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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 усвојување на Програмата за 

паркови и зеленило и останати зелени површини 

во општина Радовиш за 2014 година и 
Програмата за паркови и зеленило и останати 

зелени површини во општина Радовиш за 2014 
година 

 
Ги прогласувам и објавувам Одлуката за 

усвојување на Програмата за паркови и зеленило 
и останати зелени површини во општина Радовиш 
за 2014 година бр.07-2553/1, и  Програмата за 
паркови и зеленило и останати зелени површини 

во општина Радовиш за 2014 годин бр.07-2553/2, 
што  советот на општина Радовиш ги донесе на 

седница одржана на ден 20.12.2012 година 
 

    Бр. 08-2553/3       Градоначалник на 

24 Декември 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.16 од Статутот на општина 

Радовиш,  Советот на општина Радовиш на 
седница одржана на 20.12.2013 година, донесе 

 
ОДЛУКА 

За усвојување на Програмата за паркови и 
зеленило и останати зелени површини во 

општина Радовиш за 2014 година 
 

I.Се прифаќа Програмата за паркови и зеленило и 
останати зелени површини во општина Радовиш 

за 2014 година. 
 

II. Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од  
денот на објавувањето во "Службен гласник на 
општина Радовиш". 

   Бр. 07-2553/1       Совет на општина Радовиш 

20 Декември 2013 г.           Претседател 

     Радовиш             Николчо Миовски 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. 16 од Статутот на 

општина Радовиш, Советот на општина Радовиш 

на седница одржана на 20.12.2013 г., донесе 

 

ПРОГРАМА 

За одржување и користење на паркови и други 

јавни површини  во општина Радовиш за 2014 

год. 

 

За одржување и користење на паркови и 

други јавни површини од локално значење за 

2014 година . 

Убави паркови и зеленила се одраз на добро 

организирана  урбана средина во која пријатно ќе 

се чувствуваат и граѓаните и гостите кој доаѓаат 

во нашиот град.  

 

Ред.бр. опис површина во м2 

1.Градски парк (Ловен дом)          35.000 

2.Градска река (корито)          30.000 

3.Бул. “А. Македонски ”            5.500 

4.Кружен тек на бул. А. Македонски со  ул. 

“Илија Алексов “    300 

5.Парк  триаголник  на ул.   

“Илија Алексов ”    100 

6.Парк  Марди  спроти судот   500 

7.Парк на младите            1.000 

8.Кружен тек на ул. “22 Октомври “   100 

9.Спомен паркот  – спроти Центар за култура 200 

10.Тревнат појас пред стоковна куќа  200 

11.Парк пред  зградата на судот           1.000 

12.Одржување на дрворедите                   10.000 

13.Игралиште позади судот    400 

14.Паркот  Липа  на ул. “ Бел Камен “    250 

15.Зелени површ.на шеталиште “ св.Спасо 

Радовишки“        55 

16.Зелени површини околу станбените  

згради                          15.000 

17.Мало булеварче на ул.”Плачковица “  100 

18.Парк пред зградата на о. Радовиш    250 
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19.Парк кај споменикот на загинатите и 

прогонуваните борци          50 

20.Парк под јаворот     120 

21. Кружен тек на бул.”А. Македонски “ кај 

КАМ маркет                  300 

22.Жардинериите низ центарот на градот    70 

23.Зелен појас пред етно-музејот               10 

24.У НИЦЕФ                             50 

25. Дворно место во ЈП Плаваја               150 

26.Тротоари на ул.” Плачковица“  

27.Триаголник пред болницата на Белушкови   40 

28.Дворно место кај ветеринарната станица  1.000 

29.Рибичката                                50 

30.Спортска сала во Радовиш                         2.500 

31.Зелена површина околу Оравичкото 

манастирче                  13.000  

32.Зелена површина на стрелиштето              9.000 

 

1.Градски парк (Ловен дом )  

Кој е со најголема површина од 35.000м2  во 

нашиот град и  бара постојани активности како на 

одржување на постоечката структура,така и 

обновување  на дотраените или оштетени 

инфраструктурни објекти, тревни и цветни 

површини, дрва  и др. 

Во него се одвиваат следниве активности :  

чистење од фрлено ѓубре од несовесни граѓани, 

косење со  грбна моторна косачка , гребулење и  

отстранување на искосената трева ,поткастрување 

на долните гранки на дрвјата  нивно товарање во 

приколка од трактор и транспортирање до 

градската депонија , сечење на исушените дрва 

нивно товарање во приколка од трактор и  

транспортирање до градската депонија ,садење на 

сезонско цвеќе, обнова на инфраструктурни 

објекти, садење на нови дрвца, прскање со 

препарат против плевел, чистење на патеките од 

трева и плевел, чистење на паднати исушени 

лисја во есента товарање и транспортирање до 

градска депонија со трактор ,одржување на 

хигиената на корпите  за отпадоци и др. 

 

2. Градска река  

Коритото на градска река  од 30.000 м2 се  

протега по должина по целиот град , со тоа значи 

дека за одржување  имаме од мостот Бриони  –  

место до каде има изградено камено корито до 

последните куќи кај Голд Мак. 

Во него се одвиваат следниве активности :  

прскање со препарат против плевел на тревата и 

троскот по каменестите странични ѕидови на 

коритото, чистење на истите и нивно 

отстранување, чистење на фрлен отпад од 

несовесни граѓани, косење со моторна косачка, 

чистење на израснати џбунови со триор и секира, 

нивно товарање и отстранување со трактор и 

транспортирање до градската депонија, чистење 

на столбовите на мостовите и целосно коритото 

од наноси од поројните  дождови , нивно  

товарање во приколка од трактор и 

транспортирање до градската депонија ,чистење 

на паднати исушени лисја во есента од 

дрворедите по кејот , и др. 

 

3.Булевар “ Александар Македонски“ 

По должината  од 5.500м2 на  целиот булевар се 

вршат овие активности: прскање со хемиски 

препарат против плевел на местата каде има 

израстено нивно чистење и отстранување 

,наводнување на дрворедите и тревата со 

цистерна и со систем капка по капка таму каде 

има поставено, косење на трева со грбна моторна 

косачка , метење на искосената трева од 

асфалтот,сечење на исушените дрвца нивно 

отстранување и заменување со нови,чистење на 

фрлен отпад од несовесни граѓани,окопување на 

дрвцата, прихранување на тревата и дрвцата , 

расчистување на џбунови, и др.  

 

4.Кружен тек на  бул. “ А. Македонски “ со  

ул.”Илија Алексов “ 

Површината му е 300м2  со приклучок за вода и 

се наводнува со црево и со распрскувачи , има 

убави сезонски цвеќиња наредени во неколку 

кругови кој се окопуваат, наводнуваат, 

прихрануваат, заменуваат старите со нови,се 

чистат од отпад, а додека тревата се коси со 

моторна косачка на туркање ,се 

прихранува,наводнува ,се гребули откосената 

трева и се фрла , се прскаат ивичнаците со 

препарат против плевел. 

 

5.    Парк триаголник на ул.”Илија Алексов “ 

Со површина од 100 м2  е мало место ,но бидејќи 

е над  асфалтирана површина имаме мака кога 

станува збор за наводнување затоа што бргу 

испарува водата . 

Во него се одвиваат следниве активности: 

наводнување со цистерна или црево, плевење, 

кубење на старото цвеќе, садење на ново сезонско 

цвеќе, прашење, прихранување, чистење од фрлен 

отпад и др. 

 

6.    Парк Марди спроти судот 

Паркот е со површина од 500м2 и е нов односно 

реновиран и пренаменет како детски забавен 

парк.Во него има поставено детски играчки 

,потоа има поставено клупи за седење и корпи за 

отпадоци чија хигиена треба ние да ја одржуваме. 

Патеките ги одржуваме со отстранување на 

плевелот и прскање со препарат по потреба, 

метење и чистење, тревнатата површина се коси 

со моторна косачка, се чисти откосената трева, се 

прихранува, се чисти од фрлен отпад од 
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несовесни граѓани , се сечат ниски гранки и стари 

суви дрвја и се врши нивно заменување со нови 

дрвца,собирање на суви паднати листови во есен, 

се наводнува со црево. 

 

7.   Паркот на младите 

Паркот е со вкупна површина од 1000м2 и во него 

има добар амбиент за одмор на клупите  и 

релаксација под сенките од дрвјата затоа што во 

него се одржуваат голем број на настани.Во него 

има  споменици на паднати борци кои ги 

одржуваме ,две фонтани една за пиење вода, дел 

со патеки ,зелени делови и цветен дел. Тревата се 

коси со моторна грбна косачка се собира со 

гребула  и се отстранува, се потхранува 

периодично, се врши чистење на патеките од 

плевел, прскање против плевел, одржување на 

кантите за ѓубре, сечење на стари исушени дрва и 

транспортирање до градската депонија  

отстранување на ниски гранки, засадување на 

нови дрвца, кастрење на ниски гранки, чистење 

на суви лисја во есен, садење на нови цвеќиња и 

отстранување на старите, прашење и 

прихранување, чистење на фрлен отпад, 

наводнување со црево, отстранување на ѓубрето 

од кантите за отпадок. 

 

8.    Кружен тек на ул. “ 22 Октомври “ 

Вкупната површина е 100 м 2 и е мешан простор 

со цвеќе и трева. 

Во него се одвиваат следниве активности : 

наводнување со цистерна, косење на трева со 

грбна моторна косачка  надворешниот дел , а 

внатрешниот со косачка на туркање, гребулење на 

окосената трева и нејзино отстранување, 

прихранување на тревата и на цвеќињата, кубење 

на старото цвеќе, садење на ново сезонско цвеќе, 

прашење, кубење на трева и плевел околу 

ивичњаците, чистење од фрлен отпад. 

 

9.    Спомен парк-спроти центарот за култура 

Со вкупна површина од 200 м 2 и во него се 

одвиваат следниве активности: чистење на фрлен 

отпад, косење со грбна моторна косачка 

,собирање и отстранување на откосената трева , 

сечење на стари исушени дрва и нивно собирање 

и транспортирање до градската депонија, 

засадување  на нови дрвца, кастрење на ниски 

гранки кој сметаат на минувачите и сообраќајните 

знаци собирање и транспортирање до градска 

депонија со тракторска приколка, чистење на 

паднати суви лисја во есента. 

 

10. Тревнат појас пред зградата на стоковната 

куќа 

Местото е со вкупна површина од 200м2 и  на неа 

се врши косење со грбна моторна косачка, 

наводнување со цистерна или црево,чистење од 

фрлен отпад. 

 

11.     Парк  пред зградата  на судот 

Со површина од 1000м 2 им се прави услуга со 

косење на тревата со грбна моторна  косачка, 

сечење на ниски гранки и на сиви дрвја и 

отстранување на собераните гранки и дрвја со 

приколка од трактор и транспортирање на 

градската депонија. 

 

12.Дрвореди по кејот и по булеварот 

 Сета површина е околу 10.000м2  и се 

распоредени по должината на кејот на радовишка 

река од двете страни и по целата должина на 

булеварот пак од двете страни . Тоа бара 

постојано одржување и тоа : кастрење на ниските 

гранки кој сметаат на постојаните минувачи и 

поставените сообраќајни знаци нивно собирање и 

транспортирање до градската депонија со 

тракторска приколка, сечење на стари и исушени 

дрвја нивно отстранување и транспортирање и 

заменување со нови садници,варосување на 

долниот дел од стеблото со вар,собирање и 

отстранување на паднати исушени лисја во есен, 

чистење на треви, расчистување на израстоци по 

стеблото на дрвата и др. 

 

13.      Игралиште позади судот 

 Овој простор од  400 м 2  се само коси со 

моторна грбна косачка ,околу оградата и 

празниот простор, и се чисти од фрлен отпад од 

несовесни граѓани. 

 

14.      Паркот Липа на ул. “Бел Камен “ 

Паркот е со површина од 250 м2  и е со нови 

патеки и дел со детски играчки и песок, а дел е 

засеан со нова трева која треба да се одржува и 

тоа : заради нерамниот терен косењето се врши со 

моторна грбна косачка,собирање и отстранување 

на окосената трева, одржување на патеките нивно 

чистење од плевел,наводнување со црево, 

прихранување по потреба, чистење на отпад, 

кастрење на ниските гранки нивно собирање и 

фрлање, собирање на суви паднати лисја од 

дрвјата, одржување на хигиената на кантите за 

ѓубре, сечење на стари дрва и нивно заменување 

со засадување на нови дрва.  

 

15.Зелени површини на шеталиште “ св.Спасо 

Радовишки ”  

Зелените површини се распоредени на неколку 

места и се со вкупна површина од 55м2,едните се 

само тревнати ,а на едното место има засадено и 

сезонско цвеќе. Површините се окопуваат 

,прихрануваат, косат со моторна грбна косачка, 

тревата се собира со гребули и отстранува од 
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местото,се чистат од фрлен отпад, се врши 

собирање на суви лисја од дрворедите по улицата, 

се отстрануваат старите и се садат нови сезонски 

цвеќиња,се прихрануваат,прашат и чистат од 

отпад.Сета површина се наводнува со цистерна. 

 

16. Зелени површини околу станбените згради 

 Во оваа површина се вбројува површините околу 

сите згради и пред нив и позади нив и тоа 15000 

м2 . На нив се врши косење со грбна моторна 

косачка и се чисти од фрлен отпад. 

 

17. Мало булеварче на ул.”Плачковица “ 

Тоа е со површина од 100 м 2 и во него се 

одвиваат следниве активности : косење со грбна 

моторна косачка, чистење на ивичњаците од 

плевел , наводнување со цистерна , отстранување 

на откосената трева , чистење од фрлен отпад . 

 

18.    Парк пред зградата на о. Радовиш 

На оваа површина од 250 м2 има засадено дел со 

сезонско цвеќе и  дел со трева. Таму се врши и 

одржување на фонтаната, косење на тревата со 

моторна косачка на туркање , гребулење  и 

отстранување на окосената трева, отстранување 

на старо цвеќе и засадување на ново сезонско 

цвеќе во текот на цела година ,прашење и 

плевење околу цвеќињата , прихранување  и на 

тревата и на цвеќињата, чистење на фрлен отпад, 

чистење на плевел по патеките , наводнување  со 

црево, сечење на стари и замена со нови дрвца, 

собирање на суви лисја ,чистење на отпадокот од 

кантите за ѓубре и др. 

 

19.    Парк кај споменикот на загинатите и 

прогонуваните борци 

Паркот е со површина од 50 м2 и во неа се 

извршиваат следниве активности: косење на трева 

со грбна моторна косачка ,метење  гребулење и 

отстранување на откосената трева, одржување на 

фонтаната, чистење на патеките од плевел,  

периодично прихранување на тревата, чистење на 

фрлен отпад од несовесни граѓани, наводнување 

со цистерна, собирање на суви лисја од дрвјата  и 

нивно отстранување, собирање на отпадокот од  

кантите за ѓубре . 

 

20.    Парк под јаворот  

 Паркот е со површина од 120м2 и е засаден со 

сезонско цвеќе, па се врши отстранување на 

старото сезонско цвеќе и заменување со ново 

,нивно прашење, прихранување ,одржување на 

фонтаната, кубење на трева околу цвеќињата, 

косење на трева со грбна моторна косачка , 

чистење на фрлен отпад, собирање на суви лисја, 

чистење на патеки од плевел и се собира 

отпадокот  од кантите за ѓубре.  

21. Кружен тек на бул. “ А. Македонски“ кај КАМ 

маркет 

Вкупната површина на кружниот тек од 300 м2  

заедно со четирите странични издигнати делови 

посеани со трева.Заради неможност од 

наводнување  на површината нема засадено 

сезонско цвеќе туку само трева која се наводнува 

со вода од цистерна.Овде се врши косење со 

моторна косачка на туркање, гребулење и 

отстранување на откосената трева, нејзино 

прихранување, чистење на фрлен отпад, прскање 

на ивичњаците со препарат против плевел и 

негово  отстранување. 

 

22. Жардинериите низ градот  

Со површина од 70 м 2 во нив се врши садење на 

сезонско цвеќе, прихранување, кубење на трева, 

отстранување на старо цвеќе,чистење на отпад, 

наводнување со цистерна,копање. 

 

23.Зелена површина на скалите кај етно-музејот 

Со површина од 10 м2 се окосуваат со грбна 

моторна косачка,се чисти од отпад. 

 

24.УНИЦЕФ   

 Површина околу 50 м 2 . На површината пред 

просториите на седиштето на УНИЦЕФ се коси 

тревата со  грбна моторна косачка . 

 

25.Дворно место на ЈП Плаваја 

Површината од 150м2  има посадено сезонски 

цвеќиња, трева и во неа има фонтана.Таму се 

извршуваат следниве активности: косење со 

моторна косачка на туркање, собирање и 

отстранување на откосената трева, корнење на 

старо  цвеќе, прашење и засадување на ново 

сезонско цвеќе, прихранување по потреба, 

кастрење на ниски гранки и нивно отстранување, 

собирање на суви паднати лисја од дрвјата , 

одржување на фонтаната , сечење на стари и 

исушени дрвја и нивна замена со нови  , чистење 

на отпад. 

 

26.Тротоари на ул.”Плачковица “ 

Бидејќи тротоарите не се доправени односно не се 

поплочени израснатата трева се коси со грбна 

моторна косачка. Тоа е површина од малото 

булеварче до триаголникот кај Белушкови .Освен 

косење овде се врши и  прскање со препарат  и 

чистење на плевелот по ивичњаците . 

 

27.Триаголникот пред болницата на Белушкови 

На овој простор  од 40м2 се одвиваат косење со 

моторна грбна косачка,чистење на ивичњаците од 

плевел,чистење на откосената трева, чистење на 

отпад и наводнување со цистерна во најтоплите 

летни денови. 
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28.Дворно место околу ветеринарната станица 

Местото од 1000м2  моментално е напуштено и 

не се одржува ,а се наоѓа на самиот булевар и не  

доликува да стои така, па затоа Плаваја си даде за 

задолжение да ја окосува тревата со моторна 

грбна косачка, чистење на фрлен 

отпад,расчистување на израснати џбунови и 

собирање и отстранување од местото со 

тракторска приколка. 

 

29.Рибичката 

Е место со 50м2  во кој има поставено неколку 

клупи , паркче во вид на рибичка со фонтана во  

кое има засадено сезонско цвеќе и во него се 

одржуваат разни манифестации. На цвеќињата се 

врши замена на старите со нови цвеќиња, 

окопување, прихранување, наводнување  со 

цистерна, се чистат корпите за губре, се чисти 

фрлен отпад,одржување на фонтаната, кубење на 

тревата израстено меѓу цвеќињата. 

 

30.Спортска сала во Радовиш 

После реновирањето спортската сала стана место 

кое го посетуваат како младата така и постарата 

популација. Не само за гледање на спортски 

натпревари туку и за спортување.Со сета 

надворешна убавина (одржување на зелените 

површини од 2500 м2) мислам дека ќе плени уште 

повеќе посетители. Во ова одржување спаѓа: 

косење на тревата со грбна моторна косачка, 

собирање на окосената трева и нејзино 

отстранување.  

 

31. Зелена површина околу Оравичкото 

манастирче 

Целата површина што е околу 13.000м2 еднаш 

годишно по налог на Собранието се коси со грбна 

моторна косачка по повод празникот на 

манастирот св. Горгија. 

 

32. Зелена површина на стрелиштето 

Целата површина околу 9.000м2 по налог на 

Собранието се коси со грбна моторна косачка.  

 

Вкупно сите 32  позиции  =  6.539.178 ,00 ден. 

Услуга за наводнување  со цистерна имаме 

318.000 ден. а услуга со тракторска приколка 

имаме 29.315 ден . 

 

Вработените 2+2 + раководителот на РЕ 

“Паркови и зеленило “ се грижат за тревнатата 

површина и за површината под сезонско цвеќе. 

Под одржување се подразбира : 

 

1.Косење на тревата, гребулење на искосената 

трева, наводнување на тревата, чистење од фрлен 

отпад од несовесни граѓани, негово ѓубрење, 

посејување на трева на места каде не е добро 

порасната. 

 

2.Поткастрување на ниски гранки на дрвјата во 

парковите, дрворедите по улиците ,на булеварот и 

по течението на градска река , сечење на суви 

гранки,отстранување на исушени садници ,садење 

на нови дрвца,варосување на долниот дел на 

стеблото,собирање на паднатите лисја во есента и 

нивно отстранување ,кроење на дрвјата и нивно 

наводнување  . 

 

3. Создавање на расаден материјал од сопствено 

производство на сезонско цвеќе (темјанушки, 

џунџулиња и др.) со нивно одржување – 

наводнување, расадување, ѓубрење, заштитување 

со употреба на инсектициди ..садење на 

цвеќињата, нивно прашење, отстранување на 

старите цвеќиња и садење на нови цвеќиња во 

текот на целата календарска година, наводнување 

на цветните алеи. 

 

4.Собирање на косената трева и поткастрените 

гранки и нивно транспортирање со трактор. 

 

5.Чистење на патеките по парковите од плевел, 

трева и др. нивно отстранување и 

транспортирање, нивно прскање со хемиски 

препарат и чистење на снег во зимскиот период. 

Со навремено извршување на овие обврски и 

задачи се постигнува континуитет и квалитет. 

За уште по ефективно и целосно извршување на 

работите потребно е :  

Подобар начин на наводнување (систем капка по 

капка), поголем број на квалитетно обучени луѓе, 

создавање на поголема свест на граѓаните за 

одржување на хигиената (не фрлање на отпад во 

засеаните и засадените површини, поквалитетна 

расположлива механизација  ). 

 

План за јавна набавка за работи потребни на 

ЈП Плаваја Р.Е. “Паркови и зеленило “   Радовиш 

 

Список на потребни материјали             броја 

1.Метли                  15 

2.Шипки за боцкање на отпад ( хартија)       5  

3.Шпакли за отстранување на трева од ивичњаци

                      5  

4.Грабули                                               3 

5.Мотики                                               5 

6.Лопати                                                5    

7.Ашови                                                 3           

8.Ножици за кроење со долга рачка на 

расклопување или со конец           2 

9.Трноорец                                                            2 

10.Вадилка           2 

11.Скала  висока  на расклопување                    2 
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12.Скала обична                                                   1 

13.Секири со куси рачки                                     3 

14. Секири со долги рачки                                  2  

15. Летни униформа – облека                             4 

16. Зимска униформа – облека               4  

17. Летни обувки                                     4 

18. Зимски обувки                                                4  

19. Ракавици                                                        48 

20.Заштитни наочари                                           8 

21.Кациги                                                              4 

22.Штитници за уши                                            4  

23.Ракавици медицински                        2 кутии 

24. Семе за трева                        2 кесиња на 100 м2 

25.Семе за цвеќиња                              1 кесе за 1м2                        

26.Ѓубре вештачко за потхранување                       

                                                 1 вреќа 

27.Препарат против плевел                                 5 

28.Најлон за фолија – одозгоре подебел           25 м 

29.Најлон за фолија–одоздоле потенок            25 м 

30.Конец за косачка                                      9000 м 

31.Улје за косачка                                                  3 л 

32.Гориво за косачка                                       2160 л 

33.Резервни делови за – косачки, колички...              

34.Распрскувачи                                                     10 

35.Црева за наводнување                            150 м 

36.Капачки за капка по капка на цревото          100  

37.Маст за подмачкување на глава на косачка                                    

       2 кутии 

38.Најлонски кесиња за во кантите за ѓубре                            

                   50 

39.Најлонски кесиња за собирање на фрлен отпад                                    

                                              50 

40.Гориво за цистерна и трактор                                                  

41.Шмрк со црево за цистерна                             

                                       (1 шмрк +  потребно црево) 

42.Моторна пила                                     2 

43.Телескопска пила                               2 

44.Косачки                                               4 

45.Трактор со приколка што истовара           1 

46.Возило за паркови и зеленило                          1 

47.Количка за ѓубре на едно тркало           3 

48.Компјутер                                                          1 

49.Биро                                                               1 

50.Хартија А4                                                        5 

51. Столче               1 

52.Штампач.                                                           1   

          

   Бр. 07-2553/2       Совет на општина Радовиш 

20 Декември 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 Програмата за 

јавна чистота во општина Радовиш за 2014 
година и Програмата за јавна чистота 

во општина Радовиш за 2014 година 
 

Ги прогласувам и објавувам Одлуката за 
усвојување на Програмата за јавна чистота во 
општина Радовишза 2014 годин бр.07-2554/1, и  
Програмата за јавна чистота во општина 
Радовиш за 2014 годин бр.07-2554/2, што  
советот на општина Радовиш ги донесе на 
седница одржана на ден 20.12.2012 година 

 
    Бр. 08-2554/3       Градоначалник на 

24 Декември 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.19 од Статутот на општина 

Радовиш, Советот на општина Радовиш на 
седница одржана на 20.12.2013 година, донесе 

 
ОДЛУКА 

За усвојување на Програмата за јавна чистота 
во општина Радовиш за 2014 година 

 
I. Се прифаќа Програмата за јавна чистота во 
општина Радовиш за 2014 г. 
 
II. Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од  
денот на објавувањето во "Службен гласник на 

општина Радовиш". 

 
   Бр. 07-2554/1       Совет на општина Радовиш 

20 Декември 2013 г.           Претседател 

     Радовиш             Николчо Миовски 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. 15 од Статутот на 

општина Радовиш, Советот на општина Радовиш 

на седница одржана на 20.12.2013 г., донесе 

 

ПРОГРАМА 

за јавна чистота во Радовиш за 2014 г. 

 

ВОВЕД 

  Програмата за одржување на јавна 

чистота на подрачјето на општина Радовиш за 

2014 год. ги дефинира обемот, динамиката, 

начинот на вршење на потребните активности, 

потребниот број вработени и начинот на нивно 
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финансирање. Одржување на јавна чистота 

подразбира  чистење ( метење и миење ) на 

јавните сообраќајни површини и е во зависност 

од :  

• Густината на населението 

• Фрекфенција на луѓе и мотори 

• Степен на нечистотија 

• Степен на пречки ( паркирани возила, објекти и 

друго )  

• Инфрастуктурните сообраќајни  услови  

• Делување на градежната оператива, која со 

своите возила се јавува како еден од најголемите 

загадувачи на јавните сообраќајни површини. 

1. Одржување на јавна чистота 

Одржувањето на јавната чистота ќе се состои од  

• Рачно метење и машинско миење на улиците, 

булеварите, како и сите други јавни површини и 

отворени простори и јавни објекти наведени со 

законот за јавна чистота 

• Празнење на уличните корпи за отпад кои се 

поставени во поширокото централно градско 

подрачје  

• Одржување на јавни површини во зимски 

услови  

• Расчистување на диви депонии  

• Отстранување на атмосферски наноси 

Периодот на одржување е поделен на летен 

период од 01.04 до 31.10 со времетраење од 7 

месеци со 178 работни дена во кои не се земени 

неделите и некој државен празник, и зимски 

период од 01.11 до 31.03 со време од 5 месеци 

или 126 работни дена во кои исто така не се 

земени во предвид неделите и некој државен 

празник. 

Динамиката на чистењето ќе биде организирана 

според две категории на чистење на јавни 

прометни површини и тоа :  

Прва зона (централно градско подррачје) 

Ќе се чисти со:  

 Секојдневно метење во работните денови  

 Секојдневно собирање и транспорт на сметот и 

наслагите до депонијата 

 Перење во летна сезона ( четири месеци ) 

со автоцистерна со предни млазнаци 

Во прва зона спаѓаат следните улици и површини 

1. Булевар Александар Македонски........20 000 м² 

2. Кеј 8ми септември ................................26 000 м² 

3. Св. Спасо Радовишки до ЗИК .............. 9 000 м² 

4. 22ри Октомври.........................................5 000 м² 

5. Партизанска (дел)....................................3 500 м² 

6.Самуилова..................................................5 000 м² 

7. Илинденска..............................................1 500 м² 

8. Блаже Коневски.......................................1 400 м² 

9. Коста Сусинов.........................................1 000 м² 

10.  15ти Корпус...............................................700 м² 

11.  1ви Мај ...................................................1 000 м² 

Вкупно ........................................................74 100 м² 

Втора Зона 

(Улици кои се одржуваат еднаш неделно) 

Ќе се чисти со: 

• Метење еднаш неделно 

• Изнесување на смет и наслаги иеднаш неделно 

• Перењето на овие улици е по потреба, после 

нанос 

 

Во втората зона спагаат следните улици и 

површини: 

1. Илија Алексов .........................................5 000 м² 

2. Плачковица ...........................................10 000 м² 

3. Гоце Делчев..............................................2 500 м² 

4. Шаин Маале ........................................... 1 500 м² 

5. Ана Поцкова ...........................................1 500 м² 

6. Мирче Ацев ............................................ 1 000 м² 

Вкупно ........................................................21 500 м² 

 

Трета зона 

(Улици кои се одржуваат еднаш месечно) 

1. Ѓорче Петров............................................8 000 м² 

2. Вардарска ................................................3 000 м² 

3. Егејска......................................................2 200 м² 

4. Исарот ......................................................2 200 м² 

5. 11ти Октомвр...........................................1 800 м² 

Вкупно ........................................................17 200 м² 

Одржувањето на гореспоменатите улици се врши 

на класичен начин, со рачна количка и метла. 

Имајќи ја предвид структурата на населението, 

кое во најголем дел се занимава со земјоделие, 

одредени периоди од годината (осебено 

пролетниот и есенскиот, кога земјоделците се 

најактивни) некои улици изгледаат како да не се 

одржуваат.  

Голем проблем претставуваат и  пристапните 

патишта од полето кон градот, при што на 

коловозите се остава големи количини на земја, 

измет и друго.  

По секое невреме улиците во градот се со големи 

наноси од песок, тиња и земја, што претставува 

голем проблем за брзо нивно отстранување. 

На градот му е потребна машинска метачка од 1.5 

м ³ до  3 м³ со што многу ќе се подобри чистотата 

на улиците. 

 

Повремени работи 

Повремените работни активности се извршуваат 

по налог на ЕЛС за вонредно чистење на 

одредени улици поради верски празници, јавни 

манифестации и други настани кои не се составен 

дел од програмата. 

За преземање на активностите за метење на 

улиците во прва, втора и трета зона ќе бидат 

ангажирани: 

• 16 работници за метење во прва зона 

• 6 работници за метење во втора зона 

• 4 работници за метење во трета зона 
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За да се изврши оваа работа потребно е да се 

ангажираат 26 работници, а за нив се потребни 

средства во износ од 6 303 968 ден 26 работника х 

20205 (плата) х 12 месеци = 6 303 968 ден 

 

Р.бр Материјали Количина Цена (ден.) Вкупно (ден) 

1 Метли 4 000 25 100 000 

2 Лопати 26 400 10 400 

3 Мотики 26 650 16 900 

4 Колички 26 1500 39 000 

Вкупно ( во денари) 166 300 

 

3. Одвоз на сметот при метењето 

За одвозот на сметот од  улиците по оваа основа 

што се опфатени со програмата за одржување на 

прва, втора и трета зона ќе се користат 

специјалните комунални возила (ѓубрарки и 

трактори) кои исто така се користат редовно за 

истовар на смет од домаќинствата. Повремено 

(еднаш неделно) се интервенира со трактор 

надвор од планот за утовар. 

104 тури х 700 ден =  72 800 

 

4. Миење на улиците 

Миењето во летната сезона е четири месеци во 

прва зона и тоа со автоцистерна со предни 

млазнаци, а додека миењето на улиците во втора 

зона се врши повремено до 30 дена во текот на 

годината. Во првата и втората зона се потрошени 

160 цистерни со вода,( во еден ден се трошат 3-4 

цистерни ) или: 

160 цистерни х 2 000 ден./тура =320 000 ден 

5. ХТЗ Опрема 

 

Р.бр ХТЗ Опрема Количина Ед. цена Вкупно 

1. Работно одело 52 950 49 400 

2. Кожуви 26 800 20 800 

3. Ракавици 26 100 2 600 

4. Кондури 26 1050 27 300 

5. Чизми 26 400 10 400 

6. Флуоросцент.елек 26 100 2 600 

7. Кабаници 26 300 10 800 

8. Маици 52 150 7 800 

Вкупно 131 700 
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6.

Чистење на диви депонии 

 Физичкиот обем на работите и 

локалитетите на дивите депонии се 

определуваат  според согледувањето на терен од 

страна на секторот за урбанизам и комунални 

работи. 

При расчистување на дивите депонии ќе се 

користат товарни возила и градежни машини 

(камион липкар, трактор и утоварувач ). 

Од искуството од минатите години за 

расчистување и траснспортирање на отпадот до 

гратската депонија предвидуваме 40 работни 

часа. 

40 часа х 2 200 денари (багер утоварач) =88 000 

ден. 

40 часа х 900 денари (камион кип ) = 36 000 ден. 

                                      Вкупно 124 000 

ден. 

 

7. Зимско одржување на улиците и 

тротоарите 

Зимско одржување на улиците и тротоарите во 

градот за 2013/2014 год 

Подрачјето на нашата општина е под влијание 

на изменета континентална клима со влијание на 

медитеранска клима, што овозможува релативни 

благи зими и со мали врнежи од снег, а сето тоа 

трае два месеци во годината. 

Согласно одлуката за Јавна чистота во општина 

Радовиш правните и физичките лица се должни 

да го исчистат снегот и мразот од тротоарите, 

или до половина на улиците. 

Контролата на реализацијата на овие должности 

ќе го врши комуналната инспекција при 

локалната самоуправа. 

Во случај на поголеми врнежи од снег 

одржувањето на улиците и тротоарите ЈП и 

локалната самоуправа го регулираат со посебен 

договор. 

Превентивни мерки на заштита 

Со цел да се намалат опасностите од евентуални 

незгоди во зимскиот период ЈП Плаваја ги 

превзема сладните превентивни мерки и 

заштита:  

• Потребна работна сила и механизација за 

расчистување на тротоарите и улиците 

• Ја утврдува потребната количина на сол 

и песок за посипување 

• Го утврдува начинот на ангажирањето на 

работната сила и активирањето на 

механизацијата 

• Го утврдува приоритетот на чистење  на 

улиците во заедничка соработка со МВР и ЕЛС. 

И . Времетраење и степен на приправност 

Времетраењето на приправноста е од 15.11.2013 

до 15.12.2013 год. И од 01.01.2014 до 01.03.2014 

год. 

Во овој период ќе бидат дежурни еден возач на 

трактор и два работника (на повик) 

 Продолжувањето на  времетраењето на 

приправноста ќе се врши по потреба во 

зависност од временските услови, а сето тоа 

усогласено со надлежните служби при ЕЛС и 

МВР. 

ИИ. Преглед на улици и места за интервенција 

по приоритет 

1. Ул.Булевар Александар Македонски се 

до преминот со улица Ѓорче Петров. 

2. Ул. Двата ќеја – 8 ми Септември 

3. Ул. 22 Октомври 

4. Ул. Св Спасо Радовишки 

5. Ул. Коста Сусинов 

6. Ул. 15ти Корпус 

7. Ул. Чедо Филиповски Даме 

8. Ул. Самуилова 

9. Влезовите пред следните институции: 

- Детски градинки 

- Здравен дом 

- Основен суд 

- Управа на ЕЛС 

- Стопанска Банка 

- Пристап до МВР 

10.  Сите угорници што ги има град 

Радовиш 

 

III.  Планирано ангажирање на работна рака и 

механизација 

Планирана механизација: 

- Рово копач  1 број 

- Мерцедес Хипер 1 број 

- Трактор за машинско растурање на сол 1 

број 

- Трактор за рачно растурање на сол 1 број 

Планирана работна рака 

Бројот на возачи и работници ќе биде во склад 

со степенот на приправноста. 

Чистењето на  тротоарите од снег ќе го вршат 

работниците кои работат на програмата за 

одржување на јавната чистота и одржувањето на 

зеленилото. 

Списоците на возачи и работници ќе бидат 

изготвени од страна на Стручните служби во ЈП 

Плаваја. 
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IV. Планирани количини на сол и ризла 

Според претходните досегашни искуства 

потребна количина на сол за расфрлање во една 

сезона е околу 20 тона, а сепариран песок ризла 

(гранулит 2) е околу 30 м³ 

Финансиска конструкција на оперативниот план 

 Финансирањето на извршувањето на 

работите од овој оперативен план ќе се регулира 

со посебен договор помеѓу ЈП Плаваја и 

градоначалникот на Општина Радовиш. 

Следењето и контролата на извршувањето на 

работите ќе го вршат службите при ЕЛС 

Радовиш, а фактурирањето ќе биде по ценовник 

кој ќе биде предмет на договор. 

Реалната вредност на програмата ќе се дефинира 

по завршувањето на зимската сезона согласно 

потрошените материјали и обемот на 

ангажираната работна сила и механизација.  

Финансиска конструкција на програмата  

без зимско одржување на улиците 

-Ангажирање на работна сила бр. 26 

...........................................................6 303 968 ден 

-Потребен алат ..................................   166 300 ден 

- Одвоз на смет при метењето .. 72 000 ден 

- Миење на улици .....................320 000 ден 

- ХТЗ Опрема ........................... 131 700 ден 

- Чистење на диви депонии .... 124 000 ден 

Вкупно .............................................  7 117 968 ден 

 

Финансирање на програмата 

Финансирањето на програмата за јавна чистота 

се врши по два основи и тоа:  

1. Од такса за јавна чистота паушал 30 

денари за физички и правни субјекти 

2. Од комуналната такса  која се наплаќа 

само од физичките лица и тоа по м ² за дворно 

место и стамбен простор во % од цената по м ² 

Тоа изнесува 0, 16 % од цената за дворна 

површина по м², а за стамбена површина 0, 24 % 

од цената по м². 

Вкупно собрани сретства годишно се:  

Такса за јавна чистота 30 дена: 186 190 

ден/месец. х 12 месеци =       2 234 280 ден 

Комунална такса 109 843 денари/месец х 12 

месеци = 1 318 116 ден. 

Вкупно  3 552 396 денари. 

На крајот може да се заклучи дека за одржување 

на јавната чистота се потребни 7 117 968 денари, 

а ЈП Плаваја годишно фактурира 3 552 396 

денари.  

Разликата од 3 565 572 денари треба да се 

дополни од буџетот на Општината. 

Програмата стапува во сила од осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен гласник“ на 

Општина Радовиш. 

 

   Бр. 07-2554/2       Совет на општина Радовиш 

20 Декември 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 Програмата за 

одржување на градските гробишта во општина 

Радовиш, Раклиш,Ораовица и Подареш за 2014 

година и Програмата за одржување на градските 

гробишта во општина Радовиш, Раклиш, 

Ораовица за 2014 година 

 

Ги прогласувам и објавувам Одлуката за 

усвојување на Програмата за одржување на 

градските гробишта во Радовиш, Раклиш, 

Ораовица и Подареш за 2014 г.и Програмата за 

одржување на градските гробишта во Радовиш, 

Раклиш, Ораовица и Подареш за 2014 годин 

бр.07-2555/2, што  советот на општина Радовиш 

ги донесе на седница одржана на ден 20.12.2012 

година 

 

    Бр. 08-2555/3       Градоначалник на 

24 Декември 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.17 од 

Статутот на општина Радовиш,Советот на 

општина Радовиш на седница одржана на 

20.12.2013 година, донесе 

 

ОДЛУКА 

За усвојување на Програмата за одржување на 

градските гробишта во Радовиш, 

Раклиш,Ораовица и Подареш 

 

I. Се прифаќа Програмата за за одржување на 

градските гробишта во Радовиш, Раклиш, 

Ораовица и Подареш за 2014 година. 
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II. Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден 

од  денот на објавувањето во "Службен гласник 

на општина Радовиш". 

 

   Бр. 07-2555/1       Совет на општина Радовиш 

20 Декември 2013 г.           Претседател 

     Радовиш             Николчо Миовски 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. 17 од 

Статутот на општина Радовиш, Советот на 

општина Радовиш на седница одржана на 

20.12.2013 г., донесе 

 

 

ПРОГРАМА 

ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ГРОБИШТАТА ВО 

РАДОВИШ, РАКЛИШ, ОРАОВИЦА И 

ПОДАРЕШ ЗА  2014 година 

 

 ЈП Плаваја Радовиш преку својата 

работна единица “Погребна служба” е носител 

на дејноста  во овие населени места гробиштата 

кои се од посебен интерес на граганите од 

христијанската вероисповед во овие населени 

места имаат посебен интерес и третман. 

 Затоа РЕ Погребна служба при ЈП 

Плаваја со своите вработени се грижи и планира  

за нивното одржување и изведување на сите 

работи што се одвиваат во истите. 

 За тековната 2014 година ЈП Плаваја 

преку својата РЕ ги планира следните 

активности во градските гробишта Радовиш. 

 Оформувањето на нови гробни парцели 

во ново оформената  парцела во површина од 

околу 2000 м2, потребно е однапред да бидат 

ископани и припремени гробни јами, со оглед на 

тоа што теренот е со доста тврда подлога, 

потребни се  поголеми напори да истите бидат 

подготвени. 

 Се планира да до оваа парцела се 

изградат бетонски скали, за тоа е потребно 

 -цемент   30-40 вреки 

 -песок  м3 

 -железо 

 -даски 

 -Парцелизирање на оваа површина со 

патеки за приод кон истите 

 -Бетонирање на патеките се со цел да 

нивната функционалност биде непречена од 

временските услови. 

 За тоа е потребно 

-цемент 50 вреки 

-песок 

-Покрај овие активности се вршат и 

секојдневните: 

-чистење на гробиштата 

-фрлање на губре 

-ископ и закоп 

-косење на тревата 

а) чистењето  се врши секојдневно, со оглед на 

тоа што површината е поголема. 

б) ископ и закоп се врши зависно од тоа кога 

има погреб. 

в) косење на тревата се врши преку целиот 

период од март до октомври, 6-8 пати за тоа е 

потребно 800-1000 метри конец 50-70 лит. 

бензин 

д) губрето собрано од гробиштата се носи на 

депонијата со камион и тоа 4-5 пати по 6-7 

камиона, за тоа се ангажира и булдужер 

 Покрај овие активности се планира да се 

исечат  неколку дрва кои се поголеми и им 

сметаат на граганите, па на нивно барање ке 

бидат исечени. 

 На барање на граганите и наше 

согледување планираме веке неколку сезони, 

адаптирање и проширување на постоечкиот пат, 

од  кракот  Ана Поцкова, односно  чешмиџикот 

– гробиштата. 

 Затоа е потребно да се асфалтира или пак 

нареди со коцка, со мало проширување на 

истиот. 

Гробишта – Населба Раклиш 

Вршење на ископ и закоп 

Чистење на гробиштата од жбунови и дрва 

Косење на истите 6-8 пати 

  

Гробишта – с. Ораовица 

Вршење на ископ и закоп 

Чистење од смет и губре 

Сечење на дрва и жбунови кои ги има во 

поголем број 

 Сечење на дрва и чистење на горните 

гробишта (односно над селото). 

 

 Гробишта -  с. Подареш 

-Поправање на патот кон гробиштата односно 

пошлунчување на истиот 

-Вршење на ископ и закоп 

-Косење на гробиштата 

-Сечење на дрва и жбунови 
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   Бр. 07-2555/2       Совет на општина Радовиш 

20 Декември 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  усвојување на Информацијата 

за состојбата со шумските пожари за 2013 

година заклучно со 31.10.2013 година 

 

Го прогласувам и објавувам Заклучокот 

за усвојување на Информацијата за состојбата со 

шумските пожари за 2013 година заклучно со 

31.10.2013 година, бр. 07-2556/1, што  советот на 

општина Радовиш го донесе на седница одржана 

на ден 20.12.2013 год. 

 

    Бр. 08-2556/2       Градоначалник на 

24 Декември 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.35 од Статутот 

на општина Радовиш, Советот на општина 

Радовиш на седница одржана на 20.12.2013 г., 

донесе 

 

ЗАКЛУЧОК 

за  усвојување на Информацијата 

за состојбата со шумските пожари за 2013 

година заклучно со 31.10.2013 година 

 

I. Се прифаќа за  усвојување на Информацијата 

за состојбата со шумските пожари за 2013 

година, заклучно со 31.10.2013 година. 

 

II. Заклучокот влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во  "Службен гласник на 

општина Радовиш ". 

 

   Бр. 07-2556/1       Совет на општина Радовиш 

20 Декември 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 Програмата за 

јавните потреби на спортот во општина -

Радовиш за 2014 год. 

 

Ги прогласувам и објавувам Одлуката за 

усвојување на Програмата за јавните потреби на 

спортот во општина Радовиш за 2014 година, 

бр.07-2557/1, и Програмата за јавните потреби 

на спортот во општина Радовиш за 2014 година, 

бр.07-2557/2, што советот на општина Радовиш 

ги донесе на седница одржана на ден 20.12.2013 

год. 

 

    Бр. 08-2557/3       Градоначалник на 

24 Декември 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 20.12.2013 

година, донесе 

 

ОДЛУКА 

за прифаќање на Програмата за јавните потреби 

на спортот во општина Радовиш. 

 

I. Се прифаќа Програмата за јавните потреби на 

спортот во општина Радовиш. 

 

II. Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден 

од  денот на објавувањето во "Службен гласник 

на општина Радовиш". 

 

   Бр. 07-2557/1       Совет на општина Радовиш 

20 Декември 2013 г.           Претседател 

     Радовиш             Николчо Миовски с.р. 

 

 Vrz osnova na ~l. 21 st 1 t 3 od Statutot 
na op{tina Radovi{, (Sl.glasnik br. 5/2002 
god.), Sovetot na op{tina Radovi{  na 
sednica odr`ana na den  20.12.2013 god., 
donese 
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ПРОГРАМА  

за јавните потреби на спортот во општина 

Радовиш за 2014 год. 

 

1.  Цели : Основната цел на оваа 

програма е остварување на јавниот интерес во 

општина Радовиш во областа на спортот, како и 

планирање, организирање и реализирање на 

спортските активности содржани во програмата. 

Со оглед на тоа што, сеуште нема формирано 

сојуз на спортовите на општина Радовиш оваа 

програмата е изготвена врз основа на Законот за 

спорт и Законот за локална самоуправа како и со 

оглед на досега реализираните програми на 

спортските клубови, сојузи и здруженија на 

граѓани а воедно ќе претставува и основа за 

изготвување на Локална стратегија за развој на 

спортот во општина Радовиш 2014 – 2018 

година.  

 2. Задачи : Со оваа програма се 

предвидува збогатување на спортско-

рекреативниот живот особено на младите во 

општина Радовиш а со тоа и создавање услови за 

нивно правилно насочување и организирање на 

нивните слободни активности. Со цел општина 

Радовиш во иднина да прерасне во развиен 

спортски центар во Република Македонија, 

надлежните служби ќе ги превземат сите 

потребни активности и ќе ги стават на 

располагање сите свои технички и човечки 

ресурси во насока на сочувување на 

континуитетот на традиционалните спортови и 

спортски манифестации, развивање на 

масовниот спорт, подржување на екипи и 

поединци кои постигнуваат врвни резултати и ја 

афирмираат општина Радовиш во државата и 

надвор од неа. 

3. Во однос на изградба на нови 

спортски објекти во 2014 год. во општина 

Радовиш , со оглед на одличните услови кои ги 

нуди планината Плачковица за развој на Ски 

спортовите, планирана е изградба на Ски центар 

на местото викано Џумаја КП бр. 174 во КО 

Козбунар , општина Радовиш.  

Исто така општина Радовиш ќе води 

грижа и за одржување и правилно 

функционирање на  постоечките и спортските 

објекти кои се во изградба како и за правилно 

распоредување и користење на термини од 

страна на спортските клубови.  

Исто така заради целосен опфат на 

потребите за реализација на оваа програма ќе 

продолжи одличната соработка со спортските 

клубови, сојузи и здруженија кои непосредно ќе 

бидат и носители на предвидените активности. 

Финансирањето на спортските клубови, сојузи и 

здруженија во општина Радовиш ќе бидат 

реализирани од буџетот на општина Радовиш 

каде за таа цел ќе се одвојат 6 000 000 ден. Дел 

од средствата ќе бидат распоредени по 

претходно објавен оглас од страна на Советот на 

општина Радовиш. 

Во 2014 година со оглед на збогатената 

понуда до граѓаните од страна на општина 

Радовиш со повеќе спортски терени , се очекува 

покрај организирањето на веќе традиционалните 

спортски манифестации , да се организираат и 

нови кои ќе бидат подржани од страна на 

општина Радовиш а за истите пред се ќе се бара 

успешна реализација и комплетни финансиски 

извештаи. Во програмата се предвидува 

реализација на следниве манифестации : 

1. Спортист на годината за 2013-та ; 

2. Велигденски турнир во Футсал до 18 год.; 

3. Првомајски трки 2014-та со ; 

4. Отворена летна фудбалска школа „ Опен Фан 

2014 “ ; 

5. Турнир во баскет „ Стреетбал 2014 “ ; 

6. Меморијален турнир во мал фудбал Ињево ; 

7. Општински турнир во Тенис ; 

8. Велосипедски маратон и трка ; 

9. Мото крос ; 

10. Меморијален турнир во борење ; 

11. Меѓународен натпревар во Риболов ; 

12. 6-то Ноемвриски турнир во Мал Фудбал ; 

Покрај ова, се очекуваат и дополнителни 

иницијативи од страна на спортските клубови во 

однос на организација на редовни Државни или 

Изборни првенства, лига системи, турнири, 

учества на Меѓународни натпревари, промоции 

на секакви спортски и други активности кои 

значително ќе ја подигнат спортската свест кај 

младите и ќе придонесат за развој како на 

професионалниот така и на рекреативниот 

спорт. 

 

   Бр. 07-2557/2       Совет на општина Радовиш 

20 Декември 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 Заклучокот за прифаќање на Програмата 

развој на специфичните потреби на граѓани од 

областа на социјалната заштита во општина -

Радовиш за 2014 год. 

 

Го прогласувам и објавувам Заклучокот 

за прифаќање на Програмата развој на 

специфичните потреби на граѓани од областа на 

социјалната заштита во општина -Радовиш за 

2014 год., бр. 07-2558/1, што  советот на 

општина Радовиш го донесе на седница одржана 

на ден 20.12.2013 год. 

 

    Бр. 08-2558/2       Градоначалник на 

24 Декември 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 20.12.2013 

година, донесе 

 

ЗАКЛУЧОК 

за прифаќање на Програмата развој на 

специфичните потреби на граѓани од областа на 

социјалната заштита во општина -Радовиш за 

2014 год. 

 

I. Се прифаќа Програмата развој на 

специфичните потреби на граѓани од областа на 

социјалната заштита во општина -Радовиш за 

2014 год. 

 

II. Овој Заклучок влегува во сила наредниот ден 

од  денот на објавувањето во "Службен гласник 

на општина Радовиш". 

 

   Бр. 07-2558/1       Совет на општина Радовиш 

20 Декември 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 Заклучкот за прифаќање на Програмата за 

заштита на децата општина Радовиш за 2014 

година 

 

Го прогласувам и објавувам Заклучокот 

за прифаќање на Програмата за заштита на 

децата општина Радовиш за 2014 година, бр. 07-

2559/1, 

што  советот на општина Радовиш го донесе на 

седница одржана на ден 20.12.2013 год. 

 

    Бр. 08-2559/2       Градоначалник на 

24 Декември 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.35 од Статутот 

на општина Радовиш, Советот на општина 

Радовиш на седница одржана на  20.12.2013 г., 

донесе 

 

ЗАКЛУЧОК 

за  прифаќање на Програмата за заштита на 

децата општина Радовиш за 2014 година 

 

I. Се прифаќање на Програмата за заштита на 

децата општина Радовиш за 2014 година. 

 

II. Заклучокот влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во "Службен гласник на 

општина Радовиш". 

 

   Бр. 07-2559/1       Совет на општина Радовиш 

20 Декември 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 прифаќање и Програмата за 

работа на ОУ ЦК "Ацо Караманов" Радовиш за 

2014 година и Програмата за работа на ОУ ЦК 

"Ацо Караманов" Радовиш 

 

Ги прогласувам и објавувам Одлуката за 

прифаќање и Програмата за работана ОУ ЦК 

"Ацо Караманов" Радовиш за 2014 година и 
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Програмата за работа на ОУ ЦК "Ацо 

Караманов" Радовиш, бр. 07-2560/3, што  

советот на општина Радовиш ги донесе на 

седница одржана на ден 20.12.2013 год. 

 

    Бр. 08-2560/2       Градоначалник на 

24 Декември 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.35 од Статутот 

на општина Радовиш, Советот на општина 

Радовиш на седница одржана на 20.12.2013 г., 

донесе 

 

ОДЛУКА 

за  усвојување на Програмата за работа 

на ОУ ЦК "Ацо Караманов" Радовиш за 2014 

година 

 

I. Се прифаќа Програмата за работа на ОУ "Ацо 

Караманов" Радовиш за 2014  година. 

 

II. Одлуката влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во "Службен гласник на 

општина Радовиш". 

 

   Бр. 07-2560/1       Совет на општина Радовиш 

20 Декември 2013 г.           Претседател 

     Радовиш             Николчо Миовски с.р. 

 

 Vrz osnova na ~l. 22 od Zakonot za 
lokalna samouprava (Sl.vesnik na RM 
br.5/2002), a soglasno ~l. 21 st.1 t. 13 od 

Statutot na op{tina Radovi{, Врз основа на 
член 27 од Законот за култура и член 13 од 
Статутот на Општинската установа Центар за 

култура „Ацо Караманов ’’-Радовиш, Советот на 

општина Радовиш на седница одржана на 

20.12.2013 год. 

                  

ГОДИШНА  ПРОГРАМА 

За работа на ОУ Центар за култура „ Ацо 

Караманов ’’ Радовиш за 2014 година 

 

                ОСНОВНИ ОБЛАСТИ НА ДЕЈНОСТ : 

 

           1.  Музичко – сценска дејност ; 

           2.  Музејско – кинотечна дејност ; 

 

1. Во рамките на музичко – сценската дејност 

посебно внимание ќе се посвети на : 

 

-   АФИРМАЦИЈА НА ФОЛКЛОРОТ  

  Центарот за култура „ Ацо Караманов ’’ – 

Радовиш и во оваa 2014 година ќе продолжи со 

активностите за афирмација и развој на 

фолклорот во општина Радовиш Притоа, акцент 

се става на изворниот фолклор и на старата 

носија карактеристична за нашето поднебје и на 

зачувувањето и негувањето на вековната 

традиција на македонскиот народ . 

Благодарение на присутниот ентузијазам , во 

голем број од нашите населени места и во 

градот постојат и работат фолклорни ансамбли . 

Министерството за култура и општина Радовиш 

, во рамките на своите можности , го помагаат 

развојот на фолклорот во општината но , за 

нормалното функционирање на фолклорните 

ансамбли , Центарот за култура укажува на 

потребата за изнаоѓање и обезбедување на 

посоодветни и постојани извори на средства  . 

Ова посебно се однесува на фолклорните 

ансамбли кои немаат свои патрони . 

Како резултат на  големиот ентузијазам на 

поединци и на раководствата на фолклорните 

ансамбли и на  населените места како и 

поддршката од Министерството за култура и 

општина Радовиш .  

Во рамките на поголем број од центрите и 

домовите за култура во Република Македонија 

постојат и работат фолклорни ансамбли . Така и 

при Центарот за култура  „ Ацо Караманов ’’ – 

Радовиш постои и работи фоклорниот ансамбл „ 

Ацо Караманов ’’со над 120 членови од сите 

возрасти . И во текот на 2014 година овој 

ансамбл ќе настапи на голем број манифестации 

и фестивали во општината , републиката и во 

странство . 

Сите фолклорните ансамбли од нашата општина 

настапуваат на многу културни манифестации и 

фестивали во општината,републиката и во 

странство и се враќаат со добиени високи 

награди и признанија . Наша обврска е да ја 

координираме и во рамките на нашите можности 

да ја помагаме нивната работа. 

 

    -  АФИРМАЦИЈА НА МУЗИЧКАТА 

ДЕЈНОСТ 

Музиката и музичката дејност се главна и 

традиционална одлика на општина Радовиш . 

Радовиш е расадник на голем број талентирани и 

на афирмирани уметници од оваа дејност . 
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Токму затоа , и во текот на 2013 година ќе 

продожиме со праксата на одржување на повеќе 

концерти од народната , забавната и класичната 

музика . Притоа ќе им се даде мошност на сите 

наши музички ентузијасти за лична афирмација 

и за афирмација на добрата песна и музика . 

Итотака нема да изостанат ни настапите на 

музичари и музички состави надвор од нашата 

општина и Република. 

      Нашата општина има мнoгу афирмирани и 

млади талентирани музичари .Тоа е наша 

гордост и обврска за нивно помагање и 

афирмација , бидејки тие ја афирмират нашата 

општина во републиката и во странство. 

      При Центарот за култура работи и музичкиот 

ансамбл „ Распеани радовишани ’’кој во рамките 

на својата програмска активност  ќе има свои 

настапи на манифестации  и фестивали во 

опшината,републиката и во странство . 

      И оваa година по седми  пат ќе се одржи 

Фестивалот на староградски серенадни песни „ 

Саноќ седам ... ’’ , кој се е веќе наша голема и 

значајна традиционална манифестација . 

     Во текот на годината ќе се одржат и коцерти 

на класичната музика  на кои ќе настапат врвни 

оперски пеачи од македонската опера и балет. 

Истотака , се предвидуваат и повеќе настапи на 

учениците од Нижото музичко училиште при 

ОУ.„Никола Карев’’ - Радовиш и од други 

музички школи. 

 

 -  АФИРМАЦИЈА НА ЛИКОВНАТА ДЕЈНОСТ 

Во нашата општина во постојан пораст е бројот 

на школувани академски ликовни уметници. Тие 

, заедно со големиот број на ликовни уметници 

аматери, претставуваат голем уметнички 

потенцијал за развојот и афирмацијата на 

ликовната дeјност во нашата општина.Како 

резултат на тоа зголемен е интересот за учество 

на поединечни и групни изложби и на ликовни 

колонии кои ѓи организира Центарот за култура 

. Затоа и за 2014 година се планирани повеќе 

изложби . Некои од нив се веќе традиционални 

за поедини државни и верски празници како што 

се ликовните изложби по повод новогодишните 

и божиќните празници,изложбата за денот на 

жената - 8 Март , за Велигден , денот на 

пролетта – 21 Март, изложби во рамките на 

радовишкото културно лето , изложба по повод 

денот на ослободувањето на град Радовиш - 6 

Ноември и многу други изложби од ликовни 

уметници од Републиката. 

За многу од споменатите изложби голем 

допринос и директно учество имаат основните 

училишта и учениците од општина Радовиш . 

     По повод денот на независноста на Република 

Македонија - 8 Септември и оваа година ќе се 

организира ликовна колонија на која ќе земаат 

учество ликовни уметници од нашата општина и 

од Републиката. 

 

-  АФИРМАЦИЈА НА ДРАМСКАТА ДЕЈНОСТ 

Во рамките на оваа дејност ќе се продолжи со 

афирмација и развој на драмскиот аматеризам . 

Во таа насока ќе се реализираат повеќе драмски 

проекти од страна на драмските студија кои 

привремено и по потреба работаат при Центарот 

за култура и  при основните училишта . 

    Во организација на Центарот за култура ќе се 

реализираат повеќе театарски претстави од 

професионални театри од Републиката . 

 

- АФИМАЦИЈА НА ЛИТЕРАТУРНАТА 

ДЕЈНОСТ 

Центарот за култура, во соработка со ЕЛС-

Радовиш, во 2014 година по 41-ми пат ќе ја 

реализираат меѓународната поетска 

манифестација позната како „ Караманови 

поетски средби’’. 

Реализацијата на оваа манифестација е во 

надлежност на  Советот на Карамановите 

поетски средби и Центарот за култура „ Ацо 

Караманов ’’ – Радовиш . Манифестацијата има 

за цел да го афирмира литературното творештво, 

да ѓи зближи младите поети на меѓународен 

план , градејќи мост на соработка во 

натпреварувачки дух на полето на 

литературното творештво. 

       Во рамките на литературната дејност ќе  се 

вршаат промоција на книги,ќе се организираат 

средби и претставување на творештвото на 

писатели и поети и ќе се држат литературни 

читања и рецитали. 

 

  -  АФИРМАЦИЈА НА БАЛЕТСКАТА 

ДЕЈНОСТ 

Во текот на 2014 година ќе се оджат повеќе 

балетско – танцови претстави. Интересот на 

младите за овој вид на дејност и на забава е во 

подем . Во рамките на училиштата за време на 

одредени комбинирани културно-уметнички 

програми кои се реализираат во Центарот за 

култура се формират голем број на балетски 

групи . 
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 Истотака , постојат и приватни школи за обука 

на младите за модерен балет и ритмички-

танцови игри. Токму од тие причини , Центарот 

за култура организира и општински натпревар 

во модерен балет. 

 

     „ РАДОВИШКО КУЛТУРНО ЛЕТО 2014 ’’ 

       Традицијата на организирање и одржување 

на Радовишкото културно лето ќе продолжи и во 

ова година. Со тоа што оваа  ќе биде 15 - та  

година по ред од неговото одржување и 

опстојување .Така граѓаните ќе имат можност да 

видаат и да уживаат во богатото културно 

творештво на нашиот народ. 

     Овде ќе бидат застапени : 

- Народни песни и ора ; 

- Забавна и класична музика ; 

- Театарски претстави ; 

- Опера и балет ; 

- Изложби на слики  и уметнички дела и 

одржување на ликовна колонија ; 

- Литературно ипоетско творештво ;  

- Фестивал на староградски песни „Саноќ 

седам ...’’; 

 За ова манифестација ќе се подготви посебна 

програма. 

 

2.Музејско-кинотечната дејност е од посебно 

значење за зачувување и заштита на културниот 

и националниот идентитет на македонскиот 

народ и на националние заедници. Затоа, 

Центарот за култура     „ Ацо Караманов ’’ – 

Радовиш , во текот на 2010 година успеа во 

целост да го реализира својот Проект за санација 

и адаптација на   стариот објект во кој е 

сместена етнолошката збирка со вредни 

експонати . Проектот беше одобрен и 

финансиски поддржан од Министерството за 

култура и дел од општина Радовиш . Овој скоро 

нов објек свечено беше даден во употреба на 

денот на ослободувањето на општина Радовиш – 

6 Ноември 2010 година . Во текот на 2011 

година  добивме согласност за вработување на 

стручно лице со цел да се посвети поголемо и 

стручно внимание околу средувањето и 

збогатувањето на етнолошките експонати и 

постепено да се ствараат услови за изградба на 

музеј на град Радовиш бидејќи Радовиш како 

голема општина заслужува и треба да има свој 

добро уреден музеј . Заменик министерот за 

култура при Владата на Република Македонија , 

господинот Драган Недељковиќ , при свеченото 

пуштање во употреба на етнолошката збирка  , 

вети дека Министерството за култура ќе направи 

напор и за две години во Радовиш ќе се изгради 

музеј . Затоа , ние како општина треба брзо да 

изнајдеме соодветна локација и да ја подготвиме 

поребната техничка документација . 

    Што се однесува до кинотечната дејност треба 

да се спомне фактот дека , во време на 

експанзија на компјутерската техника , на ниво 

на Република Македонија во стагнација и 

опаѓање е посетеноста на кикотеките . И ние  во 

рамките на нашите можности ќе продолжме  со 

повремено прикажување на филмови и притоа 

ќе настојуваме  да се прикажуваат повеќе 

филмови со документарна и образовно – поучна 

содржина . 

 

 КООРДИНИРАНИ АКТИВНОСТИ ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА НА 

СОВЕТОТ НА ОПШТИНА РАДОВИШ ЗА 

ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ПРАЗНИЦИ И 

МАНИФЕСТАЦИИ 

 

Во координација со повќе носители , а поготово 

со ЕЛС на општина Радовиш , Центарот за 

култура „ Ацо Караманов ’’ – Радовиш со свои 

активности  ќе се вклучи во одбележувањето на 

значајни историски настани и празници што 

општина Радовиш традиционално ѓи одбележува 

и празнува. 

    Во Програмата да потсетиме на некои од нив : 

- Дочек на Нова година ; 

- 8 Март –меѓународен ден на жената ; 

- 21 Март – денот на пролетта ; 

- 1 Април-Апрлијада 

- Христовото воскресение – Велигден ; 

- 4 Мај Одбележување на смртта ан ГОце 

Делчев 

- 24 Мај –денот на просветата ; 

-  Јуни месец денови на руската култура  

- 10 Јуни – денот на културата ; 

- 2 Август –Државен и верски празник ; 

- 21 Август – ден на „ Св. Спасо Радовишки ’’ ; 

- 8  Септември – денот на независноста на 

Р.Македонија ; 

- Октомври месец денови на турската култура 
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- 23 Октомври –денот на македонската 

револуцио- 

нерна борба ; 

- 6 Ноември –денот на ослободувањето на 

Радовиш ; 

-  07,08 и 09 Ноември Караманови Поетски 

средби 

-  Дочек на2015  Нова година ; 

 

                                  ЗАВРШЕН ДЕЛ  

      Годишната програма за работа на ОУ Центар 

за култура „Ацо Караманов’’ –Радовиш е богата 

и разноврсна со културни содржини и истата е 

отворена и постојано ќе се надополнува со нови 

содржини, предложени од граѓаните, ЕЛС, 

одредени организации, здруженија, невладини 

организации, како и суѓестии од компетентни и 

стручни лица. Нејзината успешна реализација во 

голема мера ќе зависи од навременото и сигурно 

обезбедување на финансиски средства . 

     Годишната програма постојано ќе се следи од 

страна на директорот и ќе се преземаат 

соодветни активности за нејзина целосна  

реализација .  

 

ОПЕРАТИВЕН ДЕЛ 

 НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА НА 

ОПШТИНСКАТА  УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА 

КУЛТУРА „АЦО КАРАМАНОВ’’ - РАДОВИШ 

ЗА 2014 ГОДИНА 

 

ЈАНУАРИ – МАРТ 

-  Театарска претстава , во реализација на 

народниот театар од Штип. 

    Организатор : Центар за култура . 

-  Изложба на слики преку Центарот за култура 

од Штип. 

- На 6 март Бучим свој настап со гости  по 

повод 8 март  

 На 07.03 2014година Програма по повод и во 

чест на Меѓународниот ден на жената – 8-ми 

Март свој натап имаа детскиот фолклорен 

ансамбал приОУЦентар за култура Ацо 

Караманов. 

- Културно – уметничка програма по повод 8 

Март – Меѓународен ден на жената . 

   Организатор : Центар за култура , ЕЛС и 

основните училишта. 

- 19 Март претпладне 3-4 детски 

театарски претстави ----------- , театар 

Крик комедија и драма– Скопје ; 

 

АПРИЛ – ЈУНИ 

-На 1 Април 2014година, по повод 

Меѓународниот ден на шегата се одржа 

априлијада „ Шегата – Радост на животот’’ , со 

учество на дечињата од детската градинка „Ацо 

Караманов’’, основните општински училишта. 

- Фолклорен фестивал „Велигденски средби ’’во 

село Ораовица. 

   Организатор : Совет на фестивалот при 

ФА.„Ќитка ’’-Ораовица. 

   Покровител : Градоначалникот на општина 

Радовиш . 

   Координатор : Центар за култура – Радовиш . 

- Програма по повод христовото воскресение 

„Велигден ’’. 

   Организатор : Центар за култура , ЕЛС И 

Основните училишта. 

-  Фолклорен фестивал „Гајда ’’ во село Ињево. 

   Покровител : Градоначалник на општина 

Радовиш .  

   Координатор : Центар за култура . 

 -  Меѓународен детски фолклорен фестивал 

„Оро весело ’’. 

   Организатор : ФА. „Бучим’’- Радовиш . 

   Координатор : Центар за култура . 

-  Меѓуопштински натпревар во модерен балет . 

   Организатор : Центар за култура . 

- Театарска претстава во реализација Драмски 

театар – Скопје . 

- Во месец јуни за прв пат ќе се одржат денови 

на руската култура со настап на Руско друштво 

кои ќе се покаже дел од руската култура и 

тадиција . 

Организатор Центар за култура и ЕЛС –Радовиш 

-  Ден на културата – 10-ти Јуни. 

    По Проект на ЕЛС –Радовиш поднесен до 

Министерството за култура по објавен конкурс . 

    Реализација : ЕЛС и Центарот за култура .  

-   Ден на македонските просветители – браќата 

Ќирил и 

     Методиј – 24 Мај. 

   Културно-уметнички дел од програмата во 

организација на Центарот за култура и 

основните училишта. 

-  Концерт на класична музика . 

    Организатор : Центар за култура . 

-  Самостојна  изложба на ликовен уметник од   

Радовиш  

     Организатор : Центар за култура . 

-  Театарска претстава во реализација на 

аматерски театарот од Димир Капија . 

      Организатор : Центар за култура . 
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-  Поетски портрет на познат македонски поет и 

писател  

      Организатор : Центар за култура . 

 

ЈУЛИ – СЕПТЕМВРИ 

 „ Радовишко културно лето 2014’’ 

   Организатор : Центар за култура . 

    Покровител : Градоначалник на општина 

Радовиш . 

-  Свечено отворање со културно-уметничка 

програма  по договор . 

-  Театарска претстава во реализација на 

професионален 

    театар од Прилеп. 

-  Концерт на зававна музика , во реализација на 

познат солист или група од Република 

Македонија . 

    Организатор : Центар за култура . 

-  Фестивал на староградски песни „ Саноќ 

седам ... ’’ 

    Организатор : Центар за култура . 

    Учесници : Повеќе групи од Република 

Македонија и од странство  . 

-   2 Август – Илинден. 

    Целовечерен концерт на народни песни и ора . 

    Организатор : Центар за култура . 

    Учесници : Фолкорни ансамбли од општината 

. 

-   Промоција на музички цедиња од наши 

автори. 

    Организатор : Центар за култура . 

-  Концерт по повод одбележувањето на денот на 

радовишкиот светец „ Св. Спасо Радовишки ’’ – 

21 Август 2014 година . 

-   Изложба на слики на ликовниот уметник од 

Радовиш. 

    Организатор : Центар за култура . 

-  Театарска претстава во реализација на 

Театарот од Велес. 

    Организатор : Центар за култура . 

-   8 Септември – ден на независноста на 

Македонија . 

      Ликовна колонија . 

     Организатор : Центар за култура . 

     Учесници : Ликовни уметници од општината 

и Републиката. 

-  Промоција на литературен портрет на познат 

македонски поет . 

 

     ОКТОМВРИ – ДЕКЕМВРИ 

-Во почетокот на месецот ќе има денови на 

турската култура и традиција со повеќе  настан  

ќе биде одбележана. 

Организатор  Центар за култура и ЕЛС –

Радовиш 

-   23 Октомври – ден на македонската 

револуционерна борба. 

  Културно – уметничка програма. 

  Организатор : Центар за култура и ЕЛС – 

Радовиш . 

-  Театарска претстава од театарот од Кавадарци 

. 

     Организатор : Центар за култура . 

-  Концерт на класична музика . 

     Организатор : Центар за култура . 

-  Караманови поетски средби . 

     Организатор : ЕЛС –Радовиш и Центар за 

култура . 

     Програма и реализација : Совет на 

Караманови средби . 

-   6 –ти Ноември –ден на ослободувањето на 

Радовиш .  

     Културно-уметничка програма . 

     Организатор : ЕЛС –Радовиш и Центар за 

култура . 

-   Целовечерен концерт на песни и ора . 

     Организатор : Центар за култура . 

     Учесници : Фолклорни ансамбли и музички 

групи и солисти од нашата општина и гости од 

странство . 

-   Групна изложба на слики . 

     Организатор : Центар за култура . 

     Учесници : Ликовни уметници од нашата 

општина . 

-    Концерт на музички акустичари. 

      Организатор : Центар за култура . 

      Учесници : Групи од општината и од 

Републиката . 

-    Концерт на модерен балет , со учество на 

балетски групи од општина Радовиш и од 

Република Македонија . 

-   Новогодишна програма . 

     Организатор : ЕЛС – Радовиш и Центар за 

култура . 

      Учесници : Ученици од сите образовни и 

воспитни установи од општината , со можна 

реализација и на новогодишна детска театарска 

претстава. 

Покровител : Градоначалникот на општина 

Радовиш . 

                            

   Бр. 07-2560/3       Совет на општина Радовиш 

20 Декември 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 прифаќање на Акциониот План 

на јавни работи во општина Радовиш за 2014 

година и Акциониот План на јавни работи 

во општина Радовиш за 2014 година 

 

Ги прогласувам и објавувам Одлуката за 

прифаќање на Акциониот План на јавни  работи 

во општина Радовиш за 2014 година бр. 07-

2561/1и Акциониот План на јавни  работи во 

општина Радовиш за 2014 година, бр. 07-2561/2, 

што  советот на општина Радовиш ги донесе на 

седница одржана на ден 20.12.2013 год. 

 

    Бр. 08-2561/3       Градоначалник на 

24 Декември 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.35 од Статутот 

на општина Радовиш, Советот на општина 

Радовиш на седница одржана на 20.12.2013 г., 

донесе 

 

ОДЛУКА 

за  усвојување на Акциониот План на јавни  

работи во општина Радовиш за 2014 година 

 

I. Се прифаќа Акциониот План на јавни  работи 

во општина Радовиш за 2014 година 

 

II. Одлуката влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во "Службен гласник на 

општина Радовиш". 

 

   Бр. 07-2561/1       Совет на општина Радовиш 

20 Декември 2013 г.           Претседател 

     Радовиш             Николчо Миовски с.р. 

 

АКЦИОНЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ РАБОТИ 2014 

год ОПШТИНА РАДОВИШ 

 

        Глава 1 - Процес на Програмско и Акционо 

планирање  

1.1. Принципи на кои е поставен Акциониот 

план (партиципативност и др.) 

При изработката на Акциониот план за  јавни 

работи на Општина Радовиш применет е  

концептот на локално планирање, базирано врз 

принципот на планирање оддолу - нагоре.  

При подготовката на Акциониот план за јавни 

работи на Општина Радовиш беше користена 

методологијата на партиципативно планирање. 

Процесот на партиципативно планирање може 

да се дефинира како вклучување на сите 

заинтересирани страни, т.е. фактори (поединци, 

групи, организации и институции) во 

одлучувањето за сите прашања поврзани со 

развојот, во прашањата за проблемот со јавни 

работи на Општина Радовиш. 

За примена на партиципативниот пристап во 

планирањето треба да се задоволат неколку 

услови и истите во Општина Радовиш беа 

исполнети: 

– подготвеност на градоначалниците и на 

локалната администрација, како и на советите на 

општините да го спроведат партиципативното 

планирање; 

– транспарентност во работата на Општината 

при планирањето; 

– непристрасност во односите меѓу 

градоначалниците, администрацијата и другите 

фактори на развојот во Општината; 

– навремено спроведување на активностите за 

партиципативно планирање. 

При спроведување на процесот на 

партиципативното планирање, во Општината 

Радовиш се направи идентификација на сите 

релевантни проблеми и чинители.  

Условите кои треба да се задоволат за да се 

примени пристапот за партиципативно 

планирање, и кои беа исполнети во рамки на 

општината, се: 

- подготвеност од страна на  

Градоначалникот, советот на општината, 

локалната администрација, граѓанските 

организации и бизнис секторот за да се 

имплементира пристапот на партиципативно 

планирање во делот на јавните работи; 

- транспарентност при спроведување на  

активностите на општината за време на 

планирањето; 

- непристрасни релации помеѓу  

Градоначалникот, администрацијата и другите 

чинители во однос на развојот на општината; 

- навремено спроведување на  
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активностите поврзани со партиципативното 

планирање. 

Процесот на изработка на овој документ беше 

раководен врз основа на следниве принципи и 

вредности: 

- Иновација, креативност и динамичност, значи 

дека ние ќе учиме од најдобрите практики и ќе 

придонесуваме за нив; 

- Флексибилност и одговорност, со цел да им 

одговориме на променетите потреби 

иоколности; 

- Транспарентност и коректност, кои ќе 

обезбедат отвореност во донесувањето на 

одлуките и во распределбата на финансиските 

средства; 

- Професионализам, кој значи дека ги 

спроведуваме нашите должности најдобро што 

можеме; 

- Ефикасност и ефективност, со што ќе 

обезбедиме најсоодветно користење на 

ресурсите кои ни се на располагање; 

 

- Партнерство и комуникативност, со што ќе 

промовираме ефективно ангажирање со нашите 

партнери, заинтересираните страни и граѓаните 

на општината; 

- Неопходноста од усогласување на 

активностите со Буџетот на Општината и со 

другите расположливи финансиски средства за 

имплементација на активностите; 

- Следење на динамиката на надворешните 

процеси кои влијаат врз развојот на општината, 

а кои би можеле да доведат до неусогласеност 

на Акциониот план со надворешната средина. 

Овие принципи и вредности остануваат важечки 

и при спроведувањето на Акциониот план како и 

при набљудувањето и оценката на 

постигнувањата на развојот на општина 

Радовиш. 

Глава 2 – Акциски план за спроведување на 

стратегискиот документ   

                 За спроведување на активностите од 

акциониот план ке ни биде потребно да се 

ангажират 10 лица, на временски рок од 12 

месеци. Спроведувањето на активностите ке се 

врши во соработка со јавното комунално 

претпријатие “Плаваја“ од Радовиш. 

                 Матрица на логичка рамка 

(вклучително показатели и средства за 

верификација за секоја утврдена Акциона 

цел/дејствие, главни носители на обврски, 

предложен буџет и сл.).  

 

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

Врз основа на Општинската програма за 

јавни работи  2012-2017, Општина Радовиш за 

2014 година има потреба за ангажирање на 

невработени лица за чистење и одржување на 

Парковите, зелените површини, локалните 

патишта и улици, канафките и каналите, како и 

обележување на локалните патишта и улици со 

хоризонтална и вертикална сигнализација. 

Имено, од досегашното искуство и потреби се 

увиде дека има потреба од континуирано 

одржување на површините и објектите од јавен 

интерес.  

Потребата за континуирано одржување на 

површините и објектите од јавен интерес во 

Општина Радовиш има за цел да ги подобри 

условите на живот на граѓаните, заштити 

природното опкружување и ја унапреди 

досегашната создадена инфраструктура со 

насока кон креирање на среќни, задоволни, 

безбедни и здрави граѓани. 

Со предложениот акционен план за јавните 

работи, предвидено е ангажирање на 10 лица за 

период од 12 месеци, кои лица ке бидат 

насочени кон постигнување на одржливост на 

површините и објектите кои се под надлежност 

на општина Радовиш. Активностите ке се 

однесуваат на: чистење на локалните патишта и 

улици, чистење на канафките, каналите и 

канализационите системи,  воведување на мерки 

за заштита од поплави и ерозија на земјиштето, 

обележување на локалните патишта и улици со 

хоризонтална и вертикална сигнализација, 

одржувањето на паркови и зеленило и 

одржувањето и заштитата на јавните објекти на 

територијата на општина Радовиш. 

Со имплементацијата на акциониот план за 

јавни работи на Општина Радовиш за 2014 

година ке се придонесе кон континуирано 

создавање една заокружена целина на 

планирања, цели, активности и мерки кои ке 

придонесат кон подобрување на животот на 

граѓаните во општина Радовиш преку 

намалување на трошоците во процесот на 

користењето на јавните добра и зачувувањето на 

животната средина. 
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 Акциона цел  1. – Чистење на локалните паркови, зелени површини и речни корита. 

 

Бр. Акциони дејствија Одговорен  Показатели Верификатори 

1. Градски парк  

ЕЛС Радовиш, ЈП Плаваја 

Месечен извештај за спроведени 

активности 

Спроведени контроли и 

фотографии 

2. Градска Река (корито)  

ЕЛС-Радовиш, ЈП Плаваја 

Месечен извештај за спроведени 

активности 

Спроведени контроли и 

фотографии 

3. Парк Липа   

ЕЛС-Радовиш, ЈП Плаваја 

Месечен извештај за спроведени 

активности 

Спроведени контроли и 

фотографии 

4. Парк на младите ЕЛС-Радовиш, ЈП Плаваја Месечен извештај за спроведени 

активности 

Спроведени контроли и 

фотографии 

5. Зелени површини 

покрај стамбени 

згради 

 

ЕЛС Радовиш, ЈП Плаваја 

Месечен извештај за спроведени 

активности 

Спроведени контроли и 

фотографии 

6. Парк во с.Ораовица   

ЕЛС-Радовиш, ЈП Плаваја 

Месечен извештај за спроведени 

активности 

Спроведени контроли и 

фотографии 

7. Park vo s.Kalugerica  

ELS-Radovi{в, ЈП Плаваја 

Месечен извештај за спроведени 

активности 

Спроведени контроли и 

фотографии 

8. Малото булеварче  

ЕЛС-Радовиш, ЈП Плаваја 

Месечен извештај за спроведени 

активности 

Спроведени контроли и 

фотографии 

9. Зелени површини на 

бул.Александар 

Македонски 

 

ЕЛС-Радовиш, ЈП Плаваја 

Месечен извештај за спроведени 

активности 

Спроведени контроли и 

фотографии 

10. Парк во с.Раклиш  

ЕЛС-Радовиш, ЈП Плаваја 

Месечен извештај за спроведени 

активности 

Спроведени контроли и 

фотографии 

 

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

 

Бр. Акциони дејствија Одговорен  Показатели Верификатори 

1. ул.”Kej 8
ми

 Септември “  

ЕЛС-Радовиш, ЈП Плаваја 

Месечен извештај за спроведени 

активности 

Спроведени контроли и 

фотографии 

2. Ул.”Плачковица “ ЕЛС-Радовиш, ЈП Плаваја Месечен извештај за спроведени 

активности 

Спроведени контроли и 

фотографии 

3. Ул.” Партизанска “ ЕЛС-Радовиш, ЈП Плаваја Месечен извештај за спроведени 

активности 

Спроведени контроли и 

фотографии 

4. Ул.” Илија Алексов“  Месечен извештај за спроведени Спроведени контроли и 
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ЕЛС-Радовиш, ЈП Плаваја активности фотографии  

5. Бул.” Александар Македонски“  

ЕЛС-Радовиш, ЈП Плаваја 

 

Месечен извештај за спроведени 

активности 

Спроведени контроли и 

фотографии 

6. Локален пат Подареш-

Смиљанци (дел) 

 

ЕЛС-Радовиш, ЈП Плаваја 

 

Месечен извештај за спроведени 

активности 

Спроведени контроли и 

фотографии 

7. Ул.бр.8 во с.Подареш  

ЕЛС-Радовиш, ЈП Плаваја 

Месечен извештај за спроведени 

активности 

Спроведени контроли и 

фотографии 

8. Улица во с.Подареш од црквата 

до кружен тек  

 

ЕЛС-Радовиш, ЈП Плаваја 

Месечен извештај за спроведени 

активности 

Спроведени контроли и 

фотографии 

 

Акциона цел 3. -  Чистење на канафките, и каналите 

 

Бр. Акциони дејствија Одговорен  Показатели Верификатори 

1. Канафки покрај ул.Св.Спасо 

Радовишки 

ЕЛС-Радовиш, ЈП Плаваја Месечен извештај за спроведени 

активности 

Спроведени контроли и 

фотографии  

3. Канафки на ул.Калузлиска ЕЛС-Радовиш, ЈП Плаваја Месечен извештај за    спроведени 

активности 

Спроведени контроли и 

фотографии 

4. Локален пат Раклиш-Калаузлија ЕЛС-Радовиш, ЈП Плаваја Месечен извештај за    спроведени 

активности 

Спроведени контроли и 

фотографии 

 

Акциона  цел 4. – Обележување на локалните патишта и улици со хоризонтална и вертикална сигнализација во градот Радовиш и 

населените места согласно потребите 

 

Бр. Акциони дејствија Одговорен  Показатели Верификатори 

1. Обележување на  

улици во градот 

 

ЕЛС-Радовиш, ЈП Плаваја 

Месечен извештај за    спроведени 

активности 

Спроведени контроли и 

фотографии 

2. Обележување на 

паркиг места во 

градот 

 

ЕЛС-Радовиш, ЈП Плаваја 

 

Месечен извештај за    спроведени 

активности 

Спроведени контроли и 

фотографии 

Акциона цел 5. -  Генерирање на приходи на невработените лица 

 

Бр. Акциони дејствија Временски 

рок 

Ресурси/ 

средства  

(во МКД) 

Одговорен  Показатели Верификатори 
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1. Општински буџет овие 

средства се предвидени за 

реализација на акционите 

цели по точките 1, 2, 3, 4, 6 

и  7  од овој акционен план. 

12 месеци 1.000.000,00 ЕЛС-Радовиш  Месечен извештај за    

спроведени активности 

 

Спроведени 

контроли  

 

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

Бр. Акциони дејствија Одговорен  Показатели Верификатори 

1. Соопштение до  

локалните медиуми 

 

ЕЛС-Радовиш-ЈП Плаваја  

Месечен извештај за    спроведени 

активности 

 

Спроведени контроли  

2. Објава на работата 

на web-страната 

 

ЕЛС-Радовиш-ЈП Плаваја 

Месечен извештај за    спроведени 

активности 

Спроведени контроли  

 

Акциона цел 7. -  Одржување и заштитата на јавните објекти на територијата на општина Радовиш 

Бр. Акциони дејствија Одговорен  Показатели Верификатори 

1. Зграда на ЕЛС општина 

Радовиш 

 

ЕЛС-Радовиш-ЈП Плаваја 

Месечен извештај за спроведени 

активности 

Спроведени контроли и 

фотографии 

2. Фонтана во центарот 

(рибичка) 

 

ЕЛС-Радовиш-ЈП Плаваја 

Месечен извештај за спроведени 

активности 

Спроведени контроли и 

фотографии 

3. Фонтана  во Паркот на 

младите 

ЕЛС-Радовиш-ЈП Плаваја Месечен извештај за спроведени 

активности 

Спроведени контроли и 

фотографии 

4. Реквизити во детски паркови ЕЛС-Радовиш-ЈП Плаваја Месечен извештај за спроведени 

активности 

Спроведени контроли и 

фотографии 

         
 Br. 07-2561/2                            Sovet na op{tina Radovi{ 

Data 20 Dekemvri  2013 god.                                            Pretsedatel 
           Radovi{                                Nikol~o Miovski 
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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 усвојување на Програмата за 
одбележување на празници и манифестации и 

доделување на награди и признанија во општина 

Радовиш за 2014 год. 
 

Ги прогласувам и објавувам Одлуката за 
усвојување на Програмата за одбележување на 
празници и манифестации и доделување на 
награди и признанија во општина Радовиш за 
2014 год., бр.07-2562/1, и Програмата за 
одбележување на празници и манифестации и 
доделување на награди и признанија во општина 

Радовиш за 2014 год., бр.07-2562/2, што советот 
на општина Радовиш ги донесе на седница 
одржана на ден 20.12.2013 год. 

 
    Бр. 08-2562/3       Градоначалник на 

24 Декември 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.35 од Статутот на општина 
Радовиш, Советот на општина Радовиш на 

седница одржана на  20.12.2013 г., донесе 
 

ОДЛУКА 
за усвојување на Програмата за одбележување 
на празници и манифестации и доделување на 
награди и признанија во општина Радовиш за 

2014 год. 
 
I. Се усвојува на Програмата за одбележување на 
празници и манифестации и доделување на 
награди и признанија во општина Радовиш за 
2014 год. 
 
II. Одлуката влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во "Службен гласник на 
општина Радовиш". 

 
   Бр. 07-2562/1       Совет на општина Радовиш 

20 Декември 2013 г.           Претседател 

     Радовиш             Николчо Миовски с.р. 

 
Врз основа на чл. 21 ст 1 т 3 од Статутот 

на општина Радовиш, (Сл.гласник бр. 5/2002 

год.), Советот на општина Радовиш  на седница 

одржана на ден  20.12.2013 год., донесе 

 

ПРОГРАМА 

ЗА ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ПРАЗНИЦИ И  

МАНИФЕСТАЦИИ И ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА 

НАГРАДИ И ПРИЗНАНИЈА ЗА 2014 ГОДИНА 

 

Вовед : Општина Радовиш со цел значително да 

го збогати интелектуалниот и културно-забавниот 

живот на граѓаните како и да ги задоволи нивните 

културни и естетски потреби, во Програмата за 

2014-та година им нуди богат избор на културни 

збиднувања и можности за запознавање на 

различните културни вредности. Програмата пред 

се ќе се реализира во соработка со општинските 

културни и образовни установи, но и со 

зружениата на граѓани, и ќе опфати квалитетни, 

оригинални и разновидни културни содржини кои 

се надеваме дека апсолутно ќе ги задоволат 

јавните потреби за културата во општина 

Радовиш.  

Цели : Со цел за уште поголемо поттикнување и 

подржување на активности за негување на 

фолклорот, обичаите, вредностите кои се 

својствени за традицијата на нашето поднебје, 

како и организирање на уште повеќе културни 

манифестации и развовидно културно творештво, 

Советот на општина Радовиш ја утврдува оваа 

Програма со која се надева дека ќе понуди богат, 

квалитетен и развовиден културен живот за 

граѓаните како и чување, афирмирање и 

одржување на материјалното, духовното и 

културното наследство и секако континуитет на 

традиционалните културно – уметнички 

манифестации кои се од интерес за општина 

Радовиш. 

 

Програма : 

Јануари / Февруари : 

1. 19-ти Јануари , Водици  

Света Архиерејска литургија и верско фрлање на 

крстот 

Доделување на награди 

Трошоци за награди = 36 000 ден. 

Носители : Храм Св.Пророк Илија , Храм 

Св.Троица ЕЛС општина Радовиш 

 

Март : 

2. 1-ви Март, Манифестација „ Мартинки “ , во 

соработка со Општинските основни училишта и 

Детска градинка, со вклучена забавна детска 

програма. Трошоци за  материјали и награди, 

програма = 20 000 ден. 

Носител : ЕЛС општина Радовиш , Општински 

основни училишта , ЈОУДГ Ацо Караманов 
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3. 8-ми Март, Меѓународен ден на жената 

Едукативни предавања , бесплатни здравствени 

прегледи 

Носители:ЕЛС општина Радовиш, ЈЗУ Здравствен 

Дом 

4. 21-ви Март – Ден на пролетта , во соработка со 

ЈП „ Плаваја “ , ЈП „Македонски шуми“ и СОУ „ 

Коста Сусинов “,  посадување на зелени садници, 

дрвја, еколошка акција и др. како и организација 

на крос пешачење за чиста околина. 

Трошоци за материјали за садење и за крос 

                                                                 =60 000 ден. 

Носител : ЕЛС општина Радовиш 

 

Април : 

5. 1-ви Април, Манифестација „ Априлијада “ , во 

соработка со ООУ од општина Радовиш и ЈОУДГ 

„ Ацо Караманов “. Концерт на плоштад на 

детски оркестар „ Златно славејче “ или на детски 

оркестар „ Супер звезда “ , пропратено со 

маскембал 

Трошоци за концерт, награди за маски  

                                                                = 30 000 ден.  

Носител : Центар за култура „ Ацо Караманов “ 

6. 7-ми Април , Светски ден на Здравјето 

Пунктови  за бесплатен преглед , крводарителска 

акција 

Носители : ЕЛС општина Радовиш, ЈЗУ 

Здравствен Дом 

7. Награда „Ацо Караманов“ за државен 

натпревар по македонски јазик и литература , 3-та 

година гимназија 

Трошоци за награди , вкупно = 13 000 ден. 

Носител : Комисија за награди и признанија 

8. 20-ти Април , Велигден 

Света архиерејска литургија во црква „ Св.Пророк 

Илија “ , изложба и избор на најубаво декорирано 

велигденско јајце , Фолклорните фестивали „ 

Гајда Фест 2014 “, „ Велигденски средби 2014 “ 

Трошоци за награди и за Здруженија  , вкупно = 

120 000 ден. 

Носители : Црква „ Св.Пророк Илија “ , ФА „ 

Китка “ , ФА „ Гајда “ Центар за култура „ Ацо 

Караманов “ 

 

Мај : 

9. 4-ти Мај, Одбележување на смртта на Гоце 

Делчев 

Полагање на цвеќе на спомен обележје ; 

Театарска монодрама , трошоци = 15 000 ден. 

Носители : ЕЛС општина Радовиш Центар за 

култура „ Ацо Караманов “  

10. 9-ти Мај, Победа на фашизмот и ден на 

Европа 

Положување на свежо цвеќе на споменици, 

Манифестација „ Европски ден во Радовиш “, во 

соработка со СОУ Коста Сусинов 

Трошоци за програма за манифестација = 30 000 

ден. 

Носител : ЕЛС општина Радовиш , Сојуз на 

борците 

11. 20-ти Мај , Ден на пожарикарите во 

Република Македонија 

Доделување на признание за најдобар 

пожарникар. Трошоци = 3 000 ден. 

Носител : ЕЛС општина Радовиш 

12. 24-ти Мај , Ден на просветата и на 

просветителите Св.Кирил и Методиј 

Свечен собир на просветните работници од 

Радовиш, Културно уметничка програма во 

соработка со ООУ од Радовиш 

Доделување на награди за најдобар просветен 

работник 

Трошоци за наградување на просветни работници 

и културно-просветна програма со предавања од 

еминентни професори = 30 000 ден. 

Носители : ЕЛС општина Радовиш,Центар за 

култура „ Ацо Караманов “ 

 

Јуни : 

13.  8-ми Јуни , Св.Троица – Православен верски 

празник 

Света Архиерејска литургија во храм Св.Троица , 

Фолклорен фестивал „ Оро Весело “ , трошоци за 

литургија и фолклорен фестивал  = 30 000 ден. 

Носители : Црква „ Св.Пророк Илија “ , ФА “ 

Бучим “ ; 

14. 10-ти Јуни, Ден на културата во Република 

Македонија 

 Културно уметничка програма во соработка со 

Центар за култура и ОНБ Браќа Миладиновци, 

промоција на локални уметници. 

Трошоци за програма = 10 000 ден. 

Носител : Центар за култура „ Ацо Караманов “ 

 

Јули – Август : 

15. Радовишко Културно Лето 2014 & Топол 

културен бран 2014 

Културно уметнички манифестации во соработка 

со Центарот за култура „Ацо Караманов“ и ОНБ 

„Браќа Миладиновци“ 

Трошоци за предвидена програма = 700 000 ден. 

Носител : Центар за култура „ Ацо Караманов “ 

ЕЛС општина Радовиш 

16. 2-ри Август Илинден , значаен датум од 

Македонската историја 

Полагање на свежо цвеќе пред спомениците , 

културно-уметничка програма со тетарска 

претстава или монодрама. 

Носител : Центар за култура „ Ацо Караманов “ 

ЕЛС општина Радовиш 

17. 21-ви Август „ Манифестација Св.Спасо 

Радовишки “ 
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Свечена литургија и Културно-уметничка 

програма 

Трошоци за организација на програма, вкупно  

                                                           = 1 500 000 ден. 

Носител : Здружение „ Св.Спасо Радовишки “ ; 

ЕЛС општина Радовиш 

18.  Август , Јуручки Фестивал 2014 

Трошоци за организација на манифестација  

                                                              = 180 000 ден. 

Носител : Здружение на граѓани 

Август , Државен празник - Рамазан бајрам 

 

Септември 

19. 1-ви Септември , Почеток на школската 

година 

Свечен прием на учениците во Општинските 

основни училишта 

Подарување на училишен прибор и помагала 

Носители : ЕЛС општина Радовиш , Општински 

основни училишта  

20. 8-ми Септември , Ден на независноста на Р. 

Македонија 

Полагање на свежо цвеќе пред спомениците , 

прикажување на Документарен филм за 

Р.Македонија , друго. 

Трошоци за документарен филм за Република 

Македонија во Центар за култура „ Ацо 

Караманов “ = 16 000 ден. 

Носител : Центар за култура „ Ацо Караманов “ 

21. 21-ви Септември , ден на мирот 

 Манифестација „ Слобода без крај “ во соработка 

со Општинските  основни училишта , културно 

забавна програма од мировен карактер 

Трошоци за организација, опрема, маици и др.  

                                                                = 30 000 ден.  

 Носител : ЕЛС општина Радовиш, Сојуз на 

борците – Радовиш 

 

Октомври : 

22. 11-ти Октомври, ден на востанието во Р. 

Македонија 

 Полагање на цвеќе на спомениците 

 Носител : ЕЛС општина Радовиш, Сојуз на 

борците од општина Радовиш 

23. 22-ти Октомври, Ден на опожарувањето на 

Радовиш 

 Полагање на цвеќе на спомениците 

 Носител : ЕЛС општина Радовиш Сојуз на 

борците од општина Радовиш 

24. 23-ти Октомври, Ден на Македонското 

револуционерно движење 

Историски осврт на револуционерното движење – 

Предавање на угледни професори во Центар за 

култура „ Ацо Караманов “ 

Прикажување на Македонскиот филм „ Мис Стон 

“ во Цент.за култура 

Трошоци за хонорари, прикажување на филм  

                                                                = 36 000 ден. 

Носител : Центар за култура „ Ацо Караманов “ 

 

Ноември : 

25. 6-ти Ноември , ден на ослободувањето на 

Радовиш 

 Јубилејна прослава 70 години, збогатена 

програма со културно забавен дел , доделување 

на плакети, изработка на документарен филм за 

Радовиш 

Вкупно предвидени трошоци = 100 000 ден. 

Носители : Комисија за награди и признанија 

ЕЛС општина Радовиш 

26. 06,07,08-ми Ноември – Караманови средби 

 Јубилеј – 70 години од смртта на поетот Ацо 

Караманов, проект за Музејска соба или 

роднокраен дел за Ацо Караманов и збогатена 

програма од меѓународен карактер. 

Вкупно предвидени трошоци = 300 000 ден. 

Носители : ЕЛС општина Радовиш 

Совет на Караманови средби, Цент. за култура „ 

Ацо Караманов “ 

27. 08 и 09-ти Ноември , Манифестација „ 

САМУН ЕМ ТАТЛИЈА “ 

Продажба на традиционалните јадења со 

културно забавен дел 

Трошоци за организација = 900 000 ден. 

Носител : Здружение на граѓани 

 

Декември 

28.  8-ми Декември – Св.Климент Охридски 

29. 19-ти Декември – Првиот партизански одред 

на планина Плачковица 

Положување на цвеќе на спомен обележје 

Носители : ЕЛС општина Радовиш Сојуз на борци 

на општина Радовиш 

30. Новогодишна програма 2015 година. 

Културно забавна програма за дочек на новата 

2015 година со учество на дел од угостителските 

објекти во општина Радовиш.  

Трошоци за уметничка програма = 20 000 ден. 

Носител : Центар за култура „ Ацо Караманов “ 

Со оглед на збогатувањето и разновидноста на 

културно-уметничката програма  во 2014 год. но 

и на традицијата и континуитетот на Програмата 

за одбележување на празници и културни и 

спортски манифестации , вкупните трошоци кои 

ќе се предвидат во буџетот на општина Радовиш 

за потребите за одбележување на празниците и 

културните манифестации за 2014 година 

изнесуваат 4.179.000 ден., и за одредени носители 

ќе бидат донесени дополнителни одлуки на 

Советот на општина Радовиш.  

Покрај самите носители на настаните се очекува и 

максимално вклучување на граѓанскиот сектор во 

културното планирање на активностите и 

организација на манифестациите со цел за 
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негување и продолжување на обичаите, 

фолклорот, творештвото и меѓународната 

културна соработка. 

 

   Бр. 07-2562/2       Совет на општина Радовиш 

20 Декември 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 Програмата 
за уредување на градежно земјиште,одржување 

на комунални објекти и локални патишта на  
општина Радовиш за 2014 год. и Програмата за 

уредување на градежно земјиште,одржување на 
комунални објекти и локални патишта на  

општина Радовиш за 2014 год. 
 

Ги прогласувам и објавувам на Одлуката 
за усвојување на Програмата за уредување на 
градежно земјиште, одржување на комунални 
објекти и локални патишта на  општина Радовиш 
за 2014 год., бр. 07-2563/1, и Програмата за 

уредување на градежно земјиште, одржување на 
комунални објекти и локални патишта на  
општина Радовиш за  2014 год., бр. 07-2563/2, 
што советот на општина Радовиш ги донесе на 
седница одржана на ден 20.12.2013 год. 

 
    Бр. 08-2563/3       Градоначалник на 

24 Декември 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.35 од Статутот на општина 
Радовиш, Советот на општина Радовиш на 

седница одржана на  20.12.2013 г., донесе 
 

ОДЛУКА 
за усвојување на Програмата за уредување на 

градежно земјиште, одржување на комунални 

објекти и локални патишта на  општина Радовиш 
за 2014 год. и Програмата за уредување на 

градежно земјиште,одржување на 
комуналниобјекти и локални патишта 

на  општина Радовиш за 2014 год. 

 
I. Се усвојува за усвојување на Програмата за 

уредување на градежно земјиште, одржување на 
комунални објекти и локални патишта на  

општина Радовиш за 2014 год. и Програмата за 
уредување на градежно земјиште, одржување на 
комунални објекти и локални патишта на  
општина Радовиш за 2014 год. 
 
II. Одлуката влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Службен гласник на 

општина Радовиш". 

 
   Бр. 07-2563/1       Совет на општина Радовиш 

20 Декември 2013 г.           Претседател 

     Радовиш             Николчо Миовски с.р. 

  
Врз основа  на чл. 46 од Законот за 

градежно земјиште (Сл.весник на РМ бр. 17/2011 
г.) член 21 став 1 точка 8 од Статутот на општина 

Радовиш (Сл.гласник  бр.5/2002 г.) Советот на 
општина Радовиш на седница одржана на  

20.12.2013година донесе ; 
 

ПРОГРАМА 
ЗА УРЕДУВАЊЕ  НА   ГРАДЕЖНО    

ЗЕМЈИШТЕ,   ИЗГРАДБА РЕКОНСТРУКЦИЈА   
И    ОДРЖУВАЊЕ    НА    КОМУНАЛНИ 
ОБЈЕКТИ  И ЛОКАЛНИ ПАТИШТА  ВО 

ОПШТИНА РАДОВИШ 
За 2014година 

 
Цел на Програмата: 
 
Со Програмата ќе се уредува градежно земјиште 
во урбаниот опфат со објекти од комуналнта 
инфраструктура во градот и населните места во 
Општината. 
 Изградбата на комунални објекти во 
станбени и индустриски зони  во реони за 
изградба на објекти  од културата, образованието, 

здравството, спортот и друго , е со цел да се 
создадат подобри услови за живеење на грѓаните. 
 Изградба на локални патни правци до 
населени места  во Општината    
е со цел да се создадат  услови  за нормална и 
брза комуникација  на граѓаните до градот и 
обратно. 
 
СОДРЖИНА  НА ПРОГРАМАТА 

 

 

 

ПЛАНИРАНИ ОБЈЕКТИ И АКТИВНОСТИ Износ / денари 
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I  ПРИПРЕМНИ РАБОТИ   

I.1. Геодетски работи    

1 

Изработка на елаборати за експропријација на улици и локални 

патишта,нумерички податоци, ажурирани геодетски подлоги и 

картирање на урбанистички планови. 

4.000.000,00 

  ВКУПНО I.1 4.000.000,00 

I.2  ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА   

1 
Основни проекти (улици, локални патишта, фекална канализација, 

атмосферска канализација, водовод) 
3.000.000,00 

2 Основни проекти за други објекти 2.000.000,00 

3 Инфраструктурни проекти за линиски инфрасруктурни градби 1.000.000,00 

4 Урбанистички проекти 200.000,00 

5 Елаборати за заштита на животната средина 500.000,00 

6 Елаборати за геомеханика 1.000.000,00 

7 Сообраќајни проекти 500.000,00 

  ВКУПНО I.2 8.200.000,00 

I.3  РЕВИЗИЈА НА ПРОЕКТИ   

1 Ревизија на проекти 500.000,00 

  ВКУПНО I.3 500.000,00 

I.4  ВРШЕЊЕ НА СТРУЧЕН НАДЗОР   

1 Вршење на стручен надзор над изградба на градежни објекти. 1.500.000,00 

2 Стручена анализа и испитување на вгардените градежни материјали 1.000.000,00 

  VKUPNO  I.4 2.500.000,00 

 ВКУПНО I : 15.200.000,00 

  II.  РАСЧИСТУВАЊЕ НА ИМОТНО ПРАВНИ ОДНОСИ. 

1 

Расчистување на имотно правни односи (експропријација на градежно 

земјиште и објекти во урбаниот опфат на градот и населени места во 

општината ) 

10.000.000,00 

     VKUPNO  II 10.000.000,00 

III.  VODOVOD   

1 
Изградба на нови водоводни линии за кои ќе се обезбеди проектна 

документација 
3.000.000,00 

2 Реконструкција на водоводни линии (с.Аликоч, с.Коџалија и др.) 3.000.000,00 

      VKUPNO  III 6.000.000,00 

IV  FEKALNA KANALIZACIОНА       МРЕЖА   

1 
Изградба на нови фекални канализациони линии за кои ќе се обезбеди 

проектна документација 
7.000.000,00 

2 Реконструкција на фекални канализациони линии 1.000.000,00 

3 Приклучоци на постоечки канализациони линии 3.000.000,00 

      VKUPNO :IV 11.000.000,00 

V     ATMOSFERSKA KANALIZACIJA 
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1 
Изградба на нови  атмосферски канализациони линии, пропусти и др. за 

кои ќе се обезбеди проектна документација 
5.000.000,00 

2 Реконструкција на атмосферски канализациони линии 2.000.000,00 

     VKUPNO : V  7.000.000,00 

VI      ULICI    

VI.1.  Otvarawe na ulici .   

1 

 Отварање (пробивање) на улици со расчистени и за кои во тековната 

година ќе бидаат решени имотно правните работи во градот и 

населените  места во општината 

2.000.000,00 

  VKUPNO ; VI.1. 2.000.000,00 

VI.2.  Пошлунчување на улици   

  
1.   Уградување на слој од шлунак на дел од улици во градот и 

населените места во општината (пр.улици во техналк) 
2.000.000,00 

  VKUPNO ; VI.2.  2.000.000,00 

VI.3.  Изградба и асфалтирање на улици 

1 Улица во с.Јаргулица 15.000.000,00 

2 Улица во с.Калугерица 11.000.000,00 

3 Улица во с.Раклиш 10.000.000,00 

4 Улица во с.Ињево 10.000.000,00 

5 Улица во с.Злеово 6.000.000,00 

6 Улица во с.Воиславци 6.000.000,00 

7 Улица крак на Мето Хаџивасилев 400.000,00 

8 Улица крак на 6-ти Ноември 1.000.000,00 

9  Улица бр.4 во  УБ 15 3.000.000,00 

10 Пристапна улица до градски гробишта (ул.Бел Камен) 10.000.000,00 

11  Улица во индустриска зона УБ 2 3.000.000,00 

12 
Ул.Дане Трајков делница од ул.Обрад Цицмил до ул.11 Октомври и 

делница од ул.Славчо Стојменов до ул.Лисец 
4.000.000,00 

13  Ул.крак Вапцарова 800.000,00 

14 Улица во Корчо Маало 500.000,00 

15 
Реконструкција-Надградба на постоеки асфалтен коловоз на улици низ 

градот и населените места 
4.000.000,00 

16 Ул.Браќа Миладинови 2.000.000.00 

17 улица -крак Коџа баир (бетонирање по постојна траса дел) 1.000.000,00 

18 улица Шаин Маале (бетонирање по постојна траса дел) 2.000.000,00 

  VKUPNO ; VI.3. 87.700.000,00 

   ВKUPNO; VI 91.700.000,00 

VII   TROTOARI   

  
Поплочување на тротоари со бехатон плочки на подлога со дробениk во 

градот и населените места( пр. Ќеј 8 Септември, ул.Пиринска, итн) 
5.000.000,00 

         VKUPNO : VII 5.000.000,00 

VIII      SOOBRA]AJNA  SIGNALIZACIJA   

1 Хоризонтална сигнализација 250.000,00 

2 Вертикална сигналицација. 250.000,00 
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3 Натписни табли за означување на улици и кукни броеви. 500.000,00 

         VKUPNO ; VIII 1.000.000,00 

IX ИЗГРАДБА И ПОПРАВКА НА УЛИЦИ И ЛОКАЛНИ ПАТИШТА 

1 
Крпење на ударни дупки и прекопи на асфалтирани улици во градот и 

населените места во општината. 
1.000.000,00 

2 
 Набавка на сол и ризла за посипување на коловоз на улици и локални 

патишта во зимскиот период. 
500.000,00 

3 
Ангажирање на потребна механизација за чистење на коловозни 

површини на улици и локални патишта од наноси и снег . 
500.000,00 

4 
 Чистење на канафки и пропусти и поправка на банкини на асфалтирани 

локални патишта во општината 
1.000.000,00 

6 Поправка на локални патни правци од земјан коловоз  1.500.000,00 

7 Поправка на полски патишта 1.500.000,00 

         VKUPNO ;IX. 6.000.000,00 

X LOKALNI PATI[TA  

  
Izgradba,rekonstrukcija revitalizacija na lokalna patna mre`a 
vo op{tina Radovi{ 

  

1 Локален Пат с.Калугерица-с.Подареш 39.000.000,00 

   Потребните средства за изградба на овие инфраструктурни објекти  ќе се обезбедуваат од кредит 

од светска банка преку министерството за финансии  

XI  ВОДОВОДНИ И КАНАЛИЗАЦИОНИ СИСТЕМИ   

1 Vodovodna mre`a vo  urban blok 9.   

2 
Fekalna kanalizaciona mre`a vo У.Б.9, с.Воиславци,с.Калугерица и 
населба Карши Мааало во с.Подареш. 

  

   Потребните средства за изградба на овие системи ќе се обезбедуваат од Владата на Р.Македонија 

преку Министерство за транспорт и врски. 

   
ХII  ДРУГИ ОБЈЕКТИ 

1 
Административно извршување  (рушење на објекти изградени без 

одобрение за градење) во општина Радовиш.  
500.000,00 

2 Реконструкција на плоштад Св.Спасо Радовишки и шеталиште  4.000.000,00 

3 
Изградба на паркови- детски катчиња во градот и  населени места во 

општината. 
7.000.000,00 

4 Јавни тоалети (според локација во ДУП). 1.000.000,00 

5 Рампи за инвалиди пред зграда на ЕЛС и други институции. 1.000.000,00 

6 

Одржување на елементи од челична констукција заштитни огради, 

решетки на атмосферска канализација и поправка на челични столбови 

на сообраќајни знаци. 

200.000,00 

7 
Изградба на потпорни ѕидови на ул.Плачковица и санација на 

постојните на ул.Ана Поцкова. 
2.000.000,00 

8 Реконструкција на кров и замена на прозори на зграда на ПТТЕ 2.000.000,00 

9 Дислокација на бараката во О.У. Никола Карев 100.000,00 

10 Изградба на монтажно училиште во с.Покрајчево 500.000,00 

11 Изградба на градски парк на локација градски рид - Чам баир 15.000.000,00 
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12 Реконструкција и санација на споменици во општина Радовиш 2.000.000,00 

13 
Мултифункционални спортски терени во с.Покрајчево, с.Ораовица и 

с.Тополница 
9.000.000,00 

14 Реконструкција на минаре 600.000,00 

15 

Градски пазар делумно затворен со подземен паркинг  

(средствата ќе бидат обезбедени од кредит од светска банка преку 

министерството за финансии ) 

  

ВКУПНО ; XII 44.900.000,00 

XIII  УРБАНА ОПРЕМА 

1 
Набавка и монтажа на урбана опрема во градот и населените места во 

општината. 
350.000,00 

2 
Набавка и поставување на автобуски постојки во градот и населените 

места. 
350.000,00 

2 Поправка и одржување на постоека урбана опрема. 350.000,00 

ВКУПНО ; XIII 1.050.000,00 

XIV    
ОБЈЕКТИ ВО ИЗГРАДБА И ДОГОВОРЕНИ НЕЗАПОЧНАТИ ОБЈЕКТИ - РЕАЛИЗАЦИЈА 

ВО 2013ГОД. 

1 
Основни проекти за фекални канализациони мрежи во с.Подареш и 

с.Раклиш 
100.000,00 

2 
Елаборати за заштита на животната средина за фекални канализациони 

системи во с.Воиславци,с.Калугерица, с.Подареш и УБ9 Радовиш 
79.863,00 

3 Основен проект за уредување на Градски парк и Амфитеатар. 475.000,00 

4 
Основни проекти за улици во с.Јаргулица, с.Подареш, с.Калугерица и 

с.Раклиш 
354.590,00 

5 Реконструкција на дел од градски стадион во Радовиш 3.983.195,00 

6 Основен проект за шеталиште св.Спасо Радовишки 344.500,00 

7 
Елаборати за експропријација, нумерички податоци, ажурирани 

геодетски подлоги и картирање на урбанистички планови. 
2.000.000,00 

8 Основни проекти за улици во с.Ињево и Радовиш 169.660,00 

9 Реконструкција на салата на Советот на општина Радовиш 2.453.910,00 

10 Хортикултурно уредување на бул. А. Македонски 6.039.628,00 

11 Елаборат за ж.с. За локален пат с.Калугерица - с.Подареш 17.393,00 

12 
Проекти за линиска инфраструктурна градба за ф.канализациони мрежи 

во  с.Воиславци,с.Калугерица, с.Подареш и УБ9 Радовиш 
168.517,00 

13 

Ангажирање на потребна механизација за чистење на коловозни 

површини на улици и локални патишта од наноси од снег во Општина 

Радовиш 

497.960,00 

14 Индустриска сол 102.967,00 

15 
Чистење на канафки, канали и пропусти и поправка на банкини на 

асфалтирани локални патишта во општина Радовиш 
835.098,00 

16 Изградба на дел од фекална канализациона мрежа во Раклиш 1.334.399,00 

17 Основни проети за детски игралишта 424.800,00 

18 АБ Мост во с.Ораовица 282.741,65 

19 Поплочување на тротоари со бехатон плочки на Ќеј 8ми Септември, 2.672.701,68 
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ул.22ри Октомври 

20 АБ Мост во с.Ињево 640.112,66 

21 Под и плафон во О.У. Никола Карев 472.000,00 

22 АБ Патен мост на Радовишка река 842.024,45 

23 Ограда на дворно место во О.У. Никола Карев 191.710,00 

25 Кружен тек 355.572,60 

26 Локален пат – крак за детско летувалиште на планина Плачковица. 647.961,00 

27 Инфраструктурно уредување на комплекс Ораовичко Манастирче. 155.263,50 

28 
Реконструкција и адаптација на манастирски комплекс св.Горги во 

с.Ораовица 
500.000,00 

29  Регулирање на дол (прифаќање на атмосферки води) во УБ 26. 5.628.509,00 

30 Бетонски рабници и изградба на тротоар во с.Ораовица 2.615.794,50 

31 Пробивање на улици во с.Раклиш 574.969,75 

32 

Реконструкција и уредување на културен дом во с.Ораовица ( 

10.000.000,00 се од агенцијата за рурален развој додека останатите 

3.000.000,00 се од буџетот на општина Радовиш) 

13.000.000,00 

33 Инфраструктурни проекти за канализации 140.000,00 

34 Основен проект за реконструкција на кров на зградата на ПТТЕ 100.000,00 

35 
Мултифункционално игралиште со трибини во гимназија Коста 

Сусинов Радовиш 
1.430.431,00 

35 Основен проект за осветлување на петлето 450.000,00 

ВКУПНО ; XV 50.081.271,79 

 
REKAPITULACIJA 

 
 

NA POTREBNITE SREDSTVA ZA REALIZIRAWE NA 
PROGRAMATA 

 R.br. ОПИС Износ / денари 

I. Припремни работи 15.200.000,00 

II. Ras~istuvawe na imotno-pravni odnosi 10.000.000,00 
III. Vodovodna mre`a 6.000.000,00 
IV. Fekalna kanalizacија. 11.000.000,00 
V. Atmosferska kanalизација . 7.000.000,00 
VI. Улици 91.700.000,00 

VII. Trotoari 5.000.000,00 

VIII. Soobrakajna signalizacija 1.000.000,00 

IX. Изградба и поправка на ulici i локални патишта 6.000.000,00 

X.   Lokalni pati{ta 39.000.000,00 

XI.  Водоводни и канализациони системи.   

XII Други објекти 44.900.000,00 

XIII Урбана опрема 1.050.000,00 

XIV Објекти во изградаба  50.081.271,79 

  SE VKUPNO: 287.931.271,79 

FINANSIRAWE NA PROGRAMATA 

IZVORI NA      FINASIRAWE Износ / денари 

A. Nadomestok za ureduvawe na grade`no zemji{te  10.000.000,00 
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B. Буџет на ЕЛС 163.931.271,79 

V. Agencija za dr`avni pati{ta 3.000.000,00 

G. Proda`ba na grade`но земјиште 12.000.000,00 

D. Aгенција за рурален развој 60.000.000,00 

Ѓ. Кредит од светска банка преку министерство за финансии 39.000.000,00 

ВКУПНО: 287.931.271,79 

4.РЕОНИЗАЦИЈА  НА УРБАНИОТ ПРОСТОР 

НА ГРАД  РАДОВИШ И ВИСИНА  НА 

НАДОМЕСТОК  ЗА УРЕДУВАЊЕ НА 

ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ  

 

Градежниот опфат  на град Радовиш според ГУП 

е составен од повеќе урбани блокови од кои се 

формораат  четири зони  и тоа: Три зони за 

изградба на станбени и станбено деловни објекти  

и една зона  во која ќе се градат индустриски 

објекти, објекти од мало стопанство и 

занаетчиство. 

 

Границите на прва зона  се : 

Спој на ул Бел камен со ул. А.Поцкова;спој со 

лева страна  на кеј   8ми Септември ;спој со  

ул.Илија Алексов до  река  Марлада; УБ.15, УБ 

9Б,УБ 9 спој се до лева страна на р.Сушица со 

ул.Чеде Филиповски Даме до ул. Св. Спасо 

Радовишки ; ул.Св. Спасо Радовишки  до спој со 

ул.Ана Поцкова ; ул. Ана Поцкова  до ул.Бел 

Камен и југозападно од локален пат за с. Аликоч 

до р.Сушица, согласно графички прилог . 

Втора зона се состои од два посебни дела и тоа: 

-Првиот дел го опфаќа северно од ул. Бел  Камен   

заклучно со урбан блок 26. 

-Вториот дел од оваа зона е од кеј 8ми Септември 

лева страна ул. Плачковица до  ул.Калузлиска по 

ул. Видео Смилевски Бато  до ул. Плачковица, по  

ул.  Плачковица до ул.ИлијаАлексов, согласно 

графички прилог   

Во трета зона спаѓаат два дела: 

 -Првиот дел е источно од ул.Плачковица до ул. 

Калузлиска-дел по ул, Видео Смилевски Бато до 

спој со ул. Плачковица .   

- Вториот  дел го опфаќа  локалитетот Илиница, 

согласно графички прилог. 

Бидејки границите помеѓу одделни зони се до 

улиците, се утврдува првиот ред на објекти покрај 

улиците  да припаѓа  на повисока та зона. 

Зоните за изградба на индустриски објекти и 

објекти од мало стопанство ,и занаетчиство се 

дефинирани со ГУП И ДУП на градот. 

Надоместокот  за уредување на граджно земјиште 

ќе се наплаќа во зависност од видот на објектот и 

од степенот на уреденост на градежното земјиште 

или планираниот степен на уреденост на 

градежното земјиште,а за нето развиена градежна 

површина. 

Пресметувањето на корисната површина е 

согласно техничките нормативи и Правилникот за 

степенот на уредувањето на градежното земијште 

со објекти од комунална инфраструктура. 

1.Степенот на уреденост на градежното земјиште 

се определува според обемот на опременост на 

земјиштето со објекти на комунална 

инфраструктура за задоволување на заедничката 

и индивидуалната комунална потрошувачка до 

градежната парцела и може да биде 

основен,повисок и понисок од основниот степен 

на уреденост. 

1.1    Основен степен на уреденост на 

градежното земјиште со комунална 

инфраструктура опфаќа; 

- Непречен пристап до градежната парцела 

од јавен пат (улици со тротоари),пешачки патеки 

и други површини согласно урбанистички 

планови, 

- Подземна електрична мрежа, 

- Улично осветлување, 

- Водоводна мрежа, 

- Фекална канализација и 

- Атмосферска канализација. 

1.2. Повисок степен на уреденост на градежно 

земјиште со комунална инфраструктура ги 

опфаќа објектите од став (2) на овој член како и; 

- ППТ (оптичка-телекомуникациона) 

мрежа. 

- Топификациона мрежа, 

- Паркинг простори, 

- Гасовна мрежа и 

- Пречистителна станица за отпадни води. 

1.3. Понисок степен на уреденост на градежно 

земјиште со комунална унфраструктура опфаќа; 

- Непречен пристап до градежната парцела 

од некатегоризиран јавен пат, 

- Сопствено водоснабдување (нема 

приклучок на водоводна мрежа), 

- Септичка јама (нема приклучок на 

фекална канализација) 

- Сопственодвод на атмосферски води 

(нема приклучок на атмосферскаканализација), 

- Нестандартно улично осветлување и  

- Надземна нестандартна електрична 

мрежа. 

2. Согласно утврдениот степен на уреденост, 

приклучувањето на јавната комунална мрежа се 
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врши согласно дадените услови за приклучоци,по 

претходно барање од надзорниот инжинер. 

3. Трошоците за уредување на градежното 

земјиште се утврдуваат во согласност со реалните 

трошоци направени за соодветните степени на 

уреденоста на градежно земјиште со објектите на 

комунална инфраструктура во кои се засметани и 

трошоците за хидротехничките услови за 

приклучоци. 

3.1. Трошоците за уредување на градежно 

земјиште за повисок степен на уреденост на 

градежно земјиште со објектите на комунална 

инфраструктура, можат да се зголемат доколку се 

изведени сите комунални инфраструктурни 

мрежи наведени во точка 1.2  за најмногу 20% од 

утврдените трошоци за основен степен на 

уреденост на градежното земјиште со објектите 

на комунална инфраструктура.  

3.2. Трошоците за уредување на градежното 

земјиште за понисок степен на уреденост на 

градежното земјиште со објектите на комунална 

инфраструктура во точка 1.3, може да се намалат 

доколку се изведени сите комунални 

инфраструктурни мрежни наведени во точка 1.3  

за најмногу 80% од утврдените трошоци за 

основен степен на уреденост на градежно 

земјиште со објектите на комунална 

инфраструктура 

 

А.   ЗОНИ  ЗА  ДОМУВАЊЕ  

1.Прва зона                               1.340,00ден/ м2 

2.Втора зона                                   1.150,00ден/ м2 

3.Трета  зона                                     800,00ден/ м2 

 

Б. ДЕЛОВНИ, ЈАВНИ, ПРОИЗВОДНИ ОБЈЕКТИ 

и колективни станбени објекти...   1.340,00 ден/м2 

В. ДРУГИ ОБЈЕКТИ          1.340,00 ден/м2 

 

Г.  СЕЛСКИ НАСЕЛБИ ВО ОПШТИНАТА  

1.Станбени објекти                        500,00 ден/м2  

2.Индустриски и деловни објекти     500,00 ден/м2  

 

Висината на трошоците за уредување на градежно 

земјиште согласно со правилникот, се пресметува 

врз основа на новата корисна површина што ќе се 

гради, што преставува збир на нето површините 

по метар квадратен на подовите на сите простори 

во објектот, согласно заверениот основен проект 

и анекс на основниот проект, помножени со 

следните коефицијенти : 

1. За станбени објекти : 

- Станбени простории,     1,0 ; 

- Станбени простории со висина до  2,50 м , 

подпокривен простор,     0,2 ; 

- Лоѓија затворена од три страни,   0,4 ; 

- Подлоѓија затворена од две страни,  0,3 ; 

- Балкони, тараси,     0,2 ; 

- Заеднички проодни тераси, пасажи,  0,2 ; 

- Помошни простории, остава за гориво, 

котлара, визба,     0,3 ; 

- Трафостаница од 35 Кв во објектот и надвор 

од објектот ,      0,3; 

- Скалишен простор и заеднички комуникации, 

       0,3; 

- Стражарници, управител, простори за домар, 0,5 

и  

- Паркиралишта и гаражи,     0,1. 

2. За деловни , јавни и производни објекти : 

- Простории,      1,0; 

- Магацинии,     0,5; 

- Помошни простории, остава за гориво, 

котлара,      0,3; 

- Трафостаница до 35 Кв во објектот и надвор 

од објект,      0,4; 

- Скалишен простор и заеднички комуникации, 

0,5; 

- Паркиралишта и гаражи,    0,1; 

- Лоѓија затворена од три страни, 0  ,5; 

- Подлоѓија затворена од две страни,  0,3; 

- Балкони, тараси,     0,4; 

- Отворен наткриен простор,   0,3. 

3. За други објекти: 

- Катни гаражи,               0,05; 

- Спортски покриени објекти,   0,5; 

- Спортски откриени објекти ,    0,3; 

- Бензински пумпи, гасни станици и базни 

станици за 50% од површина на локацијата,     1,0; 

4. За објектите од група на класи на намени  

Г-производство, дистрибуција и сервиси; 

- Г1 тешка и загадувачка индустрија,            0,05; 

- Г2 лесна и незагадувачка индустрија, 0,05; 

- Г3 сервиси, 0,05; 

- Г4 стоваришта, 0,05; 

5. За бензинска пумпна станица и нејзини 

придружни содржини (продавници, кафетерии и 

ресторани, автосервиси, авто салони, помошни 

простории) 

- Продажни простории на бензинските пумпни 

станици 1,0; и  

- Услужни простории на бензинските пумпни 

станици 1,0; 

6. За објектите од група на класи на намени Б 5 – 

угостителски и туристички комплекси, хотелски 

комплекси и одмаралишта, и за објектите од од 

група на класи на намени А 4 – мотел, 

планинарски дом и ловен дом; 

- сите простории,              ,05;  

- Отворени пазаришта-за 30% од површината на 

локацијата,      1,0; 

- Базени,      0,2; 

- Трафостаниции над 35 Кв,    1,0; 

По исклучок , во новата корисна површина што 

ќе се гради согласно заверена проектна 
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документација не се пресметуваат површините 

на: 

- Ѕидовите и другите конструктивни елементи; 

- Инсталацијоните канали; 

- Окната на лифтови; 

- Окна на врати и  

- Отворени паркиралишта. 

- Подземни резервоари 

- објекти заштитени како културно наследство.  

За објекти со висина над 32 ката, висината на 

трошоците за уредување на градежно земјиште, 

во зависност од степенот на уреденост на 

градежно земјиште, се пресметува на 27% од 

вкупно пресметаната површина. 

За арго берзи, откупно дистрибутивни центри или 

пазари, висината на трошоците за уредување на 

градежно земјиште , во зависност од уреденост на 

градежно земјиште, се пресметува на 50% од 

вкупно пресметена површина.   

За објекти од јавен карактер и тоа: објекти од 

здравството како и објекти од  областа на 

културата уметноста, спортот, верски објекти и 

др. ќе се плаќа надоместок за уредување 50% од 

цената утврдена за деловни објекти, Со посебна 

одлука на Советот на општина Радовиш  некои 

објекти од јавен интерес можат да бидат 

ослободени од плаќање на надоместок за 

уредување  на градежно земјиште. 

  

Пренамента од станбен или помошен објект во 

деловен простор ќе се наплаќа за 1 м2 разлика до 

цената за деловен простор во зависност од зоната 

во која се наоѓа  објектот. 

  

Кога на местото на постоечки објект кој се руши, 

(а бил изграден со одобрение за градба) се гради  

нов објект се наплаќа  износ  за разлика на 

квадрати помеѓу  стариот и новиот објект 

утврдени  за категорија на објект и зоната  во  

која се наоѓа објектот. 

 

Во колку низ градежната парцела поминуваат  

подземни и надземни инсталации (водовод, 

канализација,електрика и друго инвеститорот на 

градежната  парцела  е должен на своја сметка да 

изврши отстранување на истите во соработка со 

надлежните институции  кои стопанисуваат со 

истите. 

 

Спратната висина на производните објекти, 

деловни простории, складишта, објекти од 

индустријата, мало стопанство и занаетчиство, 

треба да се проектираат по минимум потребните  

технички нормативи.  

Доколку е проектирана поголема спратна висина  

од потребната за обавување  на дејноста  тогаш ќе 

се пресметува како две  спратни висини, односно 

две платформи. 

 

Инвеститори кои ке градат објекти , во зависност 

од бројот на лицата кои ке ги вработат, при 

издавање на одобрение за градење ќе бидат 

ослободени од плаќање на надоместок за 

уредување на градежно земјиште за објекти и 

инсталации од индивидуално користење и тоа; 

- За вработени од 5-10   вработувања - 25 % 

- За вработени од 11-30 вработувања - 50 % 

- За вработени од 31-50 вработувања - 75 % 

- За вработени над 50   вработувања - 100 % 

Инвеститорите за да бидат ослободени од 

надомест за уредување на градежно земјиште 

треба да приложат ; 

- Програма за инвестициони вложувања со 

број на вработени за објектот за кој ќе бидат 

ослободени. 

- Изјава заверена на нотар дека во рок од 

1(еден ) месец од денот на издавање на одобрение 

за употреба на предметниот објект ќе изврши 

вработување на онолку лица за колку се 

ослободени од плаќање на надоместок за 

уредување на градежно земјиште. 

- Инвеститорите се должни бројот на 

вработените за кои ќе бидат ослободени од 

плаќање на надоместок да не го намалуваат во 

текот на 5 (пет) години од денот на враборување 

на истите. 

- Доколку инвеститорот во рок од 1(еден) 

месец од денот на издавањето на одобрението за 

употреба на предметниот објект не го изврши 

вработувањето на одредениот број на лица, или ќе 

го намали бројот на вработените во текот на 

5(пет) години надоместокот од ослободените 

трошоци за уредување на градежно земјиште ќе 

биде наплатено по судски пат со камата согласно 

законски прописи. 

 

ДРУГИ  ОДРЕДБИ 

  

1.На подрачјето на градежниот реон каде  ЕЛС не 

е во можност  да ги  изгради сите објекти од 

инфраструктурата  спрема планираниот степен на 

уреденост за поединечно градежни парцели,од 

кои  што со надоместокот не може целоснно да се 

обезбедат  потребните  финансиски средстава  

уредувањето ќе се врши по фази, во зависност од 

временскиот период на реализирање на повеќе 

локации  во одредениот локалитет,во согласност  

со плнираниот степен на уреденост на тој 

локалитет. 

2.Процентот на учество  на средствата  за 

изградба на комунални објекти при одредување 

на цената на надоместокот  за уредување  на 

градежно земјиште (кое ќе служи  за фазно 
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градење на инфраструктурата  за уредување на 

градежно земјиште)се утврдува за : 

 

-Изградба  на улици-------------------------------- 30% 

-Улична водоводна мрежа------------------------ 10% 

-Улична фекална и атмосферска канализ.---15% 

-Одржување на улици -----------------------------   8% 

-Одржување на улично осветлување----------   3% 

-Техничка документација ------------------------    5% 

-Тековни трошоци  на ЕЛС опш.Радовиш----- 12% 

-Експропријација на земјиште------------------   17% 

___________________________________________ 

   Вкупно:             100% 

3.Во цената на комуналниот надоместок не 

влегуваат приклучните такси  за водовод, 

канализација , електрика и  трафостаници. 

1. Приклучоците на градежните објекти на 

водоводната, канализационата и електричната 

улична мрежа  се изведуваат до регулационата 

линија . 

5. Надоместокот за експропријација ќе се наплаќа 

по утврдена цена согласно проценета пазарна 

вредност од овластен проценител. 

6.Меѓусебните обврски  помеѓу ЕЛС и 

инвеститорот се регулираат со договор. 

7.Предложените  цени  во Програмата-за 

комунален надоместок ќе бидат  прикажани и во 

денарска противвредност  на евро валута   според 

курсот на Народна Банка   на РМ а промената  на 

курсот  на еврото автоматски ќе се применува во 

пресметките за комунален  надоместок. 

8. Во сите зони  за изградба  на градежни објекти 

за издадена градежна дозвола од страна  на ЕЛС  - 

Општина Радовиш плаќањето може да се врши: 

-На 12 еднакви месечни рати со гаранција од 

,заложба на недвижен имот или друг соодветен 

начин: 

-Во готово со 10% попуст на вкупно 

пресметаниот  иизнос. 

9.За проектирање на ДУП  и  урбанистичко план 

на село треба да се наплаќа 

 10 денари  од м2 на градежна парцела на која се 

предвидува нов објект или доградба. 

10. Реализацијата на Програмата  ќе зависи од 

обезбедување на потребните финансиски  

средства,а за реализација на истата  се задолжува 

ЕЛС-Сектор  за урбанизам, комуналии и животна 

средина Радовиш.  

 

   Бр. 07-2563/2       Совет на општина Радовиш 

20 Декември 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 Програмата  за 

урбанистичко планирање за 2014 година и 

Програмата за урбанистичко планирање за 

општина Радовиш за 2014 година 

 

Ги прогласувам и објавувам Одлуката за 

усвојување на Програмата  за урбанистичко 

планирање за 2014 година, бр. 07-2564/1,и 

Програмата за урбанистичко планирање за 

општина Радовиш за 2014 година, бр. 07-2564/2, 

што советот на општина Радовиш ги донесе на 

седница одржана на ден 20.12.2013 год. 

 

     Бр. 08-2564/3       Градоначалник на 

24 Декември 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.35 од Статутот на општина 

Радовиш, Советот на општина Радовиш на 

седница одржана на  20.12.2013 г., донесе 

 

ОДЛУКА 

за усвојување на Програмата за урбанистичко 

планирање за општина Радовиш за 2014 година 

 

I. Се усвојува Програмата за урбанистичко 

планирање за општина Радовиш за 2014 година 

 

II. Одлуката влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во "Службен гласник на 

општина Радовиш". 

 

   Бр. 07-2564/1       Совет на општина Радовиш 

20 Декември 2013 г.           Претседател 

     Радовиш             Николчо Миовски с.р. 

 

                Врз основа на чл.17 од  Законот  за  

просторно и  урбанистичко  планирање-

прочистен текст (Службен весник на РМ бр. 

60/2011) и чл .22 став 1 т.1 и чл. 36 од Законот за 

локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М. бр. 5/02) 

и чл. 21 од Статутот на општина Радовиш 

(Сл.Гласник на општина Радовиш бр. 

5/02),Советот на општината Радовиш на 

седницата  одржана на ден 20.12.2013 г. донесе:  

 

ГОДИШНА  ПРОГРАМА 

ЗА ИЗРАБОТКА УРБАНИСТИЧИ ПЛАНОВИ 

НА ПОДРАЧЈЕТО ОПШТИНА РАДОВИШ за 

2014 год. 
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      1. VOVED 
      Godi{nata programa za izrabotka na 
urbanisti~kite planovi na op{tina Radovi{ 
za 2014 godina predstavuva osnova za 
izrabotka i donesuvawe na:: Generalen 
urbanisti~ki plan, Detalni urbanisti~ki 
planovi, Urbanisti~ki plan za selo, 

Urbanisti~ki plan von naseleno mesto i 
Op{ti akti za naseleni mesta.  
      Planskata urbanisti~ka dokumentacija 
prestavuva, osnova za racionalno ureduvawe i 
koristewe na prostorot, ramnomeren 
prostoren razvoj na naselenite mesta vo 
op{tinata i sozdava uslovi humano `iveewe 
i rabota na graganite. 
 

       2. PLANIRANI AKTIVNOSTI 
 2.1. Izmena i dopolnuvawe na Generalniot plan na grad Radovi{ ..  3.000.000,oo den. 

 
R.B 

      
                     URBANI BLOKOVI 

 
             NAMENA 

Povr{ina 
       ha 

 
 Iznos denari 

1. Generalen urbanisti~ki plan za grad 
Radovi{ 

   

 2.2. Izmena i dopuna na Detalni urbanisti~ki planovi na gradot  
      - Zapo~nati aktivnosti 

 
R.B 

      
        URBANI BLOKOVI 

 
             NAMENA 

Povr{ina 
       ha 

 
 Iznos denari 

1. Urban blok -1 del, Blok 2/2     Malo stopanstvo 4,47  

2. Urban blok -2  UM A, B, V Indus.i malo stopanstvo 11,20 samofinansirawe 
                      Dragi 

3. Urban blok -2 del  7,01  

4. Urban blok -8 del 1 sk, sto, ind, avs 12,83 samofinansirawe 
                   Cvetan 

5. Urban blok -9 B- blok 2 Domuvawe,domuvawe so de- 
jnosti, malo stop. industr- 
ija i soobrakajni objekti 

 
10,30 

 

 

6. Urban blok-9 B- blok 1  7,90 samofinansirawe 
                 Trendov 

7. Urban blok-10, del od blok 3, 
del,  

Domuvawe,kolek.domuvawe, 
industry. komercijalni i 
delovni  nameni 

2,19 samofinansirawe 
                       zu{i 

8. Urban blok -10, blok 1, blok 2 
i blok 3 del 

Domuvawe,kolek.domuvawe, 
industry. i op{tes.stand. 

22,74 
 

 

9. Urban blok -15 del, UM 2 Domuvawe, domuv. so dejn. 
obrazov. i spot i rekrea. 

5,22  

10. Urban blok -16 del, UM1 domuvawe 3,50  

11. Urban blok -19 del domuvawe 2,90 samofinansirawe 
               zeto jure 

12. Urban blok -22 del -UM 1 Domuvawe, obrazovanie, 
verski objekti, grobi{ta 

13,00  

13. Urban blok-25 del UM 2 domuvawe i obrazovanie 12,00  

14. Urban blok -28 del, blok 1/1 Domuvawe, kolektivno do- 
muvawe i op{tes. standard 

7,70 
 

 

Vkupno  ha.                    111,96 
 

- Novopredvideni aktivnosti 

R.B URBANI BLOKOVI              NAMENA Povr{ina ha  Iznos denari 

1. Urban blok -1 del, Blok2     Malo stopanstvo 4,81  

2. Urban blok -3 Industrija 25,20  

3. Urban blok -4 Industrija,malo stopan. 
i benzinska pumpa 

 
10,00 
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4. urban blok 5 stopanstvo 21,00  

5. Urban blok -6 Domuvawe,domuvawe so 
dejnosti, malo stopan. I 
obrazovanie 

 
24,00 

 

6. Urban blok -7  Industrija i malo stop. 23,20  

7. Urban blok -8  Domuvawe, malo stopanst. 
industria i avto servisi 

10,64 
-(1,83+12,83) 

 

8. Urban blok -12 Domuvawe, obrazovanie i 
parkovsko zelenilo 

 
15,30 

 

9. Urban blok -14 del,  UB 1 Domuvawe 14,10  

10. Urban blok -14 del, blok 1/1 Domuvawe, kol. domuvawe, 
obrazovanie i crkva 

16,00  

11. Urban blok-24 domuvawe 5,80  

12. Urban blok-25 del UM 2 domuvawe 7,60  

13. Urban blok -26 del Domuvawe, hrist. grobi{ta 
I crkva 

15,20  

14. Urban blok -28 del, blok 2/2 domuvawe 2,80  

35. Urban blok-GUP za Stop. 
kompleks 

industrija 6,00  

                                                                                     Vkupno                     192,85 
 2.3 Urbanisti~ki plan za selo  
     - Zapo~nati aktivnosti 

 
R.B 

      
                     URBANI BLOKOVI 

 
             NAMENA 

Povr{ina 
       ha 

 Iznos denari 

1. selo Rakli{ Stopanski dvorove     35,oo  

2. Selo Oraovica Stopanski dvorove     76,15  

                                                                       Vkupno  ha.                           111,00   
 
     - Novopredvideni aktivnosti 

 
R.B 

      
URBANI BLOKOVI 

 
NAMENA 

Povr{ina 
       ha 

 Iznos denari 

1. selo Vijslavci Stopanski dvorove     40,00  

2. selo Jargulica Stopanski dvorovi     40,00  

3. selo Podare{ Stopanski dvorovi     50,00  

4. selo Iwevo Stopanski dvorovi     75,00  

5. selo Kalugerica stopanski dvor      50,00  

6. selo Suldurci stopanski dvor      25,00  

7. selo Aliko~ stopanski dvor      25,00  

8. selo Koxalija stopanski dvor      25,00  

9. selo Kalauzlija stopanski dvor      25,00  

                                                                         Vkupno                                  355,00 
 
 2.4 Urbanisti~ki plan von naseleno mesto 
    - Zapo~nati aktivnosti 

 
R.B 

      
URBANI BLOKOVI 

 
NAMENA 

Povr{ina 
       ha 

 Iznos denari 

1. Pla~kovica -lokalitet Xumaja del 1 ski teren so hotelski 
kompleksi 

15,00  

                                                                                       Vkupno  ha.              15,00     
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     - Novopredvideni aktivnosti 

 
R.B 

      
                     URBANI BLOKOVI 

 
             NAMENA 

Povr{ina 
       ha 

 
 Iznos denari 

1. Pla~kovica -lokalitet Xumaja del 2 Vikend naselba 10,00  

                                                                         Vkupno   ha.                       10,00                                                                                          
 
3. FINANSIRAWE 
          Za finansirawe na urbanisti~kite 
palanovi Vkupno potrebni sredstva vo visina 
od 15.950.000,oo denari. 
         - Buxetot na op{tina Radovi{ za 2014 
god. od buxetska programa F1 vo visina            
od  6.000.000,oo denari 
         - Samoinvestirawe za  --- 34,12 ha. 
         - Agencija za ruralen razvoj so 
programata za 2013 odobreni sredstva za 150 
ha 
           koj ke se realizirat vo 2014 god. vo 
visina od 4.950.000,oo denari 
         - Agencija za ruralen razvoj so 
programata za 2014 predvideni sredstva  od 
            5.000.000,oo denari. 
 
4. ZAVR[NI ODREDBI  
           Vo tekot na godinata vo zavisnost od 
potrebite, Programata mo`e da pretrpi 
izmeni i dopolnuvawa. 
           Vrz osnova na godi{nata Programa za 
izrabotka na urbanisti~ki planovi, 
Op{tinata kako nara~atel na planot 
sklu~uva dogovor za izrabotka na planovi 
soglasno Zakonot so pravni lica koi imaat 
ovlastuvawa i licenci za izrabotka na 
urbanisti~ki planovi. 
           Ovaa Programa vleguva vo sila osmiot 
den od denot na objavuvaweto vo ,,Slu`ben  
glasnik na op{tina Radovi{,,.  

 
   Бр. 07-2564/2       Совет на општина Радовиш 

20 Декември 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 Програмата за јавно 
осветлување во општина Радовиш и Програмата 

за јавно осветлување во општина Радовиши 
признанија во општина Радовиш за 2014 год. 

 

Ги прогласувам и објавувам Одлуката за 
усвојување на Програмата за јавно осветлување 
во општина Радовиш бр.07-2565/1, и Програмата 

за јавно осветлување во општина Радовиш за 2014 
година., бр.07-2565/2, што советот на општина 
Радовиш ги донесе на седница одржана на ден 
20.12.2013 год. 

 
    Бр. 08-2565/3       Градоначалник на 

24 Декември 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.35 од Статутот на општина 
Радовиш, Советот на општина Радовиш на 

седница одржана на  20.12.2013 г., донесе 
 

ОДЛУКА 
за усвојување на Програмата за јавно осветлување 

во општина Радовиш за 2014 година 
 
I. Се усвојува Програмата за јавно осветлување во 

општина Радовиш за 2014 година 
 
II. Одлуката влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во "Службен гласник на 
општина Радовиш". 

 
   Бр. 07-2565/1       Совет на општина Радовиш 

20 Декември 2013 г.           Претседател 

     Радовиш             Николчо Миовски с.р. 

 
Врз основа на член 22 од Законот за 

локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/02 ) а 

согласно член 21  став 1 точка 13 од Статутот на 
општина Радовиш, Советот на општина Радовиш 

на седницата одржана на ден 20.12.2013  година 
донесе:  
 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ  НА  ПОДРАЧЈЕТО  

НА ОПШТИНА  РАДОВИШ ЗА 2014 ГОДИНА 
 

Со програмата се утврдуваат 
активностите за одржување на јавното 
осветлување за 20142 год., односно се утврдува 
обемот и динамиката на одржувањето, 

финансирањето на истите, како и финансирањето 
на потрошената енергија од јавното осветлување 
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во општината. Финансирањето односно 
покривање на трошоците за јавно осветлување е 
регулирано со закон за комунални такси според 
кој за користење и одржување на јавното 

осветлување се плаќа комунална такса. 
Комунална такса за користење и одржување на 
јавното улично осветлување се наплаќа од 
регистрираните броила односно според 
евиденцијата на АД ЕВН Македонија за општина 

Радовиш. 
Наплатата на таксата од имателите на броила ја 
врши ЕВН Македонија АД Скопје КЕЦ Струмица 
и ја уплатува на сметка на буџетот на општина 

Радовиш. Средствата кои се прибираат од 
граѓаните врз основа на комуналната такса за 
улично осветлување се основни приходи со кои се 

финансира одржувањето, реконструкцијата и 
изградбата на нова улична мрежа и потрошената 
електрична енергија за јавното осветлување. 
Во општина Радовиш има регистрирано околу 

9500 броила  и согласно моменталната висина на 
таксата од 140 ден./броило/месец планирано е да 

се оствари приход во 2013год. од 16.000.000,00 
денари. Останатите средства се обезбедуваат од 

буџетот на општина Радовиш. 
 
 

 

 

 

Од остварениот приход ќе се финансира: Износ / 
денари 

1 Потрошена електрична енергија  8.000.000,00 

2 

Одржување на уличното осветлување (замена на прегорени и скршени 

сијалици, оштетени светлосни арматури, заштитни стакла и останати 

елементи на сијаличнито место (пригушници ,фасонкии др.)) 

3.000.000,00 

3 Изградба на ново улично осветлување во нови  урбани блокови 4.000.000,00 

4 
Реконструкција на постоечко улично осветлување (вградување на 

штедливи светилки и др.) 
2.000.000,00 

5 Новогодишно и божиќно украсување 1.000.000,00 

ВКУПНО : 18.000.000,00 

  
Редовното одржување на јавното улично 
осветлување го врши стручна организација која 
ќе ја избере комисијата за јавни набавки  преку 

спроведена тендерска постапка. Поднесување на 
пријави  од грагани,месни заедници и други 
урбани заедници за дефекти на уличната 
осветлување се вриши до ЕЛС Радовиш ( 

задолзено стручно лице во општината) и истите 
се доставуваат до избраната фирма за одржување 

која што треба да постапи по истите. Надзор над 
извршените работи, проверка на пристигнатите 
фактури за извршените работи ги стручно лице 
вработено во ЕЛС овластено со Решение од 
градоначалникот или избрана фирма врз основа 

на објавена јабна набавка. Програмата влегува во 
сила осмиот ден од денот на објавувањето во 

сл.гласник на општина Радовиш.  

 
   Бр. 07-2565/2       Совет на општина Радовиш 

20 Декември 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 основање јавно претпријатие 

за стопанисување со спортски објекти во општина 
Радовиш 

 
Ја прогласувам и објавувам Одлуката за основање 
јавно претпријатие за стопанисување со спортски 

објекти во општина Радовиш, бр.07-2566/1, што 
советот на општина Радовиш ја донесе на седница 

одржана на ден 20.12.2013 год. 
 
    Бр. 08-2566/2       Градоначалник на 

24 Декември 2013г.           Општина Радовиш  

      Радовиш                   Сашко Николов с.р. 

      
Врз основа на член 9 став 2 од Законот за 

јавните претпријатија (Сл. весник на Р.М 
бр.38/96, 06/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09), член 36 

став 1 точка 4 од Законот за локалната 
самоуправа (Сл. весник на Р.М бр.05/02) и член 

21 став 1 точка 27 од Статутот на општина 
Радовиш (Сл. гласник на општина Радовиш 

бр.05/02), Советот на општина Радовиш на 
седницата одржана на 20.12.2013 год., донесе : 
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ОДЛУКА 
за основање на Јавно претпријатие за 

стопанисување со  спортски објекти  Радовиш 
2014- Радовиш 

 
Член 1 

 Со оваа Одлука се основа Јавно 
претпријатие за вршење на дејности од јавен 
интерес од локално значење за општина Радовиш 

(во натамошниот текст - Претпријатие). 
 Основната дејност на Претпријатието 

според НКД е: 
 93.11 Работа на спортските објекти 
 

Член 2 

 Називот на претпријатието гласи: Јавно 
претпријатие за стопанисување со  спортски 
објекти „ Радовиш 2014 “ - Радовиш 

 Скратен назив на претпијатието гласи: 
ЈПССО „ Радовиш 2014 “ - Радовиш 

 

Член 3 

 Седиштето на Претпријатието е бул. " 
Александар Македонски" бб, Општина Радовиш, 

Спортска сала 25 Мај. 
 

Член 4 
 Претпријатието има својство на правно 
лице. 
 Својството на правно лице 
Претпријатието ќе го стекне од моментот на упис 

во трговскиот регистар. 
 

Член 5 
 Износот на обртни средства за основање 
на ова Претпријатие го обезбедува општина 

Радовиш,  во висина од 300.000,00 денари (триста 
илјади денари). 

 Основачкиот влог од став 1 ќе биде 
уплатен во рок од 8 (осум) дена од уписот на 
Претпријатието во Трговскиот регистар што се 
води во Централниот регистар на Р.Македонија. 
 

Член 6 
 Претпријатието е во сопственост на 
општина Радовиш, и општина Радовиш ги има 
сите основачки права спрема Претпријатието кои 

произлегуваат согласно закон и другите прописи. 
 

Член 7 
 Вршењето на дејноста од член 1 на оваа 
Одлука ќе бидат обезбедени од средствата што ќе 
се остварат преку наплатата на услугите, од 
средствата на буџетот на основачот во висина 
утврдена во годишната програма, како и од други 
средства согласно закон. 

 

Член 8 

 Управувањето со Претпријатието, 
спроведувањето на одлуките на органите на 
управување и работењето на јавното 
претпријатие, се врши во согласност со Законот 

за јавни претпријатија, други закони, оваа Одлука 
и Статутот на претпријатието. 
 

Член 9 
 Претпријатието за превземените обврски 
во правниот промет спрема трети лица одговара 
со целиот свој имот. 
 

Член 10 
 Органи на Претпријатието се Управен 
одбор, Надзорен одбор за контрола на 

материјално - финансиското работење (во 
натамошниот текст како - Надзорен орган) и 

Директор. 
Член 11 

 Управниот одбор на Претпријатието се 
состои од 5 (пет) члена, кои ги именува и 
разрешува Советот на општина Радовиш. 
 Мандатот на членовите на Управниот 
одбор трае 4 години. 

Член 12 
 Надзорниот одбор на Претпријатието се 

состои од 5 (пет) члена кои ги именува и 
разрешува Советот на општина Радовиш. 
 Мандатот на членовите на Надзорниот 
одбор трае 4 години. 
 

Член 13 
 Со работата на претпријатието раководи 
директор што го избира и разрешува 
Градоначалникот на општина Радовиш, врз 

основа на јавен конкурс. 
 Директорот го застапува и преставува 

Претпријатието. 
 Мандатот на Директорот на 
Претпријатието е во траење од 4 (четири) години. 

 

Член 14 

 Овластувањата, правата, обврските и 
одговорностите на органите на претпријатието се 

утврдуваат со Статутот, во согласно со закон. 
 

Член 15 
 Лицето Дарко Коцев со ЕМБГ 
1809984464018 и адреса на живеење ул. " 

Вардарска", бр. 97, се именува да ги врши 
работите на претпријатието до неговото 
конституирање. 
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Член 16 
 Претпријатието се организира на начин со 
кој се обезбедува најоптимално вршење на 
дејноста за која се основа. 
 Внатрешната организација поблиску ќе се 
уреди со посебен акт на Претпријатието.  
 

Член 17 
 Статутот на Претпријатието ќе се донесе 
и именувањето на органите на Претпријатието ќе 
се изврши во рок од 60 дена од денот на уписот во 

Трговскиот регистар, а другите акти ќе се донесат 
во рок од 60 дена од донесувањето на Статутот. 
 

Член 18 
 Оваа Одлука влегува во сила со денот на 
нејзино објавување во "Службениот гласник на 

општина Радовиш". 

 
   Бр. 07-2566/1       Совет на општина Радовиш 

20 Декември 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 Клубот  "МАИ ТАИ " Радовиш 

 
Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

одобрување финансиски средства на Клубот 

"МАИ ТАИ" Радовиш, бр. 07-2567/1, што советот 
на општина Радовиш ја донесе на седница 

одржана на ден 20.12.2013 год. 

 
      Бр. 08-2567/2       Градоначалник на 

24 Декември 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 
20.12.2013 год., донесе 
 

ОДЛУКА 
За одобрување на финансиски средства 

Клубот  "МАИ ТАИ" Радовиш 
 

член 1 
 Се одобрува исплата на  финансиски 
средства од буџетот на општина Радовиш на 

Клубот  "МАИ ТАИ" Радовиш, во висина од  

20.000 денари за настап на меѓународен турнир во 
Р Бугарија. 

 Барањето е составен дел на одлуката. 
 

член 2 
 Одлуката влегува во сила наредниот ден 
од објавувањето во "Службен гласник на 

општина Радовиш". 

 
   Бр. 07-2567/1       Совет на општина Радовиш 

20 Декември 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 Таушанов Александар од Радовиш 

 
Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

одобрување финансиски средства на Таушанов 

Александар од Радовиш, бр. 07-2568/1, што 
советот на општина Радовиш ја донесе на седница 

одржана на ден 20.12.2013 год. 

 
     Бр. 08-2568/2       Градоначалник на 

24 Декември 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 
20.12.2013 год., донесе 
 

ОДЛУКА 
За одобрување на финансиски средства 
на Таушанов Александар од Радовиш 

 
член 1 

 Се одобрува исплата на  финансиски 
средства од буџетот на општина Радовиш на 
Александар Таушанов од Радовиш, во висина од 

20.000 ден. за снимање на видео и аудио спот. 
 Барањето е составен дел на одлуката. 

 

член 2 
 Одлуката влегува во сила наредниот ден 
од објавувањето во "Службен гласник на 
општина Радовиш". 
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   Бр. 07-2568/1       Совет на општина Радовиш 

20 Декември 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 Радовиш 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 
одобрување финансиски средства на ОО на Црвен 

крст  Радовиш, бр. 07-2569/1, што советот на 
општина Радовиш ја донесе на седница одржана 

на ден 20.12.2013 год. 

 
     Бр. 08-2569/2       Градоначалник на 

24 Декември 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 

20.12.2013 год., донесе 
 

ОДЛУКА 
За одобрување на финансиски средства 

на ОО на Црвен крст Радовиш 
 

член 1 
 Се одобрува исплата на  финансиски 
средства од буџетот на општина Радовиш на на 
ОО на Црвен крст Радовиш во висина од 60.000 
денари за хуманитарна акција за Маре Коцева од 
с.Сулдурци. 

 Барањето е составен дел на одлуката. 
 

член 2 
 Одлуката влегува во сила наредниот ден 
од објавувањето во "Службен гласник на 

општина Радовиш". 

 
   Бр. 07-2569/1       Совет на општина Радовиш 

20 Декември 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 Убавка Христова од Радовиш 

 
Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

одобрување финансиски средства Одлуката за 
одобрување финансиски средства на Убавка 
Христова од Радовиш, бр. 07-2570/1, што советот 
на општина Радовиш ја донесе на седница 
одржана на ден 20.12.2013 год. 

       
     Бр. 08-2570/2       Градоначалник на 

24 Декември 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 
20.12.2013 год., донесе 
 

ОДЛУКА 
За одобрување на финансиски средства 

на Одлуката за одобрување финансиски средства 
на Убавка Христова од Радовиш 

 

член 1 
 Се одобрува исплата на  финансиски 
средства од буџетот на општина Радовиш на 
Одлуката за одобрување финансиски средства на 

Убавка Христова од Радовиш, во висина од 
12.000 ден. за здравствени потреби. 
 Барањето е составен дел на одлуката. 

 

член 2 
 Одлуката влегува во сила наредниот ден 
од објавувањето во "Службен гласник на 

општина Радовиш". 

 
   Бр. 07-2570/1       Совет на општина Радовиш 

20 Декември 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 Центар за европска младина Радовиш 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 
одобрување финансиски средства на Центар за 
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европска младина Радовиш, бр. 07-2571/1, што 
советот на општина Радовиш ја донесе на седница 
одржана на ден 20.12.2013 год. 

 
   Бр. 08-2571/2                   Градоначалник на 

24 Декември 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 20.12.2013 

год., донесе 
 

ОДЛУКА 
За одобрување на финансиски средства 
Центар за европска младина Радовиш 

 
член 1 

 Се одобрува исплата на  финансиски 
средства од буџетот на општина Радовиш на 

Центар за европска младина Радовиш, во висина 
од 30.000 денари за тековни активности и 
изработка на рекламен матерјал за претстојните 
новогодшни и божќни празници . 
 Барањето е составен дел на одлуката. 
 

член 2 
 Одлуката влегува во сила наредниот ден 
од објавувањето во "Службен гласник на 

општина Радовиш". 

 
   Бр. 07-2571/1       Совет на општина Радовиш 

20 Декември 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 "Развој-Иднина " Радовиш 

 
Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

одобрување финансиски средства на ЗГ "Развој-

Иднина " Радовишбр. 07-2572/1, што советот на 
општина Радовиш ја донесе на седница одржана 

на ден 20.12.2013 год. 

 
 
     Бр. 08-2572/2       Градоначалник на 

24 Декември 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 
20.12.2013 год., донесе 
 

ОДЛУКА 
За одобрување на финансиски средства 

ЗГ  "Развој-Иднина" Радовиш 
 

член 1 
 Се одобрува исплата на  финансиски 

средства од буџетот на општина Радовиш на ЗГ < 
Развој-Иднина< Радовиш, во висина од 30.000 
денари за хуманитарна акција за загрозени 
социјални семејства. 

 

член 2 
 Одлуката влегува во сила наредниот ден 

од објавувањето во "Службен гласник на 
општина Радовиш". 
 
   Бр. 07-2572/1       Совет на општина Радовиш 

20 Декември 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 Шефкије Амет од с. Бучиим општина Радовиш 
 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 
одобрување финансиски средства на Шефкије 
Амет од с. Бучиим општина Радовиш, бр. 07-

2573/1, што советот на општина Радовиш ја 
донесе на седница одржана на ден 20.12.2013 год. 

 
    Бр. 08-2573/2       Градоначалник на 

24 Декември 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 

20.12.2013 год., донесе 

 
 

ОДЛУКА 
За одобрување на финансиски средства 

на Шефкије Амет од с. Бучиим општина Радовиш 
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член 1 
 Се одобрува исплата на  финансиски 
средства од буџетот на општина Радовиш на 

Шефкије Амет од с. Бучиим општина Радовиш, во 
висина од 30.000 ден. за здравствени потреби. 
 

член 2 
 Одлуката влегува во сила наредниот ден 
од објавувањето во "Службен гласник на 
општина Радовиш ". 
 
   Бр. 07-2573/1       Совет на општина Радовиш 

20 Декември 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  "Св.Георгија " с.Подареш Радовиш 
 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 
одобрување финансиски средства на црквата 
"Св.Георгија" с.Подареш Радовиш, бр. 07-2574/1,  
што советот на општина Радовиш ја донесе на 
седница одржана на ден 20.12.2013 год. 

 
    Бр. 08-2574/2       Градоначалник на 

24 Декември 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 
20.12.2013 год., донесе 
 

ОДЛУКА 
За одобрување на финансиски средства 

на црквата "Св. Георгија " с.Подареш Радовиш 
 

член 1 
 Се одобрува исплата на  финансиски 
средства од буџетот на општина Радовиш на 
црквата  "Св.Георгија " с.Подареш Радовиш, во 
висина од 50.000 ден. за санација на црковната 

камбанарија. 
 

член 2 

 Одлуката влегува во сила наредниот ден 
од објавувањето во "Службен гласник на 

општина Радовиш ". 

 
   Бр. 07-2574/1       Совет на општина Радовиш 

20 Декември 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 Буџетот на општина 
Радовиш за 2014 год. 

 
Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

донесување на Буџетот на општина Радовиш за 
2014 год., бр. 07-2575/1, што советот на општина 
Радовиш ја донесе на седница одржана на ден 
20.12.2013 год. 

 
    Бр. 08-2575/2       Градоначалник на 

24 Декември 2013г.           Општина Радовиш  

      Радовиш                   Сашко Николов с.р. 

 
Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 2 od 

Zakonot za lokalna samouprava ("Slu`ben 
vesnik na R.M."br.5/2002), Sovetot na 
Op{tina Radovi{ na 14 sednicata odr`ana na 
20.12.2013 godina, donese: 
 

ODLUKA 
za usvojuvawe na Buxetot na op{tina Radovi{   

za  2014 godina 

 
~len 1 

Se usvojuva Buxetot na op{tina Radovi{ za 
2014 godina 

~len 2 
 Odlukata vleguva vo sila naredniot 
den od denot na objavuvaweto vo <Slu`ben 
glasnik na op{tina Radovi{<. 

 
   Бр. 07-2575/1       Совет на општина Радовиш 

20 Декември 2013 г.           Претседател 

     Радовиш             Николчо Миовски с.р. 

 
Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 2 od 

Zakonot za lokalna samouprava ("Slu`ben 
vesnik na R.M."br.5/2002) i ~len 28 stav 1 od 
Zakonot za finansirawe na edinicite na 
lokalnata samouprava ("Slu`ben vesnik na 
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R.M."br. 61/2004, 96/2004 i 67/07),  Sovetot na 
Op{tina Radovi{ na 14 sednicata odr`ana na 
20.12.2013 godina, donese: 
 

BUXET 
na Op{tina Radovi{ za 2014 godina 

1. Op{t del 
 

^len 1 
Buxetot na Op{tina Radovi{ za 2014 godina 
se sostoi od: 
 
I.Vkupni prihodi                    675.874.392 denari 
Dano~ni prihodi                      56.940.000 denari 
Nedano~ni prihodi                  13.851.256 denari 
Kapitalni prihodi                121.500.000 denari 
Prihodi od dotacii               204.266.000 denari 
Transferi                                277.471.434 denari 
Prihodi od donaci                     1.845.702 denari 

II.Vkupni rashodi                    675.874.392 denari 
Utvrdeni nameni                    672.874.392 denari 
Rezervi                                         3.000.000 denari 

III. DEFICIT                                          0 denari 

IV. FINANSIRAWE                             0 denari 
Priliv                                                        0 denari 
Doma{ni prilivi                                0 denari 
Prilivi od stranski zaem       0 denari 
Odliv          0 denari 
Otplata na glavnica        0 denari 

 
^len 2 

 Prihodite na buxetot po vidovi na 
prihodi se utvrdeni vo bilansot na prihodi, a 
rashodite po osnovni nameni se utvrdeni vo 
bilansot na rashodi i toa kako {to sleduva: 
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~len 2 
 Odlukata vleguva vo sila naredniot 
den od denot na objavuvaweto vo <Slu`ben 
glasnik na op{tina Radovi{<. 

 
   Бр. 07-2575/1       Совет на општина Радовиш 

20 Декември 2013 г.           Претседател 

     Радовиш             Николчо Миовски с.р. 

 
ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

На  Буџетот на ЕЛС- Радовиш за 
2014 година 

 
                  Основа за изготвување на Буџетот на 

ЕЛС- Радовиш за 2014 година е: Законот за 
локална самоуправа ("Службен весник на РМ" 
5/2002 )Законот за финансирање на ЕЛС (Сл. 

весник на Р.М 61/2004 , 96/2004 , 67/07 и 156/09 и 
47/11)  Законот за буџетите ( "Службен весник на 

РМ"бр.64/2005, 4/08, 103/08, 156/09, 95/10 и 
180/11 година)   и Буџетскиот циркулар - насоки 

за подготовка на Буџетите на ЕЛС за 2014 година  
добиен од Министерството за финансии-Сектор 
за буџети и фондови во врска со изготвувањето на 
предлог буџетот на ЕЛС (бр.07-28745/1 од 

12.09.2013 година и прегледи за проценети 
приходи од наменски и блок дотации за 2014 

година од 04.10.2013.под бр.07-28745/2).  
При подготовката на Буџетот на ЕЛС 

Радовиш за 2014 година,беше земена во предвид 
економската политика на Владата на Р.М за 

среднорочниот период со следните приоритети: 
-зголемување на економскиот раст и 

конкурентност на економијата на трајна основа, 
-зголемување на вработеноста,подобрување на 
животниот стандард и квалитетот на животот на 
населението, 

-интеграција во ЕУ и НАТО, 
-продолжување на борбата против криминалот и 
корупцијата и ефикасно спроведување на 

правото, 
-одржување на добри меѓуетнички односи и 

соживот, 
-инвестирање во образованието како најсигурен 
пат за создавањена силни индивидуи и силна 
држава. 

Согласно член 2 ,точка 8 од Законот за Буџетите 
("сл.Весник на РМ бр. 64/05, 4/08, 103/08, 156/09, 

95/10 и 180/11) буџетот на единицата на локална 
самоуправа претставува годишен план на 

приходи,други приливи и одобрени средства и ги 
вклучува основниот буџет,буџетот на дотации, 
буџетот на донации, буџетот на заеми и буџетот 
на самофинансирачки активности. 
 Буџетот на единицата на локална 
самоуправа содржи : општ, посебен и развоен дел.  

 Општиот дел ги содржи вкупните 
приходи и другите приливи и вкупните расходи и 

другите одливи на буџетот за фискалната година, 
како и глобалните проекции на приходите, 

приливите,расходите и одливите за наредните две 
години, (вклучувајки го и планираниот дефицит). 
 Посебниот дел содржи план на одобрени 
средства по програми,потпрограми и ставки за 
фискалната година 
 Развојниот дел ги содржи плановите на 
програмите за развој прикажани по развојни 
проекти.Во развојниот дел на буџетот се 
прикажуваат среднорочни планови за програмите 

за развој наменети за ра- звојни инвестиции 
одобрени од Советот на општината. 

Буџетот на општината ги вклучува сите 
приходи утврдени во член:4,5,6,7,8 и 9 од Законот 

за финансирање на ЕЛС (Службен весник на Р.М 
бр.61/2004 и 96/2004 година) и тоа: 
Локални даноци 
 -Данок на имот 

-Данок на наследство и подарок 
-Данок на промет на недвижности  
            Локални такси 
-Комунални такси 
-Административни такси 
           Локални надоместоци 
-Надоместок за градежно земјиште 

-Надоместок за просторни и урбанистижки 
планови 
           Сопствени приходи 
-Приходи од закуп 

-Приходи од продажба на имот 
            Приходи од донации во стока или пари 
Приходи од самопридонес 
Приходи од Персонален данок на доход 
-3,0% персонален данок од лични примања од 
плати од физички лица  наплатен во општината во 
која се пријавени со постојано место за живеење и 

престојување. 

-100% Персонален данок на доход од физички 

лица кои се занимаваат со занаетчиска дејност,во 
општина на чие подрачје се регистрирани за 
вршење дејност. 
Дотации 

-Приходи од ДДВ 
-Наменски-блок дотации 

-Капитални дотации 
 

ПРИХОДИ 
   Од Персоналниот данок на доход во текот на 
2014 година во Буџетот на општината се очекува 

да се реализираат 2.650.000 денари. 
               Приходите од даноците на имот 

17.150.000 денари , даноците на специфични 
услуги 34.430.000 денари, во кој износ најголемо 
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учество имаат приходите од комунална такса за 
користење и одржување на јавно осветление 

18.000.000 денари и од надоместокот за 
уредување на градежно земјиште-10.000.000 кои 

во 2014 година  се очекува да се реализираат од  
Договорите склучени до 2013 година, новите 
Договори за уредување на градежно земјиште кои 
ќе се склучат во текот на 2014 година како и дел 

од легализација на дивоградбите. 
 Од дозволите за вршење на дејност во ноќен 

клуб,кабаре,диско клуб и друго се планира да се 
реализираат 160.000 денари. 
               Од Административни такси и други 
локални такси се планира да се остварат 1.500.000 

денари во текот на 2014 година, од други 
неданочни приходи 3.049.400 денари (органи, 
склучени бракови, 2% од наплатена премија за 

каско осигурување на возилата и друго). 
Од капитални приходи,  односно од 

продажба на градежно земјиште и нематеријални 

вложувања (надоместок за концесија за 
експлоатација на минерална суровина) во 2014 

година се очекува да се реализираат 118.500.000 
денари. 
                И на крајот  од трансфери  од други 
нивои на власт општина Радовиш во текот на 

2014 година, очекува да оствари 471.737.434 
денари, од кои 267.471.434 денари на основниот 

буџети тоа : 28.171.676 денари дотации од 
приходи од ДДВ; 12.000.000 денари се капитални  
трансфери од Агенцијата за магистрални и 

регионални патишта на Република Маќедонија,  и 
227.299.758 денари се очекувани приходи од 

Буџетот на Р.М преку ресорни министерства . 
                 Во текот на 2014 година Буџетот на 

општина Радовиш ке оствари 204.266.000 денари 
блок дотација од Републичкиот буџет за 

финансирање на плати и други тековно-
оперативните потреби во локалните јавни 

установи од следните дејности: 
 -за културата  3.606.000 денари 

 -социјална заштита - Градинки 19.613.000 
денари. 

  -основно образование 127.987.000 денари 
 -средно образование 45.025.000 денари 

 -за активности од пожарникарството (за плати и 
надоместоци) 6.075.000 денари       

Од самофинансирачки активности 

(чланарини, партиципација од ученици, издавање 
на преписи од дипломи и друго) во дејностите од 

јавен интерес во текот на 2014 година се очекува 
да се остварат вкупно 9.726.256 денари . 

 Во буџетот од донации   во текот на 2014 
година се планираат 1.845.702 денари  од кои во 

потпрограм Н10 1.146.813 денари, во Г1 108.000 
денари и во потпрограм  К10 590.889 денари.  

Буџетот на Единицата на локалната самоуправа се 
состои од следните елементи: биланс на приходи, 

биланс на расходи, биланс на тековно -
оперативни расходи, биланс на капитални 

расходи, посебен дел на расходите по програми и 
подпрограми ,функционална класификација на 
расходите како и образложение на буџетот и 
одлука за извршување на буџетот. 

Вкупните средства планирани во Буџетот 
на општината за 2014 година кои се остваруваат 

од изворните приходи на општината, од 
неданочните приходи, трансферите од други 

нивоа на власт, од дотации од буџетот на Р.М  и 
други приходи се планирани во единствениот 
буџет и се распоредени наменски со цел за нивно 
економично користење, искажани на ставки и 
подставки во посебниот дел од Буџетот. 
 

РАСХОДИ 
Од сретствата остварени во Буџетот на општина 
Радовиш во  2014 година ќе се финансираат 

надлежностите на Советот на општината, 
Градоначалникот,Општинската администрација и 
Програмските активности 
предвидени во програмите и подпрограмите кои 
се составен дел на општинскиот буџет. 

            Буџетот на општина Радовиш за 2014 
година се состои од 10 програми и 23 

потпрограми и тоа: 
  1-Програма-А0 -Совет на општина 

            -Подпрограма А00 Совет на општината  
             За оваа програма се планирани 16.600.000 

денари  со кои  ќе се финансираат активностите -
работење на комисии и седници на советот на 

општината при донесување на битни акти, 
прописи и документ од Јавен интерес  од локално 
значење во рамки со утврдените надлежностите 
на советот на општината во Законот за локална 
самоуправа (Службен Весник на Р.М 5/02 ) друри 

Закони и Статутот на општината.,здружение на 
грагани и спортски клубови. 

2-Програма-Д0-Градоначалник 
 - Подпрограма -Д00 Градоначалник 

За оваа програма се планирани 3.313.050 денари 
за финансирање на активностите на 
градоначалникот на општината при реализацијата 
на надлежностите утврдени со Закон и со 

Статутот на општината како што се: 
-Претставување и застапување на општината; 

-Контролирање на законитоста на прописите на 
Советот на општината; 

-Обезбедување на извршувањето на работите кои 
со Закон и се делегирани на општината; 
-Предлагање на годишен буџет и годишна сметка 
на Буџетот на општината; 
-Извршување на Буџетот на општината; 
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-Раководење со општинската администрација; 
и многу други надлежности утврдени во Законот 
за локална самоуправа(Сл.Весник на Р.М 
бр.5/2005 година)и други закони со кои е 
утврдена надлежноста на градоначалникот на 
општината. 

3-Програма Е0- Општинска Администрација 
 -Подпрограма Е00 Општинска Администрација 

-Подпрограма-ЕА0 Капитални трошоци на 
општината. 
За работа на општинската администрација за 
потпрограм Е00 се планираат 58.455.700 денари  

од кои средства се обезбедуваат: 
1-Плати и надоместоци на вработените и за 
новите вработувања во општинската 
администрација и за: 

2- тековно-оперативни трошоци за 
функционирање на општинската администрација, 
вклучувајки го и работењето на советот и 
градоначалникот, како што се: 
а) канцелариски матерјали, 

б) фиксни телефонски сметки 
ц) потрошена електрична енергија 

д) тековни поправки и одржување на 
капиталните средсва на општината (опрема 

,возила,зграда ) 
Додека за подпрограма ЕА0- капитални трошоци 
на општината 
се планираат 14.550.000 денари од кои; 3.000.000 

денари за градежни објекти, 1.000.000 денари за 
купување на канцелариски мебел; 3.700.000 

 денари за вложувања и нефинансиски средства, 
1.750.000 денари за набавка на возила  и отплата 
на службените возила набавени на лизинг од 
претходната година . 

4-Програма Ф Урбанистичко планирање Ф1 
   -Подпрограма Ф10 Урбанистичко планирање 
   За реализација на активностите во Подпрограма 
Ф10 Урбанистичко планирање се планираат 
10.050.000 денари,  од кои дел се за веке 
изработени детални урбанистички планови 
(ДУП) за повеќе урбани блокови  а дел ќе се 

Изработат во текот на 2014 година за рушење на 
дивоградби  и за надзор над изградбата на 

објектите чии инвеститор е општината. 
 

5-Програма Г10- Подршка на Локален економски 
развој 
- Подпрограма Г10 Подршка на ЛЕР (лок. 

ек. развој) 
За реализација на активностите во оваа 

подпрограма се планирани 35.208.000 денари и 
тоа дел 35.100.000 денари за трансферирање до 
невладини организации како учество при 
аплицирање за одредени проекти и дел 108.000 
денари на донаторска сметка за финансирање на 

проектот Промовирање на одржливи 
вработувања. 

            6- Програма Ј0 комунални дејности 
-Подпрограма Ј30 Јавно осветление 

-Програма  Ј40- Јавна чистота 
-Подпрограма Ј60 Одржување на локални 
патишта и улици 
-Подпрограма Ј70 Одржување и заштита на 
паркови и зеленил 
-Подпрограма ЈД0 Изградба и реконструкција на 
локални патишта и улици 
За подпрограмите од  програма Ј0 - комуналмни 
дејности се планирани средства за следните 
активности : 

Подпрограм  Ј30 Јавно осветлување 18.000.000 
денари  
-Потпрограма Ј40 јавна чистота 3.500.000 денари 
 
-Подпрограм Ј60 Одсржување на локални 

патишта и улици вкупно 11.775.653 денари и тоа 
за: 

-за одржување ( зимско одржување- за ризла и 
механизација) на локалните патишта и улици   

-за хоризонтална и вертикална сигнализација   
-за крпење на ударни дупки  

-за чистење на канавки и пропусти и поправка на 
банкини на локални патишта  

-Подпрограма Ј70 Одржување и заштита на 
паркови и зеленило 6.543.720 денари .  

Подпрограма ЈД0 Изградба и реконструкција на 
локални патишта и улици  за 2014 година износ 
од 257.961.270 денари 
За реализација на активностите во подпрограма 
ЈД0  
- Изградба и реконструкција на локални патишта 
и улици се планираат вкупно  257.961.270 денари 

и тоа: 17.424.400 денари за изработка на 
подготвителни работи (премер на 

земјиште,ажурирање на геодетски подлоги 
елаборати за експропријација , проекти за 

изградба на улици,патишта и други објекти) , 
130.563.752 денари за изградба на патишта и 
улици планирани во Програмата за уредување на 
градежно земјиште;1.764.880. денари за изградба 

на  мостови;  7.000.000 денари за реконструкција 
на улици и патишта 24.963.908 денари за изградба 

на пречистителни станици и колектори; 6.359.880 
денари за изградба на капацитет за 

водоснабдување , 44.347.250 денари за изградба 
на други објекти; 15.537.200 денари за 

реконструкција на други објекти и 10.000.000 
денари за надомест за одземен имот.  

 Со буџетот на општина Радовиш за 2014 
година се финансираат платите и останатите 
тековно-оперативни  трошоци  на институциите 

од јавен интерес од областа на културата, 
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социјалната заштита (детски градинки), 
основното и средното образование и превозот на 
учениците од основното  и средното 
образование.Исто така трошоците за плати и 
надоместоци на територијалната противпожарна 
единица се реализираат преку општинскиот буџет 
за кои активности финансиски сретства во вид на 
наменски-блок дотации  се трансферираат од 

Републичкиот буџет. 
            7- Програма К1  Култура   
-Подпрограм К 10 Библиотекарство 
-Подпрограм К 20 Музичка и сценско уметничка 
дејност 
 
             За реализација на активностите од областа 

на културата се планирани вкупно 3.606.000 
денари, со цел финансирање на плати и  останати 
тековно оперативни расходи  од соодветните 
дејности  согласно законите за култура, 
библиотеки, музеи. 
             За тековно оперативни расходи во  
библиотекарството од наменските дотации  се 

планираат 2.363.700 денари , додека од 
самофинансирачки активности 360.000 денари,од 

донации 590.888 денари и од основниот буџет 
300.000 денари или севкупно 3.614.588 денари 
кои сретства се планира да се реализираат за 
тековно оперативни потреби на библиотеката во 

Радовиш. 
            За Подпрограм К20 Музичка и сценско 

уметничка дејност во 2014 година се планира да 
се реализираат вкупно 4.608.910 денари, од кои 

1.242.300 денари се расходи од блок дотации, 
3.066.610 денари се од основниот буџет на 

општината додека 300.000 денари се планирани 
расходи од самофинансирачки активности. 
 
8-Програма В1- Социјална заштита и заштита на 
децата. 

               -Подпрограма В10- детски градинки 
              За подпрограма В10-Детски градинки во 

буџетот за 2014 година се планирани вкупно 
25.230.856 денари од кои 19.613.000 денари се 
сретства кои ќе се добијат како блок дотации од 
буџетот на Р.М додека 5.617.856 денари се 
планира да се остварат од самофинансирачки 
активности на градинките . Вкупните сретства ќе 
се искористат за несметано вршење на дејноста 
односно за тековно-оперативни расходи а само 
107.856 денари се планирани за  купување 

наопрема и машини. 
       9-Програма Н1  Образование 
-Подпрограма Н10- основно образование 
-Подпрограма Н20- средно образование 
 

За програма Н10-Основно образование се 

планирани вкупно 130.482.214 денари кои 
сретства ќе се обезбедат од блок дотации во 
образованието 127.987.000 денари од 
самофинансирачки активности во образованието 
1.048.400 денари, од основниот буџет на 

општината 300.000 денари  и 1.146.814 денари од 
донации. Со планираните сретства ќе се 

финансираат платите и останатите тековно-
оперативните расходи во образованието односно 

петте основни училишта (ОУ ,,Никола Карев,, 
Крсте Петков Мисирков, Орце Николов, Кирил и 

Методиј и Коста Рацин).  
За основното образование од вкупните 

средства 130.482.214 денари, за капитални 
расходи се планира  износ од 1.905.214 денари. 

 
За средното образование Подпрограм Н 

20 се планираат средства во вкупен износ од 
51.015.431 денари.Од нив покрај за тековно 
оперативни расходи  се предвидуваат сретства и 
за капитални расходи во износ од 4.080.431 

денари.  
Сретствата се планира да се остварат од 

блок дотации 46.985.000 денари  од 
самофинансирачки активности износ од 2.400.000 

денари и 1.630.431 денари од основниот буџет. 
10- Програма Њ0 Противпожарна заштита 

-Подпрограма Њ00 Противпожарна заштита 
 
            Финансирањето на противпожарните 

единици во општина Радовиш  во.2014 година се 
планира да се извршува дел од  општинскиот 

буџет, и тоа за тековно оперативни потреби во 
износ од 3.390.000 денари согласно со член 49 од 

Законот за пожарникарство, додека 
финансирањето на расходите за плати и 
надоместоци на територијалните противпожарни 
единици ќе се извршува со сретства кои ќе се 
трансферираат од буџетот на Р.М во вид на блок 

дотации во износ од 6.075.000 денари,или вкупно 
за финансирање на подпрограма Њ00 се 

планираат 9.465.000 денари. 
                
              Од досега кажаното можеме да 
констатираме дека за финансирање на 

активностите, како тековно -оперативните, така и 
капиталните во сите 10 програми и 23 
подпрограми кои се составен дел на Буџетот на 

општина Радовиш за 2014  година се потребни 
вкупно 660.374.392 денари. Сретствата ќе се 
реализираат како од изворните приходи на 
основниот буџет 177.065.000 денари заедно со 
трансферите 267.471.434 и дотациите од Буџетот 
на РМ,, наменските-блок дотации 204.266.000 

денари, , од самофинансирачки активности на 
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јавните установи 9.726.256 денари и од донации 

1.845.702 денари. 
Подетален преглед за конкретните намени 

за кои ќе се извршуваат планираните приходи 
може да се види во Посебниот дел од Буџетот на 
општината каде расходите се искажани на 

потставки. 
Освен општиот и опосебниот дел Буџетот 

на општина Радовиш согласно законската 
регулатива има и Развоен дел. 

За развојниот дел на општинскиот буџет 

за 2014 , кој опфаќа 2(две) потпрограми и тоа 
ЈДФ и ЈДГ, има планирано средства во вкупен 

износ од 14.500.000 денари. Истите ке бидат 
вградени во буџетот на општината за 2014 година 

целосно или делумно, доколку бидат прифатени 
од Советот на општината.  
 
             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 извршување на Буџетот на 
општина Радовиш за 2014 година 

 
Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

извршување на Буџетот на општина Радовиш за 

2013 година, бр. 07-2576/1, што  советот на 
општина Радовиш ја донесе на седница одржана 

на ден 20.12.2014 год. 

 
    Бр. 08-2576/2       Градоначалник на 

24 Декември 2013г.           Општина Радовиш  

      Радовиш                   Сашко Николов с.р. 

 
Врз основа на член 36, став 1, точка 2 од 

Законот за локална самоуправа("Службен весник 
на Р.М." бр.5/2002), член 23 став 5 од Законот за 
финансирање на единиците на локалната 
самоуправа ("Службен весник на Р.М." бр. 
61/2004 , 96/2004 и 67/07 , 156/09 и 47/11) член 43 

од Статутот на Општина Радовиш ("Службен 
гласник на Општина Радовиш бр. 5/2002 ), како и 
измените и дополнувањето на Законот за плата и 
другите надоместоци на пратениците во 
собранието на РМ и другите избрани и именувани 
лица ("Службен весник на РМ " бр.36/90, 38/91, 
23/97, 37/05, 84/05, 121/2007, 161/08, 92/09, 42/10 
и 97/10) со кој закон се регулирани и платите и 
надоместоците од плати и на градоначалниците 
на општините и Градоначалникот на Град 

Скопје,Советот на општина Радовиш на 

седницата одржана на 20.12.2013 , донесе 

 
ОДЛУКА 

за извршување на Буџетот на Општина  Радовиш 

за 2014 година 
 

Член 1 

 Буџетот на Општина Радовиш за 2014 
година (во понатамошниот текст Буџетот), се 

извршува според одредбите на оваа Одлука. 
 

Член 2 
 Буџетот на Општината се состои од : 

Основен буџет; Буџет на самофинансирачки 
активности; Буџет на донации; Буџет на дотации. 

 

Член 3 
 Корисниците на средствата на Буџетот се 
должни утврдените средства во Буџетот да ги 
користат наменски, рационално и економично. 

 

Член 4 
 Расходите утврдени со буџетот се 
максимални износи над кои буџетските 

корисници не можат да преземаат обврски.  
 За да се преземат нови обврски, до 
советот на општината мора да се предложи нов 
извор на средства или да се предложи 
намалување на другите расходи во сразмерен 

износ. 
 

Член 5 
Градоначалникот на општината ја следи 

реализацијата на планот на приходите и другите 
приливи на буџетот на општината.   
 Доколку во текот на извршувањето на 
буџетот, градоначалникот на општината оцени 
дека се неопходни позначајни прераспределби на 
одобрените средства со буџетот или дека 
реализацијата на приходите и другите приливи 

значително отстапува од планот, предлага на 
советот на општината изменување и 

дополнувањње на буџетот. 
Советот на општината на предлог на 
градоначалникот ги донесува измените и 

дополнувањата на буџетот најдоцна до "15 
ноември" во тековната година.. 

 

Член 6 
  Пренамената во рамките на одобрените 
буџети на буџетските корисници ја одобрува 

советот на општината.  
 Во рамките на расходите утврдени во 
Буџетот на буџетскиот корисник, корисникот 
може да врши прераспределба меѓу расходните 
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ставки, програми и потпрограми по претходно 

одобрување од советот на општината. 
Одобрените средства за плати, наемнини и 
надоместоци на ниво на ставка  во рамките на 
буџетот, не може да се зголемат  со 
прераспределба  повеќе од 10%. 

 

Член 7 

 Буџетските корисници, во услови кога во 
буџетот на самофинансирачки активности; 

буџетот на донации и/или буџетот на дотации, 
планираните приходи и други приливи не се 
реализираат односно се реализираат над 
планираниот износ, доставуваат барање за 
намалување односно зголемување на планот на 
приходите и другите приливи и планот на 
одобрените средства во овие буџети, кои 
градоначалникот ги доставува до советот на 
општината на одобрување. 

 

Член 8 
 Буџетските корисници по усвојувањето на 
буџетот изготвуваат годишен финансиски план по 

квартали за користење на одобрените средства. 
Користењето на средствата во даден квартал 
буџетскиот корисник го извршува врз основа на 

финансискиот план по месеци. 
 

Член 9 
Исплатата на платите  и надоместоците  за 

општинската администрација и јавните локални 
установи се утврдува согласно Законот за исплата 
на платите во Република Македонија( Сл. Весник 

на РМ"бр.70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/02, 46/02, 
37/05, 121/07, 161/08, 92/09, 97/10, 11/12 и 145/12) 

и Законот за изменување и дополнување на 
Законот за плати и други надоместоци на 
пратениците во Собранието на РМ и другите 
избрани и именувани лица во Републиката 

("Службен весник на СРМ" бр.36/90 и 

"Сл.Весник на РМакедонија "бр.38/91, 23,97, 
37/05, 84/05, 121/07, 161/08, 92/09, 42/10, 97/10, 
161/10, 11/12 и 145/12). 
Висината на средствата за исплата на плата за 
избраните и именувани лица во општината се 
утврдува само за Градоначалникот и тоа според 
законски утврдените коефициенти  од 2.70-3.70 

зависно од бројот на жители. Во општина 
Радовиш со број на жители од 25.001 до 50.000 , 

коефициентот изнесува 3.20. Коефициентот 
помножен по износ од 25.726 денари, што 

претставува основица за плата,ке се применува за 
платата за 2013 година, се до измена на  
основицата во текот на 2013 година. 
Вредноста  на бодот за плата на вработените во 
ЕЛС со сстатус на државни службеници не може 

да биде повисока од вредноста на бодот утврдена 
со Одлука на Владата на Република Македонија 

за соодветната фискална година, согласно член 17 
од Законот за изменување и дополнување на 

Законот за државните службеници("Сл Весник на 
РМ" бр 114/09), односно вредноста на бодот за 
плата на државните службеници  во општина 
Радовиш изнесува 73.8 денари за 2014 година 
Исплатата на платите на локалните јавни 
установи кои ќе се финансираат со блок дотации 
од општинскиот буџет ја контролира и одобрува 

Министерствито за финансии. Буџетските 
корисници од локалните јавни установи кои ќе се 
финансираат со блок дотации од општинскиот 
буџет се задолжени три дена пред исплатата на 
плати до општината да достават барање за 
одобрување на средства за плати кон кое ќе ги 
приложат обрасците ПДД-МП и МП-1, копија од 
рекапитулацијата за пресметани нето и бруто 
плати,образец Ф-1 за бројот на вработените по 

име и презиме, бруто и нето плата како и други 
податоци во пишана и електронска верзија за 
односниот месец за кој се однесува исплатата 
(како и во досегашниот период). 
 По извршената контрола согласно 
планираните средства во Буџетот на 
општината,градоначалникот на општината 
поодделните пресметки за плата на локалните 
јавни установи  ги доставува до ресорните 
Министерства од кои се трансферира блок 
дотацијата. 
 Во случај на нови вработувања во 
локалните јавни установи од областа на 
културата, образованието и социјалната заштиа 
кои се финансираат со блок дотации се дава 
согласност  за -вработувања за кои се обезбедени 
средства во Буџетот на РМ за тековната фискална 
година , согласно член 51 став 1 и 4 од Законот за 
буџетите за што писмено известување ке даде 
Министерството за финансии,врз основа на 
барање од Градоначалникот на општината до 
надлежното Министерство за потребата од  
вработување во локалната установа,со соодветна 

пропратна документација (решение за 
пензионирање, боледување, смрт и др) 

-вработувања за кои се обезбедени средства од 
Буџетот на општината за тековната фискална 

година за што,согласно член 51 став 3 и 4 од 
Законот за буџетите писмено известување ќе даде 

Градоначалникот на општината.  
 

Член 10 
На членовите на советот наопштината им 

припаѓа месечен надоместок за присуство на 
седниците на советот и надоместок на патни 
и дневни трошоци. 
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Член 11 
Висината на месечниот надоместок за 

присуство на седници  се утврдува во 
процентуален износ од 60% од просечната 
месечна нето плата во Републиката исплатена за 
претходната година, согласно ("Сл.Весникна 

РМ"бр.39/90 и бр.38/91, 23/97, 37/05, 84/05, 
121/05, 161/08, 92/2010 и 161/2010). 

 

Член 12 
На претседателот на советот на 

општината , за раководењето и организирањето 
на работата на советот месечниот надоместок 
изнесува 30% повеќе од надоместокот утврден во 

член 11. 
 

Член 13 
Месечниот надоместок за присуство на 

седницина советот се исплатува за присуство на 
сите седници на советот во тековниот месец. 
Месечниот надоместок за присуство на седниците 
на советот се намалува за 30%за секое  отсуство 
од седница на советот. 

Месечниот надоместок за присуство на 
седниците не се исплатува, доколку советот во 

тековниот месец не одржал седница. 
 

Член 14 

Надоместокот за дневница за службено 
патување во Републиката без трошоците за 
ноќевање изнесува 500 денари. 
Доколку патувањето траело повеќе од 12 часа се 

исплатува цела дневница. 
За патување во траење од 8 до 12 часа се 

исплатува 50% од утврдениот износ во ставот 1 
од овој член. 

 

Член 15 
Надоместокот за регрес за годишен одмор 

за вработените во општинската администрација е 

утврден во висина од 60% од просечно 
исплатената месечна нето плата по работник до 
денот на исплатата. 

 

Член 16 
Во случај на боледување подолго од шест 

месеци и во случај на потешки последици од 
елементарни непогоди во смисла на Законот за 
заштита и спасување, и други случаи на 
вработениот во општината и локалната јавна 
установа му се исплатува помош во висина  од 
една последно исплатена просечна месечна плата 

во органот каде што е вработен. 
           Во случај на смрт на вработениот во 

општината и локалната јавна установа,на 
неговото семејство му припаѓа парична помош во 

износ од две последни исплатени просечни 
месечни плати во органот каде што бил вработен 

работникот, но не повеќе од 30.000 денари. 
          На вработениот во општината и локалната 

јавна установа, во случај на смрт на член на 
потесното семејство (родител, брачен другар, 

деца родени во брак или вон брак, посиноците, 
посвоените деца и децата земени на издржување) 

доколку живеел во заедница, му припаѓа парична 
помош во висина на една последна исплатена 
просечна месечна плата во органот каде што е 
вработен, но не повеќе од 15.000 денари по 

семејство. 
          Надоместоците се исплатуваат по 
претходно доставено барање во тековната 

односно во наредната година. 
           Сите исплати на предните надоместоци се 
вршат врз основа на претходно оформена и 
комплетирана документација и донесено Решение 

од страна на градоначалникот на општината. 
           Средствата за овие намени се планираат во 
буџетот на општината во потпрограма А0 совет 

на општина, на потставка 413110 тековни резерви 
(разновидни расходи). 
            Надоместокот за отпремнина за 
пензионирање на вработениот во општината и 
локалната јавна установа се исплатува врз основа 
на член 9 став 1 алинеа 2 и став 2 од Законот за 
исплата на платите и се планира во висина од две 
просечни месечни нето плати исплатени во 
последните три месеци во Р.М. на потставка 

464940-Трансфери при пензионирање. 
 

Член 17 
Користењето на средствата од буџетот на 

општината за вршење на функциите на 
буџетските корисници се врши на тој начин што  

набавките на стоки и услуги се фактурираат, во 
кои посебно се искажуваат расходите по 
поодделни ставки, почитувајќи ги одредбите од 

Законот за јавните набавки. 
Набавката на стоки и вршењето на услуги може 
да се врши и со сметкопотврди во случај кога за 
расходите неможе да се издаде фактура и само во 
ограничени поединечни износи во износ до 
"6.000 денари" согласно член 20 став 4 од 

Законот за платен промет ("Сл. Весник на РМ" 
бр.113/07, 22/08, 159/08, 133/09 и 145/2010), каде 
задолжително мора да биде приложена фискална 
сметка, при што расходите треба да бидат 
искажани по класификација на соодветниот 

расход. 
 

Член 18 
За средствата утврдени во буџетот на 

општината во рамките на резервите (постојана и 
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тековна буџетска резерва),самостојно одлучува 

Градоначалникот до износ од 50.000 денари а за 
останатиот дел од средствата на резервите, 
одлучува советот на општината а ги извршува 
градоначалникот. За искористените средства 
градоначалникот е должен да поднесе годишен 
извештај  за користењето на средствата од 
резервите. 

 

Член 19 
Средствата утврдени во Буџетот и 

распоредени во поодделните програми и 
потпрограми ги извршува градоначалникот на 

општината. 
 

Член 20 
Буџетските корисници можат да 

вработуваат нови работници и да пополнуваат 
испразнети работни места само под услов, ако за 
тоа се обезбедени средства во буџетот на 

општината. За обезбедените средства 
градоначалникот на општината дава писмено 

известување за обезбедените средства, по 
претходно дадено позитивно мислење од 
Агенцијата за државни службеници на актите за 
систематизација. 
 

Член 21 
Кога приходите што му припаѓаат на 

Буџетот се погрешно уплатени или се наплатени 
во износ поголем од утврдениот, погрешно или 
повеќе наплатениот износ се враќа првенствено 
на товар на видот на приходите на кои се 
уплатени, а доколку такви приходи нема, тогаш 

на товар на другите приходи на Буџетот. 
Повратот на погрешно, или на повеќе уплатени, 
односно наплатени приходи се врши со решение 
на градоначалникот, освен во случаите каде 

надлежноста им припаѓа на други органи. 
 

Член 22 
Буџетот на Општина Радовиш се 

извршува од 01.01.2014 до 31.12.2014 година 
 

Член 23 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на 

објавувањето во "Службен гласник на Општина 

Радовиш". 

 
   Бр. 07-2576/1       Совет на општина Радовиш 

20 Декември 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 Буџетскиот календар на општина Радовиш 

за 2014 година 
 

Го прогласувам и објавувам Буџетскиот 

календар на општина Радовиш за 2014 година, бр. 
07-2577/1, што  советот на општина Радовиш го 

донесе на седница одржана на ден 20.12.2014 год. 

 
    Бр. 08-2577/2       Градоначалник на 

24 Декември 2013г.           Општина Радовиш  

      Радовиш                   Сашко Николов с.р. 

 
 Врз основа на член 27 став 5 од Законот  
за финансирање на единиците на Локалната 
самоуправа(Сл.весник на РМ бр.61 од 2004 и 96 / 

2004  и 67/2007 година) Советот на ЕЛС општина  
Радовиш на седницата одржана на ден 00.00.2013 

година донесе : 
 

БУЏЕТСКИ КАЛЕНДАР 

МОЖЕН ДАТУМ БУЏЕТСКИ АКТИВНОСТИ-
ОДГОВОРНОСТ 

       
февруари            Советот на општината ја 
донесува 

-март              Завршната сметка и 
Годишниот Извештај на Буџетот на  

општината за претходната година.       
Август  Разгледување на нови барања и 
предлози за нов Буџет од  
страна на одделот за буџетирање, по кои одлучува  

Градоначалникот. 
30- Септември Министерот за финансии 
доставува буџетски циркулар со насоки за 
изготвување на Предлог-буџетот за наредната  
година 
Октомври  Одделот за Буџетирање 
подготвува општински буџетски циркулар со 
образложение за потребните средства  и го  
доставува до општинските буџетски корисници 
Октомври  Согласно член 21-бод 

Законот буџетите, Градоначалникот на  
општината, подготвува Предлог план на програми 
за развој усогласен со насоките од Циркуларот и 
истиот го доставува на одобрување до Советот на 

општината најдоцна до 20 октомври тековната 
година 
Ноември  Советот на општината го 
одобрува Предлогот на планот на програмите за 
развој најдоцна до 15 Ноември во тековната  
година 
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Ноември  Општинските буџетски 
корисници ги доставуваат предлог-пресметките за 
наредната година со образложение за висината на 
износите по програми ставки и потставки 

најдоцна до 15 Ноември тековната година 
Ноември  Одделот за буџет врши 
преговарање и анализирање на доставените  
предлог-пресметки и ги одредува приоритетите и 

одредбите за новиот Предлог-Буџет. 
15-Ноември              Советот на општината ги 
донесува предложените Програми и Годишни 
Финансови планови на локалните јавни установи, 
кои ке бидат содржани во новиот Буџет согласно 
кртериумот за програмско буџетирање 
Ноември  Градоначалникот го 

разгледува и одобрува Предлог-буџетот  
подготвен од страна на финансискиот оддел на 

општината. 
- Се одржуваат јавни расправи на седница на 
комисијата за финансирање и буџет 
Декември  До Советот се доставува 
конечен Предлог-буџет од страна на 

Градоначалникот. 
Декември  Се води расправа во телата 

на Советот на општината. 
крај на Декември Седница на Советот на 
општината за донесување на буџетот за наредната 
буџетска година и Буџетскиот календар за 
процесот на буџетирање во ЕЛС. 
Јануари  Започнува новата буџетска 
година и реализација на новиот  
Буџет Со буџетскиот календар се утврдуваат 
роковите во кои:      

-Градоначалникот на општината до општинските 
буџетски корисници ги доставува главните 
насоки за изготвување на финансиските 
планови,како и насоки за подготовка на Планот 
на програми за развој од страна на надлежни 

служби во општината.   
-Општинските буџетски корисници ги 
доставуваат своите финансиски планови до 
Градоначалникот; и развојните програми. 

- Градоначалникот  го доставува предлогот на 
буџетот до Советот на општината за донесување 

-Советот на општината го донесува Буџетот за 
наредната година најкасно до 31.12 во тековната 

година. 
 
   Бр. 07-2577/1       Совет на општина Радовиш 

20 Декември 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. 07-2578/1, 
што советот на општина Радовиш го донесе на 
седница одржана на ден 20.12.2013год. 

 
    Бр. 08-2578/2       Градоначалник на 

24 Декември 2013г.           Општина Радовиш  

      Радовиш                   Сашко Николов с.р. 

 
Врз основа на чл. 21 ст. 1 т. 43 од 

Статутот на општина Радовиш (Сл.гласник на 
општина Радовиш бр. 5/02),  Советот на 
општина Радовиш на седница одржана на 
20.12.2013 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 20.12.2013 
год. и тоа: 
 

 -Комисија за здравство и социјална 
заштита, 4-та седница одржана на 

16.12.2013година; 
 -Комисија за финансирање, буџет и 
локален економски развој седница одржана на 
ден 18.12.2013година, 12-та седница; 

 -Комисија за урбанизам, комунални 
дејности и заштита на животната средина 11-та 

седница одржана на 18.12.2013 год.; 
 -Комисија за статут и прописи 5-та 

седница одржана на 18.12.2013 год.; 
 -Комисија за награди и признанија 5-та 

седница одржана на 18.12.2013година; 
 -Комисија за образование, спорт и 

култура, 9-та седница одржана на 
18.12.2013година; 

-Комисија за јавна безбедност и безбедност во 
сообраќајот и противпожарна заштита, 6-та 

седница одржана на 18.12.2013 година; 
 
 II.Овој Заклучок влегува во сила со денот 

на објавувањето во ,,Службен гласник на 
општина Радовиш,,. 
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   Бр. 07-2578/1       Совет на општина Радовиш 

20 Декември 2013 г.           Претседател 

     Радовиш             Николчо Миовски с.р. 
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