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

Pонеделник 14 Oktomvri
2013 godina
Broj 16/2013 god.

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од
законот за локална самоуправа (Сл.весник на
РМ бр. 5/2002), а во врска со член 44 од
Статутот
на
општина
Радовиш,
Градоначалникот
на
општина
Радовиш
донесува
РЕШЕНИЕ
За прогласување и објавување
на Одлуката за одобрување финансиски
средства на ЈП “Плаваја“ Радовиш за изградба
на цевковод за топла вода во с. Раклиш
општина Радовиш
Ја прогласувам и објавувам Одлуката за
одобрување финансиски средства на ЈП
“Плаваја“Радовиш за изградба цевковод за
топла вода во с. Раклиш општина Радовиш, бр.
07-2007/1 што советот на општина Радовиш ја
донесе на седница одржана на ден 08.10.2013
год.
Бр. 08-2007/2
14 Октомври 2013г.
Радовиш

Градоначалник на
Општина Радовиш
Сашко Николов с.р.

Врз основа на член 21 став 1 точка 43
од Статутот на општина Радовиш, Советот на
општина Радовиш на седница одржана на
08.10.2013год., донесува
ОДЛУКА
За одобрување финансиски средства
на ЈП “Плаваја “ Радовиш за изградба на
цевковод за топла вода во с. Раклиш општина
Радовиш
член 1
Се одобруваат финансиски средства од
буџетот на општина Радовиш на ЈП “Плаваја“
Радовиш во висина од 1.000.000 ден (еден
милиони денари) за изградба на цевковод за
топла вода во с. Раклиш општина Радовиш.
ЈП “Плаваја“ Радовиш се задолжува да ја
спроведе
тендерската
постапка,
а

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

подоставувањето на договорот до општината
средствата во висина на договорената сума ќе
се префрлат на сметка на ЈП “ПЛаваја“
Радовиш.
член 2
Одлуката влегува во сила наредниот ден
од објавувањето во “Службен гласник на
општина Радовиш“.
Бр. 07-2007/1
Совет на општина Радовиш
08 Октомври 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 измена на распоредот на
средствата во Буџетот на општина Радовиш за
2013 година
Ја прогласувам и објавувам Одлуката за
измена на распоредот на средствата во буџетот
на општина Радовиш за 2013 година, бр. 072008/1, што советот на општина Радовиш ја
донесе на седница одржана на ден 08.10.2013
год.
Бр. 08-2008/2
14 Октомври 2013г.
Радовиш

Градоначалник на
Општина Радовиш
Сашко Николов с.р.

Врз основа на член 36 ст. 1 т. 2 од
Законот за локална самоуправа (Сл. весник на
РМ бр. 5/2002 година) и член 34 од Законот за
Буџетите ( Сл. Весник на РМ бр. 64/2005,
4/2008, 103/2008, 156/2009, 95/2010, 180/2011,
171/2012) и член 21, т.4 од Статутот на ЕЛС
Радовиш (Службен гласник на општина
Радовиш бр 5/2005 година),
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Советот на ЕЛС Радовиш на седницата одржана
на 08.10.2013 година ја донесе следната:
ОДЛУКА
За измена на распоредот на средствата во
Буџетот на општина Радовиш за 2013 година

14.10.2013 god.

член 1
Со оваа одлука се врши измена на распоредот
на средствата во Буџетот на општина Радовиш
за 2013 година и тоа на следниот начин :

Потпрограма
Потставка
Буџет Самофин. Донации Дотации Кредит
А00 СОВЕТ НА ОПШТИНА
463120 Трансфери до спортски клубови
200.000
0
0
0
0
463110 Трансфери до здруженија на
граѓани и фондации
491.000
0
0
0
0
Д00 ГРАДОНАЧАЛНИК
463120 Трансфери до спортски клубови
50.000
0
0
0
0
463110 Трансфери до здруженија на
граѓани и фондации
50.000
0
0
0
0
Ф10 УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ
425640 Изработка на просторни и
урбанистичко планови
-1.300.000
0
0
0
0
Г10 ПОДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
463110 Трансфер до здруженија на
граѓани и фондации
7.000.000
0
0
0
0
425990 Други договорени услуги
268.000
0
0
0
0
Ј60 ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНИТЕ ПАТИШТА, УЛИЦИ И
РЕГУЛИРАЊЕ НА РЕЖИМ НА СОО
424590 Одржување на други зелени
површини
1.100.000
0
0
0
0
ЈД0 ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ
482320 Изградба на пречистителни
станици и колектори
-980.000
0
0
0
0
482720 Изградба на капацитети за
водоснабдување
-600.000
0
0
0
0
482920 Изградба на други објекти
- 6.040.000
0
0
0
0
482110 Подготвување проекти вклучувајќи
дизајн на улици
30.000
0
0
0
0
482930 Реконструкција на други
објекти
43.000
0
0
0
0
Н10 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ
482930 Реконструкција на други објекти -312.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
член 2
Одлуката влегува во сила од денот на
објавувањето во Службен гласник на општина
Радовиш и станува составен дел на Буџетот на
општина Радовиш за 2013 година.
Бр. 07-2008/1
Совет на општина Радовиш
08 Октомври 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
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на Програмата за измена и дополнување
на Програмата за уредување на градежно
земјиште, одржување на комунални објекти и
локални патишта во 2013 година во општина
Радовиш број 07-2236/2 од 24.12.2012 година
Ја прогласувам и објавувам Програмата
за измена и дополнување на Програмата за
уредување на градежно земјиште, одржување
на комунални објекти и локални патишта во
2013 година во општина Радовиш, број 072236/2 од 24.12.2012 година , бр. 07-2009/1 што
советот на општина Радовиш ја донесе на
седница одржана на ден 08.10.2013 год.
Бр. 08-2009/2
14 Октомври 2013г.
Радовиш

1

Градоначалник на
Општина Радовиш
Сашко Николов с.р.

14.10.2013 god.

Врз основа на чл.46 од Законот за
градежно земјиште (Сл. Весник на РМ
бр.82/2008) чл.21 став 1 точка 8 од Статутот на
Општина Радовиш Сл. гласник бр.5/2002
Советот на Општина Радовиш на седницата
одржана на ден 08.10.2013 година донесе:
ПРОГРАМА
Измена и дополнување на Програмата за
уредување на градежно земјиште одржување на
комунални објекти и локални патишта за 2013
година во општина Радовиш број 07-2236/2 од
24.12.2012год.
I.
Во
Програмата
се
зголемувања на следните ставки:

предлагаат

I

Vo Programata se predlagaat zgolemuvawa na slednite stavki:

II.1

Расчистување на имотно правни односи (експропријација)

2.000.000,00

Програма Е0

5.450.000,00

2

VKUPNO: 7.450.000,00
Во програмата се предвидуваат следните намалувања на следните точки
заради подмирување на превземени обврски во програмата Е0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Изработка на основен проект за мост на Марлада
400.000,00
Изработка на основен проект за мост во с.Калугерица
400.000,00
Основен проект за улично осветлување за улици во УБ 1 кејска
I.2.10
улица покрај река Сушица и др. .(според проектна задача).
200.000,00
I.2.18 Основен проект за гасификација
650.000,00
VI.1
Отварање (пробивање) на улици со расчистени и за кои во
тековната година ќе бидаат решени имотно правните работи во
400.000,00
градот и населените места во општината
VI.2
Уградување на слој од шлунак на дел од улици во градот и
населените места во општината (пр.улици во техналк)
400.000,00
VI.3.10 Ул.Браќа Миладинови
400.000,00
XII.1
Приклучоци на индивидуални станбени и стопански објекти на
канализациона и водоводна мрежа.
100.000,00
XII.8
Отворено градско пазариште во населба Куклевица 2.000 м2.
600.000,00
XII.20 Изградба на потпорни ѕидови на ул.Плачковица и санација на
постојните.
200.000,00
XVII.4 Osnoven Proekt za podzemni konteweri
700.000,00
3.000.000,00
XVII.10 Ulica Bel Kamen ( betonirawe na postoe~ka trasa)
VKUPNO: 7.450.000,00
I.2.2
I.2.3
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Програмата влегува во сила наредниот ден од
објавувањето во “Службен гласник на општина
Радовиш“.
Бр. 07-2009/1
Совет на општина Радовиш
08 Октомври 2013 г.
Претседател
Радовиш
Николчо Миовски с.р.
Врз основа на член 50 став 1 т.3 од
законот за локална самоуправа (Сл.весник на
РМ бр. 5/2002), а во врска со член 44 од
Статутот
на
општина
Радовиш,
Градоначалникот
на
општина
Радовиш
донесува
РЕШЕНИЕ
За прогласување и објавување
на Одлуката за утврдување реон за упис на
ученици во основното образование од село и
населба Дамјан
Ја прогласувам и објавувам Одлуката за
утврдување реон за упис на ученици во
основното образование од село и населба
Дамјан , број 07-2010/1што советот на општина
Радовиш ја донесе на седница одржана на ден
08.10.2013 год.
Бр. 08-2010/2
14 Октомври 2013г.
Радовиш

Градоначалник на
Општина Радовиш
Сашко Николов с.р.

Врз основа на член 46 став 5 од Законот
за основното образование (Сл.весник бр.
103/2008; 33/10; 116/10; 156/1018/11; 42/11;
51/11; 6/12; 100/12 и 24/13), член 22 став 1
точка 8 од Законот за локална самоуправа и
член 21 став 1 т. 43 од Статутот на општина
Радовиш, Советот на општина Радовиш на
седница одржана на ден 08.10.2013 г., донесе
ОДЛУКА
За утврдување реон за упис на ученици во
основното образование од село и населба
Дамјан
член 1
Се утврдува дека учениците кои треба
да се запишуваат во основно образование од
селото и населбата Дамјан да припаднат во
реонот на основните училишта “Крсте Петков
Мисирков“ и “Никола Карев“ во Радовиш.

14.10.2013 god.

член 2
Учениците кои се веќе запишани во
ООУ “Орце Николов“ с.Ињево продолжуваат
со настава во истото основно училиште.додека
не го завршат основното образование.
член 3
Одлуката влегува во сила наредниот ден
од објавувањето во “Службен гласник на
општина Радовиш “ а ќе се применува по
добивањето согласност од Министерството за
образование и наука.
Образложение
Досегашната реонизација во основното
образование за с. Дамјан беше ООУ “Орце
Николов“ с. Ињево. Поради поголема близина
кон Радовиш, малиот број на ученици,
барањето на родителите, како и проблемите кои
ги имаа со превозот до и од училиште, се
донесува оваа Одлука со која се врши промена
во реонизацијата само за ова маселено место,
Имајќи во предвид дека е ова населено место со
мал број на жители и дека веќе нема ученици за
запишување п.у. во с.Дамјан, училиштето е
затворено.
Бр. 07-2010/1
Совет на општина Радовиш
08 Октомври 2013 г.
Претседател
Радовиш
Николчо Миовски с.р.
Врз основа на член 50 став 1 т.3 од
Законот за локална самоуправа (Сл.весник на
РМ бр. 5/2002), а во врска со член 44 од
Статутот
на
општина
Радовиш,
Градоначалникот
на
општина
Радовиш
донесува
РЕШЕНИЕ
За прогласување и објавување на Одлуката
за утврдување потреба од измена на
урбанистичко-планска документација
за с.Ињево со која ќе се изврши усогласување
на намените на земјиштето и ќе се изврши
промена на трасите на сообраќајната
инфраструктура за вклопување на бесправните
објекти во КО Ињево општина Радовиш
Ја прогласувам и објавувам Одлуката за
утврдување
потреба
од
измена
на
урбанистичко-планска
документација
за
с.Ињево со која ќе се изврши усогласување на
намените на замјиштето и ќе се изврши
промена на трасите на сообраќајната
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инфраструктура за вклопување на бесправните
објекти во КО Ињево општина Радовиш, бр. 072011/1, што советот на општина Радовиш ја
донесе на седница одржана на ден 08.10.2013
год.
Бр. 08-2011/2
14 Октомври 2013г.
Радовиш

Градоначалник на
Општина 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
08.10.2013 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување потреба од измена на
урбанистичко-планска документација
за с.Ињево со која ќе се изврши усогласување
на намените на замјиштето и ќе се изврши
промена на трасите на сообраќајната
инфраструктура за вклопување на бесправните
објекти во КО Ињево општина Радовиш
член 1
Со оваа Одлука се утврдува потреба од
донесување изменс и дополнување на
урбанистичко планска документација за КО
Ињево, со која ќе се изврши промена на
трасата на сообраќајната инфраструктура за
вклопување на бесправниот објект и тоа:
 Објект изграден на КП бр.7062/1 и КП
бр,7062/1 КО Ињево, по барање бр. УП.1 262352 од 25.08.2011 од Ристо Митев (помошен
објект) со намена А1.
Бесправниот објект во став 1 на овој член е во
опфатот на ДУП за село Ињево.

14.10.2013 god.

член 2
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот
на објавувањето во ,,Службен гласник на
Општина Радовиш,,.
Бр. 07-2011/1
Совет на општина Радовиш
08 Октомври 2013 г.
Претседател
Радовиш
Николчо Миовски с.р.
Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за
локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.
5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на
општина Радовиш, Градоначалникот на
општина Радовиш донесува
РЕШЕНИЕ
За прогласување и објавување на Одлуката
за утврдување потреба од измена на
урбанистичко-планска документација за
с.Јаргулицасо која ќе се изврши проширување
на планскиот опфат за вклопување на
бесправните објекти во КО Јаргулица општина
Радовиш
Ја прогласувам и објавувам Одлуката за
утврдување
потреба
од
измена
на
урбанистичко-планска
документација
за
с.Јаргулица со која ќе се изврши проширување
на планскиот опфат за вклопување на
бесправните објекти во КО Јаргулица општина
Радовиш, бр. 07-2012/1, што советот на
општина Радовиш ја донесе на седница
одржана на ден 08.10.2013 год.
Бр. 08-2012/2
14 Октомври 2013г.
Радовиш

Градоначалник на
Општина 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
08.10.2013 година донесе
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ОДЛУКА
за утврдување потреба од измена на
урбанистичко-планска документација за
с.Јаргулица со која ќе се изврши проширување
на планскиот опфат за вклопување на
бесправните објекти во КО Јаргулица општина
Радовиш
член 1
Со оваа Одлука се за утврдување потреба од
измена на урбанистичко-планска документација
за с.Јаргулица со која ќе се изврши
проширување на планскиот опфат за
вклопување на бесправните објекти во КО
Јаргулица општина Радовиш и тоа:
 Објект изграден на КП бр.1352 КО
Јаргулица, М.В.Над бунар, КО Јаргулица, по
барање бр. УП.1 26-891 од 14.07.2011год. од
Стојилов Ацо (семејна куќа) со намена А1;
 Објект изграден на КП бр.555 КО
Јаргулица М.В. Градни, по барање бр. УП.1 263211 од 31.08.2011 г. од Марјанчо Митрев
(семејна куќа) со намена А1;
 Објект изграден на КП бр.554/1 КО
Јаргулица М.В. Градни, по барање бр. УП.1 261497 од 15.08.2011 г. од Коце Донев (семејна
куќа) со намена А1;
Бесправниот објект во став 1 на овој член е все
надвор од опфатот на ДУП за село Јаргулица.
член 2
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот
на објавувањето во ,,Службен гласник на
Општина Радовиш,,.
Бр. 07-2012/1
Совет на општина Радовиш
08 Октомври 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

14.10.2013 god.

РЕШЕНИЕ
За прогласување и објавување на Одлуката
за утврдување потреба од измена на
урбанистичко-планска документација
за град Радовиш со која ќе се изврши
проширување на планскиот опфат
за вклопување на бесправните објекти во КО
Радовиш (град)
Ја прогласувам и објавувам Одлуката за
утврдување
потреба
од
измена
на
урбанистичко-планска документација за град
Радовиш со која ќе се изврши проширување на
планскиот опфат за вклопување на бесправните
објекти во КО Радовиш (град), бр. 07-2013/1,
што советот на општина Радовиш ја донесе на
седница одржана на ден 08.10.2013 год.
Бр. 08-2013/2
14 Октомври 2013г.
Радовиш

Градоначалник на
Општина 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
08.10.2013 година донесе
ОДЛУКА
за утврдување потреба од измена на
урбанистичко-планска документација за град
Радовиш со која ќе се изврши проширување
на планскиот опфат за вклопување на
бесправните објекти во КО Радовиш (град)
член 1
Со оваа Одлука се за утврдување потреба од
измена на урбанистичко-планска документација
за с.Јаргулица со која ќе се изврши
проширување на планскиот опфат за
вклопување на бесправните објекти во КО
Радовиш (град) и тоа:


Објект изграден на КП бр.994 М.В. Бел
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Камен КО Радовиш, по барање бр. УП.1 26-313
од 26.04.2011 год. од ванчо Гепшеменов
(семејна куќа) со намена А1;
Бесправниот објект во став 1 на овој член е
надвор од опфатот на ДУП за град Радовиш.
член 2
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот
на објавувањето во ,,Службен гласник на
Општина Радовиш,,.
Бр. 07-2013/1
Совет на општина Радовиш
08 Октомври 2013 г.
Претседател
Радовиш
Николчо Миовски с.р.
Врз основа на член 50 став 1 т.3 од
законот за локална самоуправа (Сл.весник на
РМ бр. 5/2002), а во врска со член 44 од
Статутот
на
општина
Радовиш,
Градоначалникот
на
општина
Радовиш
донесува
РЕШЕНИЕ
За прогласување и објавување
на Одлуката за давање согласност на Одлуката
за утврдување на Нацрт-Планот за измена и
дополнување на ДУП за град Радовиш за дел од
урбан блок 16 Радовиш
Ја прогласувам и објавувам Одлуката за
за утврдување на Нацрт-Планот за измена и
дополнување на ДУП за град Радовиш за дел од
урбан блок 16 воРадовиш, бр. 07-2014/1, што
советот на општина Радовиш ја донесе на
седница одржана на 08.10.2013 год.
Бр. 08-2014/2
14 Октомври 2013г.
Радовиш

Градоначалник на
Општина Радовиш
Сашко Николов с.р.

Врз основа на член 24 точка 2 од Законот
за просторно и урбанистичко планирање
пречистен текст (сл.весникна РМ бр.70/2013 и
55/2013), чл.22, ст.1 од Законот за локална
самоуправа (Сл.весникна РМ бр.5/2002) и
чл.15, ст.1, т.1 И чл.21, ст.1 т.7, од Статутот на
општина Радовиш (Сл.гласник бр.5/2002)
Градоначалникот на општина Радовиш на
седница одржана на ден 08.10.2013 г.
донесе:

14.10.2013 god.

ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЦРТ ПЛАНОТ НА
ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА ДУП ЗА ГРАД РАДОВИШ ЗА ДЕЛ ОД
БЛОК 16
чл.1
Со оваа Одлука Советот на општина
Радовиш го Утврдува Нацрт планот за измените
и дополнувањата на Деталниот урбанистичко
план за град Радовиш за дел од Блок 16 за
плански период 2013-2018, со површина на
плански опфат од 3,50 ха. и е дефиниран по
следните граници на плански опфат:
На северо-запад границата е по
осовината на улица ,,Плана,,.
На северо-исток границата е по
осовината на улица ,,Плачковица,,.
На југо-исток границата е по
осовината на улица ,,Горче Петров,,.
На југо-запад границата е по осовината
на улица ,,Илија Алексов,,.
чл.2
Нацрт планот на овој ДУП во основа е
изработен согласно Законот за просторно и
урбанистичко планирање, прочистен текст
(Сл.весник на РМ бр.60/2011 и 144/2012).
чл.3
Констатирано е да на овој Нацрт план со
тех.бр.27/2013 г. од април 2013г. има извршено
Стручна ревизија од овластено правно лице
ДППИ ,,ПРОСТОР,, доо Куманово, заверена со
бр.08-260/2 од 19.04.2013 година.
чл.4
Има Одговор на стручната ревизија од
изготвувачот ,,ИН-ПУМА,, доо Скопје, од
април 2013 г. во кој се вградени забелешките и
сугестиите
од
стручната
ревизија
на
ревидентот.
чл.5
Од страна на Стручната комисија при
Општина Радовиш има изготвено Стручно
мислење заверено под бр.26-2005/1 од
08.10.2013 год.
чл.6
Советот на општина Радовиш целосно е
запознаен со постапката и претрпените измени
и допуни на овој Нацрт план.
чл.7
Одлуката влегува во сила со денот на
донесувањето а ке се објави во Службен
гласник на општина Радовиш.
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Бр. 07-2014/1
Совет на општина Радовиш
08 Октомври 2013 г.
Претседател
Радовиш
Николчо Миовски с.р.
Врз основа на член 50 став 1 т.3 од
законот за локална самоуправа (Сл.весник на
РМ бр. 5/2002), а во врска со член 44 од
Статутот
на
општина
Радовиш,
Градоначалникот
на
општина
Радовиш
донесува
РЕШЕНИЕ
За прогласување и објавување
на Одлуката за давање согласност на Одлуката
за утврдување на Нацрт-Планот за измена и
дополнување на ДУП за град Радовиш за дел од
урбан блок 15 Радовиш
Ја прогласувам и објавувам Одлуката за
за утврдување на Нацрт-Планот за измена и
дополнување на ДУП за град Радовиш за дел од
урбан блок 15 воРадовиш, бр. 07-2015/1, што
советот на општина Радовиш ја донесе на
седница одржана на 08.10.2013 год.
Бр. 08-2015/2
14 Октомври 2013г.
Радовиш

Градоначалник на
Општина Радовиш
Сашко Николов с.р.

Врз основа на член 24 точка 2 од Законот
за просторно и урбанистичко планирање
пречистен текст (сл.весникна РМ бр.70/2013 и
55/2013), чл.22, ст.1 од Законот за локална
самоуправа (Сл.весникна РМ бр.5/2002) и
чл.15, ст.1, т.1 И чл.21, ст.1 т.7, од Статутот на
општина Радовиш (Сл.гласник бр.5/2002)
Градоначалникот на општина Радовиш на
седница одржана на ден 08.10.2013 г. донесе:
ОДЛУКА
за утврдување на нацрт планот на измена и
дополнување на дуп за град Радовиш за дел од
блок 15
чл.1
Со оваа Одлука Советот на општина
Радовиш го Утврдува Нацрт планот за измените
и дополнувањата на Деталниот урбанистичко
план за град Радовиш за дел од Блок 15 за
плански период 2013-2018, со површина на
плански опфат од 5,22 ха. и е дефиниран по
следните граници на плански опфат:

14.10.2013 god.

На северо-запад границата се движи по
осовината на Бул. ,,Александар Македонски,,
На северо-исток границата се движи по
осовината на собирната ул. ,,Илија Алексов,,.
На југо-исток границата се движи по осовината
на сервисната ул. ,,Новопроектирана 5-5,,.
На југо-запад границата се движи осовината на
собирната ул. ,,Новопроектирана 1-1,,.
чл.2
Нацрт планот на овој ДУП во основа е
изработен согласно Законот за просторно и
урбанистичко планирање, прочистен текст
(Сл.весник на РМ бр.60/2011 и 144/2012).
чл.3
Констатирано е да на овој Нацрт план со
тех.бр.28/2013 г. од февруари 2013г. има
извршено Стручна ревизија од овластено
правно лице ДППИ ,,ПРОСТОР,, доо
Куманово, заверена со бр.08-327/2 од
10.05.2013 година.
чл.4
Има Одговор на стручната ревизија од
изготвувачот ,,ИН-ПУМА,, доо Скопје, од мај
2013 г. во кој се вградени забелешките и
сугестиите
од
стручната
ревизија
на
ревидентот.
чл.5
Од страна на Стручната комисија при
Општина Радовиш има изготвено Стручно
мислење заверено под бр. 26-2004/1 од
08.10.2013 год.
чл.6
Советот на општина Радовиш целосно е
запознаен со постапката и претрпените измени
и допуни на овој Нацрт план.
чл.7
Одлуката влегува во сила со денот на
донесувањето а ке се објави во Службен
гласник на општина Радовиш.
Бр. 07-2015/1
Совет на општина Радовиш
08 Октомври 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 давање согласност на Одлуката
за утврдување на Нацрт-Планот за измена и
дополнување на ДУП за град Радовиш за дел од
урбан блок 2 Радовиш
Ја прогласувам и објавувам Одлуката за
за утврдување на Нацрт-Планот за измена и
дополнување на ДУП за град Радовиш за дел од
урбан блок 2 во Радовиш, бр. 07-2016/1, што
советот на општина Радовиш ја донесе на
седница одржана на 08.10.2013 год.
Бр. 08-2016/2
14 Октомври 2013г.
Радовиш

Градоначалник на
Општина Радовиш
Сашко Николов с.р.

Врз основа на член 24 точка 2 од Законот
за просторно и урбанистичко планирање
пречистен текст (сл.весникна РМ бр.70/2013 и
55/2013), чл.22, ст.1 од Законот за локална
самоуправа (Сл.весникна РМ бр.5/2002) и
чл.15, ст.1, т.1 И чл.21, ст.1 т.7, од Статутот на
општина Радовиш (Сл.гласник бр.5/2002)
Градоначалникот на општина Радовиш на
седница одржана на ден 08.10.2013 г., донесе:
О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЦРТ ПЛАНОТ ЗА
ДОНЕСУВАЊЕ НА ДУП ЗА ДЕЛ ОД УБ 2 ОПШТИНА РАДОВИШ
чл.1
Со оваа Одлука Советот на општина
Радовиш го Утврдува Нацрт планот за
донесување на Деталниот урбанистичко план
за дел од УБ 2 - општина Радовиш
со
површина на опфат од 7,01 ха. и е дефиниран
по следните граници на плански опфат:
Границата на
северната страна
започнува од слепиот завршеток на сервисната
улица ,,15,, односно КП. бр.4586 и се движи на
југо-исток по осовината на оваа улица се до
пресекот со каналот за наводнување, односн
КП.бр.4685 од каде продолжува на југ по
неговата осовина се до пресекот со границата
на ГУП на град Радовиш, односно
КП.бр.4662/1. Од овде границата се движи на
запад па на север и повторно на запад следејки
ја границата на ГУП се до КП.бр.4651 од каде

14.10.2013 god.

продолжува на североисток се до слепиот
завршеток на улица ,,15,,.
чл.2
Нацрт планот на овој ДУП во основа е
изработен согласно Законот за просторно и
урбанистичко планирање, прочистен текст
(Сл.весник на РМ бр.60/2011 и 144/2012).
чл.3
Констатирано е да на овој Нацрт план има
извршено Стручна ревизија од овластено
правно лице ,,ТАЈФА-ПЛАН,, доо Скопје, со
Тхе.бр.054/06/13 од јуни 2013 година.
чл.4
Има Одговор на стручната ревизија од
изготвувачот ,,ИН-ПУМА,, доо Скопје, од јуни
2013 г. во кој се вградени забелешките и
сугестиите
од
стручната
ревизија
на
ревидентот.
чл.5
Од страна на Стручната комисија при
Општина Радовиш има изготвено Стручно
мислење заверено под бр. 26-2003/1 од
08.10.2013 год.
чл.6
Советот на општина Радовиш целосно е
запознаен со постапката и претрпените измени
и допуни на овој Нацрт план.
чл.7
Одлуката влегува во сила со денот на
донесувањето а ке се објави во Службен
гласник на општина Радовиш.
Бр. 07-2016/1
Совет на општина Радовиш
08 Октомври 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 распишување избори по
месните и урбаните заедници во општина
Радовиш
Ја прогласувам и објавувам Одлуката за
распишување избори по месните и урбаните
заедници во општина Радовиш, бр. 07-2017/1,
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што советот на општина Радовиш ја донесе на
седница одржана на ден 08.10.2013 год.
Бр. 08-2017/2
14 Октомври 2013г.
Радовиш

Градоначалник на
Општина Радовиш
Сашко Николов с.р.

Врз основа на член 21 став 1 точка 43 од
Статутот на општина Радовиш, Советот на
општина Радовиш на седница одржана на ден
08.10.2013 год., донесе
ОДЛУКА
За распишување избори по месните и урбаните
заедници во општина Радовиш

14.10.2013 god.

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за
одобрување финансиски средства на ЗГ “Лајф
Старт“ Радовиш, бр. 07-2018/1, што советот на
општина Радовиш ја донесе на седница
одржана на ден 08.10.2013 год.
Бр. 08-2018/2
14 Октомври 2013г.
Радовиш

Градоначалник на
Општина Радовиш
Сашко Николов с.р.

Врз основа на член 21 став 1 точка 43
од Статутот на општина Радовиш, AСоветот
на општина Радовиш на седница одржана на
ден 08.10.2013 год., донесе
ОДЛУКА
За одобрување финансиски средства на
ЗГ “Лајф Старт“ Радовиш

член 1
Се распишуваат избори на Совет на
месните самоуправи во урбаните и месните
самоуправи (заедници) во општина Радовиш на
кои им е истечен мандатот.
член 2
Се задолжува градоначалникот на
општина радовиш да свика Собири на граѓани
на кои ќе се предлагаат и утврдуваат
кандидати, а воедно и изврши и избор на
членови во телата на месните и урбаните
самоуправи (заедници).
член 3
Период за завршување на изборите
заклучно со 31.01.2014 година.
член 4
Одлуката влегува во сила наредниот ден
од објавувањето во Службен гласник на
општина Радовиш.

член 1
Се одобруваат финансиски средства од
буџетот на општина Радовиш на ЗГ “Лајф
Старт“ Радовиш за продолжување на проектот
“Ран Детски Развој“ во висина од 309.384 ден
(триста девет илјади и триста осумдсет и
четири денари) за периодот од ное,ври 2013 до
јули 2014 година.
член 2
Средствата да се префрлат на
трансакциона сметка на барателот.
Барањето е составен дел на оваа одлука.
член 3
Одлуката влегува во сила наредниот ден
од објавувањето во Службен гласник на
општина Радовиш.

Бр. 07-2017/1
Совет на општина Радовиш
08 Октомври 2013 г.
Претседател
Радовиш
Николчо Миовски с.р.

Бр. 07-2018/1
Совет на општина Радовиш
08 Октомври 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

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 “Лајф Старт“ Радовиш

РЕШЕНИЕ
За прогласување и објавување
на Одлуката за одобрување финансиски
средства на ЗГ “Плоча“ Радовиш
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14.10.2013 god.

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за
одобрување финансиски средства на ЗГ
“Плоча“ Радовиш, бр. 07-2019/1, што советот на
општина Радовиш ја донесе на седница
одржана на ден 08.10.2013 год.

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за
одобрување финансиски средства на ЗГ
“Бедем“ Радовиш, бр. 07-2020/1, што советот на
општина Радовиш ја донесе на седница
одржана на ден 08.10.2013 год.

Бр. 08-2019/2
14 Октомври 2013г.
Радовиш

Бр. 08-2020/2
14 Октомври 2013г.
Радовиш

Градоначалник на
Општина Радовиш
Сашко Николов с.р.

Градоначалник на
Општина Радовиш
Сашко Николов с.р.

Врз основа на член 21 став 1 точка 43
од Статутот на општина Радовиш, Советот на
општина Радовиш на седница одржана на ден
08.10.2013 год., донесе

Врз основа на член 21 став 1 точка 43
од Статутот на општина Радовиш, Советот на
општина Радовиш на седница одржана на ден
08.10.2013 год., донесе

ОДЛУКА
За одобрување финансиски средства за
Шестоноемвриски натпревар ПЛОЧА 2013
Радовиш

ОДЛУКА
За одобрување финансиски средства за
ЗГ “БЕДЕМ“ Радовиш

член 1
Се одобруваат финансиски средства од
буџетот на општина Радовиш во
висина од 30.000 ден (триесет илјади денари)
за организирање на натпревар по повод “6-ти
Ноември“ во брзински натпревар во качување
на стометарска централна карпа на “Плоча“
Радовиш.
член 2
Средствата да се префрлат на
трансакциона сметка на барателот.
Барањето е составен дел на оваа одлука.
член 3
Одлуката влегува во сила наредниот ден
од објавувањето во Службен гласник на
општина Радовиш.
Бр. 07-2019/1
Совет на општина Радовиш
08 Октомври 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 “Бедем“ Радовиш

член 1
Се одобруваат финансиски средства од
буџетот на општина Радовиш во висина од
20.000 ден (дваесет илјади денари) за тековни
потреби.
член 2
Средствата да се префрлат на
трансакциона сметка на барателот.
Барањето е составен дел на оваа одлука.
член 3
Одлуката влегува во сила наредниот ден
од објавувањето во Службен гласник на
општина Радовиш.
Бр. 07-2020/1
Совет на општина Радовиш
08 Октомври 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 Црквата “Свети Пророк Илија“ во
Радовиш
Ја прогласувам и објавувам Одлуката за
одобрување финансиски средства на Црквата
“Свети Пророк Илија“ Радовиш, бр. 07-2021/1,
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што советот на општина Радовиш ја донесе на
седница одржана на ден 08.10.2013 год.
Бр. 08-2021/2
14 Октомври 2013г.
Радовиш

Градоначалник на
Општина Радовиш
Сашко Николов с.р.

14.10.2013 god.

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

Врз основа на член 21 став 1 точка 43
од Статутот на општина Радовиш, Советот на
општина Радовиш на седница одржана на
08.10.2013 год., донесува

РЕШЕНИЕ
За прогласување и објавување
на Одлуката за утврдување грб и знаме на
општина Радовиш

ОДЛУКА
За одобрување финансиски средства за потреби
на црквата “Св.Пророк Илија“ во Радовиш

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за
утврдување грб и знаме на општина Радовиш,
бр. 07-2022/1, што советот на општина Радовиш
ја донесе на седница одржана на ден 08.10.2013
год.

член 1
Се одобруваат финансиски средства од
буџетот на општина Радовиш во висина од
3.000.000 ден (три милиони денари) за потреби
на црквата “Св.Пророк Илија“ во Радовиш.
Се задолжува градоначалникот на
општина Радовиш финансиските средства да ги
исплати од ставка 464990 од програма Е0-други
трансфери.
член 2
Средствата да се префрлат на
трансакциона сметка на барателот.
Барањето е составен дел на оваа одлука.
член 3
Одлуката влегува во сила наредниот ден
од објавувањето во Службен гласник на
општина Радовиш.
Образложение
Радовишката
парохија
преку
Храмот
“Св,Пророк Илија“ во Радовиш се обрати со
барање бр.12-1955/1 од 01.10.2013 година,
Комисијата за финансирање, буџет и локален
економски развој со кое побара да се помогне
со финансиски средства за опстанок на
парохијата која има многу финасиски обврски.
Од тие причини позитивно се изјасни
Комисијата за финансирање, буџет и локален
економски развој, бидејќи доведено било во
прашање и обавувањето на витални функции во
нашата парохијата.
Бр. 07-2021/1
Совет на општина Радовиш
08 Октомври 2013 г.
Претседател
Радовиш
Николчо Миовски с.р.

Бр. 08-2022/2
14 Октомври 2013г.
Радовиш

Градоначалник на
Општина Радовиш
Сашко Николов с.р.

Врз основа на член 10 став 1 од Законот
за локална самоуправа (Службен весник на РМ
бр.5/2002) и член 113, 114 и 115 од Статутот на
општина Радовиш (Службен гласник на
општина Радовиш бр.5/2002), Советот на
општина Радовиш на седница одржана на ден
08.10.2013 година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување грб и знаме на општина Радовиш
член 1
Се утврдува грб и знаме на општина
Радовиш.
Грбот на општина Радовиш е во три
хералдички претстави: мал, среден и голем грб.
Блазон- сребрено, црвен радовишки
крст, штитот орамнен градобрански црвено. Со
посебна одлука на Советот ќе се утврди
намената и начинот на употреба на средниот и
големиот крст.
Средниот грб претставува композиција од
малиот грб, окрунет со круна.
Круна-Бедемска круна со две странични
правоаголни кули и една средишна кула со
порта поставени на дијадема, сето златно.
Големиот грб претставува композиција од
средниот грб со додатен венец. Венец од зелено
тутуново лисје обвиткано со црвено-бело
декоративна лента.
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Симболите искористени за создавањето на
блазонот(хералдички опис) и емблазонот
(хералдички цртеж) на грб и знаме на општина
Радовиш
произлегиваат
од
културноисториското наследство на истата како и од
спецификите на нејзиното седиште т.е. градот
Радовиш.
Радовишкиот крст е редок и специфичен вид на
крст кој се наоѓа на олтарната надворешна
фасада на црквата “Свети Пророк Илија“. Во
блазонот и емблазонот на грбот е претставен
стилизирано како симетричен и целосен крст
без подножје. Ваквиот крст претставува
раритет
и
карактеристика
доволно
препознатлива
да биде поврзана само со
Радовиш и неговата околина. Од друга страна
како дел од животот културно-историско
наследство на општината истиот го поврзува
грбот со минатото, давајќи му на тој начин
посебна вредност.
Градобранската мурална (ѕидна) композиција
на обработ од штитот претставува симбол на
урбана средина кој го потенцира градскиот
карактер на седиштето на општината.
Црвената и белата боја кои доминираат во
грбовната
композиција
ги
претставува
најчестите бои во македонската народна носија,
а воедно и крвта на македонската слобода,
надежта за подобра и посветка иднина.
Црвената и белата боја како национални бои на
турскиот народ исто така го претставуваат
турското население како најголемо малцинство
во општина Радовиш.
Композицијата на знамето е составена исто така
од црвена и бела боја, поделено на две еднакви
полиња. На левата страна е црвената боја, а на
десната на белото поле е аплициран крстот.
Спојот на црвената и белата боја на знамето е
композиција како на обработ од штитот.
член 2
Оваа Одлука е составен дел од Статутот
на општина Радовиш.
член 3
Со донесувањето на оваа Одлука
престанува да важи член 6 и 7 од Статутот на
општина Радовиш.
Одлуката влегува во сила осмиот од денот на
објавувањето во “Службен гласник на општина
Радовиш “.

14.10.2013 god.

Бр. 07-2022/1
Совет на општина Радовиш
08 Октомври 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 ОО на “Црвен крст“ во Радовиш
Ја прогласувам и објавувам Одлуката за
одобрување финансиски средства на ОО на
“Црвен крст“ во Радовиш, бр. 07-2023/1, што
советот на општина Радовиш ја донесе на
седница одржана на ден 08.10.2013 год.
Бр. 08-2023/2
14 Октомври 2013г.
Радовиш

Градоначалник на
Општина Радовиш
Сашко Николов с.р.

Врз основа на член 21 став 1 точка 43
од Статутот на општина Радовиш, Советот на
општина Радовиш на седница одржана на ден
08.10.2013 год., донесе
ОДЛУКА
За одобрување финансиски средства на
ОО Црвен Крст Радовиш
член 1
Се одобруваат финансиски средства од
буџетот на општина Радовиш во висина од
120.000 ден (сто дваесет илјади денари) на ОО
ЦК Радовиш со намена за изградба на семејна
куќа на Мира Ѓоргиева која е опожарена и
целосно уништена.
член 2
Средствата да се префрлат на
трансакциона сметка на барателот.
Барањето е составен дел на оваа одлука.
член 3
Одлуката влегува во сила наредниот ден
од објавувањето во Службен гласник на
општина Радовиш.
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Бр. 07-2023/1
Совет на општина Радовиш
08 Октомври 2013 г.
Претседател
Радовиш
Николчо Миовски с.р.

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

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

I.
Се прифаќаат Извештаите на
работните тела приложени на седница на
Советот на општина Радовиш одржана на ден
08.10.2013 год. и тоа:

Го прогласувам и објавувам Заклучокот
за прифаќање на Извештаите на работните тела
на советот на општина Радовиш бр. 07-2024/1,
што советот на општина Радовиш го донесе на
седница одржана на ден 08.10.2013 год.

-Комисија за образование, спорт и
култура 7-ма седница одржана на ден
07.10.2013 г.;
-Комисија за финансирање, буџет и
локален економски развој
9-та седница
одржана на 03.10.2013 година;
-Комисија за урбанизам, комунални
дејности и заштита на животната средина 8-ма
седница одржана на ден 07.10.2013 г.;
-Комисија за здравство и социјална
заштита, седница одржана на ден 07.10.2013
година., 2-ра седница;

Бр. 08-2024/2
14 Октомври 2013г.
Радовиш

II.Овој Заклучок влегува во сила со
денот на објавувањето во ,,Службен гласник на
општина Радовиш,,.

Р Е Ш Е Н И Е
За прогласување и објавување на Заклучокот за
прифаќање на Извештаите на работните тела на
Советот во општина Радовиш

Градоначалник на
Општина Радовиш
Сашко Николов с.р.

Врз основа на чл. 21 ст. 1 т. 43 од
Статутот на општина Радовиш (Службен
гласник на општина Радовиш бр. 5/02), Советот
на општина Радовиш на седница одржана на
08.10.2013 г., донесе

Бр. 07-2024/1
Совет на општина Радовиш
08 Октомври 2013 г.
Претседател
Радовиш
Николчо Миовски с.р.
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СОДРЖИНА:
ОДЛУКА За одобрување финансиски средства
на ЈП “Плаваја“ Радовиш за изградба на
цевковод за топла вода во с. Раклиш општина
Радовиш------------------------------------------------ 1
РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на
Одлуката за измена на распоредот на
средствата во Буџетот на општина Радовиш за
2013 година-------------------------------------------- 1
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2013 година-------------------------------------------- 1
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земјиште, одржување на комунални објекти и
локални патишта во 2013 година во општина
Радовиш број 07-2236/2 од 24.12.2012 година-3
ПРОГРАМА Измена и дополнување на
Програмата за уредување на градежно земјиште
одржување на комунални објекти и локални
патишта за 2013 година во општина Радовиш
број 07-2236/2 од 24.12.2012год.------------------ 3
РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на
Одлуката за утврдување реон за упис на
ученици во основното образование од село и
населба Дамјан--------------------------------------- 4
ОДЛУКА За утврдување реон за упис на
ученици во основното образование од село и
населба Дамјан--------------------------------------- 4
РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на
Одлуката за утврдување потреба од измена на
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урбанистичко-планска
документација
за
с.Ињево со која ќе се изврши усогласување на
намените на земјиштето и ќе се изврши
промена на трасите на сообраќајната
инфраструктура за вклопување на бесправните
објекти во КО Ињево општина Радовиш-------- 4
ОДЛУКА за утврдување потреба од измена на
урбанистичко-планска
документација
за
с.Ињево со која ќе се изврши усогласување на
намените на замјиштето и ќе се изврши
промена на трасите на сообраќајната
инфраструктура за вклопување на бесправните
објекти во КО Ињево општина Радовиш-------- 5
РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на
Одлуката за утврдување потреба од измена на
урбанистичко-планска
документација
за
с.Јаргулицасо која ќе се изврши проширување
на планскиот опфат за вклопување на
бесправните објекти во КО Јаргулица општина
Радовиш------------------------------------------------ 5
ОДЛУКА за утврдување потреба од измена на
урбанистичко-планска
документација
за
с.Јаргулица со која ќе се изврши проширување
на планскиот опфат за вклопување на
бесправните објекти во КО Јаргулица општина
Радовиш------------------------------------------------ 6
РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на
Одлуката за утврдување потреба од измена на
урбанистичко-планска документација за град
Радовиш со која ќе се изврши проширување на
планскиот опфат за вклопување на бесправните
објекти во КО Радовиш (град)-------------------- 6
ОДЛУКА за утврдување потреба од измена на
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Радовиш со која ќе се изврши проширување
на планскиот опфат за вклопување на
бесправните објекти во КО Радовиш (град)--- 6
РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на
Одлуката за давање согласност на Одлуката
за утврдување на Нацрт-Планот за измена и
дополнување на ДУП за град Радовиш за дел од
урбан блок 16 Радовиш----------------------------- 7
ОДЛУКА за утврдување на нацрт планот на
измена и дополнување на дуп за град Rадовиш
за дел од блок 16------------------------------------- 7
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РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на
Одлуката за давање согласност на Одлуката за
утврдување на Нацрт-Планот за измена и
дополнување на ДУП за град Радовиш за дел од
урбан блок 2 Радовиш------------------------------ 9

14.10.2013 god.

ОДЛУКА за утврдување на нацрт планот за
донесување на дуп за дел од уб 2 - општина
Rадовиш------------------------------------------------ 9
РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на
Одлуката за распишување избори по месните и
урбаните заедници во општина Радовиш------- 9
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на ЗГ “Плоча“ Радовиш--------------------------- 10
ОДЛУКА За одобрување финансиски средства
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на ЗГ “Бедем“ Радовиш--------------------------- 11
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Радовиш-----------------------------------------------11
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општина Радовиш---------------------------------- 12
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