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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  распишување Конкурс за 

доделување на Шестоноемвриски признанија и 

плакети 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

распишување Конкурс за доделување на 

Шестоноемвриски признанија и плакети во 

општина Радовиш,  бр. 07-1876/1, што советот на 

општина Радовиш ја донесе на седница одржана 

на ден 25.09.2013 год. 

 

Бр. 08-1876/2                 Градоначалник на 

30 Септември 2013г.       Општина Радовиш  

Радовиш                Сашко Николов с.р. 

 

Врз основа на чл. 22 од Законот за 

локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/2002), 

а согласно чл.21 ст.1 т.43 од Статутот на општина 

Радовиш, Советот на општина Радовиш на 

седница одржана на  25.09.2013 год., донесе 

 

ОДЛУКА 

За распишување Конкурс за доделување на 

Шестоноемвриски признанија и плакети 

 

член 1 

Со оваа Одлука Советот на општина 

Радовиш  распишува Конкурс за доделување на 

Шестоноемвриски признанија и плакети за 2013 

година. 

Конкурсот го спроведува Комисијата за награди и 

признаија при Советот на општина Радовиш. 

член 2 

 Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

ден од  денот на објавувањето во "Службен 

гласник на општина Радовиш". 

 

 

 

Бр. 07-1876/1        Совет на општина Радовиш 

25 Септември 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  усвојување на Годишен Извештај 

за работа на ООУ "Кирил и Методиј"с.Ораовица 

Радовиш за учебна 2012/2013 година 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

усвојување на Годишен извештај  за работа на 

ООУ "Кирил и Методиј"с.Ораовица Радовиш за 

учебна 2012/2013 година, бр. 07-1877/1, што 

советот на општина Радовиш ја донесе на седница 

одржана на ден 25.09.2013 год. 

 

Бр. 08-1877/2                 Градоначалник на 

30 Септември 2013г.       Општина Радовиш  

Радовиш                Сашко Николов с.р. 

 

Врз основа на чл. 22 од Законот за 

локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/2002), 

а согласно чл.21 ст.1 т.31 од Статутот на општина 

Радовиш, Советот на општина Радовиш на 

седница одржана на  25.09.2013 год., донесе 

 

ОДЛУКА 

За усвојување на  Годишниот Извештај 

за работа на ООУ "Кирил и Методиј"с.Ораовица 

Радовиш за учебна 2012/2013 година 

 

член 1 

Со оваа Одлука Советот на општина Радовиш  го 

усвојува  Годишниот Извештај на ООУ  "Кирил и 

Методиј"с.Ораовица Радовиш за учебна 

2012/2013 година.  
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член 2 

 Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

ден од  денот на објавувањето во "Службен 

гласник на општина Радовиш". 

 

Бр. 07-1877/1        Совет на општина Радовиш 

25 Септември 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  усвојување на Годишен Извештај 

за работа на СОУ "Коста Сусинов" Радовиш 

за учебна 2012/2013 година 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

усвојување на Годишен извештај  за работа на 

СОУ "Коста Сусинов" Радовиш за учебна 

2012/2013 година, бр.07-18781, што Советот на 

општина Радовиш ја донесе на седница одржана 

на ден 25.09.2013 год. 

 

Бр. 08-1878/2                    Градоначалник на 

30 Септември 2013г.        Општина Радовиш  

Радовиш                   Сашко Николов с.р. 

 

Врз основа на чл. 22 од Законот за 

локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/2002), 

а согласно чл.21 ст.1 т.31 од Статутот на општина 

Радовиш, Советот на општина Радовиш на 

седница одржана на 25.09.2013 год., донесе 

 

ОДЛУКА 

За усвојување на  Годишниот Извештај 

за работа на СОУ "Коста Сусинов" Радовиш 

 

член 1 

Со оваа Одлука Советот на општина Радовиш  го 

усвојува  Годишниот Извештај на СОУ "Коста 

Сусинов" Радовиш за учебната 2012/2013 година. 

 

член 2 

 Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

ден од  денот на објавувањето во "Службен 

гласник на општина Радовиш". 

 

 

 

Бр. 07-1878/1        Совет на општина Радовиш 

25 Септември 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  усвојување на Годишен Извештај 

за работа на ООУ "Коста Рацин"с.Подареш 

Радовиш за учебна 2012/2013 година 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

усвојување на Годишен извештај  за работа на 

ООУ "Коста Рацин" с.Подареш Радовиш за 

учебна 2012/2013 год., бр.07-1879/1, што советот 

на општина Радовиш ја донесе на седница 

одржана на ден 25.09.2013 год. 

 

Бр. 08-1879/2                   Градоначалник на 

30 Септември 2013г.       Општина Радовиш  

Радовиш                   Сашко Николов с.р. 

 

Врз основа на чл. 22 од Законот за 

локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/2002), 

а согласно чл.21 ст.1 т.31 од Статутот на општина 

Радовиш, Советот на општина Радовиш на 

седница одржана на  25.09.2013 год. донесе 

 

ОДЛУКА 

За усвојување на  Годишниот Извештај 

за работа на ООУ  "Коста Рацин" с. Подареш 

Радовиш 

 

член 1 

Со оваа Одлука Советот на општина 

Радовиш  го усвојува  Годишниот Извештај на 

ООУ "Коста Рацин"с.Подареш Радовиш, за 

учебна 2012/2013 година 

 

член 2 

 Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

ден од  денот на објавувањето во "Службен 

гласник на општина Радовиш". 

 

Бр. 07-1879/1        Совет на општина Радовиш 

25 Септември 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 



Br. 15/2013 Str. 3             Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{                        30.09.2013 god. 

 
 

  

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  усвојување на Годишен Извештај 

за работа на ООУ "Никола Карев"Радовиш 

за учебна 2012/2013 година 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

усвојување на Годишен извештај  за работа на 

ООУ "Никола Карев"Радовиш за учебна 

2012/2013 година, бр.07-1880/1, што советот на 

општина Радовиш ја донесе на седница одржана 

на ден 25.09.2013 год. 

 

Бр. 08-1880/2                    Градоначалник на 

30 Септември 2013г.        Општина Радовиш  

Радовиш                   Сашко Николов с.р. 

 

Врз основа на чл. 22 од Законот за 

локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/2002), 

а согласно чл.21 ст.1 т.31 од Статутот на општина 

Радовиш, Советот на општина Радовиш на 

седница одржана на 25.09.2013 год.донесе 

 

ОДЛУКА 

За усвојување на  Годишниот Извештај 

за работа на ООУ "Никола Карев"Радовиш 

за учебна 2012/2013 година 

 

член 1 

Со оваа Одлука Советот на општина 

Радовиш  го усвојува  Годишниот Извештај на 

ООУ "Никола Карев"Радовиш за учебната 

2012/2013 год. 

 

член 2 

Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

ден од  денот на објавувањето во "Службен 

гласник на општина Радовиш". 

 

Бр. 07-1880/1        Совет на општина Радовиш 

25 Септември 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  усвојување на Годишен Извештај 

за работа на ООУ "Орце Николов" с. Ињево 

Радовиш за учебна 2012/2013 година 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

усвојување на Годишен извештај  за работа на 

ООУ "Орце Николов" с. Ињево Радовиш за 

учебна 2012/2013 год., бр.07-1881/1, што советот 

на општина Радовиш ја донесе на седница 

одржана на ден 25.09.2013 год. 

 

 

Бр. 08-1881/2                    Градоначалник на 

30 Септември 2013г.        Општина Радовиш  

Радовиш                   Сашко Николов с.р. 

 

Врз основа на чл. 22 од Законот за 

локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/2002), 

а согласно чл.21 ст.1 т.31 од Статутот на општина 

Радовиш, Советот на општина Радовиш на 

седница одржана на 25.09.2013 година донесе 

 

ОДЛУКА 

За усвојување на  Годишниот Извештај 

за работа на ООУ "Орце Николов" с. Ињево 

Радовиш за учебна 2012/2013 година 

 

член 1 

Со оваа Одлука Советот на општина 

Радовиш  го усвојува  Годишниот Извештај на 

ООУ "Орце Николов" с. Ињево Радовиш за 

учебната 2012/2013 год.  

 

член 2 

 Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

ден од  денот на објавувањето во "Службен 

гласник на општина Радовиш". 

 

Бр. 07-1881/1        Совет на општина Радовиш 

25 Септември 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  усвојување на Годишен Извештај 

за работа на ООУ "Крсте Петков Мисирков< 

Радовиш за учебна 2012/2013 година 
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Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

усвојување на Годишен извештај  за работа на 

ООУ "Крсте Петков Мисирков< Радовиш за 

учебна 2012/2013 година, бр.07-1882/1, што 

советот на општина Радовиш ја донесе на седница 

одржана на ден 25.09.2012 год. 

 

Бр. 08-1882/2                   Градоначалник на 

30 Септември 2013г.       Општина Радовиш  

Радовиш                   Сашко Николов с.р. 

 

Врз основа на чл. 22 од Законот за 

локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/2002), 

а согласно чл.21 ст.1 т.31 од Статутот на општина 

Радовиш, Советот на општина Радовиш на 

седница одржана на  25.09.2013 г., донесе 

 

ОДЛУКА 

За усвојување на  Годишниот Извештај 

за работа на ООУ "Крсте Петков Мисирков< 

Радовиш за учебна 2012/2013 година 

 

член 1 

Со оваа Одлука Советот на општина 

Радовиш  го усвојува  Годишниот Извештај на 

ООУ "Крсте Петков Мисирков< Радовиш, за 

учебната 2012/2013год. 

 

член 2 

 Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

ден од  денот на објавувањето во "Службен 

гласник на општина Радовиш". 

 

Бр. 07-1882/1          Совет на општина Радовиш 

25 Септември 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  усвојување на Годишната 

програма за работа на ООУ "Кирил и Методиј" 

с.Ораовица Радовиш за учебната 2013/2014 

година 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

усвојување на Годишната програма  за работа на 

ООУ "Кирил и Методиј" с.Ораовица Радовиш, за 

учебната 2013/2014, бр.07-1883/1, што советот на 

општина Радовиш ја донесе на седница одржана 

на ден 25.09.2013 год. 

 

Бр. 08-1883/2                   Градоначалник на 

30 Септември 2013г.       Општина Радовиш  

Радовиш                   Сашко Николов с.р. 

       

Врз основа на чл. 22 од Законот за 

локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/2002), 

а согласно чл.21 ст.1 т.31 од Статутот на општина 

Радовиш, Советот на општина Радовиш на 

седница одржана на 25.09.2013 год., донесе 

 

ОДЛУКА 

За усвојување на  Годишната програма за работа 

на ООУ "Кирил и Методиј" с.Ораовица Радовиш 

за учебната 2013/2014 година 

 

член 1 

Со оваа Одлука Советот на општина 

Радовиш  дава Согласност на Годишната 

програма за работа на ООУ "Кирил и Методиј" 

с.Ораовица Радовиш, за учебната 2013/2014 год. 

 

член 2 

 Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

ден од  денот на објавувањето во "Службен 

гласник на општина Радовиш". 

 

Бр. 07-1883/1        Совет на општина Радовиш 

25 Септември 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  усвојување на Годишната 

програма за работа на ООУ "Никола Карев" 

Радовиш за учебната 2013/2014 година 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

усвојување на Годишна програма за работа на 

ООУ "Никола Карев" Радовиш, за учебната 

2013/2014, бр.07-1884/1, што советот на општина 

Радовиш ја донесе на седница одржана на ден 

25.09.2013 год. 

 

Бр. 08-1884/2                    Градоначалник на 

30 Септември 2013г.        Општина Радовиш  

Радовиш                   Сашко Николов с.р. 



Br. 15/2013 Str. 5             Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{                        30.09.2013 god. 

 
 

  

Врз основа на чл. 22 од Законот за 

локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/2002), 

а согласно чл.21 ст.1 т.31 од Статутот на општина 

Радовиш, Советот на општина Радовиш на 

седница одржана на 25.09.2013 год., донесе 

 

ОДЛУКА 

За усвојување на  Годишната програма за работа 

на ООУ "Никола Карев" Радовиш 

за учебната 2013/2014 година 

 

член 1 

Со оваа Одлука Советот на општина 

Радовиш  дава Согласност на Годишната 

програма за работа на ООУ "Никола Карев" 

Радовиш, за учебната 2013/2014 год. 

 

член 2 

 Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

ден од  денот на објавувањето во "Службен 

гласник на општина Радовиш". 

 

Бр. 07-1884/1        Совет на општина Радовиш 

25 Септември 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  усвојување на Годишната 

програма за работа на ООУ "Орце Николов" 

с.Ињево Радовиш за учебна 2013/2014 година 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

усвојување на Годишена програма за работа на 

ООУ "Орце Николов" с. Ињево Радовиш, за 

учебната 2013/2014, бр.07-1885/1, што советот на 

општина Радовиш ја донесе на седница одржана 

на ден 25.09.2013 год. 

 

Бр. 08-1885/2                   Градоначалник на 

30 Септември 2013г.       Општина Радовиш  

Радовиш                   Сашко Николов с.р. 

 

Врз основа на чл. 22 од Законот за 

локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/2002), 

а согласно чл.21 ст.1 т.31 од Статутот на општина 

Радовиш, Советот на општина Радовиш на 

седница одржана на  25.09.2013 год. , донесе 

 

ОДЛУКА 

За усвојување на  Годишната програма за работа 

на ООУ "Орце Николов" с.Ињево Радовиш 

за учебната 2013/2014година 

 

член 1 

Со оваа Одлука Советот на општина 

Радовиш  дава Согласност на Годишната 

програма за работа на ООУ "Орце Николов" 

с.Ињево Радовиш, за учебната 2013/2014 год. 

 

член 2 

 Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

ден од  денот на објавувањето во "Службен 

гласник на општина Радовиш". 

 

Бр. 07-1885/1        Совет на општина Радовиш 

25 Септември 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  усвојување на Годишната 

програма за работа на СОУ "Коста Сусинов" 

Радовиш за учебната 2013/20143 година 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

усвојување на Годишна програма за работа на 

СОУ "Коста Сусинов" Радовиш, за учебната 

2013/2014, бр.07-1886/1, што советот на општина 

Радовиш ја донесе на седница одржана на ден 

25.09.2013 год. 

 

Бр. 08-1886/2                   Градоначалник на 

30 Септември 2013г.       Општина Радовиш  

Радовиш                   Сашко Николов с.р. 

  

Врз основа на чл. 22 од Законот за 

локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/2002), 

а согласно чл.21 ст.1 т.31 од Статутот на општина 

Радовиш, Советот на општина Радовиш на 

седница одржана на 25.09.2013 год., донесе 

 

ОДЛУКА 

За усвојување на  Годишната програма за работа 

на СОУ "Коста Сусинов" Радовиш 

за учебната 2013/2014 година 

 

 

 



Br. 15/2013 Str. 6             Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{                        30.09.2013 god. 

 
 

  

член 1 

Со оваа Одлука Советот на општина 

Радовиш  дава Согласност на Годишната 

програма за работа на СОУ "Коста Сусинов" 

Радовиш, за учебната 2013/2014 год. 

 

член 2 

 Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

ден од  денот на објавувањето во "Службен 

гласник на општина Радовиш". 

 

Бр. 07-1886/1        Совет на општина Радовиш 

25 Септември 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  усвојување на Годишната 

програма за работа на ООУ "Коста Рацин" 

с.Подареш Радовиш за учебната 2013/2014 година 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

усвојување на Годишната програма за работа на 

ООУ "Коста Рацин" с.Подареш Радовиш, за 

учебната 2013/2014, бр.07-1887/1, што советот на 

општина Радовиш ја донесе на седница одржана 

на ден 25.09.2013 год. 

 

Бр. 08-1887/2                   Градоначалник на 

30 Септември 2013г.       Општина Радовиш  

Радовиш                   Сашко Николов с.р. 

 

Врз основа на чл. 22 од Законот за 

локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/2002), 

а согласно чл.21 ст.1 т.31 од Статутот на општина 

Радовиш,  Советот на општина Радовиш на 

седница одржана на ден 25.09.2013 год., донесе 

 

ОДЛУКА 

За усвојување на  Годишната програма за работа 

на ООУ "Коста Рацин" с.Подареш Радовиш 

за учебната 2013/2014 година 

 

член 1 

Со оваа Одлука Советот на општина 

Радовиш  дава Согласност на Годишната 

програма за работа на ООУ "Коста Рацин" 

с.Подареш Радовиш, за учебната 2013/2014 год. 

 

член 2 

 Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

ден од  денот на објавувањето во "Службен 

гласник на општина Радовиш". 

 

Бр. 07-1887/1        Совет на општина Радовиш 

25 Септември 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  усвојување на Годишната 

програма за работа на ООУ "Крсте Петков 

Мисирков" Радовиш за учебната 2013/2014година 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

усвојување на Годишна програма  за работа на 

ООУ "Крсте Петков Мисирков" Радовиш, за 

учебната  2013/2014, бр.07-1888/1, што советот на 

општина Радовиш ја донесе на седница одржана 

на ден 25.09.2013 год. 

 

Бр. 08-1888/2                   Градоначалник на 

30 Септември 2013г.       Општина Радовиш  

Радовиш                   Сашко Николов с.р. 

 

Врз основа на чл. 22 од Законот за 

локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/2002), 

а согласно чл.21 ст.1 т.31 од Статутот на општина 

Радовиш, Советот на општина Радовиш на 

седница одржана на  25.09.2013 год., донесе 

 

ОДЛУКА 

За усвојување на  Годишната програма за работа 

на ООУ "Крсте Петков Мисирков" Радовиш 

за учебната 2013/2014 година 

 

член 1 

Со оваа Одлука Советот на општина 

Радовиш  дава Согласност на Годишната 

програма за работа на ООУ "Крсте Петков 

Мисирков" Радовиш, за учебната 2013/2014 год. 

 

член 2 

 Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

ден од  денот на објавувањето во "Службен 

гласник на општина Радовиш". 
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Бр. 07-1888/1        Совет на општина Радовиш 

25 Септември 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 Програмата за 

работа во областа на  располагање со градежно 

земјиште во сопственост на Република 

Македонија на подрачјето на општина Радовиш за 

2013 година број 07-1182/1 од 18.06.2013 година 

 

Ја прогласувам и објавувам Програмата за 

работа во областа на  располагање со градежно 

земјиште во сопственост на Република 

Македонија на подрачјето на општина Радовиш за 

2013 година, бр. 07-1889/1, што советот на 

општина Радовиш ја донесе на седница одржана 

на ден 25.09.2013 год. 

 

Бр. 08-1889/2                   Градоначалник на 

30 Септември 2013г.       Општина Радовиш  

Радовиш                   Сашко Николов с.р. 

 

Врз основа на член 89 од Законот за 

градежно земјиште (Сл.весник на РМ бр. 17/2011 

од 11.02.2011 г) , Советот на Општина Радовиш 

на седницата одржана на ден 25.09.2013 година , 

донесе    

 

ПРОГРАМА 

за дополнување на програмата  за отуѓување на 

градежно земјиште сопственост на Република 

Македонија за 2013 година, по пат на електронско 

јавно  наддавање за подрачје на општина Радовиш 

 

Вовед 

-  Општ дел 

- Предлог на градежи парцели за отуѓување  

- Лица вклучени во изработка на 

Програмата  

 

Општ дел 

Во тековната 2013 година  Градоначалникот на 

Општина Радовиш во  Програмата за отуѓување 

на градежно земјиште  сопственост на Република 

Македонија кое се наоѓа на територијата на 

Општината , по пат на електронско јавно 

наддавање   предлага  Градежни парцели кои 

според ДУП претставуваат градежнп неизградено 

земјиште ,сопственост на Република Македонија, 

кои можат да бидат предмет на отуѓување со 

електронско јавно наддавање во текот на 2013 

година .  

Во  Дополнувањето на Програмата се опфатени 

Градежни парцели со намена Домување во 

семејни куќи  во УБ.15 во Радовиш. 

Градежи парцели за отуѓување  

Градежна парцела Ѓ.3   

ДУП на град Радовиш , УБ.15 

ГП.  Ѓ.3 

Намена : Семејна куќа  

Кп.3829 

Површина на парцелата  541 м2 

Површина за градба 196 м2 

Бруто развиена површина:588 м2 

Процент на изграденост 36,2  % 

Коефициент на искористеност :1,09 

Максимална дозволена  висина 10,2 м 

Почетна цена:61 денар 

Вкупна почетна цена:33 001 денари 

Градежна парцела Ѓ.4   

ДУП на град Радовиш , УБ.15 

ГП.  Ѓ.4 

Намена : Семејна куќа  

Кп.3829 

Површина на парцелата  477 м2 

Површина за градба 257 м2 

Бруто развиена површина:771 м2 

Процент на изграденост 53,9  % 

Коефициент на искористеност :1,62 

Максимална дозволена  висина 10,2 м 

Почетна цена:61 денар 

Вкупна почетна цена:29 097 денари 

Градежна парцела Ѓ.5  

ДУП на град Радовиш , УБ.15 

ГП.  Ѓ.5 

Намена : Семејна куќа  

Кп.3829 

Површина на парцелата 452 м2 

Површина за градба 242 м2 

Бруто развиена површина:726 м2 

Процент на изграденост 53,5  % 

Коефициент на искористеност :1,61 

Максимална дозволена  висина 10,2 м 

Почетна цена:61 денар 

Вкупна почетна цена:27 572 денари 

Градежна парцела Ѓ.6 

ДУП на град Радовиш , УБ.15 

ГП.  Ѓ.6 

Намена : Семејна куќа  

Кп.3829 

Површина на парцелата 524 м2 

Површина за градба 180 м2 

Бруто развиена површина:540 м2 
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Процент на изграденост 34,4  % 

Коефициент на искористеност :1,03 

Максимална дозволена  висина 10,2 м 

Почетна цена:61 денар 

Вкупна почетна цена:31 926 денари 

 

 

Програмата влегува во сила осмиот ден од денот 

на објкавувањето во ,,Службен гласник  на 

општина Радовиш,,. 

 

Бр. 07-1889/1        Совет на општина Радовиш 

25 Септември 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 донесување на Детален урбанистички план 

за дел од УБ 8 и дел од УБ 9 за град Радовиш 

за плански период од 2011-2016 год. 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

донесување на Детален урбанистички план за дел 

од УБ 8 и дел од УБ 9 за град Радовиш за плански 

период од 2011-2016 год., бр. 07-1890/1, што 

советот на општина Радовиш ја донесе на седница 

одржана на ден 25.09.2013 год. 

 

Бр. 08-1890/2                      Градоначалник на 

30 Септември 2013г.          Општина Радовиш  

Радовиш                   Сашко Николов с.р. 

 

Врз основа на член 26 став 5 од Законот за 

просторно и урбанистичко планирање прочистен 

текст (Сл.Весник на РМ бр.55/13 и 70/13), чл.22, 

ст.1 од Законот за локална самоуправа 

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

чл.21, ст.1 т.7,  од Статутот на општина Радовиш 

(Сл.гласник бр.5/2002) Советот на општина 

Радовиш на седница одржана на ден 25.09.2013г. 

донесе: 

 

ОДЛУКА 

ЗА ДОНЕСУВАЊЕ  НА ДЕТАЛЕН  

УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА 

ДЕЛ ОД БЛОК  8  И ДЕЛ ОД БЛОК 9 ЗА ГРАД 

РАДОВИШ ПЛАНСКИ ПЕРИОД  2011-2016г. 

 

член 1 

    Се донесува  Детален урбанистички план 

за дел од блок 8 и дел од блок 9  за град Радовиш, 

плански период (2011-2016) во граница на опфат:  

   -На север-запад границата се движи по 

осовината на булеварот ,,Александар 

Македонски,;  

   -На исток границата се движи по 

осовината на улица бр.1;   

  -На југ границата поминува низ КП3938/3, 

продолжува кон запад и коинцидира  со јужната 

граница на КП3927, КП3909, КП3908/1, поминува 

низ КП3933/3, КП3933/2, се спушта кон југ и 

коинцидира со дел од источната граница на 

КП3935/1, скршнува кон запад и коинцидира со 
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јужната граница на КП3935/1, КП3936/1, 

КП3937/1, КП3938/1, се спушта кон југ и 

коинцидира со дел од источната граница на 

КП3939, со источна граница на КП3940, 

скршнува кон запад и се движи по осовина на 

канал за наводнување.     

       Вкупна површина опфатена во рамките на 

опишаните граници изнесува 13,76 ха. 

 

член 2 

   Составен дел на оваа Одлука е Предлог 

планот на Деталниот урбанистички план за дел од 

блок 8 и дел од блок 9 општина Радовиш, кој се 

состои од:  Текстуален дел, Параметри за 

спроведување и Графички прилози. како и 

Согласноста бр.14-8410/2 од 06.09.2013 год. 

издадена од Министерството за транспорт и врски 

-Сектор за уредување на просторот 

 

член 3 

     Одредби и Предлог планот ке ги 

спроведува, Оделението за урбанизе и  животната 

средина, при Секторот за урбанизам и животна 

средина, комунални работи и ЛЕР, во општина  

Радовиш, согласно утврдена постапка. 

 

член 4 

    Одлуката влегува во сила  со денот на 

објавувањето во Службен Гласник на општина 

Радовиш. 

 

Бр. 07-1890/1        Совет на општина Радовиш 

25 Септември 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 донесување на измена и дополнување на 

Детален урбанистички план за УБ 27-дел за град 

Радовиш за плански период од 2013-2018 год. 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

донесување на измена и дополнување на Детален 

урбанистички план за УБ 27-дел за град Радовиш 

за плански период од 2013-2018 год., бр. 07-

1891/1, што советот на општина Радовиш ја 

донесе на седница одржана на ден 25.09.2013 год. 

 

 

Бр. 08-1891/2                   Градоначалник на 

30 Септември 2013г.       Општина Радовиш  

Радовиш                   Сашко Николов с.р. 

 

Врз основа на член 26 став 5 од Законот за 

просторно и урбанистичко планирање прочистен 

текст (Сл.Весник на РМ бр.55/13 и 70/13), чл.22, 

ст.1 од Законот за локална самоуправа 

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

чл.21, ст.1 т.7,  од Статутот на општина Радовиш 

(Сл.гласник бр.5/2002) Советот на општина 

Радовиш на седница одржана на ден 25.09.2013г. 

донесе: 

ОДЛУКА 

за донесување  на измена и дополнување на 

детален урбанистички план за урбан блок 27-дел 

за град  Радовиш плански период  2013-2018г. 

 

член 1 

   Се донесува измена и допуна на Детален 

урбанистички план за Урбан блок 27-дел  за град 

Радовиш, плански период (2013-2018) во граница 

на опфат:  

  -   На север-запад границата е по осовината на 

улица ,,Обрад Цицмил,,  

  -   На северо- исток границата е по осовината на 

улица бр.,,1 ,,  

  -   На југо-исток границата е по осовината на 

улица ,,Илинденска,, 

  -   На југо-запад границата е по осовината на 

речното корито на Стара река  

      Вкупна површина опфатена во рамките на 

опишаните граници изнесува 0,95 ха. 

 

член 2 

Составен дел на оваа Одлука е Предлог 

планот на изменување и дополнување Деталниот 

урбанистички план за Урбан блок 27-дел  

општина Радовиш, кој се состои од:  Текстуален 

дел, Параметри за спроведување и Графички 

прилози како и Согласноста Согласноста бр.14-

9005/2 од 24.09.2013 год издадена од 

Министерството за транспорт и врски Сектор за 

уредување на просторот 

 

член 3 

    Одредби и Предлог планот ке ги спроведува, 

Оделението за урбанизам и  животната средина, 

при Секторот за урбанизам и животна средина, 

комунални работи и ЛЕР, во општина  Радовиш , 

согласно утврдена  законска постапка. 
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член 4 

   Одлуката влегува во сила  со денот на 

објавувањето во Службен Гласник на општина 

Радовиш. 

 

Бр. 07-1891/1        Совет на општина Радовиш 

25 Септември 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 донесување на Урбанистичко планска 

документација за КО Козбунар општина Радовиш 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

донесување на Урбанистичко планска 

документација за КО Козбунар општина 

Радовиш, бр. 07-1892/1, што советот на општина 

Радовиш ја донесе на седница одржана на ден 

25.09.2013 год. 

 

Бр. 08-1892/2                   Градоначалник на 

30 Септември 2013г.       Општина Радовиш  

Радовиш                   Сашко Николов с.р. 

 

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за 

изменување и дополнување на Законот за 

постапување со бесправно изградени објекти (Сл. 

Весник на РМ 23/2011; 54/2011; 155/12; 53/2013 и 

72/2013) и член 1 и 2 од Правилникот за 

изменување и дополнување на Правилникот за 

стандарди  за вклопување на бесправни објекти во 

Урбанистичко планска документација (Сл.Весник 

на РМ бр. 56/11; 162/12), и чл.21 ст1 т. 43 од 

Статутот на Општина Радовиш.Советот на 

Општина Радовиш на седницата одржана на ден 

25.09.2013 година донесе 

 

ОДЛУКА 

За донесување урбанистичко планска 

документација за КО Козбунар- Општина 

Радовиш. 

 

член  1 

Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска 

документација за КО Козбунар, односно може да 

се издаде урбанистичка согласност за бесправно 

изградените објекти - во викенд населба на: 

 

1. КП бр.1684  КО  Козбунар, по барање бр. УП.1 

26-1783 од Марков Мите, за намена домување А1; 

М.В. "Оџин Чукар"; 

2. КП бр.2071  КО  Козбунар, по барање бр. УП.1 

26-1637 од Ристова Снежана, за намена домување 

А1, М.В. "Друм"; 

3. КП бр.1765/3  КО  Козбунар, по барање бр. 

УП.1 26-1829 од Лукаров Тодор, за намена 

домување А1, М.В. "Јурто"; 

4. КП бр.428 и 456  КО  Козбунар, по барање бр. 

УП.1 26-1730 од Поцков Благој, за намена 

домување А1, М.В. "Слива"; 

5. КП бр.1689/2 М.В. "Коњарник" ;и 242/6  М.В. 

"Оџин Осое";КО  Козбунар, по барање бр. УП.1 

26-1418 од Јовановски Благој, за намена 

домување А1;  

6. КП бр.2094 и 2108  КО  Козбунар, по барање 

бр.26-1595 УП.1 од Коцев Трајко, за намена 

домување А1, М.В. "Друм"; 

7. КП бр.1742/2  КО  Козбунар, по барање бр. 

УП.1 26-1221 од Јакимов Петко, за намена 

домување А1, М.В. "Оџин Чукар" 

8. КП бр.1693  КО  Козбунар, по барање бр. УП.1 

26-1610 од Ангелковски Ордан, за намена 

домување А1, М.В. "Оџин Чукар"; 

9. КП бр.1185/1  КО  Козбунар, по барање бр. 

УП.1 26-1666 од Накова Анка, за намена 

домување А1, М.В. "Усаинова бавча-Друм"; 

10. КП бр.1786/1  КО  Козбунар, по барање бр. 

УП.1 26-1426 од Кочев Андон, за намена 

домување А1, М.В. "Јурто"; 

11. КП бр.1812/1  КО  Козбунар, по барање бр. 

УП.1 26-1027 од Митев Трајчо, за намена 

домување А1, М.В. "Оџин Чукар"; 

12. КП бр.2024  КО  Козбунар, по барање бр. 

УП.1 26-1659 од Гаврилов Влатко, за намена  

домување А1, М.В. "Штафело";; 

13. КП бр.1890  КО  Козбунар, по барање бр. 

УП.1 26-1369 од Николова Весана, за намена 

домување А1, М.В. "Оџин Чукар"; 

14. КП бр.1908/1  КО  Козбунар, по барање бр. 

УП.1 26-1681 од Атанасова Павлинка, за намена 

домување А1, М.В. "Оџин Чукар"; 

15. КП бр.1690 за зграда 1 и 2  КО  Козбунар, по 

барање бр. УП.1 26-1902 и 26-1903 од Николов 

Милчо, за намена домување А1, М.В. 

"Коњарник"; 

16. КП бр.1677  КО  Козбунар, по барање бр. 

УП.1 26-1307 од Поцков Слободан, за намена 

домување А1, М.В. "Коњарник"; 

17. КП бр.1612  КО  Козбунар, по барање бр. 

УП.1 26-1404 од Стоименов Ванчо, за намена 

домување А1, М.В. "Џумаја"; 
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18. КП бр.1678/1  КО  Козбунар, по барање бр. 

УП.1 26-1893 од Јовановски Борче, за намена 

домување А1, М.В. "Коњарник"; 

19. КП бр.1678/1  КО  Козбунар, по барање бр. 

УП.1 26-1594 од Теневски Ѓорѓе, за намена 

домување А1, М.В. "Коњарник"; 

20. КП бр.1677 и 1678/1  КО Козбунар, по барање 

бр. УП.1 26-1359 и 26-1360 од Коцев Тони, за 

намена домување А1., М.В. "Коњарник"; 

21. КП бр.2109  КО  Козбунар, по барање бр. 

УП.1 26-1396 од Јованов Станко, за намена 

домување А1, М.В. "Друм"; 

22. КП бр.1673  КО  Козбунар, по барање бр. 

УП.1 26-2528 од Манев Ванче, за намена 

домување А1, М.В. "Џумаја"; 

23. КП бр.1756  КО  Козбунар, по барање бр. 

УП.1 26-1711 од Коцев Борко, за намена 

домување А1, М.В. "Јурто"; 

24. КП бр.1678/1  КО  Козбунар, по барање бр. 

УП.1 26-1282 од  Даов Сашо, за намена домување 

А1, М.В. "Коњарник"; 

кои ќе бидат вклопени во Урбанистичко планска 

документација. 

 

член  2 

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во ,,Службен гласник на Општина 

Радовиш,,. 

 

Бр. 07-1892/1        Совет на општина Радовиш 

25 Септември 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 донесување на Урбанистичко планска 

документација за КО Штурово општина Радовиш 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

донесување на Урбанистичко планска 

документација за КО Штурово општина Радовиш, 

бр. 07-1893/1, што советот на општина Радовиш ја 

донесе на седница одржана на ден 25.09.2013 год. 

 

Бр. 08-1893/2                   Градоначалник на 

30 Септември 2013г.       Општина Радовиш  

Радовиш                   Сашко Николов с.р. 

 

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за 

изменување и дополнување на Законот за 

постапување со бесправно изградени објекти (Сл. 

Весник на РМ 23/2011; 54/2011; 155/12; 53/2013 и 

72/2013) и член 1 и 2 од Правилникот за 

изменување и дополнување на Правилникот за 

стандарди  за вклопување на бесправни објекти во 

Урбанистичко планска документација (Сл.Весник 

на РМ бр. 56/11; 162/12), и чл.21.ст1 т. 43 од 

Статутот на Општина Радовиш. Советот на 

Општина Радовиш на седницата одржана на ден 

25.09.2013 година донесе 

 

ОДЛУКА 

За донесување урбанистичко планска 

документација за КО Штурово - Општина 

Радовиш. 

 

член  1 

Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска 

документација за КО Штурово, односно може да 

се издаде урбанистичка согласност за бесправно 

изграден објект на: 

 

1. КП бр.1025 и 1040 КО  Штурово, по барање бр. 

УП.1 26-2009  од Поцев Иван, за намена 

домување А1 М.В. "Трнлива Чукарка"; 

 

кој ќе биде вклопен во Урбанистичко планска 

документација. 

 

член  2 

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во ,,Службен гласник на Општина 

Радовиш,,. 

 

Бр. 07-1893/1        Совет на општина Радовиш 

25 Септември 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 донесување на Урбанистичко планска 

документација за КО Коџалија општина Радовиш 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

донесување на Урбанистичко планска 

документација за КО Коџалија општина Радовиш, 
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бр. 07-1894/1, што советот на општина Радовиш ја 

донесе на седница одржана на ден 25.09.2013 год. 

 

Бр. 08-1894/2                    Градоначалник на 

30 Септември 2013г.        Општина Радовиш  

Радовиш                   Сашко Николов с.р. 

   

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за 

изменување и дополнување на Законот за 

постапување со бесправно изградени објекти (Сл. 

Весник на РМ 23/2011; 54/2011; 155/12; 53/2013 и 

72/2013) и член 1 и 2 од Правилникот за 

изменување и дополнување на Правилникот за 

стандарди  за вклопување на бесправни објекти во 

Урбанистичко планска документација (Сл.Весник 

на РМ бр. 56/11; 162/12), и чл.21.ст1 т. 43 од 

Статутот на Општина Радовиш. Советот на 

Општина Радовиш на седницата одржана на ден 

25.09.2013 година донесе 

 

ОДЛУКА 

За донесување урбанистичко планска 

документација за КО Коџалија - Општина 

Радовиш. 

 

член  1 

Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска 

документација за КО Коџалија, односно може да 

се издаде урбанистичка согласност за бесправно 

изградените објекти на: 

1. КП бр.1303 и 1257 КО  Коџалија, по барање бр. 

УП.1 26-1849 од Дервишев Усеин, за намена 

домување А1, М.В. "Село"; кој ќе биде вклопен 

во Урбанистичко планска документација. 

 

член  2 

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во ,,Службен гласник на Општина 

Радовиш,,. 

 

Бр. 07-1894/1        Совет на општина Радовиш 

25 Септември 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 донесување на Урбанистичко планска 

документација за КО Сулдурци општина Радовиш 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

донесување на Урбанистичко планска 

документација за КО Сулдурци општина 

Радовиш, бр. 07-1895/1, што советот на општина 

Радовиш ја донесе на седница одржана на ден 

25.09.2013 год. 

Бр. 08-1895/2                    Градоначалник на 

30 Септември 2013г.        Општина Радовиш  

Радовиш                   Сашко Николов с.р. 

 

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за 

изменување и дополнување на Законот за 

постапување со бесправно изградени објекти (Сл. 

Весник на РМ 23/2011; 54/2011; 155/12; 53/2013 и 

72/2013) и член 1 и 2 од Правилникот за 

изменување и дополнување на Правилникот за 

стандарди  за вклопување на бесправни објекти во 

Урбанистичко планска документација (Сл.Весник 

на РМ бр. 56/11; 162/12), и чл.21.ст1 т. 43 од 

Статутот на Општина Радовиш. Советот на 

Општина Радовиш на седницата одржана на ден 

25.09.2013 година донесе 

 

ОДЛУКА 

За донесување урбанистичко планска 

документација за КО Сулдурци - Општина 

Радовиш. 

 

член  1 

Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска 

документација за КО Сулдурци, односно може да 

се издаде урбанистичка согласност за бесправно 

изградениот објект на: 

1. КП бр.799/2 и 798  КО  Сулдурци, по барање 

бр. УП.1 26-1074 од Костадинов Лазар, за намена 

домување А1, М.В. "Миндали"; кој ќе биде 

вклопен во Урбанистичко планска документација. 

 

член  2 

Одлуката влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во ,,Службен гласник на 

Општина Радовиш,,. 

 

Бр. 07-1895/1        Совет на општина Радовиш 

25 Септември 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 
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РЕШЕНИЕ 

За прогласување и објавување на Одлуката 

за утврдување потреба од донесување на ЛУПД 

за усогласување на намена на градежно земјиште 

за ДОО "Флорес"  општина Радовиш 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

утврдување потреба од донесување на ЛУПД за 

усогласување на намена на градежно земјиште за 

ДОО "Флорес"  општина Радовиш, бр. 07-1896/1, 

што советот на општина Радовиш ја донесе на 

седница одржана на ден 25.09.2013 год. 

 

Бр. 08-1896/2                    Градоначалник на 

30 Септември 2013г.        Општина Радовиш  

Радовиш                   Сашко Николов с.р. 

 

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за 

изменување и дополнување на Законот за 

постапување со бесправно изградени објекти (Сл. 

Весник на РМ 23/2011; 54/2011; 155/12; 53/2013 и 

72/2013) и член 1 и 2 од Правилникот за 

изменување и дополнување на Правилникот за 

стандарди  за вклопување на бесправни објекти во 

Урбанистичко планска документација (Сл.Весник 

на РМ бр. 56/11; 162/12), и чл.21.ст1 т. 43 од 

Статутот на Општина Радовиш. Советот на 

Општина Радовиш на седницата одржана на ден 

25.09.2013 година донесе 

 

ОДЛУКА 

За утврдување потреба од донесување на УПД за 

усогласување на намена на градежно земјиште 

 

член  1 

Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на Локална Урбанистичка планска 

документација за усогласување на намени на 

градежно земјиште за бесправно изградени 

објекти на: 

1. КП бр.1781  М.В. Стара Корија КО Ораовица, 

по барање бр. УП.1 26-2240 од  Флорес доо 

Скопје, за намена Г2-ПО  помошен објект-зграда 

бр.2 за лесна и незагадувачка индустрија; 

2. КП бр.1783 и 1785  М.В. Стара Корија КО 

Ораовица, по барање бр. УП.1 26-2242 од Флорес 

доо Скопје, за намена Г2-ДП  објект-зграда бр.1 

за лесна и незагадувачка индустрија со управна 

зграда Г2-Б1 зграда 2; 

3. КП бр.1781 и 1780/1  М.В. Стара Корија КО 

Ораовица, по барање бр. УП.1 26-2241 од Флорес 

доо Скопје, за намена Г2-ДП  објект-зграда бр.1 

за лесна и незагадувачка индустрија; 

 

За остварување на правото на легализација може 

да се донесе и Локална урбанистичка планска 

документација. 

 

член  2 

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во ,,Службен гласник на Општина 

Радовиш,,. 

 

Бр. 07-1896/1        Совет на општина Радовиш 

25 Септември 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 Програмата 

за потреби за функционирање на 

администрацијата во ЕЛС Радовиш за 2013 год. 

бр. 07-2235/2  од  24. 12. 2012 год. 

 

Ја прогласувам и објавувам Програмата за 

потреби за функционирање на администрацијата 

во ЕЛС Радовиш за 2013 год. бр. 07-2235/2  од  

24. 12. 2012 год., бр. 07-1897/1, што советот на 

општина Радовиш ја донесе на седница одржана 

на ден 25.09.2013 год. 

 

Бр. 08-1897/2                    Градоначалник на 

30 Септември 2013г.        Општина Радовиш  

Радовиш                   Сашко Николов с.р. 

 

Врз основа на чл. 21 ст. 1 т. 43 од 

Статутот на општина Радовиш, Советот на 

општина Радовиш на седница одржана на ден 

25.09.2013 год., донесе  

 

ПРОГРАМА 

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

ПРОГРАМАТА НА ПОТРЕБИ ЗА 

ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА ДМИНИСТРАЦИЈАТА 

ВО ЕДИНИЦАТА НА ЛОКАЛНА 

САМОУПРАВА - РАДОВИШ за 2013 год. бр. 07-

2235/2  од  24. 12. 2012 год. 

 

Се врши измена во Програмата  за 

потреби за функционирање на администрацијата 

во ЕЛС Радовиш за 2013 година и тоа : 

      

делот во Програмата кој гласи:  
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Во делот за вработувања планирани се 10 

(десет) нови вработувања во општинската 

администрација од кои 6(шест) со статус државен 

службеник, 1 (еден) без статус државен 

службеник  и 3 (три) во ТППЕ. 

  

Преку Агенција за привремени вработувања во 

ЕЛС се предвидуваат 11 (единаесет) лица за 

вработувања, од кои 3 во ТППЕ.  

 

се менува и треба да гласи:  

 

Во делот за вработувања планирани се 11 

(единаесет) нови вработувања во општинската 

администрација од кои  7(седум) со статус 

државен службеник, 1 (еден) без статус државен 

службеник  и 3 (три) во ТППЕ.  

Преку Агенција за привремени вработувања во 

ЕЛС се предвидуваат 11 (единаесет) лица за 

вработувања, од кои 3 во ТППЕ.  

 

II.. Оваа Програма е составен дел на буџетот и 

целосно се финансира од Буџетот за 2013 год.  

 

III.  Програмата влегува во сила наредниот ден од 

објавувањето во "Службен гласник на општина 

Радовиш". 

 

Бр. 07-1897/1        Совет на општина Радовиш 

25 Септември 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 Годишната 

Програма за работа на овластен инспецтор за 

патен сообраќај и патишта за 2013 година во ЕЛС 

Радовиш 

 

Ја прогласувам и објавувам Годишната 

Програма за работа на овластен инспектор за 

патен сообраќај и патишта за 2013 година во ЕЛС 

Радовиш, бр. 07-1898/1, што советот на општина 

Радовиш ја донесе на седница одржана на ден 

25.09.2013 год. 

 

Бр. 08-1898/2                    Градоначалник на 

30 Септември 2013г.        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 

25.09.2013 година, донесе 

 

ГОДИШНА ПРОГРАМА 

за работа на овластениот инспектор за патен 

сообраќај и патишта во 2013 година 

 

В О В Е Д – ЗАКОНСКА РАМКА 

 Овластениот инспектор за патен сообраќај 

и патишта врши надзор во согласност со 

законските прописи и другите правни акти со кои 

се регулирани прашањата од сферата на 

вршењето на општинскиот превоз на патници 

како и прашањата врзани за општинските 

патишта и улици, како што се: 

 

- Закон за превоз во патниот сообраќај 

(„Сл.весник на РМ“ бр.68/04, 127/06, 114/09, 

83/10, 140/10, 17/2011 , 53/2011, и 6/2012); 

- Закон за јавните патишта („Сл.весник на 

РМ“ бр.84/08, 52/09, 114/09, 124/10, 23/11, 53/11 и 

44/12);  

- Закон за инспекциски надзор („Сл.весник 

на РМ“ бр.50/10 и 162/10 и 157/11); 

- Закон за општа управна постапка 

(„Сл.весник на РМ“ бр.38/05, 110/08); 

- Закон за прекршоци („Сл.весник на РМ“ 

бр.62/06); 

- Закон за постапувањепо по преставки и 

предлози („Сл.весник на РМ“ бр.82/08 и 56/09) 

- Закон за локална самоуправа („Сл.весник 

на РМ“ бр.5/02 и 38/08); 

- Закон за државни службеници 

(„Сл.весник на РМ“ бр.54/00, 112/00, 34/01, 

103/01, 43/02, 98/02, 17/03, 40/03, 85,03, 17/04, 

69/04, 81/05, 108/05, 61/06, 31/07, 161/08, 6/09, 

114/09, 35/10 и 76/10); 

 

1. ЦЕЛИ И НАЧЕЛА НА ДЕЛУВАЊЕ НА 

ОВЛАСТЕНИОТ ИНСПЕКТОР ЗА ПАТЕН 

СООБРАЌАЈ И ПАТИШТА 

- Овластениот инспектор за патен сообраќај 

и патишта (во понатамошниот текст инспектор) 

врши инспекциски надзор над законитоста на 

вршењето на работите од областа на општинскиот 

превоз, општинските улици и локални патишта 

кои се во надлежност на Општина Радовиш, 

согласно позитивни законски прописи и општи 

акти на Република Македонија; 

- Инспекторот го врши инспекцискиот 

надзор со цел за остварување и заштита на 

јавниот интерес, како и интересот на физичките и 
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правните лица кога тоа е во согласност со јавниот 

интерес; 

- Инспекторот  во вршењето на 

инспекцискиот надзор  обезбедува еднаква, 

законита, непристрасна и објективна примена на 

законите и другите прописи; 

- Навремено, економично, и ефикасно 

остварување на правата и интересите на граѓаните 

и другите учесници во управната постапка во 

решавањето на управните работи; 

- Постапување во пропишаните рокови во 

првостепената и второстепената постапка, како и 

во роковите определени со судските органи; 

- Инспекторот е самостоен при вршење на 

инспекцискиот надзор и одлучувањето за 

дејствијата кои треба да се превземат при вршење 

на надзорот, како и за мерките кои ќе бидат 

изречени по извршениот надзор; 

- При вршење на инспекцискиот надзор, 

доколку постојат недостатоци, инспекторот ги 

превзема само оние инспекциски мерки согласно 

со закон, кои се неопходни за отстранување на 

утврдените недостатоци  при извршениот надзор, 

при што осебено се внимава да не се попречува 

ефикасното функционирање на субјектот на 

надзорот; 

- Навремено вклучување на 

заинтересираните странки во постапката заради 

заштита на нивните права и интереси; 

- Обезбедување на докази по службена 

должност заради водење на управната постапка; 

- При определување на инспекциските 

мерки и рокот за отстранување на утврдените 

недостатоци, инспекторот се води од тежината на 

недостатокот, штетните последици предизвикани 

кон јавниот интерес или интересот на трети лица, 

како и времето кое е потребно субјектот на 

надзорот да ги отстрани утврдените недостатоци; 

- При вршење на инспекцискиот надзор 

инспекторот првенствено врши превентивна 

функција, а изрекува инспекциски мерки и 

санкции тогаш кога со превентивната функција не 

може да се обезбеди целта на надзорот. 

 

2. АКТИВНОСТИ СО УТВРДЕНА ДИНАМИКА  

Инспектор со цел да ги реализира поставените 

цели на програмата должен е:  

 

- да врши редовен инспекциски надзор и 

тоа на: 

о превозниците кои вршат бесправен авто-

такси превоз на патници со настојување за негова 

легализација                         

Рок: континуирано јануари – декември; 

о превозниците кои вршат бесправен 

општински линиски превоз на патници  

          Рок: континуирано јануари – декември; 

о превозниците кои вршат бесправен 

посебен линиски превоз на патници со 

настојување за негова легализација    

          Рок: континуирано јануари – декември; 

о превозниците кои вршат општински 

линиски превоз на патници и тоа во поглед на 

исправноста на документите кои го следат 

превозот (лиценци, изводи од лиценци, дозволи за 

линии, почитување на возните редови) 

          Рок: квартално и тоа во месец март, јуни, 

септември, декември; 

о превозниците кои вршат посебен линиски 

превоз на патници и тоа во поглед на исправноста 

на документите кои го следат превозот (лиценци, 

изводи од лиценци, дозволи, почитување на 

возните редови, договорот со списокот на 

патници 

          Рок: квартално и тоа во месец јануари, 

април, септември и       декември; 

о исполнување на посебно-техничко 

експлоатациони услови на возилата со кои се 

врши општински превоз на патници и авто-такси 

превоз на патници 

Рок: втора половина на 2011 година; 

о Контрола на вертикалната сигнализација 

на општинските улици и патишта. За патиштата и 

улиците каде што има изработено сообраќајни 

проекти се контролира вертикалната 

сигнализација дали е поставена согласно 

проектите, а за оние каде што нема сообраќајни 

проекти во разумен рок да се изработат од страна 

нандлежниот орган во општината.  

      Рок: континуирано јануари – декември; 

о Контрола на дозволите за локации на 

натписите (рекламни табли) и контрола на терен 

дали се поставени согласно одобренијата; 

Рок: континуирано јануари – декември; 

о Контрола на издадените дозволи за 

надолжни и попречни прекопи на патот заради 

водење на ПТТ водови, електро и други водови и 

враќање во првобитна состојба на истиот; 

Рок: секогаш во тек на годината по доставување 

на примерок од дозволите од Одделението за 

комунални дејности во ЕЛС Радовиш; 

о Контрола на патиштата во зимскиот 

период (чистење на снег, посипување со сол и 

абразивен материјал, и чистење на коловозот по 

зимско одржување). Контролата ќе се извршува 

самостојно и во соработка со Одделението за 

комунални дејности; 

Рок: ноември – април; 
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о Контрола согласно член 50-а од Законот 

за јавните патишта. Контролата ќе се извршува 

самостојно  

о Рок: континуирано јануари – декември; 

о Контрола на дрвјата и на другите шумски 

и земјоделски насади покрај јавните патишта и 

дали истите ја попречуваат прегледноста на 

патот, односно ја загрозуваат безбедноста на 

сообраќајот на патот. Контролата ќе се извршува 

самостојно и во соработка со Одделението за 

комунални дејности; 

Рок: април – октомври. 

о Согласно потпишаниот договор за 

меѓуопштинска соработка Овлсатениот инспектор 

за патен сообраќај и патишта ќе врши 

инспекциски надзор по сите погоре наведени 

точки; 

Рок: континуирано јануари – декември по 

доставено барање од општина Конче со која е 

склучен договорот; 

 

- да врши контролни инспекциски надзори: 

ќе се вршат за да се утврди дали е постапено по 

решенијата со кои е наредено отстранување на 

недостатоците утврдени при редовниот 

инспекциски надзор, надзорот по поднесените 

пријави од правни, физички и други лица. 

Рок: континуирано јануари – декември. 

- да врши вонреден инспекциски надзор и 

тоа: по поднесени пријави и иницијативи од 

граѓани и други физички и правни лица кога ќе 

согледааат неправилности согласно одредбите од 

Законот за превоз во патниот сообраќај и Законот 

за јавните патишта, како и во случај на сомневање 

на инсоекторот за сторена повреда на Законот за 

превоз во патниот сообраќај и Законот за јавните 

патишта. 

Рок: континуирано јануари – декември. 

- да води управна постапка и тоа: врз 

основа на инспекцискиот надзор составува 

записник и донесува решенија и заклучоци 

согласно одредбите од Законот за превоз во 

патниот сообраќај и Законот за јавните патишта. 

Рок: континуирано јануари – декември. 

 да спроведува постапки за порамнување и 

тоа: секогаш кога ќе се согледааат неправилности 

согласно одредбите од Законот за превоз во 

патниот сообраќај и Законот за јавните патишта. 

Рок: континуирано јануари – декември. 

 да поднесува барања за поведување на 

прекршочна постапка пред надлежен суд или 

прекршочен орган во Министерството за 

транспорт и врски  и тоа: согласно одредбите од 

Законот за превоз во патниот сообраќај и Законот 

за јавните патишта. 

Рок: континуирано јануари – декември. 

 

 да врши едукација и тоа: согласно 

одредбите од Законот за превоз во патниот 

сообраќај и Законот за јавните патишта. 

Рок: континуирано по донесување на 

подзаконските акти од страна на Министерот за 

транспорт и врски. 

 да поднесува жалби  и тоа: согласно 

одредбите од Законот за превоз во патниот 

сообраќај, Законот за јавните патишта, Законот за 

општа управна постапка и Законот за прекршоци. 

Рок: по потреба во текот на годината. 

 Води евиденција за покренатите постапки 

за порамнување  и за нивниот исход; 

Рок: континуирано јануари – декември. 

 

3. СОРАБОТКА СО ДРУГИ ОРГАНИ ПРИ 

ВРШЕЊЕ НА ИНСПЕКЦИСКИОТ НАДЗОР 

При вршењето на инспекцискиот надзор 

Овлстениот инспектор за патен сообраќај и 

патишта ќе соработува со: 

• Полициска станица за безбедност на 

сообраќајот на патиштата при ПС Радовиш и тоа 

при редовниот инспекциски надзор согласно 

одредбите од Законот за превоз во патниот 

сообраќај; 

• Државен инспекторат за транспорт; 

• Соработка со други органи и стручни 

установи при водењето на управната постапка. 

4.  

5. АНАЛИТИЧКО – ИНФОРМАТИВНА 

ДЕЈНОСТ 

 

• Изработка на Годишен извештај за 

работата на Овластениот инспектор за патен 

сообраќај и патишта за 2013 година.  

           (Рок на поднесување: 01. 03. 2014 год, ) 

• Изработка на Предлог - Програма за 

работа на Овластениот Овластениот инспектор за 

патен сообраќај и патишта за 2014 година.  

( Рок на поднесување: 15. 12. 2013 год, ) 

 

6. ПЛАНИРАНО УЧЕСТВО НА 

РАБОТИЛНИЦИ, СЕМИНАРИ, ТРЕНИНЗИ И 

ДРУГИ ОБУКИ 

 

• Работилници за нацрт-закони, правилници 

и други подзаконски акти во постапка за 

донесување, во организација на Министерство за 

транспорт и врски и ЗЕЛС; 

• Стучни работилници за имплементација 

на одредбите од Законот за превоз во патниот 

сообраќај и Законот за јавните патишта, посебно 

во делот на инспекцискиот надзор; 
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• Генерички обуки. 

6.   МЕСЕЧНИ ПЛАНОВИ ЗА РАБОТА НА 

ИНСПЕКЦИЈАТА ЗА ПАТЕН СООБРАЌАЈ И 

ПАТИШТА 

 

Податоци за планиран редовен инспекциски 

надзор    

  1. Распоред и динамика на инспекциски надзор

 Месец (период)  Планиран инсп. надзор 

1.1. Надзор на придржувањето на законските 

одредби согласно Законот за  превоз во патниот 

сообраќај при вршење на авто-такси превоз на 

патници, општински линиски и посебен линиски 

превоз на патнициЈануари- декември Секојдневно 

 

1.2. Контрола на вертикална, хоризонтална и 

светлосна сигнализација Јануари- декември 

Континуирано во текот на месецот 

 

1.3.Контрола на редовното одржување на 

сообраќајници и нивни составни        елементи и 

локални патишта кои се во надлежност на 

Општината Јануари- декември Континуирано во 

текот на месецот 

 

1.4. Контрола  на надолжни и напречни прекопи 

на патот Јануари- декември 

 

1.5. Надзор над чистење на коловозните 

површини од наноси на снег. Јануари- декември 

Секојдневно 

 

1.6 Постапување по сопствена иницијатива 

согласно надлежностите Јануари- декември 

Секојдневно 

 

1.7  Постапување по претставки од граѓани 

Јануари- декември Секојдневно 

 

•  Изготвување  записници за констатација 

 Јан.-дек.  По потреба 

•  Спроведување на постапки за 

порамнување и едукација  Јан.-дек.По потреба 

• Поднесување  барања за поведување 

прекршочна постапка и 

Изготвување на Решенија за отстранување на 

недостатоци Јан.-дек.  По потреба 

• Ажурирање на добиени  пресуди Јан.-дек.  По 

потреба 

• Ажурирање на добиени  решенија Јан.-дек. 

 По потреба                  

• Постапување по жалби Јан.-дек. По потреба 

    

2.  Други активности 

2.1.  Соработка  и состаноци со други надлежни 

органи 

2.2. Учество на работилници, семинари, обуки и 

др. 

2.3. Административни работи и работа со странки 

Јануари- декември По потреба 

 

Бр. 07-1898/1        Совет на општина Радовиш 

25 Септември 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 Годишната 

Програма за работа на овластен комунален 

инспектор за 2013 година во ЕЛС Радовиш 

 

Ја прогласувам и објавувам Годишната 

Програма за работа на овластениот комунален  

инспектор за 2013 година во ЕЛС Радовиш, бр. 

07-1899/1, што советот на општина Радовиш ја 

донесе на седница одржана на ден 25.09.2013 год. 

 

Бр. 08-1899/2                    Градоначалник на 

30 Септември 2013г.        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 

25.09.2013 година, донесе 

 

ГОДИШНА ПРОГРАМА 

за работа на општинскиот комунален инспектор 

во 2013 година 

 

В О В Е Д – ЗАКОНСКА РАМКА 

 Општинскиот комунален инспектор врши 

надзор во согласност со законските прописи и 

другите правни акти со кои се регулирани 

прашањата од сферата на комуналните работи, 

како што се: 

            1. Закон за комунални дејности (Сл. 

Весник на Р.М. бр.95/12); 

            2. Закон за  јавната чистота, (Сл.Весник на 

Р.М.бр.111/2008) и неговите измени и 

дополнувања (Сл.Весник на Р.М.бр.64/2009, 

бр.88/2010, бр.114/10, бр.23/11, бр.53/11 и 

бр.80/12); 
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            3. Закон за снабдување со вода за пиење и 

одведување на урбани отпадни води (Сл.Весник 

на Р.М.бр.68/2004г.) и неговите изменувања и 

дополнувања (Сл.весник на РМ бр.28/2006 и 

бр.103/2008 и бр.17/11); 

            4. Закон за определување на имиња на 

улици, плоштади, мостови и други 

инфраструктурни објекти (Сл.Весник на 

Р.М.бр.66/2006г.) и неговите изменувања и 

дополнувања (Сл.весник на РМ бр.55/2007); 

            5. Закон за гробишта и погребални услуги 

(Сл.весник на РМ бр.86/2008) и неговите 

изменувања и  дополнувања (Сл.весник на РМ 

бр.156/2010); 

            6. Закон за управување со 

отпадот(Сл.весник на РМ бр.68/2004 и 71/2004) и 

неговите изменувања и  дополнувања (Сл.весник 

на РМ бр.107/2007;102/08 и 134/08); 

            7. Закон за управување со пакување и 

отпад од пакување (Сл.весник на РМ бр.161/09); 

 8. Закон за инспекциски надзор (Сл. 

Весник на РМ бр.50/10, 162/10 и 157/11); 

 9. Закон за општа управна постапка (Сл. 

Весник на РМ бр,38/05, 110/08); 

 10. Закон за прекршоци (Сл. Весник на 

РМ бр.62/06); 

 11. Закон за постапување по претставки и 

педлози (Сл. Весник на РМ бр.82/08 и 56/09); 

 12. Закон за локална самоуправа (Сл. 

Весник на РМ бр.5/02 и 38/08); 

13. Закон за државни службеници (Сл. Весник на 

РМ бр.54/00, 112/00, 34/01, 103/01, 43/02, 98/02, 

17/03, 40/03, 85/03, 17/04, 69/04, 81/05, 108/05, 

61/06, 31/07, 161/08, 6/09, 114/09, 35/10 и 76/10); 

 

7. ЦЕЛИ И НАЧЕЛА НА ДЕЛУВАЊЕ НА 

ОПШТИНСКИОТ КОМУНАЛЕН ИНСПЕКТОР 

 Општинскиот комунален инспектор (во 

понатамошниот текст инспектор) врши 

инспекциски надзор над законитоста на вршењето 

на работите од областа на комуналните работи 

кои се во надлежност на Општина Радовиш, 

согласно законските прописи и општи акти на 

Република Македонија; 

 Инспекторот го врши инспекцискиот 

надзор со цел за остварување и заштита на 

јавниот интерес, како и интересот на физичките и 

правните лица кога тоа е во согласност со јавниот 

интерес; 

 Инспекторот во вршењето на 

инспекцискиот надзор  обезбедува еднаква, 

законита, непристрасна и објективна примена на 

законите и другите прописи; 

 Навремено, економично, и ефикасно 

остварување на правата и интересите на граѓаните 

и другите учесници во управната постапка во 

решавањето на управните работи; 

 Постапување во пропишаните рокови во 

првостепената и второстепената постапка, како и 

во роковите определени со судските органи; 

 Инспекторот е самостоен при вршење на 

инспекцискиот надзор и одлучувањето за 

дејствијата кои треба да се превземат при вршење 

на надзорот, како и за мерките кои ќе бидат 

изречени по извршениот надзор; 

 При вршење на инспекцискиот надзор, 

доколку постојат недостатоци, инспекторот ги 

превзема само оние инспекциски мерки согласно 

со закон, кои се неопходни за отстранување на 

утврдените недостатоци  при извршениот надзор, 

при што осебено се внимава да не се попречува 

ефикасното функционирање на субјектот на 

надзорот; 

 Навремено вклучување на 

заинтересираните странки во постапката заради 

заштита на нивните права и интереси; 

 Обезбедување на докази по службена 

должност заради водење на управната постапка; 

 При определување на инспекциските 

мерки и рокот за отстранување на утврдените 

недостатоци, инспекторот се води од тежината на 

недостатокот, штетните последици предизвикани 

кон јавниот интерес или интересот на трети лица, 

како и времето кое е потребно субјектот на 

надзорот да ги отстрани утврдените недостатоци; 

 При вршење на инспекцискиот надзор 

инспекторот првенствено врши превентивна 

функција, а изрекува инспекциски мерки и 

санкции тогаш кога со превентивната функција не 

може да се обезбеди целта на надзорот. 

 

8. АКТИВНОСТИ СО УТВРДЕНА 

ДИНАМИКА  

Инспекторот со цел да ги реализира поставените 

цели на програмата должен е:  

 да врши редовен инспекциски надзор и 

тоа на: 

о Давателите на комунални услуги т.е. 

нивното секојдневно вршење  

на дејноста 

Рок: континуирано јануари – декември; 

о Корисниците на комунални услуги 

(правни и физички лица) 

         Рок: континуирано јануари – декември; 

о Општината    

         Рок: континуирано јануари – декември; 

 да врши контролни инспекциски надзори: 

ќе се вршат за да се утврди дали е постапено по 

решенијата со кои е наредено отстранување на 

недостатоците утврдени при редовниот 
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инспекциски надзор, надзорот по поднесените 

пријави од правни, физички и други лица. 

Рок: континуирано јануари – декември. 

 да врши вонреден инспекциски надзор и 

тоа: по поднесени пријави и иницијативи од 

граѓани и други физички и правни лица кога ќе 

согледааат неправилности согласно законските 

одредби, како и во случај на сомневање на 

инспекторот за сторена повреда на Законот. 

Рок: континуирано јануари – декември. 

 да води управна постапка и тоа: врз 

основа на инспекцискиот надзор составува 

записник и донесува решенија и заклучоци 

согласно одредбите од Законите каде има 

недлежност. 

Рок: континуирано јануари – декември. 

 да води мандатни постапки и тоа: секогаш 

кога ќе се утврдат сторени прекршоци согласно 

Законот за јавна чистота и Закон за снабдување со 

вода за пиење и одведување на урбани отпадни 

води.. 

Рок: континуирано јануари – декември. 

 да спроведува постапки за порамнување и 

тоа: секогаш кога ќе се согледааат неправилности 

согласно одредбите од Законите каде има 

надлежност. 

Рок: континуирано јануари – декември. 

 да поднесува барања за поведување на 

прекршочна постапка пред надлежен суд или 

прекршочен орган во Министерството за 

транспорт и врски  и тоа: согласно одредбите од 

Законите каде има недлежност. 

Рок: континуирано јануари – декември. 

 да врши едукација и тоа: согласно 

одредбите од Законите каде таквата мерка е 

пропишана. 

Рок: континуирано по донесување на сите 

подзаконски акти од страна на Министерот за 

транспорт и врски. 

 да поднесува жалби  и тоа: согласно 

одредбите од Законите каде има надлежност. 

Рок: по потреба во текот на годината. 

 Води евиденција за покренатите постапки 

за порамнување  и за нивниот исход; 

Рок: континуирано јануари – декември. 

9. СОРАБОТКА СО ДРУГИ ОРГАНИ ПРИ 

ВРШЕЊЕ НА ИНСПЕКЦИСКИОТ НАДЗОР 

При вршењето на инспекцискиот надзор 

општинскиот комунален инспектор ќе соработува 

со: 

• Давателот на комунални услуги во 

општина Радовиш, ЈП Плаваја – Радовиш, 

основан од Советот  на општината. 

• Државниот комунален инспекторат; 

• Учество во работата на органите и телата 

на Здружението на комунални инспектори на 

Р.М. 

• Соработка со други органи и стручни 

установи при водењето на управната постапка. 

10. АНАЛИТИЧКО – ИНФОРМАТИВНА 

ДЕЈНОСТ 

• Изработка на Годишен извештај за 

работата на Општинскиот комунален инспектор 

за 2013 година.  

           (Рок на поднесување: 01. 03. 2014 год. ) 

• Изработка на Предлог - Програма за 

работа на Општинскиот комунален инспектор за 

2014 година.  

( Рок на поднесување: 15. 12. 2013 год. ) 

11. ПЛАНИРАНО УЧЕСТВО НА 

РАБОТИЛНИЦИ, СЕМИНАРИ, ТРЕНИНЗИ И 

ДРУГИ ОБУКИ 

 

• Работилници за нацрт-закони, правилници 

и други подзаконски акти во постапка за 

донесување, во организавија на Министерство за 

транспорт и врски, ЗЕЛС и Зрдужението на 

комунални инспектори на Р.М.; 

• Стучни работилници за имплементација 

на одредбите од Законите каде има надлежност; 

• Генерички обуки. 

12. МЕСЕЧНИ ПЛАНОВИ ЗА РАБОТА НА 

КОМУНАЛНАТА ИНСПЕКЦИЈА 

Податоци за планиран редовен инспекциски 

надзор    

1. Распоред и динамика на инспекциски надзор

 Месец (период)  Планирани 

надзори 

1.1. Превентивен надзор на придржувањето до 

законските одредби и обврски на давателот и 

корисниците на комунални услуги по законот за 

јавна чистота и Одлуките за јавна чистота и 

комунален ред. јануари -декември секојдневно 

 

1.2.  Надзорот на чистењето на снегот, согласно 

законот за јавна чистота. јануари, февруар, 

ноември, декември  по потреба 

1.3. Обиколка на најфреквентните сообрќајници и 

другите уредени површини и превентивно 

делување на субјектите потенцијални нарушувачи 

на јавната чистоти со онечистување и зафаќање 

на јавните површини по однос на Законот за јавна 

чистота. јануари -декември  секојдневно 

1.4. Посета на секое населено место и увид во 

состојбата со јавната чистота, водоснабдувањето, 

одведувањето на урбаните отпадни води и 

другите области од надлежност на комуналната 

инспекција. јануари -декември еднаш месечно 
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1.5.  Постапување по претставки од граѓани

 јануари -декември  по потреба 

1.6. Поведување на постапки по сите Барања од 

страна на давателот на комунални услуги при 

утврдување на злоупотреби при 

водоснабдувањето и одведувањето на урбани 

отпадни води, како и по останатите надлежности 

на комуналната инспекција. јануари -декември

  по потреба 

2.  Други активности 

2.1.  Соработка  и активности со други надлежни 

органи 

2.2. Учество на работилници, семинари, обуки и 

др. 

2.3. Административни работи и прием на странки

 јануари -декември по потреба 

 

Бр. 07-1899/1        Совет на општина Радовиш 

25 Септември 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 Годишната 

Програма за работа на овластен градежен  

инспектор за 2013 година во ЕЛС Радовиш 

 

Ја прогласувам и објавувам Годишната 

Програма за работа на овластениот градежен 

инспектор инспектор за 2013 година во ЕЛС 

Радовиш, бр. 07-1900/1, што советот на општина 

Радовиш ја донесе на седница одржана на ден 

25.09.2013 год. 

 

Бр. 08-1900/2                    Градоначалник на 

30 Септември 2013г.        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 

25.09.2013 година, донесе 

 

ГОДИШНА ПРОГРАМА 

за работа на овластениот градежен и 

инспектор  во 2013 година 

 

         Врз основа на член 61-а став 1 и 2 од Закон 

за просторно и  урбанистичко планирање (Сл. 

Весник на Р.М. бр.60/11,144/12), како и врз 

основа на член130-а од Закон за градење (Сл. 

Весник на Р.М. бр.39/12;144/12 г.) Овластениот 

градежен и урбанистички инспектор при 

Општина Радовиш донесе годишна програма за 

својата работа .  

  В О В Е Д – ЗАКОНСКА РАМКА 

 

 Овластениот урбанистички и градежен 

инспектор врши надзор во согласност со 

законските прописи и другите правни акти со кои 

се регулирани прашањата од сферата на 

градежништвото и урбанизмот, како што се : 

1. Закон за просторно и  урбанистичко 

планирање  (Сл. Весник на Р.М. бр.60/11; 144/12) 

2. Закон за градење (Сл. Весник на Р.М. бр. 

39/12;144/12г.) 

3. Правилник за стандарди и нормативи за 

урбанистичко планирање како и правилниците за 

нивно изменување и дополнување (Сл. Весник на 

Р.М. бр.142/10;64/11;169/11;63/12) 

4. Правилник за формата и содржината на 

изводот од Генерален урбанистички план , 

Детален урбанистички план,Урбанистички план 

за село,Урбанистички план за вон населено место 

,Државна урбанистичка планска документација и 

од Локална урбанистичка планска документација 

(Сл. Весник на Р.М. бр.24/11)  

5. Правилник за поблиска содржина , размер 

и начин на графичка обработка на 

урбанистичките планови (Сл. Весник на Р.М. 

бр.78/06) 

6. Правилник за начин на употреба и чување  

на заверените урбанистички планови и 

урбанистичките проекти (Сл. Весник на Р.М. 

бр.11/09) 

7. Закон за постапување со бесправно 

изградените објекти (Сл. Весник на Р.М. 

бр.23/11;54/12;155/12) 

8. Правилник за стандарди за вклопување на 

бесправни објекти во урбанистичко планска 

документација (Сл. Весник на Р.М. бр.56/11) 

9. Правилник за стандарди и нормативи за 

проектирање (Сл. Весник на Р.М. бр.60/12) 

10. Закон за инспекциски надзор (Сл. Весник 

на РМ бр.50/10); 

11. Закон за општа управна постапка 

(Сл.Весник на РМ бр.38/05, 110/08) 

12. Закон за прекршоци (Сл. Весник на РМ 

бр.62/05;51/11) 

13. Закон за постапување по претставки и 

педлози (Сл.Весник на РМ бр.82/08 и 56/09) 

14. Закон за локална самоуправа (Сл.Весник 

на РМ бр.5/02 и 38/08) 

15. Закон за државни службеници (Сл. 

Весник на РМ бр.54/00, 112/00, 34/01, 103/01, 
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43/02, 98/02, 17/03, 40/03, 85/03, 17/04, 69/04, 

81/05, 108/05, 61/06, 31/07, 161/08, 6/09, 114/09, 

35/10 и 76/10;167/10;36/11) 

 

13. ЦЕЛИ И НАЧЕЛА НА ДЕЛУВАЊЕ НА 

ОВЛАСТЕНИОТ ГРАДЕЖЕН И 

УРБАНИСТИЧКИ  ИНСПЕКТОР 

 

 Овластениот урбанистички и градежен 

инспектор (во понатамошниот текст инспектор) 

врши инспекциски надзор над законитоста на 

вршењето на работите од областа на 

градежништвото и урбанизмот кои се во 

надлежност на Општина Радовиш, согласно 

законските прописи и општи акти на Република 

Македонија; 

 

 Инспекторот го врши инспекцискиот 

надзор со цел за остварување и заштита на 

јавниот интерес, како и интересот на физичките и 

правните лица кога тоа е во согласност со јавниот 

интерес ; 

 Инспекторот во вршењето на 

инспекцискиот надзор  обезбедува еднаква, 

законита, непристрасна и објективна примена на 

законите и другите прописи ; 

 Навремено, економично и ефикасно 

остварување на правата и интересите на граѓаните 

и другите учесници во управната постапка во 

решавањето на управните работи; 

 Постапување во пропишаните рокови во 

првостепената и второстепената постапка, како и 

во роковите определени со судските органи; 

 Инспекторот е самостоен при вршење на 

инспекцискиот надзор и одлучувањето за 

дејствијата кои треба да се превземат при вршење 

на надзорот, како и за мерките кои ќе бидат 

изречени по извршениот надзор; 

 При вршење на инспекцискиот надзор, 

доколку постојат недостатоци, инспекторот ги 

превзема само оние инспекциски мерки согласно 

со закон, кои се неопходни за отстранување на 

утврдените недостатоци  при извршениот надзор, 

при што осебено се внимава да не се попречува 

ефикасното функционирање на субјектот на 

надзорот; 

 Навремено вклучување на 

заинтересираните странки во постапката заради 

заштита на нивните права и интереси ; 

 Обезбедување на докази по службена 

должност заради водење на управната постапка; 

 При определување на инспекциските 

мерки и рокот за отстранување на утврдените 

недостатоци, инспекторот се води од тежината на 

недостатокот, штетните последици предизвикани 

кон јавниот интерес или интересот на трети лица, 

како и времето кое е потребно субјектот на 

надзорот да ги отстрани утврдените недостатоци; 

 При вршење на инспекцискиот надзор 

инспекторот првенствено врши превентивна 

функција, а изрекува инспекциски мерки и 

санкции тогаш кога со превентивната функција не 

може да се обезбеди целта на надзорот. 

 

14. АКТИВНОСТИ СО УТВРДЕНА 

ДИНАМИКА  

        Инспекторот  со цел да ги реализира 

поставените цели на програмата            должен  е: 

 

 да врши редовен инспекциски надзор и 

тоа : 

о Надзор на постапките за изработка и 

донесување на Урбанистички планови , Локални 

урбанистички плански документации 

,урбанистички планови за село и урбанистички 

планови вон населено место 

      Рок: континуирано јануари – декември; 

о Надзор на начинот спроведување, 

употреба и чување на Урбанистички планови 

,Локални урбанистички плански документации, 

урбанистички планови за село и урбанистички 

планови вон населено место 

      Рок: континуирано јануари – декември 

о Надзор на постапката за издавање 

Одобрение за градење 

Рок: континуирано јануари – декември; 

о На работата на правните лица-изведувачи 

         Рок: континуирано јануари – декември; 

о На појавата на бесправно градење 

     Рок: континуирано јануари – декември ; 

о На општината како инвеститор   

                  Рок: континуирано јануари – декември; 

о На начинот на изведба на  објекти и 

учесниците во изградбата – инвеститори, 

изведувачи,надзори;  

     Рок: континуирано јануари – декември; 

 да врши контролни инспекциски надзори  

кои ќе се вршат за да се утврди дали е постапено 

по задолженијата за отсранување на утврдени 

неправилности со составен Записник, дали е 

постапено по  Решение за отстранување на 

недостатоците утврдени при редовниот 

инспекциски надзор, надзорот по поднесените 

пријави од правни, физички и други лица. 

Рок: континуирано јануари – декември. 

 

 да врши вонреден инспекциски надзор и 

тоа : по поднесени пријави и иницијативи од 

граѓани и други физички и правни лица кога ќе 

согледат неправилности согласно законските 
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одредби, како и во случај на сомневање на 

инспекторот за сторена повреда на Законот. 

Рок: континуирано јануари – декември. 

 да изготвува месечни извештаи за работа 

и истите да ги доставува до Државниот 

инспекторат за градежништво и урбанизам. 

 да спроведува постапки за порамнување и 

тоа: секогаш кога ќе се согледааат неправилности 

согласно одредбите од Законите каде има 

надлежност. 

Рок : континуирано јануари – декември. 

 да поднесува барања за поведување на 

прекршочна постапка пред надлежен суд  и тоа: 

согласно одредбите од Законите каде има 

недлежност. 

Рок : континуирано јануари – декември. 

 да врши едукација и тоа : согласно 

одредбите од Законите каде таквата мерка е 

пропишана. 

Рок: континуирано јануари – декември. 

 да поднесува жалби  и тоа: согласно 

одредбите од Законите каде има надлежност. 

Рок: по потреба во текот на годината. 

 Води евиденција за покренатите постапки 

за порамнување  и за нивниот исход; 

Рок: континуирано јануари – декември. 

 

15. СОРАБОТКА СО ДРУГИ ОРГАНИ ПРИ 

ВРШЕЊЕ НА ИНСПЕКЦИСКИОТ НАДЗОР 

           При вршењето на инспекцискиот надзор, 

овластениот градежен и урбанистички             

инспектор ќе соработува со: 

 

• Органите при Министерството за 

внатрешни работи 

• Државниот инспекторат за градежништво 

и урбанизам при Министерство за транспорт и 

врски  

• Соработка со други органи и стручни 

установи при водењето на управната постапка. 

 

16. АНАЛИТИЧКО – ИНФОРМАТИВНА 

ДЕЈНОСТ 

 

• Изработка на Годишни извештаи за 

работата на овластениот урбанистички и 

градежен инспектор за 2012година.  

           (Рок на поднесување: 31. 03. 2013 год. ) 

• Изработка на Предлог - Програма за 

работа на овластениот урбанистички и градежен 

инспектор за 2013 година.  

( Рок на поднесување: 31. 12. 2012 год. ) 

17. ПЛАНИРАНО УЧЕСТВО НА 

РАБОТИЛНИЦИ, СЕМИНАРИ, ТРЕНИНЗИ И 

ДРУГИ ОБУКИ 

• Работилници за нацрт-закони, правилници 

и други подзаконски акти во постапка за 

донесување, во организација на Министерство за 

транспорт и врски и ЗЕЛС; 

• Стучни работилници за имплементација 

на одредбите од Законите каде има надлежност; 

• Генерички обуки. 

 

18. МЕСЕЧНИ ПЛАНОВИ ЗА РАБОТА НА  

УРБАНИСТИЧКИ И ГРАДЕЖЕН ИНСПЕКТОР 

Податоци за планиран редовен инспекциски 

надзор    

1. Распоред и динамика на инспекциски надзор 

Месец (период)  

Планирани надзори 

1.1. Надзор над примената на Законот за 

просторно и урбанистичко планирање и 

прописите донесени врз основа на истиот 

1.2. Надзор врз начинот на изработката и 

донесувањето на урбанистичите планови, 

Локалните  урбанистички плански 

документации,урбанистички планови за село , и 

урбанистички планови вон населено место кои се 

во фаза на изработка  

1.3. Надзор врз начинот на чување и употреба 

на заверените урбанистички планови 

1.4. Надзор на постапката за издавање 

Одобрение за градење 

1.5. Надзор врз примена на Законот за градење 

и Законот за просторно и урбанистичко 

планирање во постапката на изведување и 

одржување на објекти од страна на  сите лица 

должни да ја вршат работата согласно истите 

закони. јануари –декември 

 

јануари –декември   по потреба 

јануари –декември   по потреба 

јануари –декември   по потреба 

јануари -декември секојдневно по потреба 

2.  Други активности 

2.1.  Соработка  и активности со други надлежни 

органи 

2.2. Учество на работилници, семинари, обуки и 

др. 

.3. Административни работи и прием на странки 

јануари -декември по потреба 

 

Бр. 07-1900/1        Совет на општина Радовиш 

25 Септември 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 
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општина Радовиш, Градоначалникот на општина 

Радовиш донесува 

 

РЕШЕНИЕ 

За прогласување и објавување на Годишната 

Програма за работа на овластен урбанистички  

инспектор за 2013 година во ЕЛС Радовиш 

 

Ја прогласувам и објавувам Годишната 

Програма за работа на овластениот 

урбаниостички инспектор за 2013 година во ЕЛС 

Радовиш, бр. 07-1901/1, што советот на општина 

Радовиш ја донесе на седница одржана на ден 

25.09.2013 год. 

 

Бр. 08-1901/2                    Градоначалник на 

30 Септември 2013г.        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 

25.09.2013 година, донесе 

 

ГОДИШНА ПРОГРАМА 

за работа на овластениот градежен и 

урбанистички инспектор 

во 2013 година 

 

         Врз основа на член 61-а став 1 и 2 од Закон 

за просторно и  урбанистичко планирање (Сл. 

Весник на Р.М. бр.60/11,144/12), како и врз 

основа на член130-а од Закон за градење (Сл. 

Весник на Р.М. бр.39/12;144/12 г.) Овластениот 

градежен и урбанистички инспектор при 

Општина Радовиш донесе годишна програма за 

својата работа .  

   

В О В Е Д – ЗАКОНСКА РАМКА 

 

 Овластениот урбанистички и градежен 

инспектор врши надзор во согласност со 

законските прописи и другите правни акти со кои 

се регулирани прашањата од сферата на 

градежништвото и урбанизмот, како што се : 

1. Закон за просторно и  урбанистичко 

планирање (Сл. Весник на Р.М. бр.60/11; 144/12) 

2. Закон за градење (Сл. Весник на Р.М. бр. 

39/12;144/12г.) 

3. Правилник за стандарди и нормативи за 

урбанистичко планирање како и правилниците за 

нивно изменување и дополнување (Сл. Весник на 

Р.М. бр.142/10;64/11;169/11;63/12) 

4. Правилник за формата и содржината на 

изводот од Генерален урбанистички план , 

Детален урбанистички план,Урбанистички план 

за село,Урбанистички план за вон населено место 

,Државна урбанистичка планска документација и 

од Локална урбанистичка планска документација 

(Сл. Весник на Р.М. бр.24/11)  

5. Правилник за поблиска содржина , размер 

и начин на графичка обработка на 

урбанистичките планови (Сл. Весник на Р.М. 

бр.78/06) 

6. Правилник за начин на употреба и чување  

на заверените урбанистички планови и 

урбанистичките проекти (Сл. Весник на Р.М. 

бр.11/09) 

7. Закон за постапување со бесправно 

изградените објекти (Сл. Весник на Р.М. 

бр.23/11;54/12;155/12) 

8. Правилник за стандарди за вклопување на 

бесправни објекти во урбанистичко планска 

документација (Сл. Весник на Р.М. бр.56/11) 

9. Правилник за стандарди и нормативи за 

проектирање (Сл. Весник на Р.М. бр.60/12) 

10. Закон за инспекциски надзор (Сл. Весник 

на РМ бр.50/10); 

11. Закон за општа управна постапка 

(Сл.Весник на РМ бр.38/05, 110/08) 

12. Закон за прекршоци (Сл. Весник на РМ 

бр.62/05;51/11) 

13. Закон за постапување по претставки и 

педлози (Сл.Весник на РМ бр.82/08 и 56/09) 

14. Закон за локална самоуправа (Сл.Весник 

на РМ бр.5/02 и 38/08) 

15. Закон за државни службеници (Сл. 

Весник на РМ бр.54/00, 112/00, 34/01, 103/01, 

43/02, 98/02, 17/03, 40/03, 85/03, 17/04, 69/04, 

81/05, 108/05, 61/06, 31/07, 161/08, 6/09, 114/09, 

35/10 и 76/10;167/10;36/11) 

 

1. ЦЕЛИ И НАЧЕЛА НА ДЕЛУВАЊЕ НА 

ОВЛАСТЕНИОТ ГРАДЕЖЕН И 

УРБАНИСТИЧКИ  ИНСПЕКТОР 

 

 Овластениот урбанистички и градежен 

инспектор (во понатамошниот текст инспектор) 

врши инспекциски надзор над законитоста на 

вршењето на работите од областа на 

градежништвото и урбанизмот кои се во 

надлежност на Општина Радовиш, согласно 

законските прописи и општи акти на Република 

Македонија; 

 

 Инспекторот го врши инспекцискиот 

надзор со цел за остварување и заштита на 

јавниот интерес, како и интересот на физичките и 

правните лица кога тоа е во согласност со јавниот 

интерес ; 
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 Инспекторот во вршењето на 

инспекцискиот надзор  обезбедува еднаква, 

законита, непристрасна и објективна примена на 

законите и другите прописи ; 

 Навремено, економично и ефикасно 

остварување на правата и интересите на граѓаните 

и другите учесници во управната постапка во 

решавањето на управните работи; 

 Постапување во пропишаните рокови во 

првостепената и второстепената постапка, како и 

во роковите определени со судските органи; 

 Инспекторот е самостоен при вршење на 

инспекцискиот надзор и одлучувањето за 

дејствијата кои треба да се превземат при вршење 

на надзорот, како и за мерките кои ќе бидат 

изречени по извршениот надзор; 

 При вршење на инспекцискиот надзор, 

доколку постојат недостатоци, инспекторот ги 

превзема само оние инспекциски мерки согласно 

со закон, кои се неопходни за отстранување на 

утврдените недостатоци  при извршениот надзор, 

при што осебено се внимава да не се попречува 

ефикасното функционирање на субјектот на 

надзорот; 

 Навремено вклучување на 

заинтересираните странки во постапката заради 

заштита на нивните права и интереси ; 

 Обезбедување на докази по службена 

должност заради водење на управната постапка; 

 При определување на инспекциските 

мерки и рокот за отстранување на утврдените 

недостатоци, инспекторот се води од тежината на 

недостатокот, штетните последици предизвикани 

кон јавниот интерес или интересот на трети лица, 

како и времето кое е потребно субјектот на 

надзорот да ги отстрани утврдените недостатоци; 

 При вршење на инспекцискиот надзор 

инспекторот првенствено врши превентивна 

функција, а изрекува инспекциски мерки и 

санкции тогаш кога со превентивната функција не 

може да се обезбеди целта на надзорот. 

 

2. АКТИВНОСТИ СО УТВРДЕНА 

ДИНАМИКА  

        Инспекторот  со цел да ги реализира 

поставените цели на програмата     

        должен  е: 

 

 да врши редовен инспекциски надзор и 

тоа : 

 

> Надзор на постапките за изработка и 

донесување на Урбанистички планови , Локални 

урбанистички плански документации 

,урбанистички планови за село и урбанистички 

планови вон населено место 

      Рок: континуирано јануари – декември; 

> Надзор на начинот спроведување , 

употреба и чување на Урбанистички планови 

,Локални урбанистички плански документации 

,урбанистички планови за село и урбанистички 

планови вон населено место 

      Рок: континуирано јануари – декември 

> Надзор на постапката за издавање 

Одобрение за градење 

Рок: континуирано јануари – декември; 

> На работата на правните лица-изведувачи 

         Рок: континуирано јануари – декември; 

> На појавата на бесправно градење 

     Рок: континуирано јануари – декември ; 

> На општината како инвеститор   

                      Рок: континуирано јануари – 

декември; 

> На начинот на изведба на  објекти и 

учесниците во изградбата – инвеститори, 

изведувачи,надзори;  

     Рок: континуирано јануари – декември; 

 

 да врши контролни инспекциски надзори  

кои ќе се вршат за да се утврди дали е постапено 

по задолженијата за отсранување на утврдени 

неправилности со составен Записник, дали е 

постапено по  Решение за отстранување на 

недостатоците утврдени при редовниот 

инспекциски надзор, надзорот по поднесените 

пријави од правни, физички и други лица. 

Рок: континуирано јануари – декември. 

 да врши вонреден инспекциски надзор и 

тоа : по поднесени пријави и иницијативи од 

граѓани и други физички и правни лица кога ќе 

согледат неправилности согласно законските 

одредби, како и во случај на сомневање на 

инспекторот за сторена повреда на Законот. 

Рок: континуирано јануари – декември. 

 да изготвува месечни извештаи за работа 

и истите да ги доставува до Државниот 

инспекторат за градежништво и урбанизам. 

 да спроведува постапки за порамнување и 

тоа: секогаш кога ќе се согледааат неправилности 

согласно одредбите од Законите каде има 

надлежност. 

Рок : континуирано јануари – декември. 

 да поднесува барања за поведување на 

прекршочна постапка пред надлежен суд  и тоа: 

согласно одредбите од Законите каде има 

недлежност. 

Рок : континуирано јануари – декември. 
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 да врши едукација и тоа : согласно 

одредбите од Законите каде таквата мерка е 

пропишана. 

Рок: континуирано јануари – декември. 

 да поднесува жалби  и тоа: согласно 

одредбите од Законите каде има надлежност. 

Рок: по потреба во текот на годината. 

 Води евиденција за покренатите постапки 

за порамнување  и за нивниот исход; 

Рок: континуирано јануари – декември. 

 

3. СОРАБОТКА СО ДРУГИ ОРГАНИ ПРИ 

ВРШЕЊЕ НА ИНСПЕКЦИСКИОТ НАДЗОР 

           При вршењето на инспекцискиот надзор, 

овластениот градежен и урбанистички             

инспектор ќе соработува со: 

• Органите при Министерството за 

внатрешни работи 

• Државниот инспекторат за градежништво 

и урбанизам при Министерство за транспорт и 

врски  

• Соработка со други органи и стручни 

установи при водењето на управната постапка. 

4. АНАЛИТИЧКО – ИНФОРМАТИВНА 

ДЕЈНОСТ 

 

• Изработка на Годишни извештаи за 

работата на овластениот урбанистички и 

градежен инспектор за 2012година.  

           (Рок на поднесување: 31. 03. 2013 год. ) 

• Изработка на Предлог - Програма за 

работа на овластениот урбанистички и градежен 

инспектор за 2013 година.  

( Рок на поднесување: 31. 12. 2012 год. ) 

 

5. ПЛАНИРАНО УЧЕСТВО НА 

РАБОТИЛНИЦИ, СЕМИНАРИ, ТРЕНИНЗИ И 

ДРУГИ ОБУКИ 

• Работилници за нацрт-закони, правилници 

и други подзаконски акти во постапка за 

донесување, во организација на Министерство за 

транспорт и врски и ЗЕЛС; 

• Стучни работилници за имплементација 

на одредбите од Законите каде има надлежност; 

• Генерички обуки. 

 

6. МЕСЕЧНИ ПЛАНОВИ ЗА РАБОТА НА  

УРБАНИСТИЧКИ И ГРАДЕЖЕН ИНСПЕКТОР 

Податоци за планиран редовен инспекциски 

надзор    

1. Распоред и динамика на инспекциски надзор 

                        Месец (период) Планирани надзори 

1.1. Надзор над примената на Законот за  

просторно и урбанистичко планирање и 

прописите донесени врз основа на истиот  

                                 јануари -декември секојдневно 

1.2. Надзор врз начинот на изработката и  

донесувањето на урбанистичите планови, 

Локалните  урбанистички плански 

документации,урбанистички планови за село , и 

урбанистички планови вон населено место кои се 

во фаза на изработка  

                                  јануари –декември по потреба 

1.3. Надзор врз начинот на чување и употреба  

на заверените урбанистички планови  

                                  јануари –декември по потреба 

1.4. Надзор на постапката за издавање  

Одобрение за градење  

                                  јануари –декември по потреба 

1.5. Надзор врз примена на Законот за градење 

и Законот за просторно и урбанистичко 

планирање во постапката на изведување и 

одржување на објекти од страна на  сите лица 

должни да ја вршат работата согласно истите 

закони.                      јануари –декември по потреба 

   

2.  Други активности 

2.1.  Соработка  и активности со други надлежни 

органи                      јануари –декември по потреба 

2.2. Учество на работилници, семинари, обуки и 

др.                             јануари –декември по потреба 

2.3. Административни работи и прием на странки

                       јануари -декември по потреба 

  

Бр. 07-1901/1        Совет на општина Радовиш 

25 Септември 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 Годишната 

Програма за работа на овластен инспектор за 

заштита на животната средина за 2013 година во 

ЕЛС Радовиш 

 

Ја прогласувам и објавувам Годишната 

Програма за работа на овластениот инспектор за 

заштитан а животната средина за 2013 година во 

ЕЛС Радовиш, бр. 07-1902/1, што советот на 

општина Радовиш ја донесе на седница одржана 

на ден 25.09.2013 год. 

 

Бр. 08-1902/2                    Градоначалник на 

30 Септември 2013г.        Општина Радовиш  

Радовиш                   Сашко Николов с.р. 
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 Врз основа на член 21 став 1 точка 43 од 

Статутот на општина Радовиш, Советот на 

општина Радовиш на седница одржана на 

25.09.2013 година, донесе 

 

ГОДИШНА ПРОГРАМА 

за работа на овластениот инспектор за 

заштита на животната средина во 2013 година 

 

Во врска со донесувањето на Програмата 

за вршење на инспекциски надзор, член 208  став 

2 од Законот за  животната средина  и чл. 3 став 1 

од Правилникот за содржината, формата и 

начинот на донесување на планот за вршење на 

инспекциски надзор, овластениот инспектор за 

животна средина  при  ЕЛС - Општина Радовиш, 

Душко Лажовски, Ви  доставува  Предлог - План 

за вршење на  инспекциски надзор  за 2013 

година. 

Со планот се опфатени активности во редовен 

инспекциски надзор  по сектори и инсталации, 

временски распоред и динамика на планираниот 

инспекциски надзор, анализа на времето 

планирано за спроведување на надзорот, 

планирана соработка со други надлежни органи и 

планирано учество на работилници,семинари 

тренинзи и друго за 2013 година. 

Законска рамка: 

Овластениот инспектор за животна средина врши 

надзор во согласност со законските прописи и 

други правни акти со кои се регулираат прашања 

од сферата на заштитата на животната средина, 

како што се: 

- Закон за инспекциски надзор (Сл. Весник на РМ 

бр. 50/10,162/10,157/11); 

- Закон за животната средина (Сл.Весник на РМ 

бр. 53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/2009, 

48/2010, 124/10, 51/11 ); 

- Закон за управување со отпадот (Сл. Весник на 

РМ бр. 68/2004, 107/2007, 102/2008, 143/2008 и 

124/10, 09/11, 51/11); 

- Закон за квалитет на амбиентниот воздух (Сл. 

Весник на РМ бр. 67/04,92/07, 35/10, 47/11); 

- Закон за заштита од бучава во животната 

средина (Сл. Весник на РМбр. 79/07, 124/10, 

47/11); 

- Закон за управување со пакување и отпад од 

пакување (Сл. Весник на РМ бр.161/2009, 17/11, 

47/11, 79/11, 06/12, 39/12,); 

- Закон за батерии и акумулатори и отпадни 

батерии и акумулатори (Сл. Весникна РМ бр. 

140/2010, 44/11,47/11, 39/12); 

- Закон за водите (Сл. Весник на РМ бр. 87/08, 

6/09, 161/09,83/10, 51/11,118/11); 

- Закон за општа управна постапка (Сл. Весник на 

РМ бр. 38/2005 и 110/2008); 

- Закон за постапување по претставки и предлози 

(Сл. весник на РМ бр.82/2008); 

 

Надлежност: 

Инспекторот врши инспекциски надзор над 

правни и физички лица, примената на  мерки за 

заштита на воздухот, водите, земјиштето, флората 

и фауната од деградирање и загадување, заштита 

од штетна бучава во животна средина, превенција 

од еколошки инциденти. 

 

Планирање на инспекцискиот надзор 

При утврдувањето на содржината на Планот за 

работа на овластениот инспектор за животна 

средина за 2012 година, се појде од 

надлежностите на општината  утврдени со 

националната легислатива. 

Изготвувањето на Планот е  во согласност со 

Правилникот за содржината, 

формата и начинот на донесување на планот за 

вршење инспекциски надзор (Сл.Весник на РМ 

бр. 128/2007). 

Доброто планирање е клучот за успехот, а за 

истото во овој план во предвид се земени сите 

релевантни аспекти како што се генералниот 

пристап, надградувањето на информациите, 

категориите на инспекциски надзор и 

фреквенцијата на инспекциите. 

Генерален пристап 

,,Инспекцијата не е учтив/услужен повик или 

правење бизнис договор, тоа е 

компилација/збир на факти и фигури и правење 

обсервации. Инспекцијата е јасна мисија,,. 

Пред извршувањето на инспекциските посети, 

доброто планирање е 

есенцијално. Понекогаш е потребно повеќе напор 

при планирањето отколку за вршењето 

инспекциски надзор. 

Клучни задачи во планирањето на инспекцискиот 

надзор се: 

-Поставувањето јасни цели, за тоа што се 

очекувањата од инспекцијата; 

-Разбирањето на техничките аспекти, историјата 

на придржувањето, релевантните регулативи и 

распоредот на физичкото место; 

- Практична припрема за посета на лице место, 

вклучувајќи опрема и методи 

како добри и заштитни аспекти. 

Надградување на информациите 

Одржувањето на информациите за компаниите 

кои треба да се инспектираат се круцијални за  

инспекторот. 
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Возможни причини за надградување на 

информациите 

- Регуларни посети кои се спроведени од 

инспекторот. Фреквенцијата на посетите е 

направена  врз основа на сетираните приоритети. 

- Сопствениците на потенцијалните инсталации-

загадувачи обезбедуваат 

информации околу промените во инсталациите; 

мудро е да се посети за 

времетраењето на градбата/промените на 

инсталациите, а со ова инспекторот ќе биде во 

состојба директно да советува за аспектите од 

животната средина. Секојпат е полесно и 

поевтино да се реализираат подобрувањата во 

животната средина за времетраењето на 

конструктивната фаза отколку потоа. 

- Конструктивната фаза е финализирана и 

компанијата стартува оперативно 

во согласност со дозволите. 

- Случени еколошки инциденти. 

- Како продолжување на инспекцијата (проверка 

ако ситуацијата на непридржување била 

корегирана). 

- По тужба или кога ситуацијата на 

непридржување е суспендирана. 

Категории на инспекцијата 

Генерално, два главни типови инспекција може да 

бидат одредени: 

- Интегрирани инспекции и 

- Специфични инспекции. 

Интегрираните инспекции се инспекции во кои 

сите закони од животната 

средина и правила вклучително и лиценците од 

животната средина се 

проверени. Специфичните инспекции може да се 

грижат за специфични задачи, како на пример за 

степенот на загаденоста на почвата, или 

инспекција на специфични инсталции, како што 

се пречистителни станици за отпадни води. 

Двата типови инспекција покрај тоа што се 

применуваат при инспекцискиот 

надзор во Република Македонија, се присутни и 

се применуваат и во сите земји членки на ЕУ. 

За интегрираните инспекции важат два типа 

методологии за инспекција: 

- инспекција на лице место; 

- инспекција без посета на лице место. 

Фрекфенција на инспекциите 

Разликата мора да биде направена помеѓу 

планирачките аспекти кои можат да бидат под 

влијание на инспекторот лично (индивидуално 

планирање на 

инспекцијата) и аспектите кои се под влијание и 

детерминирани од 

инспекторатот (целосно планирање на 

инспекцијата). 

На пример компаниите кои имаат поголемо 

влијание врз животната средина ќе бидат 

инспектирани повеќе пати временски и часовно 

од оние кои имаат помало влијание. 

Индустриските гранки во кои прекршувањата на 

легислативата за животната 

средина се случувале во минатото ќе бидат исто 

така предмет на засилен 

инспекциски надзор. 

Инспекциите во големите компании со повеќе 

комплициран технолошки процес побаруваат 

повеќе време за инспекции од помалите компании 

со поедноставни процеси. 

Времето за инспекција вклучува: 

- припрема за посети на лице место; 

- посета на лице место; 

- процедуирање на заклучоците; 

- продолжување на активностите. 

Создавање на базична линија 

Компетентните авторитети за инспекциски надзор 

во животната средина во ЕУ имаат сетирано 

базични линии на фреквенциите за секоја 

категорија на 

инсталација. Локалните инспектори за животна 

средина го следат во целост искуството и 

препораките на ДИЖС и Европската Комисија за 

Минимум Критериуми за инспекциите за 

животната средина и етаблирањето на базичните 

планови е направено во согласност со следните 

побарувања: 

- Инсталации под Интегрирано Спречување и 

Контрола на Загадувањето, ЕУ 

Директивата (ИППЦ); 

- Инсталациите да бидат инспектирани во 

согласност со 

националните/регионалните барања и 

приоритети. 

 

Во Годишниот План, задачите и активностите 

што ќе ги извршува овластениот инспектор за 

животна средина се систематизирани по области: 

1.Инспекциски надзор во животната средина ; 

2.Аналитичко-Информативна дејност; 

3.Соработка со други институции на централно и 

локално ниво и 

4.Учества во настани и активности. 

1. Инспекциски надзор во животната средина 

Главна активност на овластениот инспектор за 

животна средина е да спроведе проверки, истраги 

и ревизии на 

локациите. Тие се три типа активности: 

- превентивни (во процесот на одобрение на 

ИСКЗ-Интегрирано Спречување 
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и Контрола на Загадувањето, т.н Еколошки 

дозволи, авторизации, гранични 

вредности на емисии...); 

- казнени (наметнување казни, декомисионирање 

на операциите или 

активностите...) и 

- ремедијативни (наметнување активности за 

ремедијација за елиминирање 

на недостатоците и нивните причини...). 

Некоја повреда на постоечката легислатива за 

животната средина е водена со 

административните процедури. Тоа се следните 

типови процедури: 

- казнена (казни) 

- ремедијативна (акции за ремедијација, 

отстапување/ка 

Инспекцискиот надзор се врши како: 

- редовен, 

- контролен и 

- вонреден инспекциски надзор 

Редовни инспекциски надзори се вршат над 

примената на одредбите од законите од областа 

на животната средина, се со цел на: 

- навременото,економичното и ефикасното 

остварување на правата и интересите на граѓаните 

и другите учесници во управната постапка во 

решавањето на управните работи; 

- постапувањето во пропишаните рокови во 

првостепената и второстепената 

постапка, како и во роковите определени со 

актите на судските органи; 

- обезбедувањето на доказите по службена 

должност што ја води органот надлежен за 

решавање, друг ораган на државната управа, 

правни и други лица кои имаат јавни 

овластувања, општините во РМ; 

-примање на поднесоците; 

Рок: Јануари-Декември 2013 година. 

 

Контролни инспекциски надзори ќе се вршат 

заради остварување увид во 

извршувањето на решенијата со кои е наредено 

отстранување на недостатоците утврдени при 

редовниот инспекциски надзор и надзор по 

поднесените предлози и иницијативи од правни и 

физички лица. 

Рок: Јануари-Декември 2013 година. 

 

Инспекциски надзори по поднесени иницијативи 

се вршат кога граѓаните и другите учесници во 

постапката ќе согледаат одредени неправилности 

во работењето на правни и физички лица  кои  на 

некој начин ја загадуваат животната средина. 

Рок: Јануари-Декември 2013 година 

 

Прилог :   План за вршење на инспекциски надзор 

на овластениот инспектор за животна средина на 

Општина Радовиш за 2013 година 

 

Бр. 07-1902/1        Совет на општина Радовиш 

25 Септември 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 ФА "Велигденски цветови" с.Јаргулица 

Радовиш 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

одобрување финансиски средства на ФА " 

Велигденски цветови " с.Јаргулица Радовиш, бр. 

07-1903/1, што советот на општина Радовиш ја 

донесе на седница одржана на ден 25.09.2013 год. 

 

Бр. 08-1903/2                    Градоначалник на 

30 Септември 2013г.        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 

25.09.2013 год., донесе 

 

ОДЛУКА 

За одобрување на финансиски средства 

на ФА "Велигденски цветови" с.Јаргулица 

Радовиш 

 

член 1 

 Се одобрува исплата на  финансиски 

средства од буџетот на општина Радовиш на ФА 

"Велигденски цветови" с.Јаргулица Радовиш во 

висина од 13.000 денари за трошоци за превоз за 

учество на фестивалот "Илинденски денови, во 

Битола. 

 Финансиските средства ќе се префрлат на 

трансакциона сметка. 

 

член 2 

 Одлуката влегува во сила наредниот ден 

од објавувањето во "Службен гласник на општина 

Радовиш". 
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Бр. 07-1903/1        Совет на општина Радовиш 

25 Септември 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 ЦПЛИП "Порака" Радовиш 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

одобрување финансиски средства на ЦПЛИП  

"Порака" Радовиш, бр. 07-1904/1, што советот на 

општина Радовиш ја донесе на седница одржана 

на ден 25.09.2013 год. 

 

Бр. 08-1904/2                    Градоначалник на 

30 Септември 2013г.        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 

25.09.2013 год., донесе 

 

ОДЛУКА 

За одобрување на финансиски средства 

на ЦПЛИП "Порака" Радовиш 

 

член 1 

 Се одобрува исплата на  финансиски 

средства од буџетот на општина Радовиш на на 

ЦПЛИП  "Порака"  Радовиш во висина од 12.000 

денари за спортско-рекреативна олимпијада во 

Струга. 

 Финансиските средства ќе се префрлат на 

трансакциона сметка. 

член 2 

 Одлуката влегува во сила наредниот ден 

од објавувањето во "Службен гласник на општина 

Радовиш". 

 

Бр. 07-1904/1        Совет на општина Радовиш 

25 Септември 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 "Смарт Спорт" Радовиш 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

одобрување финансиски средства на ЗГ "Смарт 

Спорт" Радовиш, бр. 07-1905/1, што советот на 

општина Радовиш ја донесе на седница одржана 

на ден 25.09.2013 год. 

 

Бр. 08-1905/2                    Градоначалник на 

30 Септември 2013г.        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 

25.09.2013 год., донесе 

 

ОДЛУКА 

За одобрување на финансиски средства 

на ЗГ "Смарт Спорт" Радовиш 

 

член 1 

 Се одобрува исплата на  финансиски 

средства од буџетот на општина Радовиш на ЗГ 

"Смарт Спорт" Радовиш во висина од 300.000 

денари за реализација на турнир во мал фудбал. 

 Финансиските средства ќе се префрлат на 

трансакциона сметка. 

член 2 

 Одлуката влегува во сила наредниот ден 

од објавувањето во "Службен гласник на општина 

Радовиш". 

 

Бр. 07-1905/1        Совет на општина Радовиш 

25 Септември 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 Клуб на млади на ОО на "Црвен Крст" 

Радовиш 
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Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

одобрување финансиски средства на Клуб на 

млади на ОО на "Црвен Крст" Радовиш, бр. 07-

1906/1, што советот на општина Радовиш ја 

донесе на седница одржана на ден 25.09.2013 год. 

 

Бр. 08-1906/2                    Градоначалник на 

30 Септември 2013г.        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 

25.09.2013 год., донесе 

 

ОДЛУКА 

За одобрување на финансиски средства 

на Клуб на млади на ОО на <Црвен Крст< 

Радовиш 

 

член 1 

 Се одобрува исплата на  финансиски 

средства од буџетот на општина  Радовиш на 

Клуб на млади на ОО на "Црвен Крст" Радовиш 

во висина од 20.000 денари за реализација на 

завршен проект од ЦКА-ПХВ циклус ТВ Шоу-

"Промоција на различности" 

 Финансиските средства ќе се префрлат на 

трансакциона сметка. 

 

член 2 

 Одлуката влегува во сила наредниот ден 

од објавувањето во "Службен гласник на општина 

Радовиш". 

 

Бр. 07-1906/1        Совет на општина Радовиш 

25 Септември 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 Јованова Билјана Радовиш 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

одобрување финансиски средства на Јованова 

Билјана Радовиш, бр. 07-1907/1, што советот на 

општина Радовиш ја донесе на седница одржана 

на ден 25.09.2013 год. 

 

Бр. 08-1907/2                    Градоначалник на 

30 Септември 2013г.        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 

25.09.2013 год., донесе 

 

ОДЛУКА 

За одобрување на финансиски средства 

на Јованова Билјана Радовиш 

 

член 1 

 Се одобрува исплата на  финансиски 

средства од буџетот на општина Радовиш на 

Јованова Билјана  Радовиш во висина од 20.000 

денари за издавање на збирка задачи по алгебра  

за гимназиско образование изборен предмет во 

треат годин од природно-патематичко подрачје-

комбинација А. 

 Финансиските средства ќе се префрлат на 

трансакциона сметка. 

 

член 2 

Одлуката влегува во сила наредниот ден 

од објавувањето во "Службен гласник на општина 

Радовиш". 

 

Бр. 07-1907/1        Совет на општина Радовиш 

25 Септември 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 "ЕКО Населба Дамјан" Радовиш 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

одобрување финансиски средства на на ЗГ "ЕКО 

Населба Дамјан" Радовиш, бр. 07-1908/1, што 

советот на општина Радовиш ја донесе на седница 

одржана на ден 25.09.2013 год. 

 

Бр. 08-1908/2                    Градоначалник на 

30 Септември 2013г.        Општина Радовиш  

Радовиш                   Сашко Николов с.р. 
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Врз основа на член 21 став 1 точка  43 од 

Статутот на општина Радовиш, Советот на 

општина Радовиш на седница одржана на 

25.09.2013 год., донесе 

 

ОДЛУКА 

За одобрување на финансиски средства 

на ЗГ "ЕКО Населба Дамјан" Радовиш 

 

 

член 1 

 Се одобрува исплата на  финансиски 

средства од буџетот на општина Радовиш на на 

ЗГ "ЕКО Населба Дамјан" Радовиш во висина од 

40.000 денари за реализација на активности од 

животна средина. 

 Финансиските средства ќе се префрлат на 

трансакциона сметка. 

 

член 2 

 Одлуката влегува во сила наредниот ден 

од објавувањето во "Службен гласник на општина 

Радовиш". 

 

Бр. 07-1908/1        Совет на општина Радовиш 

25 Септември 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 ВК "Свиок" Радовиш 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

одобрување финансиски средства на на ВК 

"Свиок" Радовиш, бр. 07-1909/1, што советот на 

општина Радовиш ја донесе на седница одржана 

на ден 25.09.2013 год. 

 

Бр. 08-1909/2                    Градоначалник на 

30 Септември 2013г.        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 

25.09.2013 год., донесе 

 

 

ОДЛУКА 

За одобрување на финансиски средства 

на ВК "Свиок" Радовиш 

 

член 1 

 Се одобрува исплата на  финансиски 

средства од буџетот на општина Радовиш на на 

ВК "Свиок" Радовиш во висина од 20.000 денари 

за организација на маратон "Плачковица 2013 

год". 

 Финансиските средства ќе се префрлат на 

трансакциона сметка. 

член 2 

 Одлуката влегува во сила наредниот ден 

од објавувањето во "Службен гласник на општина 

Радовиш". 

 

Бр. 07-1909/1        Совет на општина Радовиш 

25 Септември 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 СД "Бучим" Радовиш 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

одобрување финансиски средства на на СД 

"Бучим" Радовиш, бр. 07-1910/1, што советот на 

општина Радовиш ја донесе на седница одржана 

на ден 25.09.2013 год. 

 

Бр. 08-1910/2                    Градоначалник на 

30 Септември 2013г.        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 

25.09.2013 год., донесе 

 

ОДЛУКА 

За одобрување на финансиски средства 

на Стрелачко Друштво "Бучим" Радовиш 

 

член 1 

 Се одобрува исплата на  финансиски 

средства од буџетот на општина Радовиш на на 

СД "Бучим" Радовиш во висина од 10.000 денари 



Br. 15/2013 Str. 32             Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{                        30.09.2013 god. 

 
 

  

за реализација на активности од проектот "Недела 

на спортот". 

 Финансиските средства ќе се префрлат на 

трансакциона сметка. 

 

член 2 

 Одлуката влегува во сила наредниот ден 

од објавувањето во "Службен гласник на општина 

Радовиш". 

Бр. 07-1910/1        Совет на општина Радовиш 

25 Септември 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 Триатлон клуб "Елан-Асови" Радовиш 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

одобрување финансиски средства на на Триатлон 

клуб "Елан-Асови" Радовиш, бр. 07-1911/1, што 

советот на општина Радовиш ја донесе на седница 

одржана на ден 25.09.2013 год. 

 

Бр. 08-1911/2                    Градоначалник на 

30 Септември 2013г.        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 

25.09.2013 год., донесе 

 

ОДЛУКА 

За одобрување на финансиски средства 

на Триатлон клуб "Елан-Асови" Радовиш 

 

член 1 

 Се одобрува исплата на  финансиски 

средства од буџетот на општина Радовиш на на 

Триатлон клуб "Елан-Асови" Радовиш во висина 

од 20.000 денари за набавка на опрема за наредни 

натпревари. 

 Финансиските средства ќе се префрлат на 

трансакциона сметка. 

 

 

 

 

член 2 

 Одлуката влегува во сила наредниот ден 

од објавувањето во "Службен гласник на општина 

Радовиш". 

Бр. 07-1911/1        Совет на општина Радовиш 

25 Септември 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 Совет на "40 Караманови средби" Радовиш 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

одобрување финансиски средства на Совет на "40 

Караманови средби" Радовиш, бр. 07-1912/1, што 

советот на општина Радовиш ја донесе на седница 

одржана на ден 25.09.2013 год. 

 

Бр. 08-1912/2                    Градоначалник на 

30 Септември 2013г.         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 

25.09.2013 год., донесе 

 

ОДЛУКА 

За одобрување на финансиски средства 

на Совет на "40 Караманови средби" Радовиш 

 

член 1 

 Се одобрува исплата на  финансиски 

средства од буџетот на општина Радовиш на на 

Совет на "40 Караманови средби" Радовиш во 

висина од 150.000 денари за реализација на ова 

јубилејна манифестација. 

 Финансиските средства ќе се префрлат на 

трансакциона сметка. 

 

член 2 

 Одлуката влегува во сила наредниот ден 

од објавувањето во "Службен гласник на општина 

Радовиш". 

 

Бр. 07-1912/1        Совет на општина Радовиш 

25 Септември 2013 г.             Претседател 
Радовиш               Николчо Миовски с.р. 
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Врз основа на член 50  став 1 т.3 од 

законот за локална самоуправа (Сл. весник на РМ 

бр. 5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на 

општина Радовиш, Градоначалникот на општина 

Радовиш донесува 

 

РЕШЕНИЕ 

За прогласување и објавување 

на Одлуката за одобрување финансиски средства 

на Стефанова Симона с.Подареш општина 

Радовиш 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

одобрување финансиски средства на Стефанова 

Симона с. Подареш општина Радовиш, бр. 07-

1913/1, што советот на општина Радовиш ја 

донесе на седница одржана на ден 25.09.2013 год. 

 

Бр. 08-1913/2                    Градоначалник на 

30 Септември 2013г.        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 

25.09.2013 год., донесе 

 

ОДЛУКА 

За одобрување на финансиски средства 

на Стефанова Симона од с.Подареш општина 

Радовиш 

 

член 1 

 Се одобрува исплата на  финансиски 

средства од буџетот на општина Радовиш на 

Стефанова Симона од с.Подареш општина 

Радовиш во висина од 20.000 денари за социјални 

потреби. 

 Финансиските средства ќе се префрлат на 

трансакциона сметка. 

 

член 2 

 Одлуката влегува во сила наредниот ден 

од објавувањето во "Службен гласник на пштина 

Радовиш". 

 

Бр. 07-1913/1        Совет на општина Радовиш 

25 Септември 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 "Смарт Спорт" Радовиш 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

одобрување финансиски средства на ЗГ "Смарт 

Спорт " Радовиш, бр. 07-1914/1, што советот на 

општина Радовиш ја донесе на седница одржана 

на ден 25.09.2013 год. 

 

Бр. 08-1914/2                    Градоначалник на 

30 Септември 2013г.        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 

25.09.2013 год., донесе 

 

ОДЛУКА 

За одобрување на финансиски средства 

на ЗГ "Смарт Спорт " Радовиш 

 

член 1 

 Се одобрува исплата на  финансиски 

средства од буџетот на општина Радовиш на ЗГ 

"Смарт Спорт" Радовиш во висина од 1.250.000 

денари за реализација на манифестацијата "Сомун 

- ем Татлија-2013". 

 Финансиските средства ќе се префрлат на 

трансакциона сметка. 

 

член 2 

 Одлуката влегува во сила наредниот ден 

од објавувањето во "Службен гласник на општина 

Радовиш". 

 

Бр. 07-1914/1        Совет на општина Радовиш 

25 Септември 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 Јанева Катица од Радовиш 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

одобрување финансиски средства на Јанева 
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Катица од Радовиш, бр. 07-1915/1, што советот на 

општина Радовиш ја донесе на седница одржана 

на ден 25.09.2013 год. 

  

Бр. 08-1915/2                    Градоначалник на 

30 Септември 2013г.         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 

25.09.2013 год., донесе 

 

ОДЛУКА 

За одобрување на финансиски средства 

на Јанева Катица од Радовиш 

 

член 1 

 Се одобрува исплата на  финансиски 

средства од буџетот на општина Радовиш на 

Јанева Катица од Радовиш во висина од 30.000 

денари за здравствени потреби. 

 Финансиските средства ќе се префрлат на 

трансакциона сметка. 

 

член 2 

 Одлуката влегува во сила наредниот ден 

од објавувањето во "Службен гласник на општина 

Радовиш". 

 

Бр. 07-1915/1        Совет на општина Радовиш 

25 Септември 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 "Смарт Спорт" Радовиш 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

одобрување финансиски средства на на ЗГ "Смарт 

Спорт" Радовиш, бр. 07-1916/1, што советот на 

општина Радовиш ја донесе на седница одржана 

на ден 25.09.2013 год. 

 

Бр. 08-1916/2                    Градоначалник на 

30 Септември 2013г.        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 

25.09.2013 год., донесе 

 

ОДЛУКА 

За одобрување преманае на остаток од 

финансиски средства доделени на ЗГ "Смарт 

Спорт" Радовиш 

 

член 1 

 Се одобрува пренамена на  делод 

финансиските средства кои беа доделени на ЗГ 

"Смарт Спорт" Радовиш за проектот "Партерно и 

хортикултурно уредување на тениските терени, 

кои средства се остаток по спроведената јавна 

набавка за овој проект". 

Остатокот од средствата во висина од  279.000 

денари се пренаменуваат за оградување на 

постоечките фудбалски игралишта во с.Ораовица 

и с.Аликоч. 

 Се задолжува ЗГ "Смарт Спорт" да 

спроведе јавна постапка.  

 

член 2 

 Одлуката влегува во сила наредниот ден 

од објавувањето во "Службен гласник на општина 

Радовиш". 

 

Бр. 07-1916/1        Совет на општина Радовиш 

25 Септември 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. 07-1917/1, што 

советот на општина Радовиш го донесе на 

седница одржана на ден 25.09.2013 год. 

 

Бр. 08-1917/2                    Градоначалник на 

30 Септември 2013г.        Општина Радовиш  

Радовиш                   Сашко Николов с.р. 
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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 

25.09.2013 г., донесе 

 

ЗАКЛУЧОК 

За прифаќање на Извештаите на Работните тела 

на Советот на општина Радовиш 

 

 I.Се прифаќаат Извештаите на работните 

тела приложени на седница на Советот на 

општина Радовиш  одржана на ден на 25.09.2013 

год. и тоа: 

 

 -Комисија за урбанизам, комунални 

дејности и заштита на животната средина 7-ма 

седница одржана на ден 17.09.2013 г; 

 -Комисија за образование, спорт и култура 

6-та седница одржана на ден 18.09.2013 г.; 

 -Комисија за финансирање, буџет и 

локален економски развој  8-ма седница одржана 

на 20.09.2013 година; 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Комисија за јавна безбедност, безбедност 

во сообраќајот и противпожарна заштита, 

седница  одржана на ден 19.09.2013 година., 4-та 

седница; 

 -Комисија за еднакви можности, седница  

одржана на ден 19.09.2013 година 3-та седница; 

 -Комисија за награди и признанија, 

седница  одржана на ден 19.09.2013 г.., 3-та 

седница; 

 -Комисија за статут и прописи, седница  

одржана на ден 20.09.2013 година., 3-та седница; 

 

 II.Овој Заклучок влегува во сила со денот 

на објавувањето во ,,Службен гласник на 

општина Радовиш,,. 

 

Бр. 07-1917/1        Совет на општина Радовиш 

25 Септември 2013 г.             Претседател 

Радовиш               Николчо Миовски с.р. 
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SODR@INA: 
РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на 

Одлуката  за  распишување Конкурс за 

доделување на Шестоноемвриски признанија и 

плакети---------------------------------------------------- 1 

ОДЛУКА За распишување Конкурс за 

доделување на Шестоноемвриски признанија и 

плакети---------------------------------------------------- 1 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на 

одлуката  за  усвојување на Годишен Извештај за 

работа на ООУ "Кирил и Методиј"с.Ораовица 

Радовиш за учебна 2012/2013 година--------------- 1 

ОДЛУКА За усвојување на  Годишниот Извештај 

за работа на ООУ "Кирил и Методиј"с.Ораовица 

Радовиш за учебна 2012/2013 година--------------- 1 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на 

одлуката  за  усвојување на Годишен Извештај за 

работа на СОУ "Коста Сусинов" Радовиш за 

учебна 2012/2013 година------------------------------ 2 

ОДЛУКА За усвојување на  Годишниот Извештај 

за работа на СОУ "Коста Сусинов" Радовиш---- 2 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на 

одлуката  за  усвојување на Годишен Извештај за 

работа на ООУ "Коста Рацин"с.Подареш Радовиш 

за учебна 2012/2013 година--------------------------- 2 

ОДЛУКА За усвојување на  Годишниот Извештај 

за работа на ООУ "Коста Рацин" с. Подареш 

Радовиш--------------------------------------------------- 2 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на 

одлуката  за  усвојување на Годишен Извештај за 

работа на ООУ "Никола Карев"Радовиш за учебна 

2012/2013 година---------------------------------------- 3 

ОДЛУКА За усвојување на  Годишниот Извештај 

за работа на ООУ "Никола Карев"Радовиш за 

учебна 2012/2013 година------------------------------ 3 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на 

одлуката  за  усвојување на Годишен Извештај за 

работа на ООУ "Орце Николов" с. Ињево 

Радовиш за учебна 2012/2013 година--------------- 3 

ОДЛУКА За усвојување на  Годишниот Извештај 

за работа на ООУ "Орце Николов" с. Ињево 

Радовиш за учебна 2012/2013 година--------------- 3 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на 

Одлуката  за  усвојување на Годишен Извештај 

за работа на ООУ "Крсте Петков Мисирков" 

Радовиш за учебна 2012/2013 година--------------- 3 

ОДЛУКА За усвојување на  Годишниот Извештај 

за работа на ООУ "Крсте Петков Мисирков" 

Радовиш за учебна 2012/2013 година--------------- 4 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на 

одлуката  за  усвојување на Годишната програма 

за работа на ООУ "Кирил и Методиј" с.Ораовица 

Радовиш за учебната 2013/2014 година------------ 4 

ОДЛУКА За усвојување на  Годишната програма 

за работа на ООУ "Кирил и Методиј" с.Ораовица 

Радовиш за учебната 2013/2014 година------------ 4  

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на 

одлуката  за  усвојување на Годишната програма 

за работа на ООУ "Никола Карев" Радовиш за 

учебната 2013/2014 година--------------------------- 4 

ОДЛУКА За усвојување на  Годишната програма 

за работа на ООУ "Никола Карев" Радовиш за 

учебната 2013/2014 година--------------------------- 5 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на 

одлуката  за  усвојување на Годишната програма 

за работа на ООУ "Орце Николов" с.Ињево 

Радовиш за учебна 2013/2014 година--------------- 5 

ОДЛУКА За усвојување на  Годишната програма 

за работа на ООУ "Орце Николов" с.Ињево 

Радовиш за учебната 2013/2014година------------- 5 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на 

одлуката  за  усвојување на Годишната програма 

за работа на СОУ "Коста Сусинов" Радовиш за 

учебната 2013/2014 година--------------------------- 5  

ОДЛУКА За усвојување на  Годишната програма 

за работа на СОУ "Коста Сусинов" Радовиш за 

учебната 2013/2014 година--------------------------- 5 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на 

одлуката  за  усвојување на Годишната програма 

за работа на ООУ "Коста Рацин" с.Подареш 

Радовиш за учебната 2013/2014 година------------ 6 

ОДЛУКА За усвојување на  Годишната програма 

за работа на оОУ "Коста Рацин" с.Подареш 

Радовиш за учебната 2013/2014 година------------ 6 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на 

одлуката  за  усвојување на Годишната програма 

за работа на ООУ "Крсте Петков Мисирков" 

Радовиш за учебната 2013/2014 година------------ 6 

ОДЛУКА За усвојување на  Годишната програма 

за работа на ООУ "Крсте Петков Мисирков" 

Радовиш за учебната 2013/2014 година------------ 6 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на 

Програмата за работа во областа на  располагање 

со градежно земјиште во сопственост на 

Република Македонија на подрачјето на општина 

Радовиш за 2013 година број 07-1182/1 од 

18.06.2013 година--------------------------------------- 7 

ПРОГРАМА за дополнување на програмата  за 

отуѓување на градежно земјиште сопственост на 

Република Македонија за 2013 година, по пат на 

електронско јавно  наддавање за подрачје на 

општина Радовиш--------------------------------------- 7 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на 

Одлуката за донесување на Детален урбанистички 

план за дел од УБ 8 и дел од УБ 9 за град 

Радовиш за плански период од 2011-2016 год.--- 8 

ОДЛУКА за донесување  на детален  

урбанистички план за дел од блок  8  и дел од 
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блок 9 за град Радовиш плански период  2011-

2016 г.----------------------------------------------------- 8 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на 

Одлуката за донесување на измена и дополнување 

на Детален урбанистички план за УБ 27-дел за 

град Радовиш за плански период од 2013-2018 

год.--------------------------------------------------------- 9 

ОДЛУКА за донесување  на измена и 

дополнување на детален урбанистички план за 

урбан блок 27-дел за град  Радовиш плански 

период  2013-2018г.------------------------------------ 9 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на 

Одлуката за донесување на Урбанистичко 

планска документација за КО Козбунар општина 

Радовиш------------------------------------------------- 10 

ОДЛУКА За донесување урбанистичко планска 

документација за КО Козбунар- Општина 

Радовиш.------------------------------------------------ 10 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на 

Одлуката за донесување на Урбанистичко 

планска документација за КО Штурово општина 

Радовиш------------------------------------------------- 11 

ОДЛУКА За донесување урбанистичко планска 

документација за КО Штурово - Општина 

Радовиш------------------------------------------------- 11 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на 

Одлуката за донесување на Урбанистичко 

планска документација за КО Коџалија општина 

Радовиш------------------------------------------------- 11 

ОДЛУКА За донесување урбанистичко планска 

документација за КО Коџалија - Општина 

Радовиш------------------------------------------------- 12 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на 

Одлуката за донесување на Урбанистичко 

планска документација за КО Сулдурци општина 

Радовиш------------------------------------------------- 12 

ОДЛУКА За донесување урбанистичко планска 

документација за КО Сулдурци - Општина 

Радовиш------------------------------------------------- 12 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на 

Одлуката за утврдување потреба од донесување 

на ЛУПД за усогласување на намена на градежно 

земјиште за ДОО "Флорес "  општина Радовиш 13 

ОДЛУКА За утврдување потреба од донесување 

на УПД за усогласување на намена на градежно 

земјиште------------------------------------------------- 13 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на 

Програмата за потреби за функционирање на 

администрацијата во ЕЛС Радовиш за 2013 год. 

бр. 07-2235/2  од  24. 12. 2012 год.----------------- 13 

ПРОГРАМА за измена и дополнување на 

програмата на потреби за функционирање на 

администрацијата во единицата на локална 

самоуправа - Радовиш за 2013 год. бр. 07-2235/2  

од  24. 12. 2012 год.----------------------------------- 13 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на 

Годишната Програма за работа на овластен 

инспецтор за патен сообраќај и патишта за 2013 

година во ЕЛС Радовиш----------------------------- 14 

ГОДИШНА ПРОГРАМА за работа на 

овластениот инспектор за патен сообраќај и 

патишта во 2013 година------------------------------ 14 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на 

Годишната Програма за работа на овластен 

комунален инспектор за 2013 година во ЕЛС 

Радовиш------------------------------------------------- 17 

ГОДИШНА ПРОГРАМА за работа на 

општинскиот комунален инспектор во 2013 

година---------------------------------------------------- 17 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на 

Годишната Програма за работа на овластен 

градежен  инспектор за 2013 година во ЕЛС 

Радовиш------------------------------------------------- 20 

ГОДИШНА ПРОГРАМА за работа на 

овластениот градежен и инспектор  во 2013 

година---------------------------------------------------- 20 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на 

Годишната Програма за работа на овластен 

урбанистички  инспектор за 2013 година во ЕЛС 

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

Годишната Програма за работа на овластен 

урбанистички  инспектор за 2013 година во ЕЛС 

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

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на 

Годишната Програма за работа на овластен 

инспектор за заштита на животната средина за 

2013 година во ЕЛС Радовиш----------------------- 25 

ГОДИШНА ПРОГРАМА за работа на 

овластениот инспектор за заштита на животната 

средина во 2013 година------------------------------ 26 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на 

Одлуката за одобрување финансиски средства на 

ФА "Велигденски цветови" с.Јаргулица  

Радовиш--------------------------------------------------28  

ОДЛУКА За одобрување на финансиски средства 

на ФА "Велигденски цветови" с.Јаргулица 

Радовиш------------------------------------------------- 28 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на 

Одлуката за одобрување финансиски средства на 

ЦПЛИП "Порака " Радовиш------------------------ 29 

ОДЛУКА За одобрување на финансиски средства 

на ЦПЛИП "Порака " Радовиш--------------------- 29 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на 

Одлуката за одобрување финансиски средства на 

ЗГ "Смарт Спорт " Радовиш------------------------- 29 

ОДЛУКА За одобрување на финансиски средства 

на ЗГ  "Смарт Спорт " Радовиш-------------------- 29 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на 

Одлуката за одобрување финансиски средства на 

Клуб на млади на ОО на "Црвен Крст "  
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Радовиш--------------------------------------------------29 

ОДЛУКА За одобрување на финансиски средства 

на Клуб на млади на ОО на "Црвен Крст" 

Радовиш------------------------------------------------- 30 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на 

Одлуката за одобрување финансиски средства на 

Јованова Билјана Радовиш-------------------------- 30 

ОДЛУКА За одобрување на финансиски средства 

на Јованова Билјана Радовиш----------------------- 30 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на 

Одлуката за одобрување финансиски средства на 

ЗГ "ЕКО Населба Дамјан " Радовиш-------------- 30 

ОДЛУКА За одобрување на финансиски средства 

на ЗГ "ЕКО Населба Дамјан " Радовиш---------- 31 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на 

Одлуката за одобрување финансиски средства на 

ВК "Свиок " Радовиш-------------------------------- 31 

ОДЛУКА За одобрување на финансиски средства 

на ВК "Свиок " Радовиш----------------------------- 31 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на 

Одлуката за одобрување финансиски средства на 

СД "Бучим " Радовиш-------------------------------- 31 

ОДЛУКА За одобрување на финансиски средства 

на Стрелачко Друштво "Бучим " Радовиш------- 31 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на 

Одлуката за одобрување финансиски средства на 

Триатлон клуб "Елан-Асови " Радовиш---------- 32 

ОДЛУКА За одобрување на финансиски средства 

на Триатлон клуб "Елан-Асови " Радовиш------- 32 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на 

Одлуката за одобрување финансиски средства на 

Совет на "40 Караманови средби " Радовиш---- 32  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОДЛУКА За одобрување на финансиски средства 

на Совет на "40 Караманови средби" Радовиш- 32 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на 

Одлуката за одобрување финансиски средства на 

Стефанова Симона с.Подареш општина  

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

ОДЛУКА За одобрување на финансиски средства 

на Стефанова Симона од с.Подареш општина 

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

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на 

Одлуката за одобрување финансиски средства на 

ЗГ "Смарт Спорт " Радовиш------------------------- 33 

ОДЛУКА За одобрување на финансиски средства 

на ЗГ "Смарт Спорт " Радовиш--------------------- 33 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на 

Одлуката за одобрување финансиски средства на 
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