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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 Заклучокот 

за усвојување на Годишниот извештај 

на ЈП “Плаваја“ Радовиш  за 2012 год. 

 

Го прогласувам и објавувам Заклучокот 

за усвојување на Годишниот извештај на ЈП 

“Плаваја“ Радовиш за 2012 год., бр. 07-496/1, 

што советот на општина Радовиш го донесе на 

седница одржана на ден 04.03.2013 год. 

 

Бр. 08-496/2                     Градоначалник на 

06 Март  2013г.                 Општина Радовиш  

Радовиш                  Д-р Роберт Велков с.р. 

 

Врз основа на чл. 22 ст. 2 од Законот за 

локална самоуправа, чл. 21 од Статутот на 

општина Радовиш, Советот на општина 

Радовиш на седница одржана на 04.03.2012 г.,  

донесе 

 

ЗАКЛУЧОК 

за усвојување на Годишниот извештај 

на ЈП “Плаваја“ Радовиш  за 2012 год. 

 

I.  Се  усвојува годишниот извештај на ЈП 

“Плаваја“ Радовиш  за 2012 год. 

 

II. Заклучокот влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во ,,Службен гласник на 

општина Радовиш,,. 

 

Бр. 07-496/1     Совет на општина Радовиш 

04 Март 2013 г.                Претседател 

Радовиш  Сашко Николов с.р. 

 

Врз основа на член 50  став 1 т.3 од 

законот за локална самоуправа (Сл.весник на 

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

Статутот на општина Радовиш, 

Градоначалникот на општина Радовиш донесува 

 

РЕШЕНИЕ 

За прогласување и објавување на Одлуката за 

давање Согласност на годишната сметка 

на ЈП “Плаваја“  Радовиш 

за  2012 година 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

давање Согласност на годишната сметка на ЈП 

“Плаваја“ Радовиш за 2012 година, бр. 07-497/1, 

што советот на општина Радовиш ја донесе на 

седница одржана на ден 04.03.2013 год. 

 

Бр. 08-497/2                     Градоначалник на 

06 Март  2013г.                  Општина Радовиш  

Радовиш                Д-р Роберт Велков с.р. 

 

Врз основа на чл. 36 ст.1 т.2 и чл.50 ст.1 

од Законот за локална самоуправа, чл. 21 ст. 1 т. 

4  и чл. 43 ст.1 т.4 од Статутот на општина 

Радовиш, чл. 27 од Законот за сметководсво за 

буџетите и буџетските корисници (Сл.весник на 

РМ бр. 61/2002; 98/2002 и 81/2005),  Советот на 

општина Радовиш на седница одржана на 

04.03.2013 г.,  донесе 

 

ОДЛУКА 

За давање Согласност на годишна сметка 

на ЈП  “Плаваја“  Радовиш за 2012 година 

 

чл. 1 

Се дава Согласност на годишната сметка на ЈП 

“Плаваја“ Радовиш за 2012 година. 

 

чл. 2 

 Одлуката влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во "Службен гласник 

на општина Радовиш". 

 

Бр. 07-497/1     Совет на општина Радовиш 

04 Март 2013 г.                Претседател 

Радовиш  Сашко Николов 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 усвојување на Годишниот извештај 

на општина Радовиш за 2012 год. 

 

Го прогласувам и објавувам Заклучокот 

за усвојување на Годишниот извештај на 

општина Радовиш за 2012 год., бр. 07-498/1, што 

советот на општина Радовиш го донесе на 

седница одржана на ден 04.03.2013 год. 

 

Бр. 08-498/3                     Градоначалник на 

06 Март  2013г.                  Општина Радовиш  

Радовиш                Д-р Роберт Велков с.р. 

 

Врз основа на чл. 22 ст. 2 од Законот за 

локална самоуправа, чл. 21 од Статутот на 

општина Радовиш, Советот на општина 

Радовиш на седница одржана на 04.03.2013 г.,  

донесе 

 

ЗАКЛУЧОК 

за усвојување на Годишниот извештај на 

општина Радовиш  за 2012 год. 

 

I.  Се  усвојува годишниот извештај на општина 

Радовиш за 2012 година. 

 

II. Заклучокот влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во ,,Службен гласник на 

општина Радовиш,,. 

      

Бр. 07-498/1     Совет на општина Радовиш 

04 Март 2013 г.                Претседател 

Радовиш  Сашко Николов с.р. 

 

1. ВОВЕД 

 

1.1 Основни податоци за општината 

 

Општина Радовиш е сместена во југоисточниот 

дел од РепубликаМакедонија,во подножјето на 

планината Плачковица. 

 

Општина   Радовиш е единица на локалната 

самоуправа, во која граѓаните го остваруваат 

правото на  локална самоуправа. 

Правото на локална самоуправа се остварува 

преку претставници во органите на општината и 

со непосредно учество на граѓаните во 

одлучувањето, на на-чин и постапка утврдени со 

закон. 

Општината е правно лице со седиште во   

Општина Радовиш 

Надлежност: 

Општината самостојно, во рамките на законот и 

Статутот ги уредува и врши работите од јавен 

интерес од локално значење, утврдени со 

Законот за локална самоуправа, или друг закон, 

како и работите кои не се исклучени од нејзина 

над-лежност или не се во надлежност на 

органите на државната власт. 

Надлежности, односно работи од јавен интерес 

од локално значење се: 

- Урбанистичко планирање, издавање на 

одобрение за градење на објекти од локално 

значење, уредување на просторот и на 

градежното земјиште; Заштита на животната 

средина и природата, со преземање на мерки за 

за-штита и спречување од загадување на водата, 

воздухот, земјиштето; 

- Локален економски развој, водење на 

локална економска политика; 

- Комунални дејности, пред се снабдување 

со вода за пиење, испорака на технолошка вода, 

пречистување на отпадни води, јавно 

осветлување, одржување на јавна чистота, 

собирање, транспортирање на комунален цврст 

и технолошки отпад, изградба, одржување и 

реконструкција на локални патишата и друг вид 

комунални дејности; 

Култура, преку институционална и финансиска 

поддршка на културните установи и проекти; 

- Образование, основање, финансирање и 

администрирање на основни и средни училишта, 

во соработка со централната власт; 

Социјална и детска заштита, изградба и 

одржување на детски градинки и домови за 

стари, социјална грижа за инвалидните лица, 

деца со посебни потреби, деца без родители и 

друго; 

Здравствена заштита, односно управување со 

мрежата на јавни здравстве-ни организации, 

превентивни активности, надзор над заразни 

болести; 

- Заштита и спасување на граѓаните и 

материјалните добра од воени разузнувања, 

природни непогоди; 

- Противпожарна заштита што ја вршат 

територијалните противпожарни еди-ници; 
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- Надзор над вршењето на работите од 

нејзината надлежност. 

Организација и сметки: 

Органи на општината се: 

- Советот и 

- Градоначалникот  

Совет: 

Советот на Општината е претставнички орган на 

граѓаните. 

Советот на Општината го сочинуваат 19 

претставници на граѓаните избрани на општи, 

непосредни и слободни избори со тајно гласање. 

Мандатот на членовите на Советот трае четири 

години. 

Советот ги врши следните работи: 

- Го донесува статутот на општината и 

други прописи; 

- Донесува буџет на општината и годишна 

сметка на општината; 

- Ја утврдува висината на сопствените 

извори на приходи за финансирање на 

општината, во рамките утврдени со закон; 

- Ги усвојува извештаите за извршување на 

буџетот и годишната сметка на општината; 

- Одлучува за начинот на располагање со 

сопственоста на општината; 

- Врши и други работи утврдени со закон. 

Седниците на советот се свикуваат по потреба, 

но најмалку еднаш во три месеци, на барање на 

градоначалникот или на барање на најмалку ¼ 

од членовите на советот. Советот може да 

работи ако на седниците присуствуваат 

мнозинство од вкупниот број членови на 

советот. Седниците на советот се јавни. 

Членовите на советот имаат право на 

надоместок за присуство на седници и 

надоместок на патните и дневните трошоци. 

Претседателот на советот се избира од редот на 

членовите на советот, со мандат од четири 

години. За претседател на советот е избран 

кандидатот кој добил мнозинство гласови од 

вкупниот број членови на советот. 

Градоначалник: 

Градоначалникот се избира на општи, 

непосредни и слободни избори со тајно гласање 

во согласност со закон за период од четири 

години. 

Градоначалникот ги врши следните работи: 

- Ја претставува и застапува општината; 

- Ја контролира законитоста на прописите 

на советот; 

- Го обезбедува извршувањето на одлуките 

на советот; 

- Обезбедува правилно и законито 

користење, одржување и заштита на 

сопственоста на општината; 

- Го обезбедува извршувањето на работите 

коишто со закон и се делегирани на општината; 

- Избира директори на јавните служби кои 

се основани од општината, врз основа на јавен 

конкурс; 

- Донесува правилник за систематизација 

на работните места на општинска-та 

администрација; 

- Одлучува за вработувањето, правата, 

должностите и одговорностите на вработените; 

- Врши други работи утврдени со закон и 

со статут. 

Администрацијата на општината е надлежна за 

извршување на работите во рамките на 

општината, распределена во сектори и 

одделенија. Вработените во општинската 

администрација кои вршат стручни, 

нормативно-правни, извршни, управно-надзорни 

работи и решаваат управни работи имаат статус 

на државни 

службеници. За нивното вработување, правата и 

должностите, системот на плати и надоместоци 

на плати, одговорноста, оценувањето и 

престанокот на работниот однос ќе се 

применуваат одредбите од Законот за државни 

службеници. 

 Администрацијата е организирана во сектори и 

одделенија и тоа: 

 

- Сектор за нормативно-правни 

работи,јавни дејности и општи работи 

о    Одделение за  за нормативно - правни 

работи; 

о    Одделение за јавни дејности и општи работи; 

             

-     Сектор за финансии и буџет   

о    Оделение за финансиски прашања; 

о    Одделение за даноци, такси и надоместоци; 

      

- Сектор за урбанизам комунални 

работи,заштита на работна средина и Локален 

Економски Развој  (ЛЕР) 

о   Одделение за урбанизам  и заштита  на 

животна средина 

о   Одделение за комунални работи 

о   Одделение за Локален  Економски Развој 
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-    Сектор за инспекциски надзор - инспекторат 

 о Одделение за градежно-урбанистичка, 

комунална и инспекција за сообраќај и патишта; 

о   Одделение за друг вид на надзор од 

надлежност на општината; 

- Одделение за 

- Територијална противпожарна единица; 

- Одделение за внатрешна ревизија. 

- Одделение за управување со човечки 

расурси; 

Во рамките на општината се формирани: 

- Комисија за мандатни прашања,избори и 

именувања; 

- Комисија за статут и прописи; 

- Комисија за финансирање, буџет и 

локален економски развој; 

- Комисија за урбанизам,комунални 

дејности и заштита на животната средина; 

- Комисија за култура, образование и 

спорт; 

- Комисија за здравство и социјална 

заштита; 

- Комисија за јавна безбедност,безбедност 

во сообракајот и противпожарна заштита; 

- Комисија за награди и признанија; 

- Комисја за месна самоуправа и граѓанска 

иницијатива; 

- Комисија за земјоделие; 

- Комисија за еднакви можности на жените 

и мажите; 

- Комисија за заштита на правата на децата 

во Општина Радовиш; 

- Одбор за јавно осветлување; 

- Комисија за јавна набавка; 

Совет за заштита на потрошувачи кој ги 

разгледува прашањата и утврдува предлози кои 

што се однесуваат на квалитетот на услугите на 

јавните служби на општината; 

Финансиското работење на сметката на  

Општина Радовиш  се извршува преку: 

- Сметка  758014072063018   која се води 

во Трезорот, 

- додека преку сметката 758014072063713

 финансиското работењето се врши преку 

сметката за редовно работење: 

 

Преку наведените сметка се извршуваат 

расходите од буџетот на Општина 

Овластено лице за располагање со паричните 

средства на сметката на Општина Радовиш во 

текот на 2012 година е:  Градоначалник  

ДЕМОГРАФИЈА 

 

Вкупно население во општина Радовиш:    28 

244 

Површина на општината 608 км2 

густина на население  41,5 жители 

на км 2 просек  Р.М 79,0 

активно население  22 561 или 84,69 %

   1 334 738 

природен прираст   наталитет 14,5%, 

морталитет 12,2 ,  

прираст 6,1%    107 607 

миграциони карактеристики  Доселени 

2001-2005 - 86 жители; 

Отселени 2001- 2005 - 108 жители;  - 30 992 

вработени    4861 или 1,1 

% од сите вработени во РМ 

стапка на невработеност  Околу 6800 

невработени 

структура на вработени според дејност 

Стопанство 4011; нестопанство 850 ; 

Етничка структура  Македонци – 82  % 

Турци - 16,2 %  Албанци -  0,05 %,  

Власи - 0,08 % 

Роми - 1 %, Други -  0.67 %,  

Старосна структура     

од 0-14 год.- 51,06 %, од 15-64 год.- 39,7 % 

над 65 год. – 9,24 % 

 

STEPEN NA OBRAZOVANIE : Broj Procent 
Nezavr{eno osnovno obrazovanie  12 907 45.7 % 
Zavr{eno osnovno obrazovanie  7738 27.4 % 
Zavr{eno sredno tehni~ko 
obrazovanie  

2767 9.8 % 

Zavr{eno sredno obrazovanie  3016 11 % 
Seu{te nezavr{eno visoko 
obrazovanie  

195 0,5 % 

Visoko obrazovanie : 1621 5.6% 
 

 Структура на населението според полот: 

Во половата структура на населението во 

регионот во целина се забележуваат одделни 
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незначителни отстапувања во споредба со 

општата полова структура на ниво на 

Републиката.  

Додека застапеноста на машкото население на 

државно ниво изнесува 50,06 %, во регионот 

изнесува 51,3 %. Но, ова отстапување е 

позначајно во руралните и во понеразвиените 

општини. Оваа нерамнотежа меѓу половите е 

сериозен показател за нарушениот баланс на 

популацијата. 

На ниво на целиот регион се забележува 

постепен процес на стареење на населението: 

мало опаѓање на учеството на младото 

население до 14 годишна возраст, а истовремено 

и пораст на учеството на старото машко 

население во категоријата над 55 години. 

  

Op{tina 
Vkupno 
naselenie 

Lica nad 
15godi{na 
vozrast 

Aktivni lica U~estvo na 
aktivni 
lica vo 
licata nad 
15-godi{na 
vozrast 

U~estvo na 
lica koi 
vr{at 
zanimawe 
vo licata 
nad 
15-godi{na 
vozrast 

U~estvo 
na lica 
koi 
vr{at 
zanimawe 
vo 
aktivnoto 
naselenie 

Vkupno 
Koi 
vr{at 
zanimawe 

Radovi{ 28 244 17 956 11 071   8 701   59,39 % 45,41 %   76,46 % 
 

Структура на населението според активност 

Како последица на овие движења во одделни 

простори од регионот доаѓа до големо 

демографско празнење. За сметка на тоа во 

градот Радовиш се отворија процесите на 

економски, на социјални, на урбанистички, на 

станбени и на инфраструктурни проблеми 

непосредно поврзани со пренаселеноста. Освен 

овие трајни миграциски движења, во регионот 

меѓу двете општини се присутни интензивни 

дневни движења на население и на работна сила. 

Дневните миграции се движат од селата кон 

градот и се последица од повеќе фактори: 

концентрацијата на стопанските и 

нестопанските субјекти и ресурси на регионот 

во градот Радовиш, подобрата сообраќајна 

инфраструктура, можноста дневните мигранти 

по работното време да се занимаваат со 

земјоделството како дополнителна активност, 

можностите за школување на децата и др.  

Иселувањето во странство е присутно поради 

општата економска ситуација. 

ЕКОНОМИЈА 

Поважните економски сектори во општина 

Радовиш: 

1 Градежништво        

1 Индустрија за градежни материјали 

1 Дрвна индустрија  

1 Метална и машинска индустрија                                                 

1 Неметална индустрија  

1 Црна и обоена металургија  

1 Рударство    

1 Козметичко-фармацевтска индустрија 

1 Земјоделство                                                                 

1 Лов и риболов                                                               

1 Туризам  

1 Текстилна индустрија                                                   

1 Прехрамбена индустрија 

1 Тутунска индустрија 

1 Трговија  

1 Транспорт  

1 Банкарство 

1 Јавен сервис и услуги 

 

          Приватен сектор: Рударство, 

угостителство, текстил, шумарство, месна 

индустрија,  трговија на големо и мало, 

занаетчиство-(поправка на моторни возила, 

часовници, чевли , бела техника и др.), 

индустрија за конзервирање, млечна индустрија, 

индустрија за неметали, тутунска индустрија, 

козметичко-фармацевтска, обработка на злато и 

сребро . Приватната дејност е 90 % од вкупното 

стопанство.  

 

ФИНАНСИСКИ ИНСТИТУЦИИ 

Банки и други финансиски институции 

Стопанска Банка- филијала Радовиш 

Тутунска Банка- филијала Радовиш 

Уни Банка-филијала Радовиш 

Тетека Банка-филијала Радовиш 

Комерцијална банка-филијала Радовиш 

Управа за јавни приходи-одделение Радовиш 

 

ЗДРАВСТВО  

Ј.З.У ,,Здравен Дом,,-Радовиш,  
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7-амбуланти во населените места под управа на  

Ј.З.У ,,Здравен Дом,,-Радовиш. 

Во градот работат 15 Приватни здравствени 

организации од примарната медицинска и 

стоматолошка заштита. 

Една специјалистичка здравствена ординација 

од областа на ортопедијата. 

Истотака работат и седум приватни аптеки. 

Социјална заштита 

Постојат  околу 1000 приматели на социјална 

помош или околу 3% од вкупниот број на 

населението од Радовиш и Конче. 

 

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 

Организациона структура 

Јавни претпријатија во општината 

Ј.П. ,,Плаваја,, 

Ј.П. ,,Македонски Шуми,, 

  подружница ,,Плачковица,,-Радовиш 

Р.О. ,,Мантово,,-Радовиш 

 

ЈАВЕН СЕКТОР 

Во Јавниот сектор постојат:  ЕЛС- општините, 

подрачни единици на сите министерства, 

основен суд, катастар, ОВР, Управа за јавни 

приходи, ЈЗУ,, Здравен дом. ПИОМ, Здравство, 

МЦСР. 

 

 1.2. Буџет и Одлука за извршување на 

Буџетот на општината 

Буџетот на ЕЛС Радовиш за 2012година беше 

донесен од страна на Советот на ЕЛС Радовиш , 

на 26.12.2011   година под број 07-1984/1 и 

Одлука за извршување на буџетот за 2012 

година  под број 07-1985/1.Истиот беше 

подготвен согласно важечките законски 

прописи, односно согласно Законот за Локална 

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

Законот за финансирање на единиците на 

локалната самоуправа (Сл. весник на Р.М 

61/2004, 96/2004,, 67/2007 156/09 и 47/11 

година), Законот за Буџетите (Сл. Весник на РМ 

бр.64/2005,4/2008, 103/2008, 156/09 и 95/10 

година), и Буџетскиот циркулар-насоки за 

изготвување на буџетите на ЕЛС за 2012 година 

добиени од страна на Министерството за 

финансии (под број 07-30588/1 од 

27.09.2011година), како и добиените Прегледи 

за проценети приходи од наменски-блок 

дотации по одделни корисници. 

  При подготовката на Буџетот на ЕЛС Радовиш 

за 2012 година, беа земени во предвид 

макроекономските индикатори-економската 

политика на Владата на Р.М за период 2012-

2014 година, при што просечната стапка на 

пораст на маќедонското стопанство БДП, (чии 

двигатели се порастот на индустриското 

производство, трговијата, градежништвото, 

транспортот, комуникациите и финансиските 

услуги) се очекуваше да се движи околу 5.3%; 

инфлацијата да биде околу 3% . 

  Согласно член 2,точка 8 од Законот за буџетите 

(Службен весник  на Р.М бр.64/2005,4/2008 и 

103/2008,156/09 и 95/10 година ) буџетот на ЕЛС  

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 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 урбанистички 

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 

-4.3% 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 дотации 
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-Капитални дотации 

   Истиот за 2012 година беше изготвен по 

програми за одредени области кои ги усвојува 

Советот на општината односно Буџетот за 2012 

година се состоеше од  десет програми и 

седумнаесет потпрограми. 

Со оглед на тоа дека планираните приходи и 

расходи на буџетот на општината во текот на 

фискалната 2012година не се остваруваа во обем 

и динамика според планот а согласно одредбите 

од Законот за буџетите (Сл. Весник на Р.М 

64/2005,4/2008 и 103/2008,156/09 и 95/10 

година) член 36 точка 4  ,Советот на општината 

на предлог од Градоначалникот донесе неколку  

помали измени и дополнувања-пренамени и 

проширувања и два ребаланси на буџетот за 

2012 година. 

  

2.1. Приходи на општината 

           Така после сите измени и дополнувања  

на Буџетот на општината за 2012 

година,вкупните приходи  се планирани на 

износ од 508.509.010 денари а се реализираа во 

износ од 352.070.395 денари или 69.23% ,истиот 

се изврши по програми и потпрограми  на 

вкупен износ од 384.104.427 денари и  тоа: 

 

           

Реализација-2012г.      Реализација-2011г.            

А0 Совет на општината                                  8.796.398 ден  7.015.041 ден.   

Д0 Градоначалник                                 3.155.646 ден  2.782.631 ден. 

Е0 Општинска администрација                   35.787.685 ден  28.655.070 ден.   

ЕА Капитални трош. на Општината    2.221.929 ден  1.232.967 ден. 

Ф1   Урбанистичко планирање                         800.683 ден  1.454.293 ден. 

Г1 поддршка на Лок. ек. развој                      5.888.418 ден  1.325.480 ден.       

Ј3  Јавно осветлување                                     8.758.342 ден  12.715.493 ден. 

Ј4  Јавна чистота                                                 780.000 ден  1.000.000 ден. 

     -Донаторска с/ка 78533                                            0 ден  573.192 ден 

Ј6   Одржување и заштита на локални               

       патишта и улици                             1.342295 ден  1.035.247 ден 

Ј7   Одржување и користење на  

        паркови и зеленило                            3.495.982 ден   0 ден 

ЈД0   Изградба и реконструкција  

на локални патишта и улици                      104.531.833 ден  50.401.134 ден. 

ЈДАРазвоен дел на Буџетот                            1.500.000 ден   0 ден. 

К1 Култура- Библиотека                                 2.354.695 ден  2.590.197 ден.      

К2  Култура                   1.901.492 ден  1.768.612 ден.                 

М1   Детски градинки               23.205.539 ден  23.114.975 ден  

Н1  Образование                                          126.902.881 ден  123.920.963 ден.        

Н2 Образование                                             46.248.386 ден  42.478.848 ден. 

Њ0  Противпожарна заштита     6.432.227 ден  6.531.804  ден 

_____________________________________________ 

ВКУПНО:     384.104.427 ден  308.595.946 ден.        

  

Во Програма А0, Д0, Е0, Ф1, Г1, Ј3, Ј4, Ј6, Ј7, 

К1, К1, В1, Н1, Н2 и  Њ0 се содржани 

средствата за тековно -оперативни потреби на 

Советотна општината, Градоначалникот, 

Општинската администрација и Јавните 

установи од областа на образованието, 

културата, социјалната заштита и 

противпожарна заштита како и превозот на 

учениците од основното и средно образование. 

Во дел од Програмите ЕА, Ф1, Ј3, ЈД0, К1, К2, 

В1, Н1 и Н2 се содржани средствата и за 

капитални расходи на општина Радовиш. 

Во Буџетот на ЕЛС Радовиш за 2012 година за 

финансирање на сите програми се планираше да 

се остварат приходи во вкупен износ од 

508.509.010 денари и тоа: од даночни приходи 

54.917.985 денари, од неданочни приходи 

21.458.715 денари,од капитални приходи 

181.900.000 денари, од трансфери 40.148.879 

денари,приходи од дотации 207.911.451 денари  

и од донации 2.171.980 денари. Планираните 
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средства во текот на 2012 година се остварија во 

вкупен износ од 352.070.395 денари . 

 Основен буџет сметка 630 во текот на 

2012 година е остварен во вкупен износ од 

155.032.698 денари  односно 180.848.475 заедно 

со дел од вишоците(25.815.777 денари) од 2011 

годин  од следните извори: 

                   

                                    

2011година    2012година        

-од даночни приходи  35.210.729 ден. 38.701.874 ден. 

-од неданочни приходи  3.713.225 ден.  4.962.013 ден.   

-од капитални приходи  94.809.060 ден. 87.646.993 ден. 

-од трансфери и донации  30.332.482  ден.       49.537.595 ден 

        ВКУПНО    164.065.496 ден. 180.848.475 ден. 

 

 Имајки ги во предвид остварените 

приходи-155.032.698 денари во 2012 година 

заедно со пренесените вишоци-59.021.540 

денари од претходната година,намалени за 

извршените расходи-180.848.475 денари во 2012 

година, доаѓаме до износот на неизвршени 

средства т.н вишок од 33.205.763 денари ,кој се 

пренесува како прилив за трошење во наредната 

година. 

Буџетот на наменските донации сметка 93010, 

во извештајната година е остварен  во вкупен 

износ од 190.918.498 денари , притоа треба да се 

спомнат и делот на непотрошените средства од 

претходната година.16.678.451 денари и 

извршените расходи 198.133.959 денари во 

тековната 2012 година за да се утврди салдото 

на непотрошени средства од 9.462.990 денари 

кои се прилив за наредната 2013 година и можат 

да се користат за покривање на дефицитот 

доколку се појави во текот на 2013 година. 

Буџетот на самофинансирачките активности кај 

јавните установи, сметка 787 во текот на 2012 

година е остварен во вкупен износ од 6.073.199 

денари кои средства се остварени - од такси 

,надоместоци и други неданочни приходи.. 

Имајки ги во предвид пренесените средства од 

претходната година 4.791.187 денари  и вкупно 

извршените расходи-4.706.371 денари во 

2012година, остануваат непотрошени-6.158.015 

денар кои ќе се пренесат за 2013 година како 

прилив на средства за трошење.  

Буџетот на донации на општина Радовиш сметка 

785 во текот на 2012 година има остварено 

средства во износ од 46.000 денари и пренесено 

салдо од 2011 година во вкупен износ од 

2.125.979 денари .Од вкупните расположиви 

средства-2.171.979 денари во 2012 година се 

извршени 415.622 денари . 

Од напред изнесеното можеме да утврдиме дека, 

на 31.12.2012 година остануваат непотрошени 

1.756.359 денари, кои се прилив на средства за 

2013 година. 

  Значи вкупните планирани приходи во 

Буџетот на општина Радовиш за 2012година во 

износ од 508.509.010 денари, се остварија во 

износ од 352.070.395 денари односно 69.23% во 

однос на планот. 

Доколку го анализираме остварувањето само на 

основниот буџет, сметка 630 можеме да 

констатираме дека годишниот план 286.951.128 

денари е остварен во износ од 155.032.698 

денари, односно 54.03% од планираниот износ.  

Од персоналниот данок од доход како на 

платите на буџетските корисници така и на 

платите во јавните претпријатија, јавните 

трговски друштва се остварени 2.088.508 денари 

или 55.23% од планираниот износ. 

Даноците на имот се остварени во вкупен износ 

од 13.474.040 денари или 78.8% од годишниот 

план. 

Најголемо учество во остварените даночни 

приходи имаат приходите остварени од 

даноците на специфични услуги (комунални 

такси и надоместоци), кои се остварени во 

вкупен износ од 22.985.397 денари односно 68% 

од планираните за 2012 година. 

 Во остварениот вкупен износ најголемо 

учество имаат приходите остварени од К.Т. за 

користење и одржување на јавно осветление-

15.350.499 денари, од надоместокот за 

уредување на градежно земјиште се остварени 

4.284.390 денари од планирани 10.321.485 

денари.Од К.Т. за за истакнување на 

фирма,односно назив на деловна просторија во 

2012 година се остварија вкупно 2.019.345 

денари од планирани 6.500.000 денари како и 

1.116.720 денари К.Т. за користење на улици со 
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возила која се плаќа при регистрацијата на 

возилата. 

  Од издавање на дозволи-лиценци за 

вршење на угостителска дејност во ноќен бар во 

2012година се реализирани 153.930 денари од 

планираните 160.000 денари.   

Неданочните приходи се остварени во вкупен 

износ од 11.035.212 денари во кој износ учество 

имаат Административните такси за списи и 

дејствија кај Органите на локалната самоуправа 

968.632 денари,од други локални такси 190.100 

денари,надоместокот за изработка на просторни 

и урбанистички планови 0 денари од планирани 

5.160.264 денари. На име останати неданочни 

приходи конто-725939 се остварени вкупно 

3.293.307 денари наспроти 1.300.000 денари 

планирани. 

 Од наплатената премија за каско 

осигурување на возилата се остварени приходи 

во износ од 447.375 денари, додека од 

надоместокот за концесии за експлоатацијана 

минерални суровини се остварени средства во 

износ од 80.767.180 денари и 818.936 денари по 

основ на детални геолошки истражувања. 

 Од трансфери и донации на основниот буџет во 

текот на 2012 година се остварени вкупно 

248.087.176  денари.  

 

2.2  РАСХОДИ на општината 

Остварените приходи во текот на 2012 година се 

трошеа наменски односно за покривање на 

тековно -оперативните расходи настанати при 

вршењето на програмските активности 

содржани во десетте програми  кои се составен 

дел на Буџетот за 2012 година. 

Во билансот на расходите може да се види за 

кои намени се потрошени вкупно 352.070.395 

денари во текот на цела 2012 година. 

За плати наемнини и надоместоци се потрошени 

вкупно 174.251.752 денари односно 45.36% од 

вкупно извршените расходи во текот на 2012 

година.Со овие средства се измирени: 

надоместоците према советниците на општината 

за извршување на нивните активности согласно 

Законот за локална самоуправа Сл.Весник на 

РМ бр.5/2002 година, Статутот на општината  и 

друга регулатива; платата и надоместоците на 

градоначалникот на општината и на 

општинската администрација и противпожарна 

единица за извршувањето на обврските кои се 

во нејзина надлежност ,заклучно со месец 

Ноември 2012година.Исто така во 2012 година 

преку општинската сметка за наменски-блок 

дотации се вршени исплати на средства, 

наменети за плати и надоместоци на 

вработените во локалните јавни установи кои се 

финансираат со блок дотации преку 

општинскиот буџет. 

За стоки и услуги се извршени вкупно 

76.386.409 денари или 19.88% од вкупно 

извршените расходи во текот на 2012 година. Со 

овој износ се покриени расходите за тековно 

оперативни потреби на советот на општината, 

градоначалникот, општинската администрација, 

јавните установи од областа на културата, 

образованието и социјалната заштита (детските 

градинки). Инаку во оваа категорија на расходи 

се содржани расходите за патни и дневни 

трошоци, за комунални услуги,за матерјали и 

ситен инвентар за тековно работење, за 

поправка и тековно одржување на деловни 

згради, возила опрема и друго; за договорни 

услуги (банкарски, осигурителни здравствени 

,договори на дело и за други тековни расходи  

во кои спаѓа чланарината ,репрезентацијата и 

другите оперативни трошоци. 

За субвенции и трансфери се  потрошени вкупно 

21.395.476 денари од кои дел 8.279.840 денари  

за  трансфери до невладини организации 

(здруженија на граѓани, спортски клубови 

(преку потпрограм А0) како и 13.115.636 денари 

за разни трансфери. 

 За социјални помошти во текот на 2012 

година се потрошени вкупно 460.000 денари. 

 За капитални расходи во 2012година се 

извршени вкупно 111.455.791 денари и тоа за 

следните капитални потреби: 

- за купување на опрема 1.510.813 денари( 

пред се набавки извршени од средства добиени 

од блок дотации , донации за локалните јавни 

установи и од основниот буџет . 

- за градежни објекти 2.904.443 денари 

(извршени од страна на локалните јавни 

установи: ОУ "Орце Николов",СОУ "Коста 

Сусинов" ЈУ за деца Детска градинка "Ацо 

Караманов"). 

за други градежни објекти 98.356.850 денари 

(пред се извршени од основниот Буџет, согласно 

програмата за уредување на градежно земјиште 

и одржување на локални патишта во општина 

Радовиш), и тоа: за подготовка на проекти, за 

изградба на улици-патишта, за изградба на 



Br. 3/2013 Str. 10             Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{                         06.03.2013 god. 

 
 

  

капацитет за водоснабдување, за изградба на 

други објекти,за изградба на пречистителни 

станици и колектори и за изградба на мостови, 

за купување на мебел, за вложувања и 

нефинансиски средства (надомест за одземен 

имот, набавка на софтвер за проект од донација 

во програм Г1 и др.).и за отплата на 

службенитевозила набавени на лизинг . 

 

БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОД 

Даночни приходи 

нови: 

Даночните приходи претставуваат наплатени 

износи, и тоа по следните ос- 

   -     Данок на имот, 

- Данок на наследство и подарок, 

- Данок на промет на недвижности, 

- Комунални даноци 

                                                                                                                                            

Во илјади денари 

            Опис              Буџет                 Изврш ено         Извршено 

                                      2012                     2012                         2011__________ 

Даноци на имот...   17.050                13.430                        10.709                                                                                                                              

Даноци на специфични  

услуги ...............       33.801                22.995                          22.570 

 

Согласно со одредбите од Законот за 

финансирање на единиците на локалната 

самоуправа и поодделните законски и 

подзаконски прописи (Закон за даноците на 

имот, Закон за комуналните такси, ) се 

остваруваат даночните приходи по 

основ на: 

- Персонален данок од доход кој опфаќа 

даноци од плати од лица вработени кај буџетски 

корисници, трговски друштва, јавни 

претпријатија, данок на плати остварени во 

странство, како и данок на доход од физички 

лица кои се занимаваат со занаетчиска дејност; 

- Данок на имот кој опфаќа данок на имот, 

данок на наследство и подарок, данок на промет 

на недвижности; 

- Даноци на специфични услуги кои 

опфаќаат комунални такси за истакнати фирми, 

такси од регистрација на моторни возила, такса 

за јавно улично осветлување, такса за користење 

на просторот пред деловни простории, надомест 

за комунално уредување на градежно земјиште 

и други комунал-ни такси и надоместоци; 

       Неданочни приходи 

Неданочните приходи претставуваат 

наплатени износи, и тоа  по следните основи: 

- Претприемачки приход и други приходи 

од имот; 

- Други владини услуги, и 

- Други неданочни приходи 

                                                                                                             

Во илјади денари 

             Опис        Буџет                  Извршено         Извршено 

                                     2012                      2012                        2011____________ 

Предприемачки приходи и   

други приходи од имот 3.024            1.221                      0 

- Други владини услуги....... 5.160               0                  7.000 

- Други неданочни  

приходи......            1.300         3.293                    1.357 

 

Општината 2012 год.  остварува неданочни 

приходи по основ на: 

- Такси и надоместоци што опфаќаат 

наплата на административни такси кои се 

наплаќаат за списи и дејствија кај органите на 

општините; 

- Административни такси и надоместоци 

што се однесуваат на приходи од закупнина од 

објекти и закупнина на опрема; 

- Други владини услуги што опфаќаат 

приходи од изработка на просторни и 

урбанистички планови, приходи од издавање на 

тендерска документација за учество на јавна 

набавка и 

- Други неданочни приходи односно 

приходи од наплатен надомест за користење 

тезги и останати неданочни приходи. 

Капитални приходи 
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      Капиталните приходи се остварени по основ 

на приходи од продажба на: земјиште и приход 

од концесии за експлоатација на минерални 

суровини  во износ  од  82.451  илјади денари 

(2011год. – 94.809 илјади денари). 

Трансфери и донации 

Трансферите и донациите се остварени по основ 

на трансфери од други нивоа на власт   во износ 

од   82.743  илјади денари (2011 год. – 37.479 

илјади денари). 

Тековни расходи 

Плати, наемнини и надоместоци 

Средствата за плати, наемнини и надоместоци 

се остварени/извршени во Буџетот на Општина 

Радовиш , согласно одредбите од Законот за 

буџетите и дру-гите законски и подзаконски 

прописи од областа на платите (Закон за исплата 

на платите во Р.М., Закон за плата и другите 

надоместоци на пратениците во Собра-нието на 

Р.М. и другите избрани и именувани лица во 

Републиката, Закон за државните службеници, 

Закон за работните односи, итн.) и тоа по 

следните основи: 

- Основни плати; 

- Надоместок за годишен одмор; 

- Придонеси од плати и персонален данок 

                                                                                                               

Во илјади денари 

        Опис          Буџет             Извршено         Извршено 

                          2012                     2012                 2011________________ 

-Основни плати   14.755     13.425              12.235 

Придонеси од плати .........     5.895                  5.384                4.880 

Персонален данок    1.138                  1.070                1.420             

 

Резерви и недефинирани расходи 

Оваа позиција е проценета во висина на 

исплатените износи за средствата 

кои се остварени/ извршени во Буџетот на 

општина Радовиш, согласно одредбите од 

Законот за буџетите/ Законот за финансирање на 

единиците на локалната самоуправа и Одлуката 

за извршување на буџетот на општината и тоа 

по основ на Тековни резерви. За оваа намена во 

2012 година извршени се  155 илјади денари 

(2011 година – 90  илјади денари/претходна 

година). 

Стоки и други услуги 

Оваа позиција е проценета во висина на 

остварените /извршените износи во 

            Буџетот на Општината Радовиш , и тоа 

по следните основи: 

- патни и дневни трошоци, кои опфаќаат: 

патни трошоци, сместување и споредните 

трошоци за време на службен пат во земјата и 

странство; 

- комунални услуги, кои опфаќаат: струја, 

вода и канализација и други комунални услуги; 

- трошоци за затоплување, кои опфаќаат 

набавка на течни горива за затоплување; 

- трошоци за комуникација и транспорт 

кои опфаќаат: пошта, телефон и телефакс, 

горива и мазива, гуми внатрешни и надворешни 

и резервните делови; 

- материјали, кои опфаќаат: трошоци за 

канцелариски материјали, учебници, списанија, 

весници и други изданија, копирање, печатење и 

издавање, ленти, касети и друго за АОП, 

средства за одржување на хигиена, алати и 

ситен инвентар, пијалоци, други прехранбени 

продукти, униформи и работни облеки и обувки 

и други материјали; 

- тековно одржување, кои опфаќаат: 

трошоци за сервисирање на леки коли и други 

возила, трошоци за извршени тековни поправки 

на капиталните средства (основни средства), 

зградите, опремата, патиштата и другите ви-

дови капитални средства (поголемите поправки 

кои преставуваат трошок за инвестиционо 

одружување не се искажуваат на ова конто); 

- договорни услуги, кои опфаќаат: 

трошоци за адвокатски и други правни ус-луги, 

надомест за платен промет и банкарска 

провизија, осигурување на моторни возила, и 

други договорни услуги; 

- други оперативни трошоци, кои 

опфаќаат: репрезентација, трошоци за 

одликувања, членарини во домашни 

организации, трошоци за меѓународни спортски 

натпревари и други оперативни расходи 
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Во илјади денари 

             Опис     Буџет         Извршено           Извршено 

                           2012                2012                     2011 

Патни и дневни трошоци....... 860                    521                      559 

Комунални услуги , трошоци  

за затоплување, комуникација и  

транспорт..        13.055             11.749               11.094          

Материјали..      3.796                 1.469                 2.090 

Тековно одржување.    12.038               8.355                 3.590 

Договорни услуги........    10.112               2.220                 2.215 

Други оперативни расходи.......    2.725                 2.351                  633 

    Субвенции и трансфери 

Субвенции и трансфери се остварени/извршени 

во Буџетот на Општина 

Радовиш , по основ на тековни трансфери, кои 

опфаќаат трансферите до невлади- 

ните организации како што се: плаќања до 

хуманитарни организации, трансфери до 

спортски клубови и до други непрофитни 

организации; 

                                                                                                    

Во илјади денари 

     Опис     Буџет               Извршено               Извршено 

                   2012                      2012                   2011 

Трансфери до невладини 

 организации    11.811              8.280                   4.891 

Капитални расходи 

Купување на капитални средства 

Капиталните расходи се наменети за набавка на 

постојани средства и за истите се 

остварени/извршени средства од Буџетот на 

општина Радовиш , и тоа 

по следните основи: 

- мебел и канцелариска опрема што опфаќа 

средства за: купување на канцеларискиот мебел 

и информатичка опрема; 

- купување на моторни возила што опфаќа 

средства за купување на патничко возило; 

- припрема на проекти што опфаќа 

средства за: финансирање на трошоците за 

изработка на студии и елаборати, мапи, 

техничка документација и дизајнирање 

договарања, неопходни за припрема на 

инвестиционите проекти и разни други студии и 

истражувања; 

                                                                                                                                       

Во илјади денари 

    Опис       Буџет            Извршено                 Извршено 

                    2012     2012         2011______  

Купување на  опрема.  

и  купување на машини.....  1.995                  337                              1.573 

Други градежни објекти.   167.770           98.190                            51.044 

Купување на мебел........      400                        /                                   135 

 

БИЛАНС НА СОСТОЈБА 

            Актива 

Парични средства 

Паричните средства се проценети според 

номинален износ и ги опфаќаат 

паричните средства што се на Сметката со 

состојба на 31.12.2012 година и изнесу- 

ваат 33.206  илјади денари (2011год  59.022  -   

илјади денари/претходна година). 

  

             Во илјади денари 

                                         31 декември        31 декември  

                                                     Опис                                2012                     2011___________ 

Сметка...................................             33.206                 59.021 

Благајна..................                        /                         / 

Девизна сметка.......                       /                        / 
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Краткорочни финансиски побарувања 

Краткорочните  финансиски  побарувања 

произлегуваат од ненаплатените 

побарувања од данок на имот и комунална такса 

за фирмарини и побарувања од министерствата   

за потрошена електрич.енергија , вода и дрва , 

побарувањата  со 31.12. 2012 год .се  во вкупен 

износ од 58.957 илјади  денари  ,  (2011год.  

48.307 илјади денари/претходна година). 

Финансиски и пресметковни односи  

Оваа позиција е проценета во вкупен износ од 

__/__ илјади денари и се резултат на Пасива 

Финансиски и пресметковни односи 

Оваа позиција е проценета во вкупен износ од 

__/__ илјади денари и се резултат на асивни 

временски разграничувања 

Пасивните временски разграничувања се 

состојат од: 

                                   

                          Во илјади денари  

                                            31 декември         31 декември        

              Опис                         2012                      2011                                 

Дел од вишокот на приходи пренесен   

во наредната година ....................   33.206                   59.021 

Други пасивни временски  

разграничувања..................         58.957                   48.307 

3. Извештај за средства, побарувањата, 

обврските и изворите на средства и нивна  

    вредност.    

Општина Радовиш во својот Биланс на 

состојба го има искажано целокупното 

богатство на Општината и побарувањата и 

обврсќите кои ги има спрема добавувачите. 

Нематеријалните средства се во износ од 

680.852,00 ден.тоа се  средства што Општината 

ги има како обврска за плаќање за возилата што 

ги има земено на лизинг. 

Материјалните средства во кој влегуваат 

Инвестициите на градежните објекти се во износ 

од 84.003.333,00 ден. Станови и деловни објекти 

1.782,00 ден.-Управна зграда на пожарна и 

Опрема 9.360.419,00 ден. 

  Материјалните средства во подготовка-

односно Инвестициите во тек се во износ од 

180.523.899,00. ден. 

           Тековните обврски што ги има 

Општината спрема добавувачите по разни 

основи изнесуваат 2.255.139,00 ден. 

      Во краткорочните обврски кои се прикажани 

во Билансот на состојбата се и обврските за 

неисплатена плата за 12 м.2012 год. во бруто 

износ од 1.783.118,00 ден. 

      Во вонбилансната пасива е прикажан имотот 

кој го има Општината како Градежни објекти 

односно управни згради и тоа: Зграда во која е 

сместена Локалната самоуправа дел од зграда на 

поранешен Фонд за комуналии и Управна зграда 

на поранешна Општина Подареш во износ од 

13.365.857,00 ден.но овој имот сеуште не е 

евидентиран како сопственост бидејки за него 

Општината не поседува Имотен лист. 

      Споредбено земено од претходната година 

што се однесува во делот на Инвестициите и 

Опремата нема некој драстични промени, 

бидејки сите инвестиции се водат сеуште во тек  

поради незавршените до крај работи и 

неизвршениот технички прием на самите 

објекти кои се завршени . 

       4. Извештај за реализација на 

инвестиционите програми, наменските, 

капиталните и блок дотациите и дотациите за 

делегирани надлежности. 

Во 2012 год.од планираните и предложени 

активности на Програмата за инвестиции се 

објектите кои беа започнати, а сеуште се водат 

како незавршени односно како инвестиции во  

тек и тоа : Фекални канализации на одредени 

улици во градот, водоводни линии, Пумпна 

станица во Индустриска зона, асфалтирање на 

улици во градот, Поплочување на тротоари на 

Кеј  8 Септември, Парапетни ѕидови на Кеј 8 ми 

Септември, Тротоари во с.Ораовица, 

Трафостаница во с.Дамјан, резервоар за вода во 

с.Ораовица и Подареш, мостови на ињевска, 

радовишка и оравичка река, кружен тек на 

булевар Александар Македонски и др. 

активности во вкупен износ од 180.523.899,00 

ден. 

Што се однесува пак до наменските-блок 

дотациите тие како што се добиваат од 

соодветните министерства така и се трошеа 

според плановите кои ги доставуваат до 

Трезорот. 
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5. Извештај за користењето на 

финансиските средства од тековните резерви. 

       Од средствата планирани  како тековни 

резерви во 2012 год. се потрошени вкупно        

155.000,00 ден. Од овој вкупен износ  60.000,00 

ден.се потрошени за донесување на   

       посмртни останки на Лазар Коцев, 80.000,00 

ден на Аврамов Мито од с.Ораовица за 

починато лице во странство и 15.000,00 ден на 

Лефтерка Депова за починатиот и сопруг.   

 

Бр. 07-498/2     Совет на општина Радовиш 

04 Март 2013 г.                Претседател 

Радовиш  Сашко Николов с.р. 

 

Врз основа на член 50  став 1 т.3 од 

законот за локална самоуправа (Сл. весник на 

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

Статутот на општина Радовиш, 

Градоначалникот на општина Радовиш донесува 

 

РЕШЕНИЕ 

За прогласување и објавување на 

Одлуката за усвојување на годишната сметка на 

Буџетот на општина Радовиш за  2012 година и  

Годишната завршна сметка на буџетот на 

општина Радовиш за 2012 година 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

усвојување на завршната сметка на буџетот на 

општина Радовиш за 2012 год, и годишната 

завршна сметка на Буџетот на општина Радовиш 

за 2012 година бр. 07-499/1, што советот на 

општина Радовиш ја донесе на седница одржана 

на ден 04.03.2013 година. 

 

Бр. 08-499/3                     Градоначалник на 

06 Март  2013г.                 Општина Радовиш  

Радовиш                  Д-р Роберт Велков с.р. 

 

 Врз основа на чл.36 ст.1 т.2 и чл. 50 ст.1 

од Законот за локална самоуправа (Сл. весник 

на РМ бр. 5/2002), чл.21 ст. 1 т. 4 и чл.43 ст,1 т. 

4 од Статутот на општина Радовиш, чл. 27 од 

Законот за сметководство за буџетите и 

буџетските корисници (Сл. весник на РМ бр. 

61/2002 ; 98/2002 ; 81/2005 и 24/2011), Советот 

на општина Радовиш на седницата одржана на 

04.03.2013 година донесе 

 

ОДЛУКА 

За усвојување на завршна сметка на буџетот 

на општина Радовиш за 2012 година 

 

чл. 1 

Се усвојува завршната сметка на буџетот 

на општина Радовиш за 2012 година. 

 

                    план             реализација 

  -вкупно приходи       508.509.010 денари                 352.070.395 денари 

  -вкупно расходи        508.509.010 денари                 384.104.427 денари 

  - дефицит                                                                        32.034.032 денари 

  -финансирање                                                                32.034.032 денари 

       

 

чл. 2 

Одлуката влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во Службен 

гласник на општина Радовиш. 

 

Бр. 07-499/1     Совет на општина Радовиш 

04 Март 2013 г.                Претседател 

Радовиш  Сашко Николов с.р. 

 

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

Законот за локална самоуправа (“Службен 

весник на Р.М.број 5/02) и член 33, точка 1 од 

Законот за финансирање на единиците на 

локалната самоуправа (“Службен весник на РМ“ 

бр.61/04, 96/04, 67/07, 156/09 и 47/11),  Советот 

на Општина Радовиш на 71-седница одржана на 

04.03.2013 година, донесе 

 

ЗАВРШНА С М Е Т К А 

НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА РАДОВИШ ЗА  

2012 ГОДИНА 

  

Член 1 

Вкупниот износ  на планираните и 

остварените приходи и расходи во 2012 година 

изнесуваат:   
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Планирани  Реализирани 

Вкупни приходи   508.509.010  352.070.395 

- даночни приходи                   54.917.985  38.701.874 

- неданочни приходи               21.458.715  11.035.212 

- капитални приходи                181.900.000  87.646.993 

- приходи од дотации               207.911.451  190.918.498 

- трансфери     40.148.879  23.721.818 

- донации     2.171.980  46.000 

Вкупни расходи                                  508.509.010  384.104.427 

- утврдени намени                            508.109.010  383.949.427 

- резерви                                               400.000  155.000 

Дефицит                                                  -32.034.033 

Суфицит                                                                                           

Прилив                                                    32.034.033 

- приливи од домашен заем                

- приливи од странски заем                   

- депозити                        32.034.033 

Одлив  

(отплата на главнина)                                                             

 

Член 2 

Салдото на сите сметки на Буџетот на Општина 

Радовиш  на 31.12.2012 година изнесува 

50.583.127 денари и претставува збир од 

суфицитот од тековната 2012 година (1.366,828 

денари на самофинансирачки сметки-787) и 

неискористениот дел од пренесениот вишок на 

приходи од претходната 2011 година (49.216.299 

денари)  

-Салдо на 31-12-2012 50.583.127  денари 

Салдо основен буџет                33.205.763  денари 

Салдо буџет дотации                 9.462.990  денари 

Салдо буџет самофинасирачки активности                

6.158.015  денари 

Салдо буџет донации                 1.756.359  денари 

Разликата помеѓу остварените приходи и 

извршените расходи на основниот буџет во 

износ од 59.021.540.50 денари се пренесува како  

прилив на основниот буџет на општина Радовиш  

за 2012 година. 

Разликата помеѓу остварените приходи и 

извршените расходи на буџетот на дотации во 

износ од  16.678.451.50 денари се пренесува 

како  прилив на буџетот на дотации на општина  

Радовиш  за 2012година.  

Разликата помеѓу остварените приходи и 

извршените расходи на буџетот на 

самофинасирачки активности во износ од  

4.791.191 денари се пренесува како прилив на 

буџетот на самофинасирачки активности на 

општина  Радовиш за 2012година.  

Разликата помеѓу остварените приходи и 

извршените расходи на буџетот на донации во 

износ од 2.126.005 денари се пренесува како 

прилив на буџетот на донации на  општина 

Радовиш  за 2012 година.  

Член 3 

Планираните и остварените приходи по 

извори и видови, односно планираните и 

извршените расходи по основни намени се 

искажани во билансите на приходи и расходи: 

Член 4 

Во посебниот дел на Завршната сметка на 

Буџетот на општина Радовиш за 2012 година се 

искажани планираните и извршените расходи по 

потпрограми, сметки и основни намени. 

Член 5 

Општиот дел на Завршната сметка на Буџетот на 

општина Радовиш за 2012 година ќе се објави во 

“Службен гласник на општина Радовиш".  
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ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

На Завршната сметка на Буџетот на ЕЛС 

Радовиш за 2012година 

            

:Буџетот на ЕЛС Радовиш за 2012година беше 

донесен од страна на Советот на ЕЛС Радовиш , 

на 26.12.2011   година под број 07-1984/1 и 

Одлука за извршување на буџетот за 2012 

година  под број 07-1985/1.Истиот беше 

подготвен согласно важечките законски 

прописи, односно согласно Законот за Локална 

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

Законот за финансирање на единиците на 

локалната самоуправа (Сл. весник на Р.М 

61/2004,96/2004,, 67/2007 156/09 и 47/11 година), 

Законот за Буџетите (Сл. Весник на РМ 

бр.64/2005, 4/2008, 103/2008, 156/09 и 95/10 

година), и Буџетскиот циркуларнасоки за 

изготвување на буџетите на ЕЛС за 2012 година 

добиени од страна на Министерството за 

финансии (под број 07-30588/1 од 

27.09.2011година), како и добиените Прегледи 

за проценети приходи од наменски-блок 

дотации по одделни корисници. 

  При подготовката на Буџетот на ЕЛС Радовиш 

за 2012 година, беа земени во предвид 

макроекономските индикатори-економската 

политика на Владата на Р.М за период 2012-

2014 година, при што просечната стапка на 

пораст на маќедонското стопанство БДП, (чии 

двигатели се порастот на индустриското 

производство, трговијата, градежништвото, 

транспортот, комуникациите и финансиските 

услуги) се очекуваше да се движи околу 5.3%; 

инфлацијата да биде околу 3% . 

                 

                   Согласно член 2,точка 8 од Законот 

за буџетите (Службен весник  на Р.М 

бр.64/2005,4/2008 и 103/2008,156/09 и 95/10 

година ) буџетот на ЕЛС  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 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 урбанистички 

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 

-4.3% 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 дотации 

-Капитални дотации 

  

  Истиот за 2012 година беше изготвен по 

програми за одредени области кои ги усвојува 

Советот на општината односно Буџетот за 2012 

година се состоеше од  десет програми и 

седумнаесет потпрограми. 

Со оглед на тоа дека планираните приходи и 

расходи на буџетот на општината во текот на 

фискалната 2012 година не се остваруваа во 

обем и динамика според планот а согласно 

одредбите од Законот за буџетите (Сл. Весник 

на Р.М 64/2005, 4/2008 и 103/2008,156/09 и 95/10 

година) член 36 точка 4  ,Советот на општината 

на предлог од Градоначалникот донесе неколку  

помали измени и дополнувања-пренамени и 

проширувања и два ребаланси на буџетот за 

2012 година. 

  

2.1. Приходи на општината 

           Така после сите измени и дополнувања  

на Буџетот на општината за 2012 

година,вкупните приходи  се планирани на 

износ од 508.509.010 денари а се реализираа во 
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износ од 352.070.395 денари или 69.23% ,истиот 

се изврши по програми и потпрограми  на 

вкупен износ од 384.104.427 денари и  тоа: 

           

Реализација-2012г.      Реализација-2011г.            

А0 Совет на општината    8.796.398 ден         7.015.041 ден.   

Д0 Градоначалник     3.155.646 ден            2.782.631 ден. 

Е0 Општинска администрација      35.787.685 ден                28.655.070 ден.   

ЕА Капитални трош. на Општината  2.221.929 ден                    1.232.967 ден. 

Ф1   Урбанистичко планирање            800.683 ден                        1.454.293 ден. 

Г1 поддршка на Лок. ек. развој         5.888.418 ден                    1.325.480 ден.       

Ј3  Јавно осветлување     8.758.342 ден                  12.715.493 ден. 

Ј4  Јавна чистота       780.000 ден                1.000.000 ден. 

     -Донаторска с/ка 78533           0 ден                    573.192 ден 

Ј6   Одржување и заштита на локални 

               патишта и улици    1.342295 ден                  1.035.247 ден 

Ј7   Одржување и користење на паркови  

и зеленило     3.495.982 ден                               0 ден 

ЈД0   Изградба и реконструкција  

на локални патишта и улици   104.531.833 ден        50.401.134 ден. 

ЈДАРазвоен дел на Буџетот   1.500.000 ден         0 ден. 

К1 Култура- Библиотека                2.354.695 ден                    2.590.197 ден.      

 К2  Култура      1.901.492 ден                    1.768.612 ден 

М1   Детски градинки    23.205.539 ден                 23.114.975 ден  

Н1  Образование    126.902.881ден      123.920.963 ден.        

 Н2 Образование     46.248.386 ден          42.478.848 ден. 

Њ0  Противпожарна заштита    6.432.227 ден                     6.531.804  ден 

ВКУПНО:   384.104.427 ден               308.595.946 ден.        

 

      Во Програма А0, Д0, Е0, Ф1, Г1, Ј3, Ј4, Ј6, 

Ј7, К1, К1, В1, Н1, Н2 и  Њ0 се содржани 

средствата за тековно -оперативни потреби на 

Советотна општината, Градоначалникот, 

Општинската администрација и Јавните 

установи од областа на образованието, 

културата, социјалната заштита и 

противпожарна заштита како и превозот на 

учениците од основното и средно образование. 

 Во дел од Програмите ЕА,Ф1, Ј3,ЈД0, К1 

,К2, В1, Н1 и Н2 се содржани средствата и за 

капитални расходи на општина Радовиш. 

 Во Буџетот на ЕЛС Радовиш за 2012 

година за финансирање на сите програми се 

планираше да се остварат приходи во вкупен 

износ од 508.509.010 денари и тоа: од даночни 

приходи 54.917.985 денари, од неданочни 

приходи 21.458.715 денари,од капитални 

приходи 181.900.000 денари, од трансфери 

40.148.879 денари, приходи од дотации 

207.911.451 денари  и од донации 2.171.980 

денари. 

Планираните средства во текот на 2012 година 

се остварија во вкупен износ од 352.070.395 

денари . 

 Основен буџет сметка 630 во текот на 

2012 година е остварен во вкупен износ од 

155.032.698 денари  односно 180.848.475 заедно 

со дел од вишоците(25.815.777 денари) од 2011 

годин  од следните извори: 

                                   

                                     2011година        2012година        

-од даночни приходи    35.210.729 ден. 38.701.874 ден. 

-од неданочни приходи                 3.713.225 ден.     4.962.013 ден. 

-од капитални приходи               94.809.060 ден. 87.646.993 ден. 

-од трансфери и донации           30.332.482  ден. 49.537.595 ден 

ВКУПНО.     164.055.496 ден.   180.848.475 ден. 

 

Имајки ги во предвид остварените 

приходи-155.032.698 денари во 2012 година 

заедно со пренесените вишоци-59.021.540 

денари од претходната година,намалени за 

извршените расходи-180.848.475 денари во 2012 
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година, доаѓаме до износот на неизвршени 

средства т.н вишок од 33.205.763 денари ,кој се 

пренесува како прилив за трошење во наредната 

година. 

 Буџетот на наменските донации сметка 

93010, во извештајната година е остварен  во 

вкупен износ од 190.918.498 денари , притоа 

треба да се спомнат и делот на непотрошените 

средства од претходната година.16.678.451 

денари и извршените расходи 198.133.959 

денари во тековната 2012 година за да се утврди 

салдото на непотрошени средства од 9.462.990 

денари кои се прилив за наредната 2013 година 

и можат да се користат за покривање на 

дефицитот доколку се појави во текот на 2013 

година. 

Буџетот на самофинансирачките активности кај 

јавните установи, сметка 787 во текот на 2012 

година е остварен во вкупен износ од 6.073.199 

денари кои средства се остварени - од такси 

,надоместоци и други неданочни приходи.. 

Имајки ги во предвид пренесените средства од 

претходната година                4.791.187 денари  и 

вкупно извршените расходи-4.706.371 денари во 

2012година, остануваат непотрошени-6.158.015 

денар кои ќе се пренесат за 2013 година како 

прилив на средства за трошење.  

Буџетот на донации на општина Радовиш сметка 

785 во текот на 2012 година има остварено 

средства во износ од 46.000 денари и пренесено 

салдо од 2011 година во вкупен износ од 

2.125.979 денари .Од вкупните расположиви 

средства-2.171.979 денари во 2012 година се 

извршени 415.622 денари . 

Од напред изнесеното можеме да утврдиме дека, 

на 31.12.2012 година остануваат непотрошени 

1.756.359 денари, кои се прилив на средства за 

2013 година. 

  Значи вкупните планирани приходи во 

Буџетот на општина Радовиш за 2012година во 

износ од 508.509.010 денари, се остварија во 

износ од 352.070.395 денари односно 69.23% во 

однос на планот. 

Доколку го анализираме остварувањето само на 

основниот буџет, сметка 630 можеме да 

констатираме дека годишниот план 286.951.128 

денари е остварен во износ од 155.032.698 

денари,односно 54.03% од планираниот износ.  

Од персоналниот данок од доход како на 

платите на буџетските корисници така и на 

платите во јавните претпријатија, јавните 

трговски друштва се остварени 2.088.508 денари 

или 55.23% од планираниот износ. 

Даноците на имот се остварени во вкупен износ 

од 13.474.040 денари или 78.8% од годишниот 

план. 

Најголемо учество во остварените даночни 

приходи имаат приходите остварени од 

даноците на специфични услуги (комунални 

такси и надоместоци), кои се остварени во 

вкупен износ од 22.985.397 денари односно 68% 

од планираните за 2012 година. 

 Во остварениот вкупен износ најголемо 

учество имаат приходите остварени од К.Т. за 

користење и одржување на јавно осветление-

15.350.499 денари, од надоместокот за 

уредување на градежно земјиште се остварени 

4.284.390 денари од планирани 10.321.485 

денари.Од К.Т. за за истакнување на 

фирма,односно назив на деловна просторија во 

2012 година се остварија вкупно 2.019.345 

денари од планирани 6.500.000 денари како и 

1.116.720 денари К.Т. за користење на улици со 

возила која се плаќа при регистрацијата на 

возилата. 

  Од издавање на дозволи-лиценци за 

вршење на угостителска дејност во ноќен бар во 

2012година се реализирани 153.930 денари од 

планираните 160.000 денари.   

Неданочните приходи се остварени во вкупен 

износ од 11.035.212 денари во кој износ учество 

имаат Административните такси за списи и 

дејствија кај Органите на локалната самоуправа 

968.632 денари,од други локални такси 190.100 

денари,надоместокот за изработка на просторни 

и урбанистички планови 0 денари од планирани 

5.160.264 денари.На име останати неданочни 

приходи конто-725939 се остварени вкупно 

3.293.307 денари наспроти 1.300.000 денари 

планирани. 

 Од наплатената премија за каско 

осигурување на возилата се остварени приходи 

во износ од 447.375 денари, додека од 

надоместокот за концесии за експлоатацијана 

минерални суровини се остварени средства во 

износ од 80.767.180 денари и 818.936 денари по 

основ на детални геолошки истражувања. 

. Од трансфери и донации на основниот 

буџет во текот на 2012 година се остварени 

вкупно 248.087.176  денари.  
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2.2  РАСХОДИ на општината 

Остварените приходи во текот на 2012 година се 

трошеа наменски односно за покривање на 

тековно -оперативните расходи настанати при 

вршењето на програмските активности 

содржани во десетте програми  кои се составен 

дел на Буџетот за 2012 година. 

Во билансот на расходите може да се види за 

кои намени се потрошени вкупно 352.070.395 

денари во текот на цела 2012 година. 

За плати наемнини и надоместоци се потрошени 

вкупно 174.251.752 денари односно 45.36% од 

вкупно извршените расходи во текот на 2012 

година.Со овие средства се измирени: 

надоместоците према советниците на општината 

за извршување на нивните активности согласно 

Законот за локална самоуправа Сл.Весник на 

РМ бр.5/2002 година ,Статутот на општината  и 

друга регулатива; платата и надоместоците на 

градоначалникот на општината и на 

општинската администрација и противпожарна 

единица за извршувањето на обврските кои се 

во нејзина надлежност ,заклучно со месец 

Ноември 2012година.Исто така во 2012 година 

преку општинската сметка за наменски-блок 

дотации се вршени исплати на средства, 

наменети за плати и надоместоци на 

вработените во локалните јавни установи кои се 

финансираат со блок дотации преку 

општинскиот буџет. 

За стоки и услуги се извршени вкупно 

76.386.409 денари или 19.88% од вкупно 

извршените расходи во текот на 2012 година. Со 

овој износ се покриени расходите за тековно 

оперативни потреби на советот на општината 

,градоначалникот, општинската администрација, 

јавните установи од областа на културата, 

образованието и социјалната заштита (детските 

градинки ) .Инаку во оваа категорија на расходи 

се содржани расходите за патни и дневни 

трошоци, за комунални услуги,за матерјали и 

ситен инвентар за тековно работење, за 

поправка и тековно одржување на деловни 

згради, возила опрема и друго; за договорни 

услуги (банкарски, осигурителни здравствени 

,договори на дело и за други тековни расходи  

во кои спаѓа чланарината, репрезентацијата и 

другите оперативни трошоци. 

За субвенции и трансфери се  потрошени вкупно 

21.395.476 денари од кои 

дел 8.279.840 денари  за  трансфери до 

невладини организации (здруженија на 

граѓани,спортски клубови (преку потпрограм 

А0) како и 13.115.636 денари за разни 

трансфери. 

 За социјални помошти во текот на 2012 

година се потрошени вкупно 460.000 денари. 

 За капитални расходи во 2012година се 

извршени вкупно 111.455.791 денари и тоа за 

следните капитални потреби: 

- за купување на опрема 1.510.813 денари( 

пред се набавки извршени од средства добиени 

од блок дотации , донации за локалните јавни 

установи и од основниот буџет . 

- .за градежни објекти 2.904.443 денари 

(извршени од страна на локалните јавни 

установи: ОУ "Орце Николов",СОУ "Коста 

Сусинов" ЈУ за деца Детска градинка "Ацо 

Караманов"). 

- за други градежни објекти 98.356.850 

денари(пред се извршени од основниот Буџет, 

согласно програмата за уредување на градежно 

земјиште и одржување на локални патишта во 

општина Радовиш), и тоа: за подготовка на 

проекти, за изградба на улици-патишта, за 

изградба на капацитет за водоснабдување,за 

изградба на други објекти, за изградба на 

пречистителни станици и колектори и за 

изградба на мостови, за купување на мебел ,за 

вложувања и нефинансиски средства (надомест 

за одземен имот, набавка на софтвер за проект 

од донација во програм Г1 и др.).и за отплата на 

службенитевозила набавени на лизинг . 

     

Бр. 07-499/2      Совет на општина Радовиш 

04 Март 2013 г.                Претседател 

Радовиш  Сашко Николов 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 Извештајот од ПСС Радовиш за 

остварени средства од комунална такса  

за 2012 година 
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Го прогласувам и објавувам Заклучокот за 

прифаќање на Извештајот од ПСС Радовиш за 

остварени средства бр. 07-500/1, што советот на 

општина Радовиш го донесе на седница одржана 

на ден 04.03.2013 год. 

 

Бр. 08-500/2                     Градоначалник на 

06 Март  2013г.                 Општина Радовиш  

Радовиш                  Д-р Роберт Велков с.р. 

 

Врз основа на чл. 21 став 1 точка 43 од 

Статутот на општина Радовиш, Советот на 

општина Радовиш на седница одржана на 

04.033.2013 година, донесе 

 

ЗАКЛУЧОК 

За усвојување на Извештајот од ПСС Радовиш 

за остварени средства за 2012 год. 

 

I.   Се усвојува Извештајот од ПССРадовиш за 

остварени средства  за 2012 год., бр.07-44/46 од 

27.02.2013 год. 

 

II. Одлуката влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Радовиш,,. 

 

Бр. 07-500/1     Совет на општина Радовиш 

04 Март 2013 г.                Претседател 

Радовиш  Сашко Николов с.р. 

 

Врз основа на член 50  став 1 т.3 од 

законот за локална самоуправа (Сл. весник на 

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

Статутот на општина Радовиш,  

Градоначалникот на општина Радовиш донесува 

 

РЕШЕНИЕ 

За прогласување и објавување 

на Одлуката за измена на распоредот на 

средствата  во Буџетот на општина 

Радовиш за 2012 година 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

измена на распоредот на средствата во Буџетот 

на општинаРадовиш за 2013 година, бр. 07-

501/1, што  советот на општина Радовиш го 

донесе на седница одржана на ден 04.03.2013 

год. 

 

Бр. 08-501/2                     Градоначалник на 

06 Март  2013г.                 Општина Радовиш  

Радовиш                  Д-р Роберт Велков с.р. 

 

Врз основа на член 36 ст. 1 т. 2 од 

Законот за локална самоуправа (Сл. весник на 

РМ бр. 5/2002 година) и член 34 од Законот за 

Буџетите ( Сл. Весник на РМ бр. 64/2005, 

4/2008, 103/2008, 156/2009, 95/2010, 180/2011, 

171/2012) и член 21, т.4 од Статутот на ЕЛС 

Радовиш (Службен гласник на општина 

Радовиш бр 5/2005 година), Советот на ЕЛС 

Радовиш на седницата одржана на 04.03.2013 

година ја донесе следната: 

 

ОДЛУКА 

За измена на распоредот на средствата во 

Буџетот на општина 

Радовиш за 2013 година 

 

член 1 

Со оваа одлука се врши измена на распоредот на 

средствата во Буџетот на општина Радовиш за 

2013 година и тоа на следниот начин : 

 

  

Потпрограма 

Потставка     Буџет          Самофин.      Донации      Дотации       Кредит 

А00 СОВЕТ НА ОПШТИНА 

413110 Тековни резерви 

(разновидни расходи)        2.000.000  0  0  0  0 

ЈД0 ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА 

 НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ 

482920 Изградба на други објекти  - 2.000.000  0  0  0  0 

                                          0  0  0  0  0 

член 2 

Одлуката влегува во сила од денот на 

донесување и станува составен дел на Буџетот 

на општината за 2013 година а ќе се објави во 

“Службен гласник на општина Радовиш“. 
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Бр. 07-501/1     Совет на општина Радовиш 

04 Март 2013 г.                Претседател 

Радовиш  Сашко Николов с.р. 

 

Врз основа на член 50  став 1 т.3 од 

законот за локална самоуправа (Сл.весник на 

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

Статутот на општина Радовиш,  

Градоначалникот на општина Радовиш донесува 

 

РЕШЕНИЕ 

За прогласување и објавување на Одлуката 

за давање позитивно мислење на Програмата за 

изведување ученички екскурзии за учениците од 

трето, шесто осмолетка, шесто деветолетка и 

осмо одделение при ООУ “Крсте Петков 

Мисирков“` Радовиш 

 

Ја  прогласувам и објавувам Одлуката за 

давање позитивно мислење на Програмата за 

изведување  ученички екскурзии за учениците 

од трето, шесто осмолетка, шесто деветолетка и 

осмо одделение при ООУ “Крсте Петков 

Мисирков“ Радовиш за  учебната 2011/2012 

година  07-502/1, што советот на општина 

Радовиш ја  донесе на седница одржана на ден  

04.03.2013 год. 

 

Бр. 08-502/2                     Градоначалник на 

06 Март  2013г.                 Општина Радовиш  

Радовиш                  Д-р Роберт Велков с.р. 

 

Врз основа на член 36 од Законот за 

локалната самоуправа (Сл.Весник на РМ бр. 

5/02) и член  21 од Статутот на општина 

Радовиш (Сл.гласник на општина Радовиш бр. 

2/2002), и член 7 од Правилникот за начинот на 

изведување на ученичките екскурзии и другите 

слободни активности на учениците од основните 

училишта, Советот на општина Радовиш на 

седница одржана на ден 04.03.2013 год., 

донесе 

 

ОДЛУКА 

За давање позитивно мислење на Програмата за 

изведување ученички екскурзии за учениците од 

трето, шесто осмолетка, шесто деветолетка и 

осмо одделение при ООУ “Крсте Петков 

Мисирков“ Радовиш 

 

I.Се дава позитивно мислење на Програмата  за 

изведување на ученички екскурзии во ООУ 

“Крсте Петков Мисирков“ Радовиш, во месец 

мај 2013 година и тоа:     

-еднодневна научна екскурзија  за учениците од 

третите одделенија;  

-повеќедневна( два работни дена) ексурзија за 

учениците од шесто одделение-осумгодишно 

обарзование;  и 

-повеќедневна( три работни дена) ексурзија за 

учениците од осмо одделение; 

 

II.Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден 

од  денот на објавувањето во “Службен гласник 

на општина Радовиш“. 

 

Бр. 07-502/1     Совет на општина Радовиш 

04 Март 2013 г.                Претседател 

Радовиш  Сашко Николов с.р. 

 

Врз основа на член 50  став 1 т.3 од 

законот за локална самоуправа (Сл.весник на 

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

Статутот на општина Радовиш, 

Градоначалникот на општина Радовиш донесува 

 

РЕШЕНИЕ 

За прогласување и објавување на Одлуката 

за давање позитивно мислење на Програмата за 

изведување ученички екскурзии за учениците од 

трето, шесто и осмо одделение 

при ООУ “Никола Карев“ Радовиш 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

давање позитивно мислење на Програмата за 

изведување ученички екскурзии за учениците од 

трето, шесто и осмо одделение при ООУ 

“Никола Карев“ Радовиш, бр. 07-503/1, што 

советот на општина Радовиш ја донесе на 

седница одржана на ден 04.03.2013год. 

 

Бр. 08-503/2                     Градоначалник на 

06 Март  2013г.                 Општина Радовиш  

Радовиш                  Д-р Роберт Велков с.р. 

 

Врз основа на член 36 од Законот за 

локалната самоуправа (Сл.Весник на РМ бр. 

5/02) и член  21 од Статутот на општина 

Радовиш (Сл.гласник на општина Радовиш бр. 

2/2002), и член 7 од Правилникот за начинот на 

изведување на ученичките екскурзии и другите 
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слободни активности на учениците од основните 

училишта, Советот на општина Радовиш на 

седница одржана на ден 04. 03. 2013 год.,донесе 

 

ОДЛУКА 

За давање позитивно мислење на Програмата за 

изведување  ученички екскурзии за учениците 

од трето, шесто и осмо одделение 

при ООУ “Никола Карев“ Радовиш 

 

I.Се дава позитивно мислење на Програмата за 

изведување на ученички екскурзии во ООУ 

“Никола Карев“ Радовиш, во месец мај 2013 

година и тоа:     

-еднодневна научна екскурзија  за учениците од 

третите одделенија;  

-дводневна екскурзија за учениците од шесто 

одделение; 

-повеќедневна( три работни дена) ексурзија за 

учениците од осмо одделение; 

 

II.Оваа Одлука  влегува во сила наредниот ден 

од  денот на објавувањето во “Службен гласник 

на општина Радовиш“. 

 

Бр. 07-503/1     Совет на општина Радовиш 

04 Март 2013 г.                Претседател 

Радовиш  Сашко Николов с.р. 

 

Врз основа на член 50  став 1 т.3 од 

законот за локална самоуправа (Сл.весник на 

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

Статутот на општина Радовиш, 

Градоначалникот на општина Радовиш донесува 

 

РЕШЕНИЕ 

За прогласување и објавување на Одлуката 

за давање позитивно мислење на Програмата за 

изведување ученички екскурзии за учениците од 

трето, шесто и осмо одделение при ООУ “Орце 

Николов“с.Ињево Радовиш 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

давање позитивно мислење на Програмата за 

изведување ученички екскурзии во 2013 год. за 

учениците од трето, шесто и осмо одделение 

при ООУ “Орце Николов“ с.ИњевоРадовиш, бр. 

07-504/1, што советот на општина Радовиш ја 

донесе на седница одржана на ден 

04.03.2013год. 

 

Бр. 08-504/2                     Градоначалник на 

06 Март  2013г.                 Општина Радовиш  

Радовиш                  Д-р Роберт Велков с.р. 

 

Врз основа на член 36 од Законот за 

локалната самоуправа (Сл.Весник на РМ бр. 

5/02) и член  21 од Статутот на општина 

Радовиш (Сл.гласник на општина Радовиш бр. 

2/2002), и член 7 од Правилникот за начинот на 

изведување на ученичките екскурзии и другите 

слободни активности на учениците од основните 

училишта, Советот на општина Радовиш на 

седница одржана на ден 04. 03. 2013 год., 

донесе 

 

ОДЛУКА 

За давање позитивно мислење на Програмата за 

изведување ученички екскурзии за учениците од 

трето, шесто и осмо одделение при ООУ “Орце 

Николов“ с.Ињево Радовиш 

 

I.Се дава позитивно мислење на Програмата за 

изведување на ученички  

екскурзии во ООУ “Орце Николов“ с.Ињево 

Радовиш 

во месец мај 2013 година и тоа:     

-еднодневна научна екскурзија  за учениците од 

третите одделенија;  

-дводневна екскурзија за учениците од шесто 

одделение; 

-повеќедневна( три работни дена) ексурзија за 

учениците од осмо одделение; 

 

II.Оваа Одлука  влегува во сила наредниот ден 

од  денот на објавувањето во “Службен гласник 

на општина Радовиш“. 

 

Бр. 07-504/1     Совет на општина Радовиш 

04 Март 2013 г.                Претседател 

Радовиш  Сашко Николов 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 
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за давање позитивно мислење на Програмата за 

изведување ученички екскурзии за учениците од 

трето, шесто и осмо одделение 

при ООУ “Коста Рацин“ с.Подареш Радовиш 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

давање позитивно мислење на Програмата за 

изведување ученички екскурзии за учениците од 

трето, шесто и осмо одделение при ООУ “Коста 

Рацин“ с.Подареш Радовиш, бр. 07-505/1, што 

советот на општина Радовиш ја донесе на 

седница одржана на ден 04.03.2013год. 

 

Бр. 08-505/2                     Градоначалник на 

06 Март  2013г.                 Општина Радовиш  

Радовиш                  Д-р Роберт Велков с.р. 

 

Врз основа на член 36 од Законот за 

локалната самоуправа (Сл.Весник на РМ бр. 

5/02) и член  21 од Статутот на општина 

Радовиш (Сл.гласник на општина Радовиш бр. 

2/2002), и член 7 од Правилникот за начинот на 

изведување на ученичките екскурзии и другите 

слободни активности на учениците од основните 

училишта, Советот на општина Радовиш на 

седница одржана на ден 04. 03. 2013 год., донесе 

 

ОДЛУКА 

За давање позитивно мислење на Програмата за 

изведување  ученички екскурзии за учениците 

од трето, шесто и осмо одделение при ООУ 

“Коста Рацин“с.Подареш Радовиш 

 

I.Се дава позитивно мислење на Програмата  за 

изведување на ученички екскурзии во ООУ 

“Коста Рацин“ с.Подареш Радовиш, во месец мај 

2013 година и тоа:     

-еднодневна научна екскурзија  за учениците од 

третите одделенија;  

-дводневна екскурзија за учениците од шесто 

одделение; 

-повеќедневна( три работни дена) ексурзија за 

учениците од осмо одделение; 

 

II.Оваа Одлука  влегува во сила наредниот ден 

од  денот на објавувањето во “Службен гласник 

на општина Радовиш“. 

 

Бр. 07-505/1     Совет на општина Радовиш 

04 Март 2013 г.                Претседател 

Радовиш  Сашко Николов с.р. 

 

Врз основа на член 50  став 1 т.3 од 

законот за локална самоуправа (Сл.весник на 

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

Статутот на општина Радовиш, 

Градоначалникот на општина Радовиш донесува 

 

РЕШЕНИЕ 

За прогласување и објавување на Одлуката 

за давање позитивно мислење на Програмата за 

изведување ученички екскурзии за учениците од 

трето, шесто и осмо одделение 

при ООУ “Кирил и Методиј“ с.Ораовица 

Радовиш 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

давање позитивно мислење на Програмата на  за 

изведување ученички екскурзии за учениците од 

трето, шесто и осмо одделение при ООУ “Кирил 

и Методиј“ с.Ораовица Радовишбр. 07-506/1, 

што советот на општина Радовиш ја донесе на 

седница одржана на ден 04.03.2013год. 

 

Бр. 08-506/2                     Градоначалник на 

06 Март  2013г.                 Општина Радовиш  

Радовиш                  Д-р Роберт Велков с.р. 

 

Врз основа на член 36 од Законот за 

локалната самоуправа (Сл.Весник на РМ бр. 

5/02) и член  21 од Статутот на општина 

Радовиш (Сл.гласник на општина Радовиш бр. 

2/2002), и член 7 од Правилникот за начинот на 

изведување на ученичките екскурзии и другите 

слободни активности на учениците од основните 

училишта, Советот на општина Радовиш на 

седница одржана на ден 04. 03. 2013 год., 

донесе 

 

ОДЛУКА 

За давање позитивно мислење на Програмата за 

изведување ученички екскурзии за учениците од 

трето, шесто и осмо одделение при ООУ “Кирил 

и Методиј“ с.Ораовица Радовиш 

 

I.Се дава позитивно мислење на Програмата на  

за изведување на ученички  
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екскурзии во ООУ “Кирил и Методиј“ 

с.Ораовица Радовиш во месец мај 2013 година и 

тоа:     

-еднодневна научна екскурзија  за учениците од 

третите одделенија;  

-дводневна екскурзија за учениците од шесто 

одделение; 

-тридневна екскурзија за учениците од осмо 

одделение; 

 

II.Оваа Одлука  влегува во сила наредниот ден 

од  денот на објавувањето во “Службен гласник 

на општина Радовиш“. 

 

Бр. 07-506/1     Совет на општина Радовиш 

04 Март 2013 г.                Претседател 

Радовиш  Сашко Николов 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. 07-507/1, 

што советот на општина Радовиш го донесе на 

седница одржана на ден 04.03.2013 год. 

 

Бр. 08-507/2                     Градоначалник на 

06 Март  2013г.                 Општина Радовиш  

Радовиш                  Д-р Роберт Велков с.р. 

 

Врз основа на чл. 21 ст. 1 т. 43 од 

Статутот на општина Радовиш (Службен 

гласник на општина Радовиш бр. 5/02), Советот 

на општина Радовиш на седница одржана на 

04.03.2013 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 04.03.2013 год. и тоа: 

 -Комисија за финансирање, буџет и 

локален економски развој, седница одржана на 

ден 01.03.2013 година, 60-та седница; 

II.Овој Заклучок влегува во сила со денот на 

објавувањето во ,,Службен гласник на општина 

Радовиш,,. 

 

Бр. 07-507/1     Совет на општина Радовиш 

04 Март 2013 г.                Претседател 

Радовиш  Сашко Николов с.р. 
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