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

Vtornik, 22 Avgust
2013 godina
Broj 13/2013 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
давање согласност за аплицирање на проект
Ја прогласувам и објавувам Одлуката
за давање согласност за аплицирање на
проект, бр. 07-1583/1, што советот на
општина Радовиш ја донесе на седница
одржана на ден 22.08.2013 год.
Бр. 08-1583/2
22 Август 2013г.
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 на
седница одржана на 22.08.2013ја донесе
следнава:
ОДЛУКА
За давање согласност за аплицирање на
проект
Член 1
Советот на општина Радовиш дава
согласност да се аплицира со разработениот
проектен предлог
Превенција на консумирањето на алкохол
како мерка за подобрување на психосоцијалното здравје во прекуграничниот
регион

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

на третиот повик од ИПА програмата за
прекугранична соработка помеѓу Република
Грција и Република Македонија 2007-2013.
Во овој разработен проект водечки партнер е
ЈЗУ Здравствен Дом од Радовиш, а партнери
се Општина Радовиш од Република
Македонија и Општина Алмопиа и Центарот
за превенција на зависностите и промоција на
психосоцијалното здравје ОРАМА од Пела од
Република Грција.
Член 2
Советот на Општина Радовиш го
ополномоштува градоначалникот да ги
потпише сите документи за аплицирање и
реализирање на проектот и документите за
меѓусебна соработка со горенаведените
партнери.
Член 3
Советот на Општина Радовиш според
проектниот предлог дава согласност за
аплицирање со проектот Превенција на
консумирањето на алкохол како мерка за
подобрување на психо-социјалното здравје
во прекуграничниот регион, со скратено
име (акроним)
П-Алко “заедно“ на објавениот трет повик за
проектни предлози, приоритетна оска 1
Подобрување на прекуграничниот економски
развој, главна област на интервенција 1.4
„Заштита на човечките животи“ од
програмата за прекугранична соработка
помеѓу Република Грција и Република
Македонија 2007 - 2013.
Член 4
Советот
на
Општина
Радовиш
декларира дека целта и намената на опремата
нема да се променат во рок од пет години по
завршувањето на проектот Превенција на
консумирањето на алкохол како мерка за
подобрување на психо-социјалното здравје во
прекуграничниот регион, со скратено име
(акроним) П-Алко” заедно“ на објавениот
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трет
повик
за
проектни
предлози,
приоритетна оска 1 Подобрување на
прекуграничниот економски развој, главна
област на интервенција 1.4 Заштита на
човечките животи“ од програмата за
прекугранична соработка помеѓу Република
Грција и Република Македонија 2007 - 2013.
Член 5
Советот
на
Општина
Радовиш
декларира дека проектниот предлог одговара
на
приоритетите
според
стратешките
документи на Општина Радовиш.
Бр. 07-1583/1
Совет на општина Радовиш
22 Avgust 2013 г.
Претседател
Радовиш
Николчо Миовски с.р.
Врз основа на член 50 став 1 т.3 од
Законот за локална самоуправа (Сл.весник на
РМ бр. 5/2002), а во врска со член 44 од
Статутот
на
општина
Радовиш,
Градоначалникот на општина Радовиш
донесува
РЕШЕНИЕ
За прогласување и објавување на Одлуката за
давање Согласност за аплицирање на проект
Ја прогласувам и објавувам Одлуката
за давање согласност за аплицирање на
проект, бр. 07-1584/1, што советот на
општина Радовиш ја донесе на седница
одржана на ден 22.08.2013 год.
Бр. 08-1584/2
22 Август 2013г.
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:

22.08.2013 god.

ОДЛУКА
За давање согласност за аплицирање на
проект
Член 1
Советот на општина Радовиш дава согласност
да се аплицира со разработениот проектен
предлог
Запирање на миграцијата и создавање
можности за креирање на нови бизниси и
работни места во прекуграничниот регион
на третиот повик од ИПА програмата за
прекугранична соработка помеѓу Република
Грција и Република Македонија 2007-2013.
Во овој разработен проект водечки партнер е
Општина Радовиш, а партнери се Општина
Валандово од Република Македонија и
Општините Кукуш и Пајонија од Република
Грција.
Член 2 .
Советот
на
Општина
Радовиш
го
ополномоштува градоначалникот да ги
потпише сите документи за аплицирање и
реализирање на проектот и документите за
меѓусебна соработка со горенаведените
партнери.
Член 3 .
Советот на Општина Радовиш според
проектниот предлог дава согласност за
аплицирање со проектот Запирање на
миграцијата и создавање можности за
креирање на нови бизниси и работни места во
прекуграничниот регион, со скратено име
(акроним) Ајде да “работиме” заедно“ на
објавениот трет повик за проектни предлози,
приоритетна оска 1 Подобрување на
прекуграничниот економски развој“, главна
област на интервенција 1.1 „Економски
равој“ од програмата за прекугранична
соработка помеѓу Република Грција и
Република Македонија 2007 - 2013.
Член 4 .
Советот на Општина Радовиш декларира дека
целта и намената на опремата нема да се
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променат во рок од пет години по
завршувањето на проектот Запирање на
миграцијата и создавање можности за
креирање на нови бизниси и работни места во
прекуграничниот регион, со скратено име
(акроним) „Ајде да “работиме” заедно“ на
објавениот трет повик за проектни предлози,
приоритетна оска 1 „Подобрување на
прекуграничниот економски развој“, главна
област на интервенција 1.1 „Економски
равој“ од програмата за прекугранична
соработка помеѓу Република Грција и
Република Македонија 2007 - 2013.
Член 5 .
Советот на Општина Радовиш декларира дека
проектниот
предлог
одговара
на
приоритетите според стратешките документи
на Општина Радовиш.
Бр. 07-1584/1
Совет на општина Радовиш
22 Avgust 2013 г.
Претседател
Радовиш
Николчо Миовски с.р.
Врз основа на член 50 став 1 т.3 од
законот за локална самоуправа (Сл.весник на
РМ бр. 5/2002), а во врска со член 44 од
Статутот
на
општина
Радовиш,
Градоначалникот на општина Радовиш
донесува
РЕШЕНИЕ
За прогласување и објавување
на Одлуката за доделување Орден
<Св.Спасо Радовишки< заштитникот на
Радовиш
Ја прогласувам и објавувам Одлуката
за доделување Орден <Св.Спасо Радовишки<
на заштитникот на Радовиш, бр. 07-1585/1,
што советот на општина Радовиш ја донесе
на седница одржана на 22.08.2013 год.
Бр. 08-1585/2
22 Август 2013г.
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

22.08.2013 god.

општина Радовиш на седница одржана на
22.08.2013 год., донесе
ОДЛУКА
за доделување Орден
<Св.Спасо Радовишки< заштитникот на
Радовиш
член 1
Со оваа Одлука се доделува Орден
<Свети Спасо Радовишки< заштитник на
Радовиш за 2013 година.
член 2
Добитник
на
Орден
<Свети
Спасо
Радовишки< заштитник на Радовиш за 2013
година е
-Николајчо Николов.
член 3
Одлуката влегува во сила наредниот
ден од објавувањето во Службен гласник на
општина Радовиш.
Бр. 07-1585/1
Совет на општина Радовиш
22 Август 2013 г.
Претседател
Радовиш
Николчо Миовски с.р.
Врз основа на член 50 став 1 т.3 од
законот за локална самоуправа (Сл.весник на
РМ бр. 5/2002), а во врска со член 44 од
Статутот
на
општина
Радовиш,
Градоначалникот на општина Радовиш
донесува
РЕШЕНИЕ
За прогласување и објавување
на Одлуката за одобрување финансиски
средства на ЗГ<Св.Спасо Радовишки<
општина Радовиш
Ја прогласувам и објавувам Одлуката
за одобрување финансиски средства на
ЗГ<Св.Спасо Радовишки< општина Радовиш,
бр. 07-1586/1, што советот на општина
Радовиш ја донесе на седница одржана на
22.08.2013 год.

Br. 13/2013 Str. 4
Бр. 08-1586/2
22 Август 2013г.
Радовиш

Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{
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
22.08.2013 год., донесе
ОДЛУКА
за одобрување финансиски средства
на ЗГ <Свети Спасо Радовишки< во Радовиш
член 1
Се одобруваат финансиски средства на
ЗГ <Свети Спасо Радовишки< Радовиш во
висина од 300.000 ден. (со зборови: триста
илјади денари) како дополнителни средства
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. 07-1586/1
Совет на општина Радовиш
22 Август 2013 г.
Претседател
Радовиш
Николчо Миовски с.р.
Врз основа на член 50 став 1 т.3 од
Законот за локална самоуправа (Сл.весник на
РМ бр. 5/2002), а во врска со член 44 од
Статутот
на
општина
Радовиш,
Градоначалникот на општина Радовиш
донесува
РЕШЕНИЕ
За прогласување и објавување на Одлуката за
утврдување интерес за основање

22.08.2013 god.

Акционерско друштво за вршење дејност
спорт
Ја прогласувам и објавувам Одлуката
за утврдување интерес за основање
Акционерско друштво за вршење дејност
спорт, бр. 07-1587/1,
што советот на општина Радовиш ја донесе
на седница одржана на ден 22.08.2013 год.
Бр. 08-1587/2
Градоначалник на
22 Август 2013г.
Општина Радовиш
Радовиш
Сашко Николов с.р.
Врз основа на член 36 став 1 точка 15
од Законот за локална самоуправа (Службен
весник на РМ број 5/2002), а во врска со член
17 од од Законот за изменување и
дополнување на Законот за спорт (Службен
весник на РМ број 29/02; 66/04; 81/08; 18/11;
51/11 и 64/12) и член 21 став 1 точка 43 од
Статутот на општина Радовиш, Советот на
општина Радовиш на седница одржана на
22.08.2013 година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување на интерес за основање
Акционерско друштво за вршење дејност
спорт
член 1
Со оваа Одлука се утврдува интерест
на општина Радовиш за пристапување како
основач на дрштво за спортски дејности
РАКОМЕТЕН КЛУБ< РАДОВИШ< АД
РАДОВИШ.
член 2
Акционерското друштво ќе работи и
во правниот промет ќе истапува под фирмата:
Друштво за спортски дејности РАКОМЕТЕН
КЛУБ< РАДОВИШ< АД РАДОВИШ (во
понатамошен текст: Друштво).
Скратениот назив на фирмата на Друштвото
ќе гласи:
РАКОМЕТЕН КЛУБ < РАДОВИШ< АД
РАДОВИШ.
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член 3
Седиштето на Друштвото е во
Радовиш на бул.<Александар Македонски<
број 18 Радовиш.
член 4
Во рамките на работењето Друштвото
ќе ја врши претежната дејност
-93.12-дејност на спортските клубови
член 5
Основачката главнина на Друштвото
изнесува
25.000
евра
во
денарска
противвредност и ќе ја обезбеди општина
Радовиш.
член 6
Управувањето со Друштвото ќе се
организира според едностепениот систем на
управување.
Органи на Друштвото се:
Собрание на Друштвото;
Одбор на директори
член 7
Со Друштвото ќе управува Одборот на
директори во рамките на овластувањата
определени од Законот за трговски друштва,
Статутот и овластувањата што се изрично
дадени од Собранието на друштвото.
Членовите на Одборот на Директори
ги избира Собранието на друштвото.
Мандатот и статусот на членовите на
Одборот на директори ќе се определи со
статутот на Дрштвото.
член 8
Со Статутот на Друштвото побриску
ќе се уредат фирмата и седиштето, предметот
на работењето на Друштвото, основачот,
износот на основната главнина, номиналниот
износ на акциите, бројот на акциите и други
прашања од значење на друштвото согласно
законот за трговски друштва.
член 9
Работите
од
надлежност
на
Собранието на Друштвото, општина Радовиш
ќе го врши преку овластен претставник.

22.08.2013 god.

Овластениот претставник од општина
Радовиш се овластува:
-да ги презема сите дејствија и активности во
претставувањето на општина Радовиш во
Собранието на акционери, како и да ги
презема сите потребни дејствија и активности
за донесување на потребните одлуки за
основање на Друштвото;
-да го потпише статутот на друштвото;
-да потпише изјава за преземање на акциите;
-да потпише изјава дека основањето е
согласно закон;
-да донесе одлука за избор на органите на
Друштвото;
-како и сите потребни дејствија за основање
на Друштвото утврдено со Законот за
трговски друштва.
За овластен претставник на Совет на
општина Радовиш кој ќе ги врши работите од
надлежност на Собранието на Друштвото,
Советот на општина Радовиш го именува
Ѓорѓи Манев.
член 10
Оваа Одлука влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
Службен гласник на општина Радовиш.
Бр. 07-1587/1
Совет на општина Радовиш
22 Август 2013 г.
Претседател
Радовиш
Николчо Миовски с.р.
Врз основа на член 50 став 1 т.3 од
Законот за локална самоуправа (Сл.весник на
РМ бр. 5/2002), а во врска со член 44 од
Статутот
на
општина
Радовиш,
Градоначалникот на општина Радовиш
донесува
РЕШЕНИЕ
За прогласување и објавување на Одлуката за
одобрување на финансиски средства за
Општински фудбалски сојуз Радовиш
Ја прогласувам и објавувам Одлуката
за одобрување на финансиски средства за
Општински фудбалски сојуз Радовиш, бр. 071588/1, што советот на општина Радовиш ја
донесе на седница одржана на ден 22.08.2013
год.
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Бр. 08-1588/2
22 Август 2013г.
Радовиш

Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{
Градоначалник на
Општина Радовиш
Сашко Николов с.р.

Бр. 08-1589/2
22 Август 2013г.
Радовиш
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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
22.08.2013 год., донесе

Врз основа на член 21 став 1 точка 43
од Статутот на општина Радовиш, Советот на
општина Радовиш на седница одржана на
22.08.2013 год., донесе

ОДЛУКА
За одобрување на финансиски средства
за Општински фудбалски сојуз Радовиш

ОДЛУКА
За одобрување на финансиски средства за
одржување <Меморијалниот турнир Ињево
2003< за 2013 година,

член 1
Се одобрува исплата на финансиски
средства од буџетот на општина Радовиш на
Општински фудбалски сојуз Радовиш во
висина од -150.000 денари.
член 2
Одлуката влегува во сила наредниот
ден од објавувањето во <Службен гласник на
општина Радовиш<.
Бр. 07-1588/1
Совет на општина Радовиш
22 Август 2013 г.
Претседател
Радовиш
Николчо Миовски с.р.
Врз основа на член 50 став 1 т.3 од
Законот за локална самоуправа (Сл.весник на
РМ бр. 5/2002), а во врска со член 44 од
Статутот
на
општина
Радовиш,
Градоначалникот на општина Радовиш
донесува
РЕШЕНИЕ
За прогласување и објавување на Одлуката за
одобрување на финансиски средства за
одржување на <Меморијалниот турнир
Ињево 2003< за 2013 година
Ја прогласувам и објавувам Одлуката
за одобрување на финансиски средства за
одржување на <Меморијалниот турнир
Ињево 2003< за 2013 година, бр. 07-1589/1,
што советот на општина Радовиш ја донесе
на седница одржана на ден 22.08.2013 год.

член 1
Се одобрува исплата на финансиски
средства од буџетот на општина Радовиш на
организаторот на <Меморијалниот турнир
Ињево 2003< за 2013 година, во висина од 90,000 денари за одржува
член 2
Одлуката влегува во сила наредниот
ден од објавувањето во <Службен гласник на
општина Радовиш<.
Бр. 07-1589/1
Совет на општина Радовиш
22 Август 2013 г.
Претседател
Радовиш
Николчо Миовски с.р.
Врз основа на член 50 став 1 т.3 од
законот за локална самоуправа (Сл.весник на
РМ бр. 5/2002), а во врска со член 44 од
Статутот
на
општина
Радовиш,
Градоначалникот на општина Радовиш
донесува
РЕШЕНИЕ
За прогласување и објавување на Заклучокот
за прифаќање на Извештаите на работните
тела на Советот во општина Радовиш
Го
прогласувам
и
објавувам
Заклучокот за прифаќање на Извештаите на
работните тела на советот на општина
Радовиш бр. 07-1590/1, што советот на
општина Радовиш го донесе на седница
одржана на ден 22.08.2013 год.
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Радовиш

Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{
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 22.00.2013 г., донесе

22.08.2013 god.

-Комисија за награди и признанија 2ра седница одржана на 20.08.2013 г.;
-Комисија за финансирање, буџет и
локален економски развој
4-та седница
одржана на 20.08.2013 година;
II.Овој Заклучок влегува во сила со
денот на објавувањето во ,,Службен гласник
на општина Радовиш,,.

ЗАКЛУЧОК
За прифаќање на Извештаите на Работните
тела наСоветот на општина Радовиш

Бр. 07-1590/1
Совет на општина Радовиш
22 Август 2013 г.
Претседател
Радовиш
Николчо Миовски с.р.

I.Се
прифаќаат
Извештаите
на
работните тела приложени на седница на
Советот на општина Радовиш одржана на
ден на 22.08.2013 год. и тоа:

ИСПРАВКА:
Се врши исправка на Одлуката за одобрување
финансиски средства на манастирот ЗГ Свети
Спасо Радовишки во Радовиш бр.07-1347/1
од 04 Јули 2013 год. објавена во Службен
гласник 12/2013 година, се брише зборот
“ Манастир”
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