Радовиш, Советот на
општина Радовиш на седница одржана на
04.07.2013 год., донесе
ОДЛУКА
за одобрување финансиски средства
на СБМ за општините Радовиш и Конче

08.07.2013 god.

член 1
Се одобруваат финансиски средства на
СБМ за општините Радовиш и Конче во висина
од 20.000 ден. (со зборови: дваесет илјади денари)
за програмски активности.
член 2
Средствата ќе се префрлат на сметка.
Составен дел на Одлуката е барањето со
податоците за корисникот.
За одобрените и потрошените средства од
буџетот на општината треба да се поднесе писмен
извештај до Советот на општината за оправданост
на потрошените средства.
член 3
Одлуката влегува во сила наредниот ден
од објавувањето во Службен гласник на општина
Радовиш.
Бр. 07-1344/1
04 Јули 2013 г.
Радовиш

Совет на општина Радовиш
Претседател
Николчо Миовски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од
законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ
бр. 5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на
општина Радовиш, Градоначалникот на општина
Радовиш донесува
РЕШЕНИЕ
За прогласување и објавување
на Одлуката за одобрување финансиски средства
на Стојче Коцев општина Радовиш
Ја прогласувам и објавувам Одлуката за
одобрување финансиски средства на Стојче
Коцев, општина Радовиш, бр. 07-1345/1, што
советот на општина Радовиш ја донесе на седница
одржана на 04.07.2013 год.
Бр. 08-1345/2
08 Јули 2013 г.
Радовиш

Градоначалник на
Општина Радовиш
Сашко Николов с.р.

Врз основа на член 21 став 1 точка 43 од
Статутот на општина Радовиш, Советот на
општина Радовиш на седница одржана на
04.07.2013 год., донесе
ОДЛУКА
за одобрување финансиски средства
на Стојче Коцев од с.Долни Липовик општина
Конче
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член 1
Се одобруваат финансиски средства на
Стојче Коцев од с.Долни Липовик Општина
Конче во висина од 20.000 ден. (со зборови:
дваесет илјади денари) за здравствени потреби.
член 2
Средствата ќе се префрлат на сметка.
Составен дел на Одлуката е барањето со
податоците за корисникот.
За одобрените и потрошените средства од
буџетот на општината треба да се поднесе писмен
извештај до Советот на општината за оправданост
на потрошените средства.
член 3
Одлуката влегува во сила наредниот ден
од објавувањето во Службен гласник на општина
Радовиш.
Бр. 07-1345/1
04 Јули 2013 г.
Радовиш

Совет на општина Радовиш
Претседател
Николчо Миовски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од
законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ
бр. 5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на
општина Радовиш, Градоначалникот на општина
Радовиш донесува

08.07.2013 god.

член 1
Се одобруваат финансиски средства на на
храмот ,,Свети Илија,, с.Сулдурци општина
Радовиш во висина од 20.000 ден. (со зборови:
дваесет илјади денари) за
доизградба на
манастирот.
член 2
Средствата ќе се префрлат на сметка.
Составен дел на Одлуката е барањето со
податоците за корисникот.
За одобрените и потрошените средства од
буџетот на општината треба да се поднесе писмен
извештај до Советот на општината за оправданост
на потрошените средства.
член 3
Одлуката влегува во сила наредниот ден
од објавувањето во Службен гласник на општина
Радовиш.
Бр. 07-1346/1
04 Јули 2013 г.
Радовиш

Совет на општина Радовиш
Претседател
Николчо Миовски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од
законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ
бр. 5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на
општина Радовиш, Градоначалникот на општина
Радовиш донесува

РЕШЕНИЕ
За прогласување и објавување
на Одлуката за одобрување финансиски средства
на храм ,,Св.Илија,, с. Сулдурци општина
Радовиш

РЕШЕНИЕ
За прогласување и објавување
на Одлуката за одобрување финансиски средства
на ЗГ,,Св.Спасо Радовишки,, општина Радовиш

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за
одобрување финансиски средства на
храм
,,Св.Илија,, с. Сулдурци општина Радовиш, бр.
07-1346/1, што советот на општина Радовиш ја
донесе на седница одржана на 04.07.2013 год.

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за
одобрување финансиски средства на ЗГ,,Св.Спасо
Радовишки,, општина Радовиш, бр. 07-1347/1,
што советот на општина Радовиш ја донесе на
седница одржана на 04.07.2013 год.

Бр. 08-1346/2
08 Јули 2013 г.
Радовиш

Бр. 08-1347/2
08 Јули 2013 г.
Радовиш

Градоначалник на
Општина Радовиш
Сашко Николов с.р.

Градоначалник на
Општина Радовиш
Сашко Николов с.р.

Врз основа на член 21 став 1 точка 43 од
Статутот на општина Радовиш, Советот на
општина Радовиш на седница одржана на
04.07.2013 год., донесе

Врз основа на член 21 став 1 точка 43 од
Статутот на општина Радовиш, Советот на
општина Радовиш на седница одржана на
04.07.2013 год., донесе

ОДЛУКА
за одобрување финансиски средства
на храмот ,,Свети Илија,, с.Сулдурци
општина Радовиш

ОДЛУКА
за одобрување финансиски средства
на манастирот ЗГ ,,Свети Спасо Радовишки,, во
Радовиш
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член 1
Се одобруваат финансиски средства на ЗГ
,,Свети Спасо Радовишки,, Радовиш во висина од
1.000.000 ден. (со зборови: еден милион денари)
за организирање на Програма за одбележување на
празникот.
член 2
Средствата ќе се префрлат на сметка.
Составен дел на Одлуката е барањето со
податоците за корисникот.
За одобрените и потрошените средства од
буџетот на општината треба да се поднесе писмен
извештај до Советот на општината за оправданост
на потрошените средства.
член 3
Одлуката влегува во сила наредниот ден
од објавувањето во ,,Службен гласник на
општина Радовиш,,.
Бр. 07-1347/1
04 Јули 2013 г.
Радовиш

Совет на општина Радовиш
Претседател
Николчо Миовски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од
законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ
бр. 5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на
општина Радовиш, Градоначалникот на општина
Радовиш донесува
РЕШЕНИЕ
За прогласување и објавување
на Одлуката за одобрување финансиски средства
на Александар Тарабунов
Ја прогласувам и објавувам Одлуката за
одобрување финансиски средства на Александар
Тарабунов, бр. 07-1348/1, што советот на општина
Радовиш ја донесе на седница одржана на
04.07.2013 год.
Бр. 08-1348/2
08 Јули 2013 г.
Радовиш

Градоначалник на
Општина Радовиш
Сашко Николов с.р.

Врз основа на член 21 став 1 точка 43 од
Статутот на општина Радовиш, Советот на
општина Радовиш на седница одржана на
04.07.2013 год., донесе
ОДЛУКА
за одобрување финансиски средства
на Александар Тарабунов
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член 1
Се одобруваат финансиски средства на
Алаксандар Тарабунов во висина од 20.000 ден.
(со зборови: дваесет илјади денари), за издавање
тонски и видео запис на нова песна.
член 2
Средствата ќе се префрлат на сметка.
Составен дел на Одлуката е барањето со
податоците за корисникот.
За одобрените и потрошените средства од
буџетот на општината треба да се поднесе писмен
извештај до Советот на општината за оправданост
на потрошените средства.
член 3
Одлуката влегува во сила наредниот ден
од објавувањето во ,,Службен гласник на
општина Радовиш,,.
Бр. 07-1348/1
04 Јули 2013 г.
Радовиш

Совет на општина Радовиш
Претседател
Николчо Миовски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од
законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ
бр. 5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на
општина Радовиш, Градоначалникот на општина
Радовиш донесува
РЕШЕНИЕ
За прогласување и објавување
на Одлуката за одобрување финансиски средства
на РК ,,Радовиш,, Радовиш
Ја прогласувам и објавувам Одлуката за
одобрување финансиски средства на РК
,,Радовиш,, Радовиш, бр. 07-1349/1, што советот
на општина Радовиш ја донесе на седница
одржана на 04.07.2013 год.
Бр. 08-1349/2
08 Јули 2013 г.
Радовиш

Градоначалник на
Општина Радовиш
Сашко Николов с.р.

Врз основа на член 21 став 1 точка 43 од
Статутот на општина Радовиш, Советот на
општина Радовиш на седница одржана на
04.07.2013 год., донесе
ОДЛУКА
за одобрување финансиски средства
на РК ,,Радовиш,, Радовиш
член 1
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Се одобруваат финансиски средства на на
РК ,,Радовиш,, Радовиш во висина од 1.500.000
ден. (со зборови: еден милион и петсто илјади
денари), за претстојната ракометна полусезона
2013/2014, во македонската Супер лига.
член 2
Средствата ќе се префрлат на сметка.
Составен дел на Одлуката е барањето со
податоците за корисникот.
За одобрените и потрошените средства од
буџетот на општината треба да се поднесе писмен
извештај до Советот на општината за оправданост
на потрошените средства.
член 3
Одлуката влегува во сила наредниот ден
од објавувањето во Службен гласник на општина
Радовиш.
Бр. 07-1349/1
04 Јули 2013 г.
Радовиш

Совет на општина Радовиш
Претседател
Николчо Миовски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од
законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ
бр. 5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на
општина Радовиш, Градоначалникот на општина
Радовиш донесува
РЕШЕНИЕ
За прогласување и објавување
на Одлуката за одобрување финансиски средства
на црква ,,Св. Димитрија,, с.Смиљанци Радовиш
Ја прогласувам и објавувам Одлуката за
одобрување финансиски средства на црква ,,Св.
Димитрија,, с.Смиљанци Радовиш, бр. 07-1350/1,
што советот на општина Радовиш ја донесе на
седница одржана на 04.07.2013 год.
Бр. 08-1350/2
Градоначалник на
08 Јули 2013 г.
Општина Радовиш
Радовиш
Сашко Николов с.р.
Врз основа на член 21 став 1 точка 43 од
Статутот на општина Радовиш, Советот на
општина Радовиш на седница одржана на
04.07.2013 год., донесе
ОДЛУКА
за одобрување финансиски средства
на црква ,,Св. Димитрија,, с.Смиљанци Радовиш
член 1
Се одобруваат финансиски средства на
црква ,,Св. Димитрија,, с.Смиљанци Радовиш, во
висина од 20.000 ден. (со зборови: дваесет илјади
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денари), за прослава на празникот ,,2-ри Август,,Илинден.
член 2
Средствата ќе се префрлат на сметка.
Составен дел на Одлуката е барањето со
податоците за корисникот.
За одобрените и потрошените средства од
буџетот на општината треба да се поднесе писмен
извештај до Советот на општината за оправданост
на потрошените средства.
член 3
Одлуката влегува во сила наредниот ден
од објавувањето во Службен гласник на општина
Радовиш.
Бр. 07-1350/1
04 Јули 2013 г.
Радовиш

Совет на општина Радовиш
Претседател
Николчо Миовски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од
законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ
бр. 5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на
општина Радовиш, Градоначалникот на општина
Радовиш донесува
РЕШЕНИЕ
За прогласување и објавување
на Одлуката за утврдување на Нацрт-Планот за
измена и дополнување ДУП за град Радовиш
за дел од УБ-2-УМ А,Б,В
Ја прогласувам и објавувам Одлуката за
утврдување на Нацрт-Планот за измена и
дополнување ДУП за град Радовиш за дел од УБ
2-УМ А, Б, В, бр. 07-1351/1, што советот на
општина Радовиш ја донесе на седница одржана
на 04.07.2013 год.
Бр. 08-1351/2
08 Јули 2013 г.
Радовиш

Градоначалник на
Општина Радовиш
Сашко Николов с.р.

Врз основа на член 24 точка 2 од Законот за
просторно и урбанистичко планирање пречистен
текст (сл.весникна РМ бр.70/2013 и 55/2013),
чл.22, ст.1 од Законот за локална самоуправа
(Сл.весникна РМ бр.5/2002) и чл.15, ст.1, т.1 И
чл.21, ст.1 т.7, од Статутот на општина Радовиш
(Сл.гласник бр.5/2002) Градоначалникот на
општина Радовиш на седница одржана на
ден04.07.2013г., донесе:
ОДЛУКА
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ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЦРТ ПЛАНОТ НА
ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДУП ЗА
ГРАД РАДОВИШ ЗА ДЕЛ ОД УБ 2 - УМ А,Б,В,

Бр. 07-1351/1
04 Јули 2013 г.
Радовиш

чл.1
Со оваа Одлука Советот на општина
Радовиш го Утврдува Нацрт планот за измените и
дополнувањата на Деталниот урбанистичко план
за град Радовиш за дел од УБ 2 - УМ А,Б,В, со
површина на опфат од 11,20 ха. и е дефиниран по
следните граници на плански опфат:
На север границата почнува од пресекот
на улица бр.16 и улица бр.1, односно од
КП.бр.4566 и се движи на југоисток па на југ по
осовината на ул.1 се до КП.бр.4688/17. Од тука
границата продолжува на југозапад по границата
на заштитниот појас се до КП. бр.4688/16, од каде
продолжува на север се до пресекот со канал за
наводнување односно КП.бр.4662/1. потоа
границата се движин а север по осовината на
каналот се до пресекот со улица бр.15, од каде
продолжува на северозапад по осовината на
улица бр.15 до пресекот со улица бр.16, односно
КП.бр.4557. Од тука границата продолжува кон
североисток по осовината на улица бр.16 се до
пресек со улица бр.1.
чл.2
Нацрт планот на овој ДУП во основа е
изработен согласно Законот за просторно и
урбанистичко планирање, прочистен текст
(Сл.весник на РМ бр.60/2011 и 144/2012).
чл.3
Констатирано е да на овој Нацрт план има
извршено Стручна ревизија од овластено правно
лице ,,ТАЈФА-ПЛАН,, доо
Скопје, со
Тхе.бр.054/06/13 од јуни 2013 година.
чл.4
Има Одговор на стручната ревизија од
изготвувачот ,,ИН-ПУМА,, доо Скопје, во кој се
вградени забелешките и сугестиите од стручната
ревизија на ревидентот.
чл.5
Од страна на Стручната комисија при
Општина Радовиш има изготвено Стручно
мислење заверено под бр.26-1254/2/7 од
03.07.2013г.
чл.6
Советот на општина Радовиш целосно е
запознаен со постапката и претрпените измени и
допуни на овој Нацрт план.
чл.7
Одлуката влегува во сила со денот на
донесувањето а ке се објави во Службен гласник
на општина Радовиш.

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од
законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ
бр. 5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на
општина Радовиш, Градоначалникот на општина
Радовиш донесува

Совет на општина Радовиш
Претседател
Николчо Миовски с.р.

РЕШЕНИЕ
За прогласување и објавување на Заклучокот за
прифаќање на Извештаите на работните тела на
Советот во општина Радовиш
Го прогласувам и објавувам Заклучокот за
прифаќање на Извештаите на работните тела на
советот на општина Радовиш бр. 07-1352/1, што
советот на општина Радовиш го донесе на
седница одржана на ден 04.07.2013 год.
Бр. 08-1352/2
08 Јули 2013 г.
Радовиш

Градоначалник на
Општина Радовиш
Сашко Николов с.р.

Врз основа на чл. 21 ст. 1 т. 43 од
Статутот на општина Радовиш (Службен гласник
на општина Радовиш бр. 5/02), Советот на
општина Радовиш на седница одржана на
04.07.2013 г., донесе
ЗАКЛУЧОК
За прифаќање на Извештаите на Работните тела
на на Советот на општина Радовиш
I.Се прифаќаат Извештаите на работните
тела приложени на седница на Советот на
општина Радовиш одржана на ден на 04.07.2013
год. и тоа:
-Комисија за образование, спорт и култура
4-та седница одржана на ден 03.07.2013 г.;
-Комисија за финансирање, буџет и
локален економски развој 5-та седница одржана
на 02.07.2013 година;
-Комисија за урбанизам, комунални
дејности и заштита на животната средина 4-та
седница одржана на ден 02.07.2013 г., 2-ра
седница;
-Комисија за мандатни прашања, избори и
именувања, седница одржана на ден 03.07.2013
година., 5-та седница;
-Комисија за јавна безбедност, безбедност
во сообраќајот и противпожарна заштита,
седница одржана на ден 04.07.2013 година, 2-ра
седница;
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-Комисија за еднакви можности, седница
одржана на ден 04.07.2013 година 2-ра седница;
-Комисија за статут и прописи, седница
одржана на ден 03.07.2013 година., 2-ра-ва
седница;
II.Овој Заклучок влегува во сила со денот
на објавувањето во ,,Службен гласник на
општина Радовиш,,.
Бр. 07-1352/1
04 Јули 2013 г.
Радовиш

Совет на општина Радовиш
Претседател
Николчо Миовски с.р.

DRUGI AKTI
ДОГОВОР ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА УТВРДЕНО

НИВО НА УСЛУГИ
Склучен помегу: Општина Радовиш
и
ЈП Плаваја-Радовиш
Страни на овој Договор се:
1.
Општина Радовиши, (во натамошниот
текст:
Општината),
претставувана
од
Градоначалникот на Општина Радовиш; г-дин
Сашко Николов, согласно член 50, став 1, т. 2 и 4
од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ„ бр. 5/02), член 43, став 1 и т. 12 од
Статутот на Општината Радовиш(„Службен
гласник на Општина Радовиш „, бр. 5/2002), како
и согласно член 2 од Одлуката за условите и
начинот за обезбедување на вода за пиење и
одведување на урбани отпадни води помеѓу
општина Радовиш и ЈП ,,Плаваја,,-Радовиш бр.07185/1 од 25.01.2013 г. („Службен гласник на
Општина Радовиш „, бр. 1 )
2.
ЈП Плаваја од Радовиш, (во натамошниот
текст: Јавно претпријатие), претставувано од
страна на Директорот на Јавно претпријатие, гдин Гоце Дединец.
1
Дефиниции
I.
Индикатори за мерење на работењето –
клучните индикатори за мерење на работењето се
дефинираат како сет од вредности кои се
користат за да се измери успшноста на
работењето. Во системот за пресметка на
индикаторите се внесуваат сурови податоци од
кои потоа се користат како такви или пак служат
за пресметување на одредени показатели.
Индикаторите помагаат на ЈП да ги дефинираат и
да го следат прогресот кон остварување на
целите.
II.
Цели – вредносни показатели или пак
квалитативни показатели кои се зададени за
постигнување на одредено ниво на работење.
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III.
Среднорочен развоен план – целта е
воведување
на
среднорочна
рамка
во
планирањето на капиатлните инвестиции, мерење
на резултатите од имплементирање на одредени
активности и програми, порационално трошење
на оперативните и инвестициските буџети и
подобрување на квалитетот на услугите кои ги
дава ЈП.
IV.
План за капитални инвестиции –
претставува рамка на потребите од капитални
инвестиции кои се идентифицирани во еден
попоширок сеопфатен план. Овие капитлани
потреби се дел од алатките кои се неопходни за да
се имплементираат целите на среднорочниот
развоен план.
V.
План за движење на тарифите –
долгорочен план кој го претставува предложеното
или очекуваното движење на тарифите базирано
на долгорочното планирањена очекуваните
приходи и очекуваните инвестиции во следниот
период од 5 години.
ви.
Субвенционирани корисници на услуга –
претставуваат социјални случаи или ранливи
групи на граѓани, кои од објективни причини не
располагаат со доволно парични средства за
подмирување на сметките кон ЈП.
вии. Буџет за одржување и поправки – дел од
годишниот буџет на ЈП, кој ги планира средствата
наменети за одржување и поправки за следната
година.
2
Општи одредби
2.1
Предмет на овој Договор е дефинирање на
правата и одговорностите помеѓу Општината и
Јавното претпријатие, во однос на испораката на
услугите како што е дефинирано во точките 2.2 и
2.3, а во согласност со важечките Закони кои се
применуваат на опсегот на работењето на Јавното
претпријатие и Одлуката за основање на Јавното
претпријатие, бр. 07-240/1 од 01.02.2008 г.
(„Службен гласник на Општина Радовиш „, бр.
2/2008), Статутот на Јавното претпријатие,
Одлуките за комунален ред бр. 07-195/1 од
25.01.2013 г. („Службен гласник на Општина
Радовиш „, бр. 1/2013).
2.2
Целта на овој Договор е подетално
елаборирање на односите помеѓу Општината и
Јавното претпријатие за испорака на услуги од
страна Јавното претпријатие утврдени во точката
2.3 од Договорот,
доделени од страна на
Општината
на
Јавното
претпријатие
и
исполнување на обврските од страна на
Општината со цел за мониторирање, одржување и
подобрување на работењето
на Јавното
претпријатие.
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2.3
Видовите на услуга кои што Јавно
претпријатие ќе ги обезбеди до корисниците се
следните: снабдување со вода за пиење,
прекинување на снабдување со вода за пиење,
одведување на урбани отпадни води во
рецепиентот
преку
водоснабдителниот
и
канализациониот
систем,
изградбата,
одржувањето, заштитата и приклучувањето на
водоснабдителни и канализациони системи
(согласно член 1 од Законот за снабдување со
вода за пиење и одведување на отпадни урбани
води), уредување и одржување на паркови, зелени
и рекреатитивни површини, издавање на сопствен
недвижен имот, отстранување на отпадоци и
ѓубре, санитарни и други активности, собирање и
обработка на останат отпад, собирање и третман
на опасен отпад, собирање и третман на
останатиот отпад, санирање, поправање и слични
активности, погребни и придружни активности,
други услужни активности неспомнати на друго
место, одржување и користење на пазари на
големо и мало.
2.4
Јавно
претпријатие
ќе
ги
обезбеди/испорача услугите наведени во точка 2.3
од Договорот на територијата на Општина
Радовиш, како што е претставено на мапата на
територјаниот опфат на услугите (Анекс 1).
Секоја промена на територијата на која се
обезбедуваат услугите ќе биде уредена со одлука
за измена и дополнување на претходно
донесената Одлука,
донесена од страна на
Советот на Општината и понатаму регулирана со
Анекс на овој Договор.
3
Права и обврски на Општината
3.1
Општината, во соработка со Јавното
претпријатие, ќе ги утврдува индикаторите за
извршената работа преку кои ќе ја следи работата
на Јавното претпријатие и ќе воспостави реално
остварливи цели кои што Јавното претпријатие ќе
биде обврзано да ги реализира. Листата со
определените индикатори, вклучително и нивните
вредности и цели, ќе биде дел од прилозите на
среднорочниот развоен план на Јавното
претпријатие.
3.2
Општината ќе го следи работењето на
Јавното претпријатие преку споредување на
планираните со остварени резултати и преку
следењето на индикаторите споменати во точката
3.1. Во случај Јавното претпријатие да не го
постигне минимумот од предвидените обврски,
согласно закон и со овој Договор, Општината има
право да преземе мерки.
3.3
Советот на Општината ги разгледува и
усвојува кварталните и годишните извештаи за
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испорачаните услуги од страна на Јавното
претпријатие.
3.4
Пред донесувањето на работниот план на
Јавното претпријатие за секоја наредна година,
Општината ќе го евалуира работењето на Јавното
претпријатие во претходната година. Извештајот
од евалуацијата ќе биде достапен на општинската
веб страна и на веб страната на Јавното
претпријатие.
3.5
Совет на Општината ќе го разгледува и
донесува
среднорочниот
(четиригодишен)
развоен план кој што ќе ги изготви Јавното
претпријатие и ќе го ажурира еднаш годишно.
3.6
Општината во целост ќе го има предвид
планот за капитални инвестиции на Јавното
претпријатие во процесот на подготовка и
донесување на сопствениот план за капитални
инвестиции. Општината ќе ги усогласува и
координира сите договорени инвестиции кои се
однесуваат на испорака на услуги од страна
Јавното претпријатие утврдени во точката 2.3 од
Договорот кои се финансираат од различни
извори (Буџет на Општина, кредити, донации и од
други извори). Општината ќе ги склучува
договотите и ќе гарантира за кредитите и
донациите за финансирање на одобрените
инвестициони проекти.
3.7
Општината за потребите на Јавното
претпријатие ќе ги обезбеди на увид општинските
урбанистички
развојни
планови
и
документацијата за идното проширување на
резиденцијалните и за индустрискита зони, со цел
да се овозможи Јавното претпријатие да ги
вклучи истите во својот среднорочнен развоен
план.
3.8
Советот на Општина ќе го разгледува и
донесува годишниот оперативен план и буџетот
на Јавното претпријатие
3.9
Основните средства кои се користат за
обезбедување на услугите утврдени во точката 2.3
на Договорот се во сопственост на Општината и
ќе му бидат доделени на користење на Јавното
претпријатие за остварување на целта на
работењето, оддржување и испорака на услугите.
3.10
Општината навреме ќе му обезбеди на
Јавно претпријатие било какви потребни нови
основни средства, финансирани од Буџетот на
Општината или од други извори, за времетраење
на испораката на услугите, со посебна одлука на
Советот на Општината.
3.11
Општината ќе ја достави важната
документација поврзана со основните средства
доделени на Јавно претпријатие за остварување
на целта на работењето, оддржувањето и
испораката на услугите, заедно со описот на
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вредноста на средствата (амортизирана и
сегашна).
3.12
Советот на Општината го разгледува и
усвојува планот за усогласување и развој на
тарифите во следните години, предложен од
страна на Јавното претпријатие и изработен
согласно важечките законски и подзаконски акти
кои се однесуваат на испорака на услуги од
страна Јавното претпријатие утврдени во точката
2.3 од Договорот.
3.13
Општината, со посебна одлука на Советот
на Општината, ќе ги уреди принципите и
процедурите на субвенционирање на трошоците
од страна на Општината и тоа за испорачаните
услуги на оние корисниците на услуги кои кои не
можат да си дозволат плаќање на сопствените
сметки.
3.14
Општината ќе обезбеди сите институции
во нејзина надлежност редовно и навремено да ги
подмируваат доспеаните сметки за испорака на
услуги од страна Јавното комунално претпријатие
утврдени во точката 2.3 од Договорот доставени
од страна на Јавното претпријатие.
3.15
Општината, преку нејзиниот комунален
инспектор, ќе ги поддржи активностите на
Јавното претпријатие кои што се поврзани со
откривање на неовластено користење на вода и
останати злоупотреби на водата кои што,
согласно закон,
претставуваат основ за
еднострано раскинување на договорот меѓу
Јавното претпријатие и корисник на услуга.
4
Права и одговорности на Јавното
претпријатие
4.1
Јавното
претпријатие
ќе
подготви
среднорочен 4 (четири) годишен развоен план во
кој што, меѓу другото, ќе биде инкорпорирано
особено следното:
•
Развојна стратегија за испорака на
услугите, развој на инфраструктурата и развој на
организацијата.
•
Соодветен пристап за исполнување на
законските обврски.
•
Индикаторите за извршената работа и
нивните вредност, вклучително и акциониот план
за исполнување на целите.
•
Среднорочен
план
за
капитални
инвестиции во согласност со анализата на
состојбата на средствата и според воспоставените
стратешки цели. Планот за капитални инвестиции
ќе биде основан на споредбата од главните
технички опции и проценката на трошоците и ќе
биде усогласен со планот за капитални
инвестиции на Општината.
•
Четиригодишен буџет за работа.
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•
План за прилагодување на тарифите.
Овој среднорочен план ќе се ревидира секоја
година, а во случај на потреба, истиот ќе се
изменува и дополнува, во исто време кога ќе се
подготвуваат и доставуваат на усвојување до
Општината Предлог годишниот план за работа и
буџетот на Јавното претпријатие.
4.2
Јавното претпријатие ќе доставува за
усвојување до Општината предлог годишен
оперативен план и предлог буџет за секоја
наредна година, согласно член 19, став 2, точките
3 и 4 од Законот за јавните претпријатија.
Годишниот план и буџетот за снабдување со вода
за пиење и за одведување на урбаните отпадни
води ќе биде оддвоен од останатите услуги,
доколку ги има.
4.3
Јавното претпријатие ќе склучи договори
со сите корисници на услугите во кој што ќе се
определат сите права и обврски и на Јавното
претпријатие и на корисниците на неговите
услуги.
4.4
Јавното претпријатие ќе ги применува
одредбите на Одлуката на Општината за
субвенционирање на корисниците на услугите.
4.5
Јавното претпријатие ќе ги користи и
оддржува основните средства кои му се доделени
од страна на Општината, во согласност со
одредбите во важечките правни прописи, на
начин кој што ќе обезбеди оптимална и одржлива
употреба на овие средства, во смисла на нивна
ефикасност и долготрајност, со цел да се
оптимизираат трошоците за работа и одржување,
постојаноста на испораката на услугите и
заштитата на животната средина.
4.6
Јавното претпријатие ќе ја чува и ажурира
евиденцијата на основните средства кои му се
доделени од Општината преку вршење на нивен
редовен попис и
ќе врши годишно
прилагодување вредноста на сите овие средства
заради сметководствени потреби.
4.7
Јавното
претпријатие
ќе
обезбеди
соодветен буџет за одржување и поправка на
основните средства, со цел да се одржува нивното
работење и да се минимизираат загубите на вода.
Ваквиот буџет ќе биде определуван еднаш
годишно како дел од предлог годишниот буџет на
целото Јавното претпријатие и истиот ќе биде
одобруван од Советот на Општината.
4.8
Јавното претпријатие до Општината
доставува квартални и годишни извештаи за
своето работење. Во овие извештаи приходите и
трошоците за снабдување со вода за пиење и
канализациони услуги ќе се прикажат одвоено од
останатите услуги, доколку има.
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4.9
Јавното претпријатие согласно неговите
законски обврски, еднаш годишно ќе ангажира
лиценцирана компанија која ќе врши независна
надворешна ревизија. Извештајот од извршената
ревизија ќе биде достапен на јавноста - објавен на
официјалната
веб
страната
на
Јавното
претпријатие и на веб страната на Општината.
5
Завршни одредби
5.1
Сите измени или дополнувања на овој
Договор ќе се вршат во писмена форма во вид на
Анекси кон основниот Договор, а на секои 4
(четири) години ќе се врши ревидирање на
основниот Договор со што би се инкорприрале
анексите во истиот и овој Договор би се
прилагодувал на евентуалните промени на
законите, подзаконските и општинските прописи.
5.2
Во случај на настанување спор меѓу
договорните страни, надлежен
ќе
биде
Основниот суд Струмица.
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5.3
Во случај на неможност на исполнување
на преземените обврски од Договорот. Јавното
претпријатие ќе преземе мерки за заштита на
корисниците на услугите од евентуалната штета и
привремено ќе обезбеди испорака на услугите на
корисниците, согласно Договорот. Во случај на
настанување на услови за преземање итни мерки,
Јавно претпријатието ќе ја извести Општина во
рок од 24 часа.
5.4
Овој Договор влегува во сила со денот на
потпишувањето а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Радовиш„.
Договорни страни:
Градоначалник на
општина Радовиш
Сашко Николов

ЈП “Плаваја”-Радовиш
Директор
Гоце Дединец
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Одлуката за давање согласност на Решението за
одобрување на ЛУПД за изградба на
хидроелектрана со реф.бр.304 со пропратни
објекти на Ораовичка река МВ Мезерлк, КО
Калаузлија општина Радовиш---------------------- 46
ОДЛУКА За давање на Согласност на Решението
за одобрување на ЛУПД за изградба на мала
хидроелектрана со реф.бр.304 со пропратни
објекти на Ораовичка река, М.В.Мезерлк, КО
Калузлија, Општина Радовиш---------------------- 47
РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на
Одлуката за утврдување на приоритет на
проект-----------------------------------------------------47
ОДЛУКА За утврдување на приоритет на
проект-----------------------------------------------------47
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РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на
Одлуката за давање Согласност за намена на
инвестиција--------------------------------------------- 48
ОДЛУКА За давање согласност за намената на
инвестицијата------------------------------------------ 48
РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на
Одлуката за утврдување на приоритет на
проект-----------------------------------------------------48
ОДЛУКА За утврдување на приоритет на
проект---------------------------------------------------- 48
РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на
Одлуката за давање Согласност за намена на
инвестиција--------------------------------------------- 48
ОДЛУКА За давање согласност за намената на
инвестицијата------------------------------------------ 49
РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на
Одлуката за одобрување финансиски средства на
манастирот ,,Св.Пантелејмон ,, с.Брест----------- 49
ОДЛУКА за одобрување финансиски средства на
манастирот ,,Св.Пантелејмон,, с.Брест----------- 49
РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на
Одлуката за одобрување финансиски средства на
Тодор Ристов од Радовиш--------------------------- 49
ОДЛУКА за одобрување финансиски средства на
Тодор Ристов од с.Покарајчево Радовиш-------- 49
РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на
Одлуката за одобрување финансиски средства на
Здружение на граѓани политички прогонувани,
затворани и осудувани за идеите на самобитност
на македонскиот народ и неговата државност-- 50
ОДЛУКА за одобрување финансиски средства на
Здружение на граѓани политички прогонувани,
затворани и осудувани за идеате на самобитност
на македонскиот народ и неговата државност-- 50
РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на
Одлуката за одобрување финансиски средства на
манастирот ,,Света Троица,, на планината
Плачковица во општина Радовиш----------------- 50
ОДЛУКА за одобрување финансиски средства на
манастирот ,,Света Троица,, на планината
Плачковица во општина Радовиш----------------- 51
РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на
Одлуката за одобрување финансиски средства на
ФА ,,Славеј,, с.Јаргулица општина Радовиш--- 51
ОДЛУКА за одобрување финансиски средства на
ФА ,,Славеј,, с.Јаргулица општина Радовиш--- 51
РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на
Одлуката за одобрување финансиски средства
на Светлана Ситковска општина Радовиш------ 51
ОДЛУКА за одобрување финансиски средства на
Светлана Ситковска од Радовиш------------------- 52
РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на
Одлуката за одобрување финансиски средства на
СБМ за општините Радовиш и Конче------------ 52
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ОДЛУКА за одобрување финансиски средства на
СБМ за општините Радовиш и Конче------------ 52
РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на
Одлуката за одобрување финансиски средства на
Стојче Коцев општина Радовиш ------------------ 52
ОДЛУКА за одобрување финансиски средства на
Стојче Коцев од с.Долни Липовик општина
Конче-----------------------------------------------------52
РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на
Одлуката за одобрување финансиски средства на
храм ,,Св.Илија,, с. Сулдурци општина
Радовиш--------------------------------------------------53
ОДЛУКА за одобрување финансиски средства на
храмот ,,Свети Илија,, с.Сулдурци општина
Радовиш------------------------------------------------- 53
РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на
Одлуката за одобрување финансиски средства на
ЗГ,,Св.Спасо Радовишки,, општина Радовиш--- 53
ОДЛУКА за одобрување финансиски средства на
манастирот ,,Свети Спасо Радовишки,, во
Радовиш------------------------------------------------- 53
РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на
Одлуката за одобрување финансиски средства на
Александар Тарабунов------------------------------- 54
ОДЛУКА за одобрување финансиски средства на
Александар Тарабунов------------------------------- 54
РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на
Одлуката за одобрување финансиски средства на
РК ,,Радовиш,, Радовиш----------------------------- 54
ОДЛУКА за одобрување финансиски средства на
РК ,,Радовиш,, Радовиш----------------------------- 54
РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на
Одлуката за одобрување финансиски средства на
црква ,,Св. Димитрија,, с.Смиљанци Радовиш- 55
ОДЛУКА за одобрување финансиски средства на
црква ,,Св. Димитрија,, с.Смиљанци Радовиш- 55
РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на
Одлуката за утврдување на Нацрт-Планот за
измена и дополнување ДУП за град Радовиш за
дел од УБ-2-УМ А,Б,В------------------------------- 55
ОДЛУКА за утврдување на нацрт планот на
измена и дополнување на ДУП за град Радовиш
за дел од УБ 2 - УМ А,Б,В,------------------------- 55
РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на
Заклучокот за прифаќање на Извештаите на
работните тела на Советот во општина
Радовиш------------------------------------------------- 56
ЗАКЛУЧОК За прифаќање на Извештаите на
Работните тела на на Советот на општина
Радовиш------------------------------------------------- 56

DRUGI AKTI
ДОГОВОР ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА УТВРДЕНО
НИВО НА УСЛУГИ---------------------------------- 57

