
SLU@BEN GLASNIK NA 
OP[TINA RADOVI[ 

 

 

Slu`ben glasnik na 
op{tina Radovi{ 

Izleguva po potreba 

Vtornik 14 Oktomvri  
2014 godina 

Broj 12/2014 god. 

@iro smetka 
br: 758014072063018 

Dano~en br.: 6023073000000 
 

Vrz osnova na ~len 50  stav 1 t.3 od 
zakonot za lokalna samouprava (Sl. vesnik na 
RM br. 5/2002), a vo vrska so ~len 44 od 
Statutot na op{tina Radovi{, 
Gradona~alnikot na op{tina Radovi{ 
donesuva 
 

RE[ENIE 
Za proglasuvawe i objavuvawe na 

Odlukata za davawe  Soglasnost na 
Godi{nata Programa na JOUDG ”Aco 

Karamanov” vo Radovi{ za 2014/2015 godina 
 
Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata 

za davawe soglasnost na godi{nata Programa 
za rabota na JOUDG<Aco Karamanov< 
Radovi{, za 2014/2015 godina, br. 07-1864/1, 
{to sovetot na op{tina Radovi{ ja donese na 
sednica odr`ana na den 08.10.2014 god. 
 
       Br. 08-1864/2              Gradona~alnik na 
14 Oktomri 2014 g.         Op{tina Radovi{  
         Radovi{                  Sa{ko Nikolov s.r. 
 

Vrz osnova na ~l. 22 od Zakonot za 
lokalna samouprava (Sl.vesnik na RM 
br.5/2002), a soglasno ~l. 21 st.1 t. 31 od 
Statutot na op{tina Radovi{,  
Sovetot na op{tina Radovi{ na sednica 
odr`ana na 08.10.2014 g., donese 
 

ODLUKA 
Za davawe Soglasnost na  Godi{nata 

Programa za rabota na JOUDG ”Aco 

Karamanov” vo Radovi{ 
za 2014/2015 godina 

 
^len 1 

Se usvojuva Godi{nata Programa za 

rabota na JOUDG ”Aco Karamanov” vo 
Radovi{ za  2014/2015 godina, br. 14-33/128 od 
30.09.2014 godina. 

^len 2 
 Ovaa  odluka vleguva vo sila 
naredniot den od  denot na objavuvaweto vo 
"Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{". 
 

     Br. 07-1864/1    Sovet na op{tina Radovi{ 
08 Septemvri 2014 g.        Pretsedatel 
        Radovi{             Nikol~o Miovski s.r. 
   

Vrz osnova na ~len 50  stav 1 t.3 od 
zakonot za lokalna samouprava (Sl. vesnik na 
RM br. 5/2002), a vo vrska so ~len 44 od 
Statutot na op{tina Radovi{, 
Gradona~alnikot na op{tina Radovi{ 
donesuva 
 

RE[ENIE 
Za proglasuvawe i objavuvawe na 

Odlukata za davawe  Soglasnost na 
dopolnuvaweto na EKO Godi{nata Programa 

na OOU ”Kiril i Metodij” Oraovica 
za 2014/2015 godina 

 
Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata 

za davawe soglasnost dopolnuvaweto na EKO 
Godi{nata Programa na OOU ”Kiril i 

Metodij” Oraovica za 2014/2015 g., br. 07-
1865/1, {to sovetot na op{tina Radovi{ ja 
donese na sednica odr`ana na den 08.10.2014 
god. 
 
       Br. 08-1865/2              Gradona~alnik na 
14 Oktomri 2014 g.         Op{tina Radovi{  
         Radovi{                  Sa{ko Nikolov s.r. 
 

Vrz osnova na ~l. 22 od Zakonot za 
lokalna samouprava (Sl.vesnik na RM 
br.5/2002), a soglasno ~l. 21 st.1 t. 31 od 
Statutot na op{tina Radovi{, Sovetot na 
op{tina Radovi{ na sednica odr`ana na 
08.10.2014 g., donese 
 

ODLUKA 
Za davawe Soglasnost na dopolnuvaweto na 

EKO Godi{nata Programa na OOU ”Kiril i 

Metodij” Oraovica za 2014/2015 godina 
 

^len 1 
Se usvojuva dopolnuvawetona EKO 

Godi{nata Programa na OOU ”Kiril i 

Metodij” Oraovica za 2014/2015 godina,br.14-
33/126 od 26.09.2014 godina. 
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^len 2 
 Ovaa Odluka vleguva vo sila 
naredniot den od  denot na objavuvaweto vo 
"Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{". 
 
    Br. 07-1865/1    Sovet na op{tina Radovi{ 
08 Oktomvri 2014 g.        Pretsedatel 
        Radovi{             Nikol~o Miovski s.r. 
 

Vrz osnova na ~len 50  stav 1 t.3 od 
zakonot za lokalna samouprava (Sl. vesnik na 
RM br. 5/2002), a vo vrska so ~len 44 od 
Statutot na op{tina Radovi{, 
Gradona~alnikot na op{tina Radovi{ 
donesuva 
 

RE[ENIE 
Za proglasuvawe i objavuvawe 

na Odlukata  za usvojuvawe na dopolnuvaweto 
na Godi{nata programa za rabota na OOU 

"Orce Nikolov" s.Iwevo Radovi{ 
za u~ebnata 2014/2015 godina 

 
Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata 

za usvojuvawe na dopolnuvaweto  na 
Godi{nata programa za rabota na OOU "Orce 
Nikolov" s. Iwevo Radovi{, za u~ebnata 
2014/2015,  br.07-1866/1, {to sovetot na 
op{tina Radovi{ ja donese na sednica 
odr`ana na den 08.10.2014 god. 
 
       Br. 08-1866/2              Gradona~alnik na 
14 Oktomri 2014 g.         Op{tina Radovi{  
         Radovi{                  Sa{ko Nikolov s.r. 
 

Vrz osnova na ~l. 22 od Zakonot za 
lokalna samouprava (Sl.vesnik na RM 
br.5/2002), a soglasno ~l.21 st.1 t.31 od 
Statutot na op{tina Radovi{, Sovetot na 
op{tina Radovi{ na sednica odr`ana na  
08.10.2014 god. , donese 
 

ODLUKA 
Za usvojuvawe na  dopolnuvaweto na 

Godi{nata programa za rabota na OOU "Orce 
Nikolov" s.Iwevo Radovi{ za u~ebnata 

2014/2015 godina 
 

^len 1 
So ovaa Odluka Sovetot na op{tina 

Radovi{  dava Soglasnost na dopolnuvaweto 
na Godi{nata programa za rabota na OOU 
"Orce Nikolov" s.Iwevo Radovi{, za 
u~ebnata 2014/2015 god. br.14-33/127 od 
29.09.2014 godina 

 
 
 

^len 2 
Ovaa Odluka vleguva vo sila 

naredniot den od  denot na objavuvaweto vo 
"Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{". 
 
     Br. 07-1866/1    Sovet na op{tina Radovi{ 
08 Oktomvri 2014 g.        Pretsedatel 
        Radovi{             Nikol~o Miovski s.r. 
    

Vrz osnova na ~len 50  stav 1 t.3 od 
zakonot za lokalna samouprava (Sl. vesnik na 
RM br. 5/2002), a vo vrska so ~len 44 od 
Statutot na op{tina Radovi{, 
Gradona~alnikot na op{tina Radovi{ 
donesuva 
 

RE[ENIE 
Za proglasuvawe i objavuvawe na 

Odlukata za usvojuvawe na Evropskata 
Povelba za ramnopravnost na ma`ite i 

`enite vo lokalnite zaednici 
 

Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata 
za usvojuvawe na Evropskata Povelba za 
ramnopravnost na ma`ite i `enite vo 
lokalnite zaednici, br. 07-1867/1, {to 
sovetot na op{tina Radovi{ ja donese na 
sednica odr`ana na den 08.10.2014 god. 
 
       Br. 08-1867/2              Gradona~alnik na 
14 Oktomri 2014 g.         Op{tina Radovi{  
         Radovi{                  Sa{ko Nikolov s.r. 
 

Vrz osnova na ~l. 21 st. 1 t. 43 od 
Statutot na op{tina Radovi{, Sovetot na 
op{tina Radovi{ na sednica odr`ana na den 
08.102014 g. donese 
 

ODLUKA 
Za usvojuvawe na Evropskata Povelba za 

ramnopravnost na ma`ite i `enite vo 
lokalnite zaednici 

 
^len 1 

 Se usvojuva Evropskata Povelba za 
ramnopravnost na ma`ite i `enite vo 
lokalnite zaednici. 
 

^len 2 
Odlukata  vleguva vo sila so denot na 

donesuvaweto, a }e se objavi vo ”Slu`ben 
glasnik na op{tina Radovi{”. 
 
     Br. 07-1867/1    Sovet na op{tina Radovi{ 
08 Oktomvri 2014 g.        Pretsedatel 
        Radovi{             Nikol~o Miovski s.r. 
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Vrz osnova na ~len 50  stav 1 t.3 od 
zakonot za lokalna samouprava (Sl. vesnik na 
RM br. 5/2002), a vo vrska so ~len 44 od 
Statutot na op{tina Radovi{, 
Gradona~alnikot na op{tina Radovi{ 
donesuva 
 

RE[ENIE 
Za proglasuvawe i objavuvawe na 

Odlukata za trajno otstapuvawe na koristewe  
i upravuvawe na u~ili{na sportska sala  

vo OOU ”Krste Petkov Misirkov” Radovi{ 
 

Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata 
za celosno i trajno otstapuvawe na koristewe 
i upravuvawe na u~ili{na sportska sala na 
OOU ”Krste Petkov Misirkov” Radovi{, br. 
07-1868/1, {to sovetot na op{tina Radovi{ ja 
donese na sednica odr`ana na den 08.10.2014 
god. 
 
       Br. 08-1868/2              Gradona~alnik na 
14 Oktomri 2014 g.         Op{tina Radovi{  
         Radovi{                  Sa{ko Nikolov s.r. 
 

Vrz osnova na ~len 36 i 64 stav 3 od 
Zakonot za lokalna samouprava (Sl.Vesnik na 
RM br.5/2002), ~len 21 stav 1 to~ka 43 i ~len 
88 od Statutot na op{tina Radovi{  
(Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{ br. 
5/2002), a soglasno ~len 3 stav1 alinea 14 od 
Dogovorot za regulirawe na me|usebni odnosi 
pri izgradba na u~ili{na sportska sala, br. 
03-385/1 od 11.03.2011 g. Sovetot na op{tina 
Radovi{ na sednica odr`ana na 08.10.2014  
god., donese 
 

ODLUKA 
za celosno i trajno otstapuvawe na koristewe 

i upravuvawe na u~ili{na sportska sala 
na OOU ”Krste Petkov Misirkov” Radovi{ 

 
^len 1 

 Op{tina Radovi{ kako sopstvenik na 
u~ili{na sportska sala, izgradena na 
K.P.br.3508/1, KO Radovi{, celosno i trajno 
ja otstapuva na koristewe i upravuvawe 
u~ili{nata sportska sala na OOU ”Krste 

Petkov Misirkov” Radovi{. 
Sostaven del na ova odluka se Dogovorot za 
regulirawe na me|usebni odnosi pri izgradba 
na u~ili{na sportska sala, br. 03-385/1 od 
11.03.2011 g.  i zapisnikot za primopredavawe 
broj 03-1774/1 od 23.09.2014 godina. 
 

 
 

^len 2 
 Ovaa Odluka vleguva vo sila 
naredniot den od denot na objavuvaweto vo 
”Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{”. 
 
     Br. 07-1868/1    Sovet na op{tina Radovi{ 
08 Oktomvri 2014 g.        Pretsedatel 
        Radovi{             Nikol~o Miovski s.r. 
 

Vrz osnova na ~len 50  stav 1 t.3 od 
zakonot za lokalna samouprava (Sl. vesnik na 
RM br. 5/2002), a vo vrska so ~len 44 od 
Statutot na op{tina Radovi{, 
Gradona~alnikot na op{tina Radovi{ 
donesuva 
 

RE[ENIE 
Za proglasuvawe i objavuvawe na 

Odlukata za usvojuvawe na Godi{niot 
Izve{taj za  aktivnostite na Centarot za 
razvoj na Jugoisto~niot planski region za 

2013 godina 
 

Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata 
za usvojuvawe na Godi{niot Izve{taj za  
aktivnostite na Centarot za razvoj na 
Jugoisto~niot planski region za 2013 g., br. 
07-1869/1,  {to sovetot na op{tina 
Radovi{ ja donese na sednica odr`ana na den 
08.10.2014 god. 
 
       Br. 08-1869/2              Gradona~alnik na 
14 Oktomri 2014 g.         Op{tina Radovi{  
         Radovi{                  Sa{ko Nikolov s.r. 
 

Vrz osnova na ~l. 22 od Zakonot za 
lokalna samouprava (Sl.vesnik na RM 
br.5/2002), a soglasno ~l. 21 st.1 t. 31 od 
Statutot na op{tina Radovi{, Sovetot na 
op{tina Radovi{ na sednica odr`ana na 
08.10.2014 g., donese 
 

ODLUKA 
Za usvojuvawe na Godi{niot Izve{taj 

za  aktivnostite na Centarot za razvoj na 
Jugoisto~niot planski region za 2013 godina 

 
^len 1 

Se usvojuva Godi{niot Izve{tajza  
aktivnostite na Centarot za razvoj na 
Jugoisto~niot planski region za 2013 godina. 

 
^len 2 

 Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila 
naredniot den od  denot na objavuvaweto vo 
"Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{". 
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     Br. 07-1869/1    Sovet na op{tina Radovi{ 
08 Oktomvri 2014 g.        Pretsedatel 
        Radovi{             Nikol~o Miovski s.r. 
 

Vrz osnova na ~len 50  stav 1 t.3 od 
zakonot za lokalna samouprava (Sl. vesnik na 
RM br. 5/2002), a vo vrska so ~len 44 od 
Statutot na op{tina Radovi{, 
Gradona~alnikot na op{tina Radovi{ 
donesuva 
 

RE[ENIE 
Za proglasuvawe i objavuvawe na 

Re{enieto za razre{uvawe  ~lenovi na 

Nadzorniot organ na JOUDG ”Aco 

Karamanov” vo Radovi{ 
 

Go proglasuvam i objavuvam Re{enieto 
za razre{uvawe ~lenovi na Nadzoren organ na 
JOUDG<Aco Karamanov< Radovi{, br. 07-
1870/1, {to sovetot na op{tina Radovi{ go 
donese na sednica odr`ana na den 08.10.2014 
god. 
 
       Br. 08-1870/2              Gradona~alnik na 
14 Oktomri 2014 g.         Op{tina Radovi{  
         Radovi{                  Sa{ko Nikolov s.r. 
 

Vrz osnova na ~len 21 stav 1 to~ka 28 
od Statutot na op{tina Radovi{ , soglasno 
Statutot na JOUDG za  deca "Aco Karamanov" 
Radovi{, Sovetot na op{tina Radovi{ na 
sednica odr`ana na den 08.10.2014 godina , 
donese 
 

RE[ENIE 
za razre{uvawe ~lenovi vo Organ za nadzor 

vo JOUDG za  deca "Aco Karamanov" Radovi{ 
 

 I. Se razre{uvaat ~lenovi vo Organ za 
nadzor vo JOUDG za  deca "Aco Karamanov" 
Radovi{ : 
 
1. Qupka Tren~eva 
2. Dragi Ilievski 
3. Dane Vu~kov 
 
II. Re{enieto vleguva vo sila naredniot den 
od denot na objavuvaweto vo "Slu`ben 
glasnik na op{tina Radovi{<. 
 

     Br. 07-1870/1    Sovet na op{tina Radovi{ 
08 Oktomvri 2014 g.        Pretsedatel 
        Radovi{             Nikol~o Miovski s.r. 
      

Vrz osnova na ~len 50  stav 1 t.3 od 
zakonot za lokalna samouprava (Sl. vesnik na 
RM br. 5/2002), a vo vrska so ~len 44 od 

Statutot na op{tina Radovi{, 
Gradona~alnikot na op{tina Radovi{ 
donesuva 
 

RE[ENIE 
Za proglasuvawe i objavuvawe na 

Re{enieto za imenuvawe  ~lenovi na 

Nadzorniot organ na JOUDG ”Aco 
Karamanov” vo Radovi{ 

 
Go proglasuvam i objavuvam Re{enieto 

za razre{uvawe  ~lenovi na Nadzorniot 
organ na JOUDG ”Aco Karamanov” vo 
Radovi{, br. 07-1871/1, {to sovetot na 
op{tina Radovi{ go donese na sednica 
odr`ana na den 08.10.2014 god. 
 
       Br. 08-1871/2              Gradona~alnik na 
14 Oktomri 2014 g.         Op{tina Radovi{  
         Radovi{                  Sa{ko Nikolov s.r. 
 

Vrz osnova na ~len 21 stav 1 to~ka 28 
od Statutot na op{tina Radovi{ , soglasno 
Statutot na JOUDG za  deca "Aco Karamanov" 
Radovi{, Sovetot na op{tina Radovi{ na 
sednica odr`ana na den 08.10.2014 godina , 
donese 
 

RE[ENIE 
za imenuvawe ~lenovi vo Nadzoren Organ vo  
JOUDG za  deca "Aco Karamanov" Radovi{ 

 
 I. Se imenuvaat ~lenovi vo Organ za 
nadzor vo JOUDG za  deca "Aco Karamanov"  
Radovi{ : 
 
1. Elena Krsteva 
2. Andreja Ivanovi} 
3. Sawa Ristova 
 

II. Re{enieto vleguva vo sila so denot na 
objavuvaweto vo "Slu`ben glasnik na 
op{tina Radovi{ " . 
 
     Br. 07-1871/1    Sovet na op{tina Radovi{ 
08 Oktomvri 2014 g.        Pretsedatel 
        Radovi{             Nikol~o Miovski s.r. 
      

Vrz osnova na ~len 50  stav 1 t.3 od 
zakonot za lokalna samouprava (Sl. vesnik na 
RM br. 5/2002), a vo vrska so ~len 44 od 
Statutot na op{tina Radovi{, 
Gradona~alnikot na op{tina Radovi{ 
donesuva 
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RE[ENIE 
Za proglasuvawe i objavuvawe na 

Re{enieto za razre{uvawe i imenuvawe ~len 
vo Upravniot odbor na Me|uo{tinskiot 
Centar za socijalna rabota vo Radovi{ 

 
Go proglasuvam i objavuvam Re{enieto 

za razre{uvawe i imenuvawe ~len vo 
Upravniot odbor na Me|uo{tinskiot Centar 
za socijalna rabota vo Radovi{, br. 07-1872/1, 
{to sovetot na op{tina Radovi{ go donese na 
sednica odr`ana na den 08.10.2014 god. 
 
       Br. 08-1872/2              Gradona~alnik na 
14 Oktomri 2014 g.         Op{tina Radovi{  
         Radovi{                  Sa{ko Nikolov s.r. 
 

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 5 od 
Zakonot za lokalna samouprava (Sl.Vesnik na 
RM br.5/02), ~len 21 stav 1 to~ka 28 od 
Statutot na op{tina Radovi{ (Sl.glasnik na 
op{tina Radovi{ br.5/02), i ~len 100 stav 1 
od Zakonot za socijalna za{tita  (Sl.Vesnik 
na RM br.79/09, 36/11 i 51/11), Sovetot na 
op{tina Radovi{ na sednica odr`ana na den 
08.10.2014 godina, donese: 

                                                                             
RE[ENIE 

Za razre{uvawe i imenuvawe na pretstavnik 
od ELS - Radovi{ vo Upravniot odbor na 
Centarot za socijalna rabota vo Radovi{ 

 
^len 1 

Se razre{uva Elica Stojanova od ~len na 
Upravniot odbor na Centarot za socijalna 
rabota vo Radovi{ poradi istekuvawe na 
mandatot. 
 Se imenuva Zlatan Pecev za pretstavnik od 
ELS - Radovi{ vo Upravniot odbor na 
Centarot za socijlna rabotavo Radovi{. 

^len 2 
Re{enieto vleguva vo sila so denot na 

donesuvaweto, a }e se objavi vo "Slu`ben 
glasnik na op{tina Radovi{". 
 
     Br. 07-1872/1    Sovet na op{tina Radovi{ 
08 Oktomvri 2014 g.        Pretsedatel 
        Radovi{             Nikol~o Miovski s.r. 
 

Vrz osnova na ~len 50  stav 1 t.3 od 
zakonot za lokalna  samouprava (Sl.vesnik na 
RM br. 5/2002), a vo vrska so ~len 44 od 
Statutot na op{tina Radovi{, 
Gradona~alnikot na op{tina Radovi{ 
donesuva 
 

RE[ENIE 
Za proglasuvawe i objavuvawe 

na Programata  za izmena i dopolnuvawe na 
Programata za ureduvawe na grade`no 

zemji{te,odr`uvawe na komunalni 
objekti i lokalni pati{ta za 2014 god. na  

op{tina Radovi{ br.07-2563/2 od 20.12.2013 
godina 

 
Ja proglasuvam i objavuvam 

Programata  za izmena i dopolnuvawe na 
Programata za ureduvawe na grade`no 
zemji{te,odr`uvawe na komunalni objekti i 
lokalni pati{ta za 2014 god. na  op{tina 
Radovi{, br.07-2563/1 od 20.12.2013 god., br. 07-
1873/1, {to sovetot na op{tina Radovi{ ja 
donese na sednica odr`ana na den 08.10.2014 
god. 
 
       Br. 08-1873/2              Gradona~alnik na 
14 Oktomri 2014 g.         Op{tina Radovi{  
         Radovi{                  Sa{ko Nikolov s.r. 
 

          Vrz osnova na ~l.46 od Zakonot za grade`no zemji{te (Sl. Vesnik na RM br.82/2008) ~l. 21 
stav 1 to~ka 8 od Statutot na Op{tina Radovi{ (Sl. glasnik br.5/2002) 
            Sovetot na Op{tina Radovi{ na sednicata odr`ana na den 08.10.2014 god. donese 

   P R O G R A M A 

Izmena i dopolnuvawe na Programata za ureduvawe na grade`no zemji{te, 
 odr`uvawe na komunalni objekti i lokalni pati{ta za 2014 godina 

 vo op{tina Radovi{ broj 07-2563/2 od 20.12.2013god. 

I Заради потребниот ребаланс на буџетот на ЕЛС општина Радовиш во Програмата за 
уредување на градежно земјиште, одржување на комунални објекти и локални патишта 
за 2014 година се врши отстранување на следните активности кои неможат да се 
извршат во тековната година.                              
Тие се следните: 

I.2.4 Урбанистички проекти 200.000,00 

I.2.7 Сообраќајни проекти 500.000,00 
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I.3.2 
Стручена анализа и испитување на вгардените градежни 

материјали 
500.000,00 

III. 1 
Изградба на нови водоводни линии за кои ќе се обезбеди 

проектна документација 
1.920.000,00 

III. 2 Реконструкција на водоводни линии (с.Аликоч, с.Коџалија и др.) 1.920.000,00 

IV .1 
Изградба на нови фекални канализациони линии за кои ќе се 

обезбеди проектна документација 
3.000.000,00 

IV .2 Реконструкција на фекални канализациони линии 640.000,00 

IV .3 Приклучоци на постоечки канализациони линии 1.920.000,00 

V .1 
Изградба на нови  атмосферски канализациони линии, пропусти и 

др. за кои ќе се обезбеди проектна документација 
3.000.000,00 

V .2 Реконструкција на атмосферски канализациони линии 1.280.000,00 

VI.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 

 VI.2. 
Уградување на слој од шлунак на дел од улици во градот и 

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

 VI.3.2 Улица во с.Калугерица 8.800.000,00 

VI.3.4 Улица во с.Ињево 10.000.000,00 

VI.3.5 Улица во с.Злеово 3.540.000,00 

VI.3.6 Улица во с.Воиславци 4.780.000,00 

VI.3.7 Улица крак на Мето Хаџивасилев 400.000,00 

VI.3.10 Пристапна улица до градски гробишта (ул.Бел Камен) 10.000.000,00 

VI.3.11  Улица во индустриска зона УБ 2 3.000.000,00 

VI.3.13  Ул.крак Вапцарова 800.000,00 

VI.3.15 
Реконструкција-Надградба на постоеки асфалтен коловоз на 

улици низ градот и населените места 
4.000.000,00 

VI.3.17 улица -крак Коџа баир (бетонирање по постојна траса дел) 1.000.000,00 

VI.3.18 улица Шаин Маале (бетонирање по постојна траса дел) 2.000.000,00 

VIII .1 Хоризонтална сигнализација 200.000,00 

VIII .2 Вертикална сигналицација. 200.000,00 

VIII .3 Натписни табли за означување на улици и кукни броеви. 400.000,00 

IX.4 
 Чистење на канафки и пропусти и поправка на банкини на 

асфалтирани локални патишта во општината 
1.000.000,00 

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

IX.7 Поправка на полски патишта 1.500.000,00 

XI.4 Јавни тоалети (според локација во ДУП). 640.000,00 

XI.6 
Одржување на елементи од челична констукција заштитни 

огради, решетки на атмосферска канализација и поправка на 

челични столбови на сообраќајни знаци. 

160.000,00 

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

постојните на ул.Ана Поцкова. 
1.600.000,00 

XI.8 Реконструкција на кров и замена на прозори на зграда на ПТТЕ 1.600.000,00 

XI.9 Дислокација на бараката во О.У. Никола Карев 80.000,00 

XI.11 Изградба на градски парк на локација градски рид - Чам баир 15.000.000,00 

XI.14 Реконструкција на минаре 420.000,00 

XIII.1 
Набавка и монтажа на урбана опрема во градот и населените 

места во општината. 
350.000,00 

XIII.2 Поправка и одржување на постоека урбана опрема. 350.000,00 
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II Vo Programata se predlagaat zgolemuvawa и дополнувања na slednite 

stavki: 

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

VI.3.1 Улица во с.Јаргулица 10.000.000,00 

IX.4 
Поплочување на постоечки улици и пристапи низ градот и 

населените места 
3.000.000,00 

III Предлог пречистен текст на сите промени во програмата: 

ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ на програмата за уредување на градежно земјиште одржување на комунални 

објекти и локални патишта за 2014 год.  

ПЛАНИРАНИ ОБЈЕКТИ И АКТИВНОСТИ Износ / денари 

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. 

3.200.000,00 

  ВКУПНО I.1 3.200.000,00 

I.2  ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА   

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

атмосферска канализација, водовод) 
4.800.000,00 

2 Основни проекти за други објекти 2.000.000,00 

3 Инфраструктурни проекти за линиски инфраструктурни градби 1.000.000,00 

4 Елаборати за заштита на животната средина 500.000,00 

5 Елаборати за геомеханика 1.000.000,00 

6 Основен проект за изградба на објект - Градски пазар во Радовиш 3.500.000,00 

7 
Изработка на проектна документација за линиска инфраструктура до 

пречистителна станица во Радовиш 
500.000,00 

8 
Изработка на проектна документација за линиска инфраструктура до ТИРЗ 

Радовиш 
200.000,00 

  ВКУПНО I.2 13.500.000,00 

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 500.000,00 

  ВКУПНО  I.4 2.000.000,00 

 ВКУПНО I : 19.200.000,00 
  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 ) 

6.400.000,00 

     ВКУПНО  II 6.400.000,00 

IV  ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА   

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

2.600.000,00 

      ВКУПНО :IV 2.600.000,00 

V     АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА   
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1 
Изградба на нови  атмосферски канализациони линии, пропусти и др. за 
кои ќе се обезбеди проектна документација 

1.000.000,00 

      ВКУПНО :V 1.000.000,00 

VI      УЛИЦИ    

VI.3.  Изградба и асфалтирање на улици 

1 Улица во с.Јаргулица 25.000.000,00 

3 Улица во с.Раклиш 10.000.000,00 

8 Улица крак на 6-ти Ноември 1.000.000,00 

9  Улица бр.4  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 

14 Улица во Корчо Маало 500.000,00 

16 Ул.Браќа Миладинови 2.000.000,00 

  ВКУПНО : VI.3. 45.500.000,00 

VII   ТРОТОАРИ   

  
Поплочување на тротоари со бехатон плочки на подлога со дробениk во 
градот и населените места( пр. Ќеј 8 Септември, ул.Пиринска, итн) 

3.207.892,00 

         ВКУПНО: VII 3.207.892,00 

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 
Поплочување на постоечки улици и пристапи низ градот и населените 
места 

3.000.000,00 

         ВКУПНО : IX. 5.000.000,00 

X ЛОКАЛНИ ПАТИШТА  

  
Изградба, реконструкција, ревитализација на локална патна мрежа во 
општина Радовиш 

  

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  8.000.000,00 

3 
Изградба на паркови- детски катчиња во МЗ 3 , с.Раклиш, с.Воиславци и 
с.Калугерица во општина Радовиш 

9.912.000,00 
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5 Рампи за инвалиди пред зграда на ЕЛС и други институции. 640.000,00 

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

12 Реконструкција и санација на споменици во општина Радовиш 1.600.000,00 

13 Мултифункционални спортски терен во с.Ораовица 7.200.000,00 

15 
Градски пазар делумно затворен со подземен паркинг ( средствата ќе 
бидат обезбедени од кредит од светска банка преку министерството за 
финансии ) 

  

16 
Осветлување на мултифункционални игралишта во с.Воиславци, 
с.Калугерица, с.Јаргулица и с.Злеово 

3.945.143,00 

17 Одржување на Римскиот мост 2.000.000,00 

ВКУПНО ; XII 34.297.143,00 

XIII  УРБАНА ОПРЕМА 

2 
Набавка и поставување на автобуски постојки во градот и населените 
места. 

348.603,00 

ВКУПНО ; XIII 348.603,00 

XIV    ОБЈЕКТИ ВО ИЗГРАДБА И ДОГОВОРЕНИ НЕЗАПОЧНАТИ ОБЈЕКТИ - РЕАЛИЗАЦИЈА ВО 2013 ГОД. 

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, ул.22-
ри Октомври 

2.672.701,68 

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 
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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 Игралиште гимназија 1.430.431,00 

36 Основен проект за осветлување на петлето 450.000,00 

ВКУПНО ; XV 50.081.271,79 

 
REKAPITULACIJA 

 
 

NA POTREBNITE SREDSTVA ZA REALIZIRAWE NA 

 
 

PROGRAMATA 

 Р.бр. ОПИС Износ / денари 

I. Припремни работи 19.200.000,00 

II. Ras~istuvawe na imotno-pravni odnosi 6.400.000,00 

IV. Fekalna kanalizacија. 2.600.000,00 

V. Атмосферска  kanalizacија. 1.000.000,00 

VI. Улици 45.500.000,00 

VII. Trotoari 3.207.892,00 

IX. Изградба и поправка на ulici i локални патишта 5.000.000,00 
X.   Lokalni patiшta 39.000.000,00 

XI.  Водоводни и канализациони системи.   

XII Други објекти 34.297.143,00 

XIII Урбана опрема 348.603,00 

XIV Објекти во изградаба  50.081.271,79 

  SE VKUPNO: 206.634.909,79 

   FINANSIRAWE NA PROGRAMATA 
 

IZVORI NA FINASIRAWE Износ / денари 

A. Nadomestok za ureduvawe na grade`no zemjiшte  10.000.000,00 

B. Буџет на ЕЛС 82.634.909,79 

V. Agencija za dr`avni patiшta 3.000.000,00 

G. Proda`ba na grade`no 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: 206.634.909,79 
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     Br. 07-1873/1    Sovet na op{tina Radovi{ 
08 Oktomvri 2014 g.        Pretsedatel 
        Radovi{             Nikol~o Miovski s.r. 
    

Vrz osnova na ~len 50  stav 1 t.3 od 
zakonot za lokalna  samouprava (Sl.vesnik na 
RM br. 5/2002), a vo vrska so ~len 44 od 
Statutot na op{tina Radovi{, 
Gradona~alnikot na op{tina Radovi{ 
donesuva 
 

RE[ENIE 
Za proglasuvawe i objavuvawe 

na Programata za izmena i dopolnuvawe na 
Programata na potrebi za funkcionirawe na 
administracijata vo edinicata na lokalnata 

samouprava Radovi{ za 2014 godina br.07-
2375/1 od 02.12.2014 godina 

 
Ja proglasuvam i objavuvam 

Programata  za izmena i dopolnuvawe na 
Programata na potrebi za funkcionirawe na 
administracijata vo edinicata na lokalnata 
samouprava Radovi{ za 2014 godina,br.07-
2375/1 od 02.12.2014 godina, br. 07-1874/1, {to 
sovetot na op{tina Radovi{ ja donese na 
sednica odr`ana na den 08.10.2014 god. 
 
       Br. 08-1874/2              Gradona~alnik na 
14 Oktomri 2014 g.         Op{tina Radovi{  
         Radovi{                  Sa{ko Nikolov s.r. 
 

Vrz osnova na ~l. 21 st. 1 t. 43 od 
Statutot na op{tina Radovi{, Sovetot na 
op{tina Radovi{ na sednica odr`ana na den 
08.10.2014 g. donese 
 

PROGRAMA 
za izmena i dopolnuvawe na programata na 

potrebi za funkcionirawe na 
administracijata vo edinicata na lokalna 

samouprava - Radovi{ za 2014 godina broj 07-
2375/1 od  02.12.2014 godina 

 

I. Se menuva Programata vo del I stav 12 i 
glasi: 
 

Vo delot za vrabotuvawa planirani se 
10 novi vrabotuvawa od koi site vo 
op{tinskata administracija, kako i 2 
vrabotuvawa na neopredeleno vreme vo 
protivpo`arnata slu`ba. 
II. Ovaa Programa vleguva vo sila 
naredniot den od objavuvaweto vo  
<Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{<. 
 

Obrazlo`enie 

Se vr{i promena za potreba na 
administracijata, a dosega{niot stav 
glase{e: 
Vo delot za vrabotuvawa planirani se 5 novi 
vrabotuvawa od koi site vo op{tinskata 
administracija, kako i 3 vrabotuvawa na 
oderedeno vreme vo protivpo`arnata slu`ba. 
Od tie pri~ini se donese ova izmena. 
 
     Br. 07-1874/1    Sovet na op{tina Radovi{ 
08 Oktomvri 2014 g.        Pretsedatel 
        Radovi{             Nikol~o Miovski s.r. 
 

Vrz osnova na ~len 50  stav 1 t.3 od 
Zakonot za lokalna samouprava (Sl.vesnik na 
RM br. 5/2002), a vo vrska so ~len 44 od 
Statutot na op{tina Radovi{, 
Gradona~alnikot na op{tina Radovi{ 
donesuva 
 

RE[ENIE 
Za proglasuvawe i objavuvawe na Odlukata za 

donesuvawe urbanisti~ko-planska 
dokumentacija za KO Radovi{ so koja }e se 
izvr{i pro{iruvawe na planski opfat i 

vklopuvawe na bespravno izgradeni objekti 
 

Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata 
za donesuvawe na urbanisti~ko-planska 
dokumentacija za KO Radovi{ so koja }e se 
izvr{i pro{iruvawe na planski opfat i 
vklopuvawe na bespravno izgradeni objekti,  
br. 07-1875/1, {to sovetot na op{tina 
Radovi{ ja donese na sednica odr`ana na den 
08.10.2014 god. 
 
       Br. 08-1875/2              Gradona~alnik na 
14 Oktomri 2014 g.         Op{tina Radovi{  
         Radovi{                  Sa{ko Nikolov s.r. 
 

Врз основа на член 4 став 1од Законот 
за изменување и дополнување на Законот за 
постапување со бесправно изградени објекти 
(Сл. Весник на РМ 23/2011; 54/2011; 155/12; 
53/2013 и 72/2013) и член 1 и 2 од 
Правилникот за изменување и дополнување 
на Правилникот за стандарди  за вклопување 
на бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација (Сл.Весник на РМ бр. 56/11; 
162/12), и чл.21. ст1 т. 43 од Статутот на 
Општина Радовиш. Советот на Општина 
Радовиш на седницата одржана на 08.10. 2014 
г. , донесе 
 
   ОДЛУКА 

за  донесување на урбанистичко планска 
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 документација за КО Радовиш со која ќе се 
изврши проширување на плански опфат и 

вклопување на бесправно изградени објекти  
 

Член  1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување нa урбанистичко- планска 
документација  зa КО Радовиш со која ќе се 
изврши проширување на плански опфат и 
вклопување на бесправно изградените: 
 
-Објект изграден на КП бр. 4790/1 во КО 
Радовиш, зграда 1, м.в. Гладно Поле, по 
поднесено барање бр. УП.1 26-1573 од 
16.07.2011, од страна  на Јанев Јордан; 
-Објект изграден на КП бр. 427/2 во КО 
Радовиш, зграда 1, м.в. Гладно Поле, по 
поднесено барање бр. УП.1 26-288 од 
18.04.2011, од страна  на Стојче Јованов; 
-Објект изграден на КП бр. 4209  во КО 
Радовиш, зграда 1, м.в. ,,Бела Црква,, и КП 4211,  
зграда 1 и 2, по поднесено барање бр. УП.1 26-
2294 од 25.08.2011, од страна  на Илиев Илчо; 
 

Член 2 
Одлуката влегува во сила наредниот 

ден од денот на објавувањето во ,,Службен 
гласник на Општина Радовиш,,. 
 

     Br. 07-1875/1    Sovet na op{tina Radovi{ 
08 Oktomvri 2014 g.        Pretsedatel 
        Radovi{             Nikol~o Miovski s.r. 
    

Vrz osnova na ~len 50  stav 1 t.3 od 
Zakonot za lokalna samouprava (Sl.vesnik na 
RM br. 5/2002), a vo vrska so ~len 44 od 
Statutot na op{tina Radovi{, 
Gradona~alnikot na op{tina Radovi{ 
donesuva 
 

RE[ENIE 
Za proglasuvawe i objavuvawe na Odlukata za 

donesuvawe urbanisti~ko-planska 
dokumentacija za KO Radovi{ 

so koja }e se izvr{i promena na 
soobra}ajnata infrastruktura i vklopuvawe 

na bespravno izgradeni objekti 
 

Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata 
za donesuvawe na urbanisti~ko-planska 
dokumentacija za KO Radovi{ so koja }e se 
izvr{i promena na soobra}ajnata 
infrastruktura i vklopuvawe na bespravno 
izgradeni objekti, br. 07-1876/1, {to sovetot 
na op{tina Radovi{ ja donese na sednica 
odr`ana na den -08.10.2014 god. 
 

       Br. 08-1876/2              Gradona~alnik na 
14 Oktomri 2014 g.         Op{tina Radovi{  
         Radovi{                  Sa{ko Nikolov s.r. 
     

Врз основа на член 4 став 1од Законот 
за изменување и дополнување на Законот за 
постапување со бесправно изградени објекти 
(Сл. Весник на РМ 23/2011; 54/2011; 155/12; 
53/2013 и 72/2013) и член 1 и 2 од 
Правилникот за изменување и дополнување 
на Правилникот за стандарди  за вклопување 
на бесправни објекти во Урбанистичко 
планска документација (Сл.Весник на РМ бр. 
56/11; 162/12), и чл.21. ст1 т. 43 од Статутот 
на Општина Радовиш. Советот на Општина 
Радовиш на седницата одржана на 08.10. 2014 
г. , донесе 
 

ОДЛУКА 
за  донесување на урбанистичко планска 

документација за КО Радовиш со која ќе се 
изврши промена на трасата на сообраќајната 

инфраструктура и вклопување 
на бесправно изградени објекти 

 
Член  1 

Со оваа Одлука се утврдува потреба од 
донесување нa урбанистичко- планска 
документација зa КО Радовиш, со која ќе се 
изврши  промена на трасата на сообраќајната 
инфраструктура и вклопување на бесправно 
изградените:  
 
-Објект изграден на КП бр.1068/1, КО Радовиш, 
по поднесено барање, 
 бр.УП.1 26-1946 од 01.04.2011 година, од 
страна на Штерјов Никола; 
-Објект изграден на КП бр.3284, КО Радовиш, 
за објект 1,2 и 3, м.в. ,,Вапцарова,, по поднесено 
барање,  бр.УП.1 26-3042 од 31.08.2011 година, 
од страна на Божинов Ванчо; 
 

Член 2 
Одлуката влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во ,,Службен гласник на 
Општина Радовиш,,. 
 
     Br. 07-1876/1    Sovet na op{tina Radovi{ 
08 Oktomvri 2014 g.        Pretsedatel 
        Radovi{             Nikol~o Miovski s.r. 

 
Vrz osnova na ~len 50  stav 1 t.3 od 

Zakonot za lokalna samouprava (Sl.vesnik na 
RM br. 5/2002), a vo vrska so ~len 44 od 
Statutot na op{tina Radovi{, 
Gradona~alnikot na op{tina Radovi{ 
donesuva 
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RE[ENIE 

Za proglasuvawe i objavuvawe na Odlukata za 
donesuvawe urbanisti~ko-planska 

dokumentacija za KO Radovi{ so koja }e se 
izvr{i usoglasuvawe na nameni  

i vklopuvawe na bespravno izgradeni objekti 
 

Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata 
za donesuvawe na urbanisti~ko-planska 
dokumentacija za KO Radovi{ so koja }e se 
izvr{i usoglasuvawe na nameni i vklopuvawe 
na bespravno izgradeni objekti,  br. 07-1877/1, 
{to sovetot na op{tina Radovi{ ja donese na 
sednica odr`ana na den 08.10.2014 god. 
 
       Br. 08-1877/2              Gradona~alnik na 
14 Oktomri 2014 g.         Op{tina Radovi{  
         Radovi{                  Sa{ko Nikolov s.r. 
 

Врз основа на член 4 став 1од Законот 
за изменување и дополнување на Законот за 
постапување со бесправно изградени објекти 
(Сл. Весник на РМ 23/2011; 54/2011; 155/12; 
53/2013 и 72/2013) и член 1 и 2 од 
Правилникот за изменување и дополнување 
на Правилникот за стандарди  за вклопување 
на бесправни објекти во Урбанистичко 
планска документација (Сл.Весник на РМ бр. 
56/11; 162/12), и чл.21. ст1 т. 43 од Статутот 
на Општина Радовиш. Советот на Општина 
Радовиш на седницата одржана на 08.10.2014 
г. , донесе 

 
ОДЛУКА 

за  донесување на урбанистичко-планска 
документација за усогласување на намени и 

вклопување на бесправен објект во КО 
Радовиш 

 
Член  1 

Со оваа Одлука се утврдува потреба од 
донесување нa урбанистичко- планска 
документација зa КО Радовиш, со која ќе се 
изврши  усогласување на намени за 
вклопување на бесправно изградениот:  
 
-Објект изграден на КП бр.4196, КО Радовиш, 
вон град, по поднесено барање,  бр.УП.1 26-854 
од 11.07.2011 година, од страна на Ристо 
Кукутанов; 
 

Член  2 
Одлуката влегува во сила наредниот ден од  
денот на објавувањето во ,,Службен гласник на 
Општина Радовиш,,. 
 

     Br. 07-1877/1    Sovet na op{tina Radovi{ 
08 Oktomvri 2014 g.        Pretsedatel 
        Radovi{             Nikol~o Miovski s.r. 
    

Vrz osnova na ~len 50  stav 1 t.3 od 
Zakonot za lokalna samouprava (Sl.vesnik na 
RM br. 5/2002), a vo vrska so ~len 44 od 
Statutot na op{tina Radovi{, 
Gradona~alnikot na op{tina Radovi{ 
donesuva 
 

RE[ENIE 
Za proglasuvawe i objavuvawe na Odlukata za 

donesuvawe urbanisti~ko-planska 
dokumentacija za KO Podare{ so koja }e se 

izvr{i pro{iruvawe na planski opfat  
i vklopuvawe na bespravno izgradeni objekti 
 

Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata 
za donesuvawe na urbanisti~ko-planska 
dokumentacija za KO Podare{  so koja }e se 
izvr{i pro{iruvawe na planski opfat i 
vklopuvawe na bespravno izgradeni objekti,  
br. 07-1878/1, {to sovetot na op{tina 
Radovi{ ja donese na sednica odr`ana na den 
08.10.2014 god. 
 
       Br. 08-1878/2              Gradona~alnik na 
14 Oktomri 2014 g.         Op{tina Radovi{  
         Radovi{                  Sa{ko Nikolov s.r. 
 

Врз основа на член 4 став 1од Законот 
за изменување и дополнување на Законот за 
постапување со бесправно изградени објекти 
(Сл. Весник на РМ 23/2011; 54/2011; 155/12; 
53/2013 и 72/2013) и член 1 и 2 од 
Правилникот за изменување и дополнување 
на Правилникот за стандарди  за вклопување 
на бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација (Сл.Весник на РМ бр. 56/11; 
162/12), и чл.21. ст1 т. 43 од Статутот на 
Општина Радовиш. Советот на Општина 
Радовиш на седницата одржана на 08.10. 2014 
година , донесе  
 

ОДЛУКА 
за  донесување на урбанистичко планска 

документација за КО Подареш со која ќе се 
изврши вклопувањена бесправено изградени 

објекти 
 

Член  1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување нa урбанистичко- планска 
документација зa КО Подареш со која ќе се 
изврши вклопување на бесправно 
изградениот: 
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-Објект изграден на КП бр. 1945 во  КО 
Подареш, објект 1, по поднесено барање бр. 
УП.1 26-604 од 02.06.2011 година, од страна  на 
Ицаков Ацо; 
-Објект изграден на КП бр. 1723/1  во  КО 
Подареш, м.в. ,,Село,, по поднесено барање бр. 
УП.1 26-1324 од 11.08.2011 година, од страна  
на Ѓорѓиев Милчо; 
-Објект изграден на КП бр. 1393/1 во  КО 
Подареш, м.в. Чичиклија, по поднесено барање 
бр. УП.1 26-2982 од 31.08.2011 година, од 
страна на Васев Јонче; 
-Објект изграден на КП бр. 1808 во  КО 
Подареш, зграда 2 и 3, по поднесено барање бр. 
УП.1 26-3275 од 31.08.2011 год, од страна  на 
Манчев Митко; 
-Објект изграден на КП бр. 1490/4 и К.П. бр. 
1490/9 во  КО Подареш, зграда 1, м.в. ,,Градна,, , 
по поднесено барање бр. УП.1 26-646 од 
06.06.2011 год., од страна на Крстев Ѓорѓе;  

Член 2 
Одлуката влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во ,,Службен гласник на 
Општина Радовиш,,. 
 
     Br. 07-1878/1    Sovet na op{tina Radovi{ 
08 Oktomvri 2014 g.        Pretsedatel 
        Radovi{             Nikol~o Miovski s.r. 

 
Vrz osnova na ~len 50  stav 1 t.3 od 

Zakonot za lokalna samouprava (Sl.vesnik na 
RM br. 5/2002), a vo vrska so ~len 44 od 
Statutot na op{tina Radovi{, 
Gradona~alnikot na op{tina Radovi{ 
donesuva 
 

RE[ENIE 
Za proglasuvawe i objavuvawe na Odlukata za 

donesuvawe urbanisti~ko-planska 
dokumentacija za KO Iwevo so koja }e se 
izvr{i pro{iruvawe na planski opfat i 

vklopuvawe na bespravno izgradeni objekti 
 

Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata 
za donesuvawe na urbanisti~ko-planska 
dokumentacija za KO Iwevo so koja }e se 
izvr{i pro{iruvawe na planski opfat i 
vklopuvawe na bespravno izgradeni objekti,  
br. 07-1879/1, {to sovetot na op{tina 
Radovi{ ja donese na sednica odr`ana na den 
08.10.2014 god. 
 
       Br. 08-1879/2              Gradona~alnik na 
14 Oktomri 2014 g.         Op{tina Radovi{  
         Radovi{                  Sa{ko Nikolov s.r. 

    

Врз основа на член 4 став 1од Законот 
за изменување и дополнување на Законот за 
постапување со бесправно изградени објекти 
(Сл. Весник на РМ 23/2011; 54/2011; 155/12; 
53/2013 и 72/2013) и член 1 и 2 од 
Правилникот за изменување и дополнување 
на Правилникот за стандарди  за вклопување 
на бесправни објекти во Урбанистичко 
планска документација (Сл.Весник на РМ бр. 
56/11; 162/12), и чл.21. ст1 т. 43 од Статутот 
на Општина Радовиш. Советот на Општина 
Радовиш на седницата одржана на 08.10. 2014 
г. , донесе 

 
ОДЛУКА 

за  донесување на урбанистичко планска 
документација за КО Ињево со која ќе се 

изврши проширување на плански опфат и 
вклопување на бесправно изградени објекти 

 
Член  1 

Со оваа Одлука се утврдува потреба од 
донесување нa урбанистичко- планска 
документација зa КО Ињево со која ќе се 
изврши проширување на плански опфат и 
вклопување на бесправно изградени: 
 
-Објект изграден на КП бр. 7251 во  КО Ињево, 
за зграда 1, м.в. ,,Ињево,, ,по поднесено барање 
бр. УП.1 26-3485 од 01.09.2011 год., од страна  
на Илиев Ацо; 
-Објект изграден на КП бр. 7524 во  КО Ињево, 
за зграда 2 ,по поднесено барање бр. УП.1 26-
2325 од 25.08.2011 год., од страна  на Атанасов 
Славчо; 
-Објект изграден на КП бр. 3134 во  КО Ињево, 
за објект 1, вон градежен реон вом.в. 
,,Клинчови Чаири,, ,  по поднесено барање бр. 
УП.1 26-3928 од 02.09.2011 год., од страна  на 
Гоцева Васка; 
-Објект изграден на КП бр. 7097 во  КО Ињево, 
за зграда 1, м.в. ,,Ињево,, , по поднесено барање 
бр. УП.1 26-2300 од 25.08.2011 год., од страна  
на Митев Живко; 
-Објект изграден на КП бр. 7355 во  КО Ињево, 
за зграда 1 и 2, м.в. ,,Ињево,, , по поднесено 
барање бр. УП.1 26-3135 од 31.08.2011 год., од 
страна  на Коцев Живко; 
-Објект изграден на КП бр. 7313/1 во  КО 
Ињево, за зграда 1, по поднесено барање бр. 
УП.1 26-1061 од 01.08.2011 год., од страна  на 
Ангелов Илија; 
-Објект изграден на КП бр. 6898 во  КО Ињево, 
за зграда 1, по поднесено барање бр. УП.1 26-
1577 од 25.08.2011 год., од страна  на Јованов 
Лазо; 
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-Објект изграден на КП бр. 7504/1 во  КО 
Ињево, за зграда 2, по поднесено барање бр. 
УП.1 26-3510 од 01.09.2011 год., од страна  на 
Јанев Спасо; 
 

Член 2 
Одлуката влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во ,,Службен гласник на 
Општина Радовиш,,. 
 
     Br. 07-1879/1    Sovet na op{tina Radovi{ 
08 Oktomvri 2014 g.        Pretsedatel 
        Radovi{             Nikol~o Miovski s.r. 

 
Vrz osnova na ~len 50  stav 1 t.3 od 

Zakonot za lokalna samouprava (Sl.vesnik na 
RM br. 5/2002), a vo vrska so ~len 44 od 
Statutot na op{tina Radovi{, 
Gradona~alnikot na op{tina Radovi{ 
donesuva 
 

RE[ENIE 
Za proglasuvawe i objavuvawe na Odlukata za 

donesuvawe urbanisti~ko-planska 
dokumentacija za KO Kalu|erica so koja }e se 

izvr{i pro{iruvawe na planski opfat i 
vklopuvawe na bespravno izgradeni objekti 

 
Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata 

za donesuvawe na urbanisti~ko-planska 
dokumentacija za KO Kalu|erica so koja }e se 
izvr{i pro{iruvawe na planski opfat i 
vklopuvawe na bespravno izgradeni objekti,  
br. 07-1880/1, {to sovetot na op{tina 
Radovi{ ja donese na sednica odr`ana na den 
08.10.2014 god. 
 
       Br. 08-1880/2              Gradona~alnik na 
14 Oktomri 2014 g.         Op{tina Radovi{  
         Radovi{                  Sa{ko Nikolov s.r. 
 

Врз основа на член 4 став 1од Законот 
за изменување и дополнување на Врз основа 
на член 4 став 1од Законот за изменување и 
дополнување на Законот за постапување со 
бесправно изградени објекти (Сл. Весник на 
РМ 23/2011; 54/2011; 155/12; 53/2013 и 
72/2013) и член 1 и 2 од Правилникот за 
изменување и дополнување на Правилникот 
за стандарди  за вклопување на бесправни 
објекти во Урбанистичко планска 
документација (Сл.Весник на РМ бр. 56/11; 
162/12), и чл.21. ст1 т. 43 од Статутот на 
Општина Радовиш. Советот на Општина 
Радовиш на седницата одржана на 08.10. 2014 
г. , донесе 
 

ОДЛУКА 
за  донесување на урбанистичко планска 

документација за КО Калуѓерица со која ќе се 
изврши проширување на плански опфат и 

вклопување на бесправно изградени објекти 
 

Член  1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување нa урбанистичко- планска 
документација зa КО Калуѓерица со која ќе се 
изврши проширување на плански опфат и 
вклопување на бесправно изградените: 
-Објект изграден на КП бр. 1654/1, објект 5 и 7, 
КО Калуѓерица, м.в. ,,Село,, ,по поднесено 
барање бр. УП.1 26-3387 од 08.04.2011 г., од 
страна на Јованка Митева; 
-Објект изграден на КП бр. 1754/1, објект 8, КО 
Калуѓерица, м.в. ,,зад Илиница,, , по поднесено 
барање бр. УП.1 26-1576 од 16.08.2011 г., од 
страна на Гоцков Александар; 
-Објект изграден на КП бр. 2713/1, објект бр.2, 
КО Калуѓерица, м.в. ,,Село,, , по поднесено 
барање бр. УП.1 26-1172 од 05.08.2011 г., од 
страна на Кузманов Димитар; 
-Објект изграден на КП бр. 1679/6, зграда 4 и 8, 
КО Калуѓерица, м.в. ,,Село,, , по поднесено 
барање бр. УП.1 26-3386 од 01.09.2011 г., од 
страна на Митев Димче; 

 
Член 2 

Одлуката влегува во сила наредниот 
ден од денот на објавувањето во ,,Службен 
гласник на Општина Радовиш,,. 
 
     Br. 07-1880/1    Sovet na op{tina Radovi{ 
08 Oktomvri 2014 g.        Pretsedatel 
        Radovi{             Nikol~o Miovski s.r. 

 
Vrz osnova na ~len 50  stav 1 t.3 od 

Zakonot za lokalna samouprava (Sl.vesnik na 
RM br. 5/2002), a vo vrska so ~len 44 od 
Statutot na op{tina Radovi{, 
Gradona~alnikot na op{tina Radovi{ 
donesuva 
 

RE[ENIE 
Za proglasuvawe i objavuvawe na Odlukata za 

donesuvawe urbanisti~ko-planska 
dokumentacija za KO Oraovica so koja }e se 

izvr{i pro{iruvawe na planski opfat i 
vklopuvawe na bespravno izgradeni objekti 

 
Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata 

za donesuvawe na urbanisti~ko-planska 
dokumentacija za KO Oraovica so koja }e se 
izvr{i pro{iruvawe na planski opfat i 
vklopuvawe na bespravno izgradeni objekti,  
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br. 07-1881/1, {to sovetot na op{tina 
Radovi{ ja donese na sednica odr`ana na den 
08.10.2014 god. 
 
       Br. 08-1881/2              Gradona~alnik na 
14 Oktomri 2014 g.         Op{tina Radovi{  
         Radovi{                  Sa{ko Nikolov s.r. 
 

Врз основа на член 4 став 1од Законот 
за изменување и дополнување на Врз основа 
на член 4 став 1од Законот за изменување и 
дополнување на Законот за постапување со 
бесправно изградени објекти (Сл. Весник на 
РМ 23/2011; 54/2011; 155/12; 53/2013 и 
72/2013) и член 1 и 2 од Правилникот за 
изменување и дополнување на Правилникот 
за стандарди  за вклопување на бесправни 
објекти во Урбанистичко планска 
документација (Сл.Весник на РМ бр. 56/11; 
162/12), и чл.21. ст1 т. 43 од Статутот на 
Општина Радовиш. Советот на Општина 
Радовиш на седницата одржана на 08.10. 2014 
година , донесе 
    

ОДЛУКА 
за  донесување на урбанистичко планска 

документација за КО Ораовица со која ќе се 
изврши проширување на плански опфат  

и вклопување на бесправно изградени објекти  
 

Член  1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 
донесување нa урбанистичко- планска 
документација зa КО Ораовица со која ќе се 
изврши проширување на плански опфат и 
вклопување на бесправно изградените: 
-Објект изграден на КП бр. 311/5,  зграда 1,  КО 
Ораовица ,  м.в. ,,Село,, , по поднесено барање 
бр. УП.1 26-1832 од 19.08.2011 г., од страна  на 
Марков Стојче; 
-Објект изграден на КП бр. 292/5 и 292/4,  
зграда 1 и 2, КО Ораовица, м.в. ,,Село,, , по 
поднесено барање бр. УП.1 26-1371 од 
11.08.2011 г., од страна на Василева Павлина; 
-Објект изграден на КП бр. 727/1  зграда 2, КО 
Ораовица, м.в. ,,Село,, , по поднесено барање бр. 
УП.1 26-2181 од 24.08.2011 г., од страна на 
Пуреовски Ефтим; 
-Објект изграден на КП бр. 828,  зграда 2, КО 
Ораовица, м.в. ,,Село,, , по поднесено барање бр. 
УП.1 26-1758 од 18.08.2011 г., од страна на 
Ефтимова Ратка; 
-Објект изграден на КП бр. 610/4,  зграда 2 и 2, 
КО Ораовица, м.в. ,,Село,, , по поднесено барање 
бр. УП.1 26-3487 од 01.09.2011 г., од страна на 
Јованова Спасенија; 

-Објект изграден на КП бр. 339,  КО Ораовица, 
зграда 2м.в. ,,Село,, , по поднесено барање бр. 
УП.1 26-1209 од 08.08.2011 г., од страна на 
Ѓорѓиев Васко; 
-Објект изграден на КП бр. 562/1,  зграда 1 и 2, 
КО Ораовица, м.в. ,,Село,, , по поднесено барање 
бр. УП.1 26-3942 од 02.09.2011 г., од страна на 
Бошков Љупчо; 
-Објект изграден на КП бр. 655/1, КО Ораовица, 
зграда 2, м.в. ,,Село,, , по поднесено барање бр. 
УП.1 26-1393 од 11.08.2011 г., од страна на 
Мицев Спиро; 
-Објект изграден на КП бр. 567,  зграда 2, КО 
Ораовица, м.в. ,,Село,, , по поднесено барање бр. 
УП.1 26-3849 од 02.09.2011 г., од страна на 
Петров Павел; 
-Објект изграден на КП бр. 316,  зграда 1, КО 
Ораовица, м.в. ,,Село,, , по поднесено барање бр. 
УП.1 26-3771 од 02.09.2011 г., од страна на 
Ѓорѓиев Крсто; 
-Објект изграден на КП бр. 665/4,  објекти 2 и 
3, КО Ораовица, м.в. ,,Село,, , по поднесено 
барање бр. УП.1 26-3357 од 01.09.2011 г., од 
страна на Митков Митодија; 
-Објект изграден на КП бр. 676/1,  зграда 1, КО 
Ораовица, м.в. ,,Село,, , по поднесено барање бр. 
УП.1 26-3785 од 02.08.2011 г., од страна на 
Рабаџијева Станимирка; 

Член 2 
Одлуката влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во ,,Службен гласник на 
Општина Радовиш,,. 
 
     Br. 07-1881/1    Sovet na op{tina Radovi{ 
08 Oktomvri 2014 g.        Pretsedatel 
        Radovi{             Nikol~o Miovski s.r. 

 
Vrz osnova na ~len 50  stav 1 t.3 od 

zakonot za lokalna samouprava (Sl. vesnik na 
RM br. 5/2002), a vo vrska so ~len 44 od 
Statutot na op{tina Radovi{, 
Gradona~alnikot na op{tina Radovi{ 
donesuva 
 

RE[ENIE 
Za proglasuvawe i objavuvawe 

na Odlukata za odobruvawe na finansiski 
sredstva na zdru`enieto SMART SPORT za 

odr`uvawe na manifestacijata Samun em 
Tatlija 

 
Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata 

za odobruvawe na finansiski sredstva na 
zdru`enieto SMART SPORT za odr`uvawe 
na manifestacijata Samun em Tatlija, br. 07-
1882/1, {to  sovetot na op{tina Radovi{ ja 
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donese na sednica odr`ana na den 08.10.2014 
god. 
 
       Br. 08-1882/2              Gradona~alnik na 
14 Oktomri 2014 g.         Op{tina Radovi{  
         Radovi{                  Sa{ko Nikolov s.r. 
     

Vrz osnova na ~len 36  od Zakonot za 
lokalna samouprava (Sl. vesnik na RM br. 
5/2002), a vo vrska so ~len 15 stav 1 od 
Statutot na op{tina Radovi{, Sovetot  na 
op{tina Radovi{ na sednica odr`ana na  
08.10. 2014 god., donesuva 
 

ODLUKA 
za  odobruvawe finansiski sredstva  

zdru`enieto SMART SPORT za 
manifestacijata Samun em Tatlija 

 
^len 1 

 Se odobruvaat finansiski sredstva 
zdru`enieto SMART SPORT za 
manifestacijata Samun em Tatlija vo visina 
od 1.350.000,00 denari.  (so zborovi: eden 
milion i trista peeset denari). 
 Baraweto e sostaven del na odlukata. 
 Korisnikot na sredstvata e dol`en da 
dostavi izve{taj za upotrebenite sredstva so 
fotokopirani dokazi. 

^len 2 
Odlukata  vleguva vo sila naredniot 

den od denot na donesuvaweto, a }e se objavi 
vo <Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{<. 
 

     Br. 07-1882/1    Sovet na op{tina Radovi{ 
08 Oktomvri 2014 g.        Pretsedatel 
        Radovi{             Nikol~o Miovski s.r. 

 
Vrz osnova na ~len 50  stav 1 t.3 od 

zakonot za lokalna samouprava  (Sl. vesnik na 
RM br. 5/2002), a vo vrska so ~len 44 od 
Statutot na op{tina Radovi{, 
Gradona~alnikot na op{tina Radovi{ 
donesuva 
 

RE[ENIE 
Za proglasuvawe i objavuvawe 

na Odlukata za odobruvawe na finansiski 
sredstva na FA Jeni Hajat Radovi{ 

 
Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata 

za odobruvawe na finansiski sredstva na FA 
Jeni Hajat Radovi{ br. 07-1883/1, {to  
sovetot na op{tina Radovi{ ja donese na 
sednica odr`ana na den 08.10.2014 god. 
 
       Br. 08-1883/2              Gradona~alnik na 

14 Oktomri 2014 g.         Op{tina Radovi{  
         Radovi{                  Sa{ko Nikolov s.r. 
        
      Vrz osnova na ~len 36  od Zakonot za 
lokalna samouprava (Sl. vesnik na RM br. 
5/2002), a vo vrska so ~len 15 stav 1 od 
Statutot na op{tina Radovi{, Sovetot  na 
op{tina Radovi{ na sednica odr`ana na  
08.10. 2014 godina, donesuva 
 

ODLUKA 
za  odobruvawe finansiski sredstva  

na FA Jeni Hajat Radovi{ 
 

~len 1 
 Se odobruvaat finansiski sredstva 
FA Jeni hajat  Radovi{ vo visina od 18.000,oo 
denari  za u~estvo na festival vo Kale~nik 
Ankara R.Turcija.  
 Baraweto e sostaven del na odlukata. 
 Korisnikot na sredstvata e dol`en da 
dostavi izve{taj za upotrebenite sredstva so 
fotokopirani dokazi. 

^len 2 
Odlukata  vleguva vo sila naredniot 

den od  denot na donesuvaweto, a }e se objavi 
vo <Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{<. 
 

     Br. 07-1883/1    Sovet na op{tina Radovi{ 
08 Oktomvri 2014 g.        Pretsedatel 
        Radovi{             Nikol~o Miovski s.r. 

 
Vrz osnova na ~len 50  stav 1 t.3 od 

zakonot za lokalna samouprava (Sl. vesnik na 
RM br. 5/2002), a vo vrska so ~len 44 od 
Statutot na op{tina Radovi{, 
Gradona~alnikot na op{tina Radovi{ 
donesuva 
 

RE[ENIE 
Za proglasuvawe i objavuvawe 

na Odlukata za odobruvawe na finansiski 
sredstva na Brigita Jovanova od Radovi{ 

 
Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata 

za odobruvawe na finansiski sredstva na 
Brigita Jovanova od Radovi{, br. 07-1884/1, 
{to  sovetot na op{tina Radovi{ ja donese na 
sednica odr`ana na den 08.10.2014 god. 
 
       Br. 08-1884/2              Gradona~alnik na 
14 Oktomri 2014 g.         Op{tina Radovi{  
         Radovi{                  Sa{ko Nikolov s.r. 
 
Vrz osnova na ~len 36  od Zakonot za lokalna 
samouprava (Sl. vesnik na RM br. 5/2002), a vo 
vrska so ~len 15 stav 1 od Statutot na 
op{tina Radovi{, Sovetot  na op{tina 
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Radovi{ na sednica odr`ana na  08.10. 2014 
god., donesuva 

ODLUKA 
za  odobruvawe finansiski sredstva  

na Brigita Jovanova od Radovi{ 
 

^len 1 
 Se odobruvaat finansiski sredstva na 
Brigita Jovanova od Radovi{ vo visina od 
20.000,00 denari  za zdravstveni potrebi.  
 Baraweto e sostaven del na odlukata. 
 Korisnikot na sredstvata e dol`en da 
dostavi izve{taj za upotrebenite sredstva so 
fotokopirani dokazi. 

^len 2 
Odlukata  vleguva vo sila so denot na 
donesuvaweto, a }e se objavi vo ”Slu`ben 

glasnik na op{tina Radovi{”. 
 
     Br. 07-1884/1    Sovet na op{tina Radovi{ 
08 Oktomvri 2014 g.        Pretsedatel 
        Radovi{             Nikol~o Miovski s.r. 

 
Vrz osnova na ~len 50  stav 1 t.3 od 

zakonot za lokalna samouprava (Sl. vesnik na 
RM br. 5/2002), a vo vrska so ~len 44 od 
Statutot na op{tina Radovi{, 
Gradona~alnikot na op{tina Radovi{ 
donesuva 
 

RE[ENIE 
Za proglasuvawe i objavuvawe 

na Odlukata za odobruvawe na finansiski 
sredstva na Ko{arkarski klub <Radovi{< 

Radovi{ 
 

Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata 
za odobruvawe na finansiski sredstva na 
Ko{arkarski klub <Radovi{< Radovi{, br. 
07-1885/1, {to  sovetot na op{tina Radovi{ ja 
donese na sednica odr`ana na den 08.10.2014 
god. 
 
       Br. 08-1885/2              Gradona~alnik na 
14 Oktomri 2014 g.         Op{tina Radovi{  
         Radovi{                  Sa{ko Nikolov s.r. 
 

Vrz osnova na ~len 36  od Zakonot za 
lokalna samouprava (Sl. vesnik na RM br. 
5/2002), a vo vrska so ~len 15 stav 1 od 
Statutot na op{tina Radovi{, Sovetot  na 
op{tina Radovi{ na sednica odr`ana na  
08.10. 2014 god., donesuva 
 

ODLUKA 
za  odobruvawe finansiski sredstva  

na Ko{arkarski klub ”Radovi{” Radovi{ 

^len 1 
 Se odobruvaat finansiski sredstva na 
Ko{arkarskit klub ”Radovi{” Radovi{ vo 
visina od 100.000,00 denari  za organizacija 
na natprevarite i treninzite na klubot ova 
sezona, koj se natprevaruva vo Vtorata 
Makedonska ko{arkarska liga.  
 Baraweto e sostaven del na odlukata. 
 Korisnikot na sredstvata e dol`en da 
dostavi izve{taj za upotrebenite sredstva so 
fotokopirani dokazi. 

 
^len 2 

Odlukata  vleguva vo sila so denot na 
donesuvaweto, a }e se objavi vo ”Slu`ben 

glasnik na op{tina Radovi{”. 
 
     Br. 07-1885/1    Sovet na op{tina Radovi{ 
08 Oktomvri 2014 g.        Pretsedatel 
        Radovi{             Nikol~o Miovski s.r. 

 
Vrz osnova na ~len 50  stav 1 t.3 od 

zakonot za lokalna samouprava (Sl. vesnik na 
RM br. 5/2002), a vo vrska so ~len 44 od 
Statutot na op{tina Radovi{, 
Gradona~alnikot na op{tina Radovi{ 
donesuva 
 

RE[ENIE 
Za proglasuvawe i objavuvawe 

na Odlukata za odobruvawe na finansiski 
sredstva na ZG Muskuklna Umetnost Radovi{ 

 
Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata 

za odobruvawe na finansiski sredstva na ZG 
Muskulna Umetnost Radovi{, br. 07-1886/1, 
{to  sovetot na op{tina Radovi{ ja donese na 
sednica odr`ana na den 08.10.2014 god. 
 
       Br. 08-1886/2              Gradona~alnik na 
14 Oktomri 2014 g.         Op{tina Radovi{  
         Radovi{                  Sa{ko Nikolov s.r. 
 

Vrz osnova na ~len 36  od Zakonot za 
lokalna samouprava (Sl. vesnik na RM br. 
5/2002), a vo vrska so ~len 15 stav 1 od 
Statutot na op{tina Radovi{, Sovetot  na 
op{tina Radovi{ na sednica odr`ana na  
08.10. 2014 god., donesuva 
 

ODLUKA 
za  odobruvawe finansiski sredstva  

na Zdru`enie za fitnes i bodi-bilding 
 Muskulna Umetnost Radovi{ 
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^len 1 
 Se odobruvaat finansiski sredstva na 
Zdru`enie za fitness i bodi-bilding 
Muskulna Umetnost Radovi{ vo visina od 
30.000,oo denari kako nagrada za uspe{noto 
pretstavuvawe na dr`avniot natprevar vo 
bodi-bilding ”Atleta na Makedonija”.  
 Baraweto e sostaven del na odlukata. 
 Korisnikot na sredstvata e dol`en da 
dostavi izve{taj za upotrebenite sredstva so 
fotokopirani dokazi. 
 

^len 2 
Odlukata  vleguva vo sila so denot na 

donesuvaweto, a }e se objavi vo <Slu`ben 
glasnik na op{tina Radovi{<. 
 

     Br. 07-1886/1    Sovet na op{tina Radovi{ 
08 Oktomvri 2014 g.        Pretsedatel 
        Radovi{             Nikol~o Miovski s.r. 

 
Vrz osnova na ~len 50  stav 1 t.3 od 

zakonot za lokalna samouprava (Sl. vesnik na 
RM br. 5/2002), a vo vrska so ~len 44 od 
Statutot na op{tina Radovi{, 
Gradona~alnikot na op{tina Radovi{ 
donesuva 
 

RE[ENIE 
Za proglasuvawe i objavuvawe 

na Odlukata za odobruvawe na finansiski 
sredstva ZG Smart Sport Radovi{ za 

organizacija na tradicionalen turnir vo mal 
fudbal 

 
Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata 

za odobruvawe na finansiski sredstva na ZG 
Smart Sport za organizacija na 
tradicionalen turnir vo mal fudbal, br. 07-
1887/1, {to  sovetot na op{tina Radovi{ ja 
donese na sednica odr`ana na den 08.10.2014 
god. 
 
       Br. 08-1887/2              Gradona~alnik na 
14 Oktomri 2014 g.         Op{tina Radovi{  
         Radovi{                  Sa{ko Nikolov s.r. 
 

Vrz osnova na ~len 36  od Zakonot za 
lokalna samouprava (Sl. vesnik na RM br. 
5/2002), a vo vrska so ~len 15 stav 1 od 
Statutot na op{tina Radovi{, Sovetot  na 
op{tina Radovi{ na sednica odr`ana na  
08.10. 2014 god., donesuva 
 

ODLUKA 
za  odobruvawe finansiski sredstva  

na ZG Smart Sport Radovi{ za organizacija  

na tradicionalen turnir vo mal fudbal 
 

^len 1 
 Se odobruvaat finansiski sredstva na 
ZG Smart Sport Radovi{ vo visina od 
350.000,oo denari  za organizacija na  
tradicionalen turnir  vo mal fudbal po 

povod praznikot ”6-ti Noemvri”-
osloboduvawe na Radovi{.  
 Baraweto e sostaven del na odlukata. 
 Korisnikot na sredstvata e dol`en da 
dostavi izve{taj za upotrebenite sredstva so 
fotokopirani dokazi. 

 
^len 2 

Odlukata  vleguva vo sila so denot na 
donesuvaweto, a }e se objavi vo ”Slu`ben 

glasnik na op{tina Radovi{”. 
 
     Br. 07-1887/1    Sovet na op{tina Radovi{ 
08 Oktomvri 2014 g.        Pretsedatel 
        Radovi{             Nikol~o Miovski s.r. 
       

Vrz osnova na ~len 50  stav 1 t.3 od 
zakonot za lokalna samouprava (Sl. vesnik na 
RM br. 5/2002), a vo vrska so ~len 44 od 
Statutot na op{tina Radovi{, 
Gradona~alnikot na op{tina Radovi{ 
donesuva 
 

RE[ENIE 
Za proglasuvawe i objavuvawe 

na Odlukata za odobruvawe na finansiski 

sredstva na FA ”Kitka” Oraovica 
 

Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata 
za odobruvawe na finansiski sredstva na FA 

”Kitka” Oraovica, br. 07-1888/1, {to  sovetot 
na op{tina Radovi{ ja donese na sednica 
odr`ana na den  08.10.2014 god. 
 
       Br. 08-1888/2              Gradona~alnik na 
14 Oktomri 2014 g.         Op{tina Radovi{  
         Radovi{                  Sa{ko Nikolov s.r. 
 

Vrz osnova na ~len 36  od Zakonot za 
lokalna samouprava (Sl. vesnik na RM br. 
5/2002), a vo vrska so ~len 15 stav 1 od 
Statutot na op{tina Radovi{, Sovetot  na 
op{tina Radovi{ na sednica odr`ana na  
08.10. 2014 god., donesuva 
 

ODLUKA 
za  odobruvawe finansiski sredstva  

na FA ”Kitka” Oraovica 
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^len 1 
 Se odobruvaat finansiski sredstva  na 
FA ”Kitka” Oraovica, vo visina od 30.000,oo 
denari  za patuvawe i nastap vo ^a~ak 
Republika Srbija. 
 Baraweto e sostaven del na odlukata. 
 Korisnikot na sredstvata e dol`en da 
dostavi izve{taj za upotrebenite sredstva so 
fotokopirani dokazi. 

 
^len 2 

Odlukata  vleguva vo sila so denot na 
donesuvaweto, a }e se objavi vo <Slu`ben 
glasnik na op{tina Radovi{<. 
 

     Br. 07-1888/1    Sovet na op{tina Radovi{ 
08 Oktomvri 2014 g.        Pretsedatel 
        Radovi{             Nikol~o Miovski s.r. 

 
Vrz osnova na ~len 50  stav 1 t.3 od 

zakonot za lokalna samouprava (Sl. vesnik na 
RM br. 5/2002), a vo vrska so ~len 44 od 

Statutot na op{tina Radovi{, 
Gradona~alnikot na op{tina Radovi{ 
donesuva 
 

RE[ENIE 
Za proglasuvawe i objavuvawe 

na Odlukata za izmena i dopolnuvawe  
na Buxetot na op{tina  Radovi{ za 2014 

godina 
 

Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata 
za  izmena i dopolnuvawe na Buxetot na 
op{tina Radovi{ za 2014 godina, br. 07-
1889/1, {to  sovetot na op{tina Radovi{ ja 
donese na sednica odr`ana na den 08.10.2014 
god. 
 
       Br. 08-1889/2              Gradona~alnik na 
14 Oktomri 2014 g.         Op{tina Radovi{  
         Radovi{                  Sa{ko Nikolov s.r. 
 
 

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 2 od Zakonot za lokalna samouprava i ("Slu`ben vesnik 
na R.M."br.5/2002) i ~len 43 od Statutot na ELS Op{tina Radovi{ (Slu`ben glasnik na ELS 
Radovi{ br.5/2002), Sovetot na Op{tina Radovi{ na dvaeset i {estata sednica odr`ana na 
08.10.2014 godina, donese: 

 
IZMENI I DOPOLNUVAWA NA 

BUXETOT na Op{tina  Radovi{ za 2014 godina 
 

1. Op{t del 
^len 1 

Vo Buxetot na Op{tina Radovi{ za 2014god. se vr{at slednite izmeni: 
       BUXET     REBALANS 2014 

  1.VKUPNI PRIHODI   689.816.549     617.712.668 
 Dano~ni prihodi     56.940.000       56.940.000 
 Nedano~ni prihodi     17.909.706       17.909.706 
 Kapitalni prihodi   121.500.000     121.500.000 

Prihodi od dotacii   214.005.707     214.005.707 
Transferi    277.471.434     205.367.553 
Prihodi od donaci       1.989.702         1.989.702 

  2.VKUPNI RASHODI   689.816.549     617.712.668 
 Od utvrdeni nameni   686.816.549     614.712.668 
 Rezervi        3.000.000         3.000.000 
 

^len 2 
 Odlukata vleguva vo sila so 
objavuvaweto vo Slu`ben glasnik na op{tina 
Radovi{.  

Br. 07-1889/1       Sovet na op{tina Radovi{ 
08. Oktomvri 2014 g.       Pretsedatel 
Radovi{             Nikol~o Miovski s.r. 
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Vrz osnova na ~len 50  stav 1 t.3 od 
zakonot za lokalna samouprava (Sl. vesnik na 
RM br. 5/2002), a vo vrska so ~len 44 od 
Statutot na op{tina Radovi{, 
Gradona~alnikot na op{tina Radovi{ 
donesuva 
 

RE[ENIE 
Za proglasuvawe i objavuvawe 

na Odlukata za odobruvawe na finansiski 
sredstva za rashoduvawe na prethodnite i 

potreba od nabavka na novi  prenosni 
kompjuteri za potrebite na Sovetot na 

op{tina Radovi{ 
 

Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata 
za odobruvawe na finansiski sredstva za 
rashoduvawe na prethodnite i potreba od 
nabavka na novi prenosni kompjuteri za 
potrebi na Sovetot na op{tina Radovi{, br. 
07-1890/1, {to  sovetot na op{tina Radovi{ ja 
donese na sednica odr`ana na den  
08.10.2014 god. 
 
       Br. 08-1890/2              Gradona~alnik na 
14 Oktomri 2014 g.         Op{tina Radovi{  
         Radovi{                  Sa{ko Nikolov s.r. 
 

Vrz osnova na ~len 36  od Zakonot za 
lokalna samouprava (Sl. vesnik na RM br. 
5/2002), a vo vrska so ~len 15 stav 1 od 
Statutot na op{tina Radovi{, Sovetot  na 
op{tina Radovi{ na sednica odr`ana na  
08.10. 2014 god., donesuva 
 

ODLUKA 
za  odobruvawe finansiski sredstva  

za rashoduvawe na prethodnite i potreba od 
nabavka na novi prenosni kompjuteri za 
potrebi na Sovetot na op{tina Radovi{ 

 
^len 1 

 Se odobruvaat finansiski sredstva za 
rashoduvawe na prethodnite i potreba od 
nabavka na novi prenosni kompjuteri za 
potrebite Sovetot na op{tina Radovi{. 
Nabavkata  e predvidena vo Buxetot na 
op{tina Radovi{ za 2014 godina. 
Se zadol`uva op{tinskata Komisija za javni 
nabavki ata da ja sprovede istata. 
Dosega{nite prenosni komjuteri da se utvrdi 
koi mo`at da se upotrebuvaat odnosno 
popravat, a ostatokot da se rashoduvaat, 
odnosno da se ottu|at vo zakonski utvrdena 
postapka. 

 
 
 

^len 2 
Odlukata  vleguva vo sila so denot na 

donesuvaweto, a }e se objavi vo <Slu`ben 
glasnik na op{tina Radovi{<. 
 

     Br. 07-1890/1    Sovet na op{tina Radovi{ 
08 Oktomvri 2014 g.        Pretsedatel 
        Radovi{             Nikol~o Miovski s.r. 

 
Vrz osnova na ~len 50  stav 1 t.3 od 

zakonot za lokalna samouprava (Sl.vesnik na 
RM br. 5/2002), a vo vrska so ~len 44 od 
Statutot na op{tina Radovi{, 
Gradona~alnikot na op{tina Radovi{ 
donesuva 
 

RE[ENIE 
Za proglasuvawe i objavuvawe na Zaklu~okot 

za prifa}awe na Izve{taite na rabotnite 
tela na Sovetot  vo op{tina Radovi{ 

 
Go proglasuvam i objavuvam 

Zaklu~okot za prifa}awe na Izve{taite na 
rabotnite tela na sovetot na op{tina 
Radovi{ br. 07-1891/1, {to sovetot na 
op{tina Radovi{ go donese na sednica 
odr`ana na den 08.10.2014 god. 
 
       Br. 08-1891/2              Gradona~alnik na 
14 Oktomri 2014 g.         Op{tina Radovi{  
         Radovi{                  Sa{ko Nikolov s.r. 
 

Vrz osnova na ~l. 21 st. 1 t. 43 od 
Statutot na op{tina Radovi{ (Sl.glasnik na 
op{tina Radovi{ br. 5/02), Sovetot na 
op{tina Radovi{ na sednica odr`ana na 
08.10.2014 godina, donese 
 

ZAKLU^OK 
Za prifa}awe na Izve{taite na Rabotnite 

tela na Sovetot na op{tina Radovi{ 
 

 I. Se prifa}aat Izve{taite na 
rabotnite tela prilo`eni na sednica na 
Sovetot na op{tina Radovi{ odr`ana na den 
na 08.10.2014 godina i toa: 
 
 -Komisija za zdravstvo i socijalna 
za{tita, 10-ta sednica odr`ana na 
06.10.2014godina; 
 Komisija za obrazovanie, sport i 
kultura, 19-ta sednica odr`ana na 06.10.2014 
godina 
 -Komisija za urbanizam, komunalni 
dejnosti i za{tita na `ivotnata sredina 18-
ta sednica odr`ana na 07.10.2014 god.; 
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 -Komisija za nagradi i priznanija 7-ma 
sednica odr`ana na 07.10.2014 god.; 
 -Komisija za finansirawe, buxet i 
lokalen ekonomski razvoj 21-ta sednica 
odr`ana na den 07.10.2014 god.; 
 -Komisija za ednakvi mo`nosti 10-ta 
sednica odr`ana na 07.10.2014 god.; 
 -Komisija za javna bezbednost i 
bezbednost vo soobra}ajot i protivpo`arna 
za{tita 11-ta sednica odr`ana na den 
07.10.2014 god.; 
 -Komisija za statut i propisi, 10-ta 
sednica odr`ana na 07.10.2014 god.; 
 -Komisija za mandatni pra{awa, 
izbori i imenuvawa, 11-ta sednica odr`ana na 
07.10.2014 god.; 
 

 II.Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila 
naredniot den od denot na objavuvaweto vo 
,,Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{,,. 
 
     Br. 07-1891/1    Sovet na op{tina Radovi{ 
08 Oktomvri 2014 g.        Pretsedatel 
        Radovi{             Nikol~o Miovski s.r. 
           

DRUGI AKTI 
 
 

 
 
 
 
 
ЕВРОПСКА ПОВЕЛБА ЗА РАМНОПРАВНОСТ НА 

МАЖИТЕ И ЖЕНИТЕ  ВО ЛОКАЛНИТЕ 
ЗАЕДНИЦИ 

 
Повелба со која европските локални и регионални 
власти се обврзуваат, користејќи ги своите 
потенцијали и партнерства, да остварат поголема 
еднаквост помеѓу луѓето 
 
Изработено и промовирано од Конгресот на 
европски општини и региони и неговите партнери 

 
 

ВОВЕД 
Европската повелба за еднаквост помеѓу мажите 
и жените во рамките на локалните заедници, 
наменета е за локалните и регионалните власти 
во Европа, кои се повикуваат, формално и јавно, 
да се обврзат на принципите за еднаквост помеѓу 
половите, како и да ги имплементираат во 
рамките на својата територија правилата 
изнесени со оваа повелба. 
 
За да може да учевствува во процесот на 
имплементација на овие процеси, секој 
позначителен орган на власта се обврзува да 
изработи “Акционен план за еднаквост”, со кој се 
одредени најзините приоритети, акции и ресурси 
до самиот крај на процесот. 
 
Исто така, секој позначителен орган на власта, се 
обврзува да вистински и практично ги промовира 
правилата за еднаквост во сите институции и 
организации во рамките на својата територија. 
 
Оваа повелба е донесена во рамките на проект 
(2005-2006) раководен од Kongresot  ( Советот) на 
европски општини и региони во соработка со 
повеќе партнери, наведени во понатамошниот 
текст. Проектот беше поддржан од Европската 
комисија, преку петтиот општинска акциона 
програма за еднаквост помеѓу мажите и жените. 
 
Еднаквоста помеѓу мажите и жените воспоставува 
основни права за сите и основни вредности за 
секоја демократија. Со цел да биде остварено, 
ова право не само што треба да биде легално 
препознатливо, туку и ефективно да биде 
применето на сите сфери од животот: 
политичката, социјалната, економската и 
културната. 
 
И покрај бројните примери на јавна 
препознатливост и постигнат напредок, 
еднаквоста помеѓу половите сèуште не е 
реалност во секојдневиот живот. Во пракса 
мажите и жените не ги уживаат истите права. 
Сèуште постојат социјални, политички, економски 
и културни нееднаквости, како на пример 
нееднаквост на платите и нееднаква политичката 
застапеност. 
 
Ваквите нееднаквости се резултат на социјалниот 
менталитет наметнат поради бројни стереотипи 
присутни во рамките на семејството, 
образованието, културата, медиумите, работната 
средина, организацијата на општеството... Има 
толку многу области во кои може да се делува со 
наметнување на нов пристап и правење на 
структурни промени. 
 
Како што делокругот на власта се доближува до 
народот, локалните и регионалните органи на 
власта се доближуваат на поволно ниво за борба 
против опстојувањето и зголемувањето на 
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нееднаквостите како и за промовирање на 
вистински еднакво општество. Тие можат, преку 
своите надлежности и преку координација со 
многубројните локални фактори, да превземат 
конкретни акции во корист на половата еднаквост. 
 
Покрај тоа, принципот на помагање е од особена 
важност во рамките на практичната 
имплементација на правата за еднаквост помеѓу 
мажите и жените. Овој принцип е применлив на 
сите нивоа на власт - Европската, националната, 
регионалната и локалната власт. Додека 
европските локални и регионални органи на 
власта имаат различен спектар одговорности, 
сите може и мора да одиграат позитивна улога во 
промовирањето еднаквост на практични начини, 
кои делуваат на секојдневниот живот на нивната 
популација. 
 
Блиски до пронципот на помагање се и 
принципите на локално и регионално 
самоуправување. Во правилникот на Советот на 
Европа за локална самоуправа од 1985 година, 
потпишан и ратификуван од мнозинството 
европски држави, се нагласува “правото и 
способноста на локалните власти, во рамките 
на законот, да регулираат и да се справат со 
значаен дел од јавните предмети, под нивна 
одговорност и во интерес на локалното 
насление”. Имплементацијата и промовирањето 
на правото на еднаквост, мора да биде во сржта 
на овој концепт на локална самоуправа. 
 
Локалната или регионалната демократија мора да 
дозволи да се направи најсоодветен избор, 
земајќи ги во предвид најконкретните аспекти на 
секојдневното живеење, како домаќинство, 
безбедност, јавен транспорт, работна средина 
или здравство. 
 
Исто така, интензивното учевство на жените во 
развојот и имплементацијата на локалните и 
регионалните правила на управување, им 
овозможува нивните животни искуства, 
способност и креативност да дојдат до израз. 
 
Доколку сакаме да изградиме заедница што се 
базира на еднаквост, многу е битно локалните и 
регионалните органи на власта да целосно ја 
земат во предвид половата димензија и да ја 
вметнат во своите правила на управување, 
организација и практично работење. Во 
денешницата и во иднината, вистинската 
еднаквост помеѓу мажите и жените е исто така 
клучот за нашиот економски и социјален успех - 
не само на европско и национално ниво, туку и во 
нашите региони, градови и општини. 
 
Kongresot (Советот) на Европски општини и 
региони и неговиот комитет на женски народни 
избраници на локалните и регионалните органи 
на управување, веше многу години наназад е 
активен во промовирање на еднаквоста на 
локално и регионално ниво. Во 2005 година, 

CEMR (Kongresot  na evropski op{tini i regioni) 
издаде конкретна алатка за европските локални и 
регионални власти: “град за еднаквост”. Преку 
издвојување на добри практични примери од 
конкретни европски градови и општини, “град за 
еднаквост” содржи методологија за 
имплементирање на правилата за еднаквост на 
половите на локално и регионално ниво. Оваа 
повелба се темели на овие принципи. 
Улогата на локалните и регионалните органи на 
власт во промовирањето на половата еднаквост 
беше афирмирана преку светската декларација 
на ИУЛА (the International Union of Local 
Authorities) - интернационалната унија за локална 
управа, за “жената во локалната власт” усвоена 
1998 година. Новата светска организација, 
“обединети градови и локална власт”, еднаквоста 
помеѓу мажите и жените ја смета за еден од 
своите главни принципи. 
 
 

ПРЕАМБУЛА 
Советот на европски општини и региони, како 
претставник на европските локални и регионални 
власти, во соработка со следните партнери: 
 
Национална асоцијација на општините на 
Република Бугарија 
Заедница на општини на Кипар 
Унија на градови и заедници на Република Чешка 
(SMO CR) 
Асоцијација на Финска локална и регионална 
власт 
Француски сектор на CEMR - Kongresot  na 
evropski op{tini i regioni (AFCCRE) 
Германски сектор на CEMR - Kongresot  na 
evropski op{tini i regioni (RGRE)  
Централна унија на општини и заедници на Грција 
(KEDKE)  
Унгарска национална асоцијација на локална 
власт (TÖOSZ) 
Италијанска секција на CEMR - Kongresot  na 
evropski op{tini i regioni (AICCRE) 
Федерација Тусон на AICCRE  
Асоцијација на градови и општини на Луксембург 
(SYVICOL) 
Асоцијација на Полски градови (ZMP ) 
Шпанска федерација на општини и провинции 
(FEMP ) 
Баскиска асоцијација на општини (EUDEL) 
Градот Виена  
Градот  Saint Jean de la Ruelle   
Градот Франкфурт на Мајна 
Градот Картагена 
Градот Валенсија 
Агенцијата за време и мобилност на Белфорт-
Монтбéлиард 
Комитетот за евро-медитеранско партнерство на 
локалните и регионалните власти (COPPEM) 
 
Потсетување дека Советот на Европа и Унијата 
се базираат на основните права и слободи, 
вклучувајќи го промовирањето на половата 
еднаквост и дека европското законодавство е 
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основата за напредокот постигнат во овој домен 
во Европа; 
 
Потсетување на интернационалната правна 
рамка за човекови права на Обединетите нации и 
особено на универзалната декларација за 
човекови права и конвенцијата за елиминација на 
сите форми на дискриминација против жената, 
усвоена 1979; 
 
Потенцирајќи  на особениот придонес на Советот 
на Европа во промовирањето на еднаквоста 
помеѓу мажите и жените во локалната самоуправа 
 
Сметајќи дека еднаквоста помеѓу машкиот и 
женскиот пол ја наметнува желбата да се влијае 
врз трите комплементарни аспекти на нејзиното 
достигнување, елиминација на директните 
нееднаквости, искоренување на индиректните 
нееднаквости и формирање на политичка, правна 
и социјална средина која би поддржала развој на 
демократска еднаквост; 
 
Жалејќи поради континуираниот расчекор помеѓу 
препознавањето на правото за еднаквост и 
неговата практична примена; 
 
Сметајќи дека европските локални и регионални 
власти играат и мора да играат важна улога во 
имплементирањето на правото на еднаквост на 
нивните граѓани и жители, со посебен акцент на 
мажите и жените, во сите сфери на нивната 
одговорност; 
 
Сметајќи дека балансирано учевство и 
застапеност на мажите и жените во процесот на 
одлучување и во лидерските позиции е многу 
важно за самата демократија; 
 
Инспирирани за нашето делување најмногу од 
Конвенцијата за елиминација на сите форми на 
дискриминација против жената, од 1979, 
Декларацијата на Беијинг и платформата за 
акција на Обединетите нации од 1995, како и од 
Резолуцијата на 23-тата специјална сесија на 
Генералното собрание од 2000 година (Беијинг 
+5), повелбата на Европската унија за основни 
човекови права, препораките на Советот од 
декември 1996 година за балансирана 
застапеност на мажите и жените во процесот на 
одлучување како и Светската декларација на 
интернационалната унија на локални власти од 
1998 за жената во локалното управување; 
 
Со желба за обележување на дваесет и првата 
годишнина од стапувањето во сила во септември 
1981 на Конвенцијата на Обединетите нации за 
елиминација на сите форми на дискриминација 
против жената; 
 
го состави овој европски правилник за еднаквост 
на мажите и жените во локалните заедници и ги 
поканува локалните и регионалните органи на 

власт на Европа да ја потпишат и 
имплементираат оваа повелба. 
 
 
 

ДЕЛ ¶ 
 

ПРИНЦИПИ 
 
Потписниците на оваа повелба за еднаквост 
помеѓу половите во локалните зедници ги 
дефинира следните основни принципи на своето 
делување: 
 
1. Еднаквоста помеѓу половите ги утврдува 
основните човекови права 
 
Локалните и регионалните власти мора да ги 
имплементираат правата за еднаквост во сите 
сфери на нивна надлежност, вклучувајќи ја и 
нивната обврска да ги елиминираат сите форми 
на дискриминација, било да се директни или 
индиректни. 
 
2. Со цел да се осигура еднаквоста помеѓу 
мажите и жените, мора да се                          обрне 
внимание на повеќекратната дискриминација и 
недостатоците  
 
Исто така треба да се обрне внимание и на 
повеќекратната дискриминација и недостатоците, 
не само во однос на еднаквост на половите, туку 
и во однос на: раса, боја, етничко и социјално 
потекло, наследни карактеристики,, јазик, религија 
и верувања, политички или други определби, 
припадност на национални малцинства, имотна 
сопственост, потекло, неспособност, возраст, 
сексуална ориентација или социо-економски 
статус. 
 
3.  Рамноправното учевство на мажите и жените 
при донесување на одлуки            претставува 
предуслов за демократско општество 
 
Правото на еднаквост помеѓу половите, бара да 
локалните и регионалните власти ги превземат 
сите соодветни стратегии, со цел да се 
промовира балансирана застапеност и учевство 
на мажите и жените во сите сфери на 
одлучувањето. 
4. Елиминацијатаа на половите стреотипи е 
фундамент за остварување на                              
полова едаквост 
 
Локалните и регионалните власти мора да ја 
промовираат елиминацијата на стереотипите и 
пречките, кои се причинители на нееднаквостите 
во статусот и условите за жените и кои ја 
зголемуваат нерамноправната проценка на 
улогите на мажите и жените во политичкиот, 
економскиот, социјалниот и културниот живот. 
 
5. Интегрирањето на перспективата за 
полова еднаквост во сите  активности на 
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локалната и регионалната власт е неопходно за 
да се подобри еднаквоста меѓу двата пола 
 
          Перспективата за полова еднаквост мора да 
се земе во предвид при изработката на 
правилата, методите  и инструментите кои 
влијаат на секојдневието на локалното 
население- на пример, со техниките 
“Пропагирање на полова еднаквост”

1 
 и  

“Рамноправна распределба на буџетот  “
2
. Исто 

така треба да се анализираат  искуствата на 
жените за животот во локалните заедници, 
вклучувајќи ги и нивните работни и животни 
услови. 
 
6. Правилно изработени акциони планови и 
програми се неопходна алатка за подобрување на 
половата еднаквост 
 
Локалните и регионалните органи на управивање 
мора да изработата акциони планови и програми, 
со сите финансиски и човечки ресурси, неопходни 
за нивна имплементација. 
 
  Овие принципи се всушност основата на 
клаузулата во дел ¶¶¶. 
 

ДЕЛ ¶¶ 
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ПОВЕЛБАТА И 
НЕЈЗИНИТЕ ОДРЕДБИ 
 
Потписникот на оваа повелба, со цел да ја 
имплементира оваа повелба, се обврзува да ги 
реализира следните чекори: 
 
(1) Секој потписник на оваа повелба, треба во 
разумен рок (не поголем од две години), после 
датумот на потпишување да изработи и 
прилагоди Акционен план за еднаквост и потоа да 
го имплементира. 
 
(2) Акциониот план за еднаквост ќе ги 
постави приоритетите и целите на потписникот, 

                                                 
1
Propagirawe na polova ednakvost (Gender Mainstreaming): Vo 

juli 1997Ekonomsko-socijalniot Sovet na Obedinetite 

nacii (ECOSOC),go definira konceptot na Gender 

Mainstreaming na sledniov na~in : "Propagiraweto na 
polovite perspektivi pretstavuva proces na procenuvawe na 
vklu~uvawe na ma`ite i `enite vo bilo kakvo planirano 
dejstvie, vklu~uvaj}i gi pravata, programite i principite 
vo bilo koja oblast i na bilo koe nivo. Toa e strategija so 
koja iskustvata i problemite na obata pola, se smetaat i 
implementiraat, kako va`en del od dizajnot, 
implementacijata, monitoringot i procenkata na 
principite i programite vo site politi~ki, ekonomski i 
socijalni sferi, na toj na~in {to i ma`ite i `enite bi 
imale podednakvi pridobivki i neednakvosta bi se 
eliminirala " 
 
2
 Ramnopravna raspredelba na buxetot  (Gender Budgeting): 

“Ramnopravna raspredelba na buxetot  pretstavuva primena 
na propagiraweto na polova ednakvost vo procesot na 
planirawe na buxetot. Toa zna~i deka buxetskata 
procenkata vrz baza na polovite, treba da ja zeme vo predvid 
polovata pripadnost na site nivoa na buxetsko planirawe, 
pri {to treba da se izv{i restruktuirae na buxetskiot 
plan, vo korist na polovata ednakvost” 

мерките што треба да ги превземе, 
распределбата на ресурсите со цел да 
поефикасноно да се се имплементирааат 
принципите на повелбата. Планот, исто така, ќе ги 
предложи и временските рокови за 
имплементација. Онаму каде што потписникот 
веќе има изработено Акционен план за еднаквост, 
ќе треба тој да се прегледа, за да се провери 
дали во целост ги исполнува барањата на 
повелбата. 
 
(3) Секој од потписниците на повелбата 
внимателно ќе се консултира пред да го усвои 
Акциониот план за еднаквост и ќе направи 
детален преглед после усвојувањето. Покрај тоа, 
ќе треба редовно да ја информира јавноста за 
постигнатиот напредок во имплементацијата на 
планот. 
 
(4) Секој од потписниците на повелбата ќе 
изврши преглед на својот Акционен план за 
еднаквост како што налагаат околностите и ќе 
изработи понатамошен план за претстојниот 
период. 
 
(5) Секој од потписниците дава согласност за 
воспоставување на соработка со соодветен 
систем за проценка со цел да се постигне развој 
во процесот на имплементација на повелбата 
како и да им помага на локалните и регионалните 
власти низ Европа да меѓусебно ги учат едни од 
други, ефективните начини на постигнување 
еднаквост помеѓу половите. За таа цел Акционите 
планови за еднаквост, зедно со други релевантни 
материјали ќе бидат јавно достапни. 
 
(6) Секој од потписниците ќе го информира 
Советот на европски општини и региони дека ја 
има потпишано повелбата и дека, од тој момент 
па натаму, се надева на понатамошна соработка 
за прашања поврзани со повелбата. 
 

ДЕЛ ¶¶¶ 
ДЕМОКРАТСКА ОДГОВОРНОСТ 

 
Член 1 

(1) Потписникот дава до знаење дека правото 
на еднаквост помеѓу мажите и  жените е еден од 
основните предуслови за демократија и дека едно 
демократско општество не смее да си дозволи да 
ги игнорира вештините, знаењата, искуствата и 
креативноста на жените. За да се освари ова, 
мора да се обезбеди подеднаква застапеност, 
вклучување и активно учевство на жените од 
различно потекло или  возраст, во сите сфери на 
политичкиот и јавниот живот. 
 
(2) Потписникот, во улога на демократски 
избран претставник, одговорен за промовирањето 
на добрата состојба во својот регион , се залага 
за што поуспешна практична имплементација на 
оваа повелба во сите сфери на делување - како 
демократски лидер на локалната заедница, 
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обезбедувач и посредник за услужна дејност, 
регулатор и планер и како работодавец. 
 
 

УЛОГА НА ПОЛИТИКАТА 
 
Член 2 - Политичка застапеност 
 
(1) Потписникот ги признава еднаквите права 
на мажите и жените за  гласање, за кандидирање 
и раководење со избрани институции. 
 
(2) Потписникот ги признава еднаквите права 
на мажите и жените да земат учевство во 
формулацијата и имплементацијата на 
повелбата, да водат јавна установа и да 
извршуваат било каква јавна функција, на било 
кое ниво на власт. 
 
(3) Потписникот ги признава принципите на 
балансирана застапеност во сите избрани и 
одлучувачки структури. 
 
(4) Потписникот  се обврзува да ги превземе 
сите потребни мерки за поддршка на претходно 
споменатите права и принципи, вклучувајќи: 
 

 Охрабрување на жените да се 
регистрираат за гласање, да ги научат своите 
гласачки права и да се кандидираат за избори 
 

 Охрабрување на политичките партии и 
групи да ги усвојат и имплементираат принципите 
на подеднаква застапеност на половите 
 

 Да се охрабрат политичките партии и 
групи да превземат правни мерки, вклучувајќи 
прифаќање на соодветни нормативи, со цел да се 
зголеми бројот на жени кандидатки како и на 
избрани женски претставници. 
 

 Да се регулира спроведувањето на 
сопствените процедури и стандарди, на тој начин 
да потенцијалните кандидати и избрани 
претставници не бидат обесхрабрени од 
стереотипните форми на однесување, обраќање 
или во краен случај малтретирање. 
 

 Превземање на чекори за 
прилагодување на приватниот, професионалниот 
и јавниот живот на избраните претставници, на 
пример преку контрола на работниот распоред, 
работните методи и достапноста. 
 
(5) Потписниците на повелбата се обврзуваат 
да ги промовираат и применуваат принципите на 
рамноправност на половите во своите процеси на 
донесување одлуки, како и во консултациите и 
состаноците со надворешни субјекти. 
 
Всушност, секаде онаму каде што власта смета 
дека средината ги загрозила правата на полова 
еднаквост, треба да ги наметне овие принципи во 

корист на помалку-истакнатиот, односно 
запоставениот пол. 
 
(6) Тоа уште повеќе ги обврзува да се 
осигураат дека ниедна политичка или јавна 
должност на народните претставници, не е 
забранета или сметана за ненормална улога на 
припадник на едниот пол, поради 
конзервативните сваќања.   
 
Член 3 - Учевство во политичкиот и јавниот живот 
 
(1) Потписникот, како основен демократски 
принцип, го признава правото на граѓаните да 
земат активно учевство во спроведувањето на 
јавните случувања, така што и мажите и жените 
имаат право на подеднакво учевство во јавниот и 
управниот сектор во својот регион, општина или 
локална заедница. 
 
(2) Потписниците се обврзуваат да обезбедат 
подеднакво учевство на обата пола во сите јавни 
дејности, на пример преку здруженија за 
советување, застапници, практични вежби за 
вклучување во процесите и други активности. 
Онаму пак, каде овие методи ке се покажат како 
неефикасни, ќе мора да се изработат и тестираат 
нови. 
 
(3) Потписникот се обврзува да промовира 
активно учевство во јавниот и политичкиот живот, 
на мажите и жените од сите области на 
заедницата, особено на припадниците на 
малцинствата, за кои постои најголема 
веројатност да бидат исклучени од процесот 
 
Член 4 - Јавно залагање за еднаквост 
 
(1) Потписникот, како демократски лидер и 
претставник на својата заедница и територија, 
треба јавно да се изнесе дека се обврзува на 
принципите за полова еднаквост во локалниот 
живот, вклучувајќи: 
 

 Званична објава дека е потпишана повелбата 
од страна на потписникот, пропратена со дебата 
за нејзиното усвојување од страна на највисокото 
тело 
 

 Гарантирање за исполнување на обврските 
наметнати со повелбата и континуирано јавно 
известување за напредокот во имплементацијата 
на Акциониот план за еднаквост 
 

 Гаранција дека потписникот и неговите 
избрани членови ќе се придржуваат и ќе воведат 
стандарди за добро однесување во врска со 
половата еднаквост 
 
(2) Потписникот ќе го искористи својот 
демократски мандат да ги охрабри     останатите 
политички и јавни институции, приватни установи, 
јавни граѓански здруженија, да превземат мерки 
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за остварување на рамнопрвност помеѓу 
половите. 
 
Член 5 - Соработка со партнерите во 
промовирањето еднаквост 
 
(1) Потписникот се обврзува да соработува со 
сите свои партнери од приватниот и јавниот 
сектор, како и организации на граѓанско 
општество, со цел промовирање полова 
еднаквост во сите аспекти на животот, во рамките 
на нивната дејност. Поконкретно, се бара 
сорботка со неговите социјални патрнери. 
 
(2) Потписникот ќе ги консултира своите 
партнери и соработници, вклучувајќи ги и 
социјалните организации во подготовката и 
проверката на Акциониот план за еднаквост, како 
и во други активности поврзани со половата 
еднаквост. 
 
Член 6 - Справување со стереотипите 
 
(1) Потписникот на повелбата се обврзува да се 
спротивстави и колку што може да ги спречи 
предрасудите, појавите и употребата на 
комуникација и однесување базирани на идејата 
за супериорност или инфериоирност на било кој 
од половите или на конзервативните сваќања за 
улогите на мажот и жената. 
 
(2) Потписникот треба да се осигура дека 
неговите јавни и интерни комуникации се во 
потполна согласност со повелбата и дека тие 
промовираат позитивни примери во однос на 
половата еднаквост. 
 
(3) Потписникот, исто така, ќе им помогне на 
своите вработени, преку тренинзи и други 
активности да ги открие и елиминира 
стереотипните појави и да ги регулира 
стандардите на однесување.  
 
(4) Потписникот ќе спроведе активности и 
кампањи за подигање на свеста за штетната 
улога на половите стереотипи во борбата за 
постигнување на полова еднаквост. 
 
Член 7 - Добра администрација и консултација 
 
(1) Потписникот го признава правото на мажите 
и жените подеднакво да си ја вршат работата, 
непристрасно, фер и во разумно време, 
вклучувајќи: 
 

 Правото да бидат сослушани, пред 
донесување на било каква одлука што директно 
би можела да им наштети 
 

 Должност на надлежните да ги образложат 
причините за свите одлуки 
 

 Правото на релевантни информации за 
предметите што ги инволвираат самите нив. 

 
(2) Потписникот потенцира дека, во текот на 
своите активности, квалитетот на принципите и 
одлучувањето ќе се подобрат, доколку сите кои 
би биле инволвирани имаат можност да бидат 
сослушани и дека е многу важно да, на обата 
пола, им е овозможено подеднакво ниво на 
пристап до релевантни информации и подеднаква 
шанса за одлучување. 
(3) Затоа потписникот се обврзува на ги 
превземе следите чекори: 

 Осигурање дека договорот за информирање 
ги вклучува потребите на двата пола, вклучувајќи 
ги и нивниот респективен пристап до 
информациите и комуникационите технологии 

 Осигурање дека во рамките на консултации, 
ставовите на помалку битните субјекти се 
подеднакво вреднувани во самиот одлучувачки 
процес и дека се превземени позитивни чекори за 
остварување на еднаквоста 

 Спроведување, каде што е можно, посебни 
консултациони активности за жените. 
 

ОСНОВНА РАМКА ЗА ЕДНАКВОСТ 
 
Член 8 - Основни обврски 
 
(1) Потписникот, во соработка со своите 
надлежни органи, ќе ги признае, респектира и 
промовира релевантните права и принципи за 
полова еднаквост и ќе ги совлада разликите и 
половата дискриминација. 
 
(2) Сите обврски изнесени во оваа повелба се 
имплементираат само онаму каде што нивните 
аспекти се совпаѓаат со законските одредби. 
 
Член 9 - Полова поценка 
 
(1) Потписникот се обврзува, во својот делокруг 
да изврши полова проценка, според правилата на 
повелбата. 
 
(2) За оваа цел потписникот се обврзува да 
изработи програма за имплементација на полова 
проценка, во согласност со своите приоритети, 
ресурси и распоред, која би се вклучила во 
Акциониот план за еднаквост. 
 
(3) Половата проценка би ги вклучила следните 
чекори: 
 

 Преглед на сите постоечки правила, 
процедури, навики и обем на нивна примена, за 
да се процени дали  содржат било каква 
дискриминација, без разлика дали се базирана на 
половите стереотипи или е поврзана со било 
какави специфични потреби на мажите и жените 
 

 Преглед на распределбата на финансиски и 
други ресурси за претходно-наведите намени 
 

 Одредување кои се приоритетите и целите 
како би се  покренале прашања што би  
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произлегле од прегледот, како и идентификација 
на напредокот во услужната дејност 
 

 Обврзување дека, уште во раната фаза ќе се 
изврши проценка на сите поважни предлози за 
нови амандмани, процедури и измени во 
распределбата на ресурсите, за да се открие 
нивното потенцијално влијание врз машкиот и 
женскиот пол и да се направат завршните одлуки 
за оваа проценка 
 

 Да се разгледаат потребите и барањата на 
оние што искусиле повеќекратна дискриминација 
или нетолеранција 
 
Член 10 - Континуирана дискриминација или 
нетолеранција 
 
(1) Потписникот се обврзува дека ќе забрани 
било каков облик на дискриминација во однос на 
пол, раса, етничка или социјална припадност, 
потекло, јазична група, религија или верувања, 
политички или други ставови, припадност на 
малцинство, имот, хендикеп, возраст или 
сексуална определба. 
 
(2) Потписникот понатаму констатира дека и 
покрај ваквата забрана, многу мажи и жени 
страдаат од континуирана дискриминација или 
нетолеранција, вклучувајќи и социо-економски 
нарушувања кои директно влијаат на нивната 
можност да ги уживаат останатите права 
утврдени со оваа повелба. 
 
(3) Потписникот се обврзува, во рамките на 
своите надлежности да ги превземе сите разумни 
чекори за спречување на ефектот на 
континуирана дискриминација и нарушувања 
вклучувајќи и: 
 

 Да се осигура дека појавата на континуирана 
дискриминација и нарушувања се вметнати во 
рамките на Акциониот план за еднаквост и во 
половата проценка. 
 

 Да се осигура дека проблемите што 
произлегуваат од континуиранат дискриминација 
и нарушувања се земаат во предвид при 
планирањето конкретни акции и мерки според 
начелата на оваа повелба 
 

 Обврзување дека ќе бидат спроведени јавни 
кампањи за информирање со цел спречување на 
стереотипите и промоција на еднаков третман за 
сите припадници на машкиот и женскиот пол кои 
би можеле да бидат полово дискриминирани 
 

 Превземање на специфични мерки за 
излегување во пресрет на потребите на мажите и 
жените доселеници 
 
УЛОГАТА НА РАБОТОДАВЕЦОТ 
Член 11 

(1) Потписникот, во улога на работодавец го 
признава правото на еднаквост на половите, во 
однос на сите аспекти на вработувањето, 
вклучувајќи работна организација и работни 
услови. 
 
(2) Потписникот го признава правото на 
усогласување на професионалниот, социјалниот и 
приватниот живот, како и правото на сигурност и 
достионственост на работното место. 
 
(3) Потписникот се обврзува да превземе 
соодветни мерки, вклучувајќи позитивни акции во 
рамките на своите правни можности, за поддршка 
на овие права. 
 
(4) Мерките на кои се однесува точка (3) 
вклучуваат: 
 
(a) преглед на сите релевантни прописи и 
процедури кои се однесуваат на вработувањето 
во рамките на сопствената организација и на 
развојот и имплементацијата на делот од 
Акциониот план  за еднквост, поврзан со 
вработувањето, за да се потенцираат разликите 
во одреден временски период и меѓувремено 
залагање за: 
 

 Рамноправна заработка и подеднаква плата 
за исти работни позиции 
 

 Договори за проценка на платите, бонусите, 
системите за наплата и пензиите 
 

 Мерки за обезбедување на транспарентни и 
фер промоции и можности за напредување во 
кариерата 
 

 Мерки за осигурување на рамноправна 
застапеност на мажите и жените на сите нивоа, со 
посебен акцент на дисбалансот во повискоите 
раководни нивоа 
 

 Мерки за спречување на било каква полова 
дискриминација во смисла на работна позиција и 
охрабрување на вработените да завземат 
работни места кои не се вообичаени за нивниот 
пол 

 Мерки за обезбедување на праведни 
вработувања 

 Мерки за обезбедување на соодветни, 
здрави и сигурни работни услови 

 Процедури за консултации со вработените и 
нивните здруженија со цел да се обезбеди 
рамноправно учевство на мажите и жените во 
сите консултациони или преговарачки тела 
(b)  да се потенцира дека омаловажување и 
малтретирање на спротивниот пол на работното 
место е крајно неприфатливо, преку поддршка на 
жртвите, преку воведување и употреба на 
транспарентни принципи за справување со 
виновниците и подигање на свеста за овие 
проблеми; 
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(c) Стремеж кон таква работна сила која би ја 
рефлектирала социјалната, економската и 
културната разновидност на локалното 
население, на сите организациони нивоа; 
 
(d) Поддршка за усогласување на 
професионалниот, социјалниот и приватниот 
живот преку: 
 

  Воведување на принципи кои дозволуваат 
транспарентност на работноте време во 
согласност со потребите на вработените, 
 

  Охрабрување на мажите да го користат 
своето право да    земат слободни денови за да 
се грижат за други лица. 
 
ЈАВНИ НАБАВКИ И ДОГОВОРИ 
 

Член 12 
(1) Потписникот се согласува, при извршувањето 
на своите задачи и обврски во делот на јавните 
набавки, вклучувајќи ги и договорите за навабка 
на продукти, пружање услуги или останати 
активности кои се составен дел pri izvr{uvawe na 
rabotnite aktivnosti, да ја применува обврската за 
промовирање на еднаквоста на половите. 
 
 
(2) Потписникот е свесен дека оваа обврска е од 
огромно значење, посебно делот каде се 
предлага ангажирање на друг правен ентитет во 
делот пружање важни услуги на граѓаните, за што 
потписникот на договорот законски е обрзан. Во 
вакви случаи, потписникот ќе се осигури дека 
правното лице со кое ќе склучи договор ќе ги 
запазува и промовира принципите на полова 
еднаквост помеѓу мажите и жените, исто како што 
тоа би го направил потписникот. 
(3) Потписникот се согласува да ги 
имплементира следниве чекори: 
(a) Во секој склучен договор да се имаат 
предвид соодветните импликации за полова 
еднаквост и можностите за законско 
промовирање на еднаквоста. 
(b) Да се осигури дека специфичностите на секој 
договор ја земаат во предвид еднаквоста на 
половите. 
(c) Да се осигури дека останатите услови и 
принципи содржани во договорите, ја запазуваат 
еднаквоста помеѓу мажите и жените. 
(d) Да се искористи законската регулатива во 
рамките на Европската Унија во делот за јавните 
набавки, за воспоставување на соодветни 
социјални еднаквости. 
(e) Да се создаде одговорност кај вработените и 
советниците задолжени за јавни набавки, како тие 
би ја применувале димензијата за рамноправнст 
помеѓу половите во нивната работа, преку 
соодветни обуки на таа тема.   
(f) Да се осигури дека основниот договор 
вклучува и барања подизведувачите да ја 

промовираат и применуваат на еднаквоста на 
половите. 
ПРУЖАЊЕ УСЛУГИ 
Член 13 - Образование и постојано учење 
(1) Потписникот го признава правото сите луѓе 
да можат да се едуцираат, i ponatamu konstatira 
deka сите граѓани imaat pravo да направат 
дополнителни  чекори во таа насока, odnosno да 
продолжат со своето образоваие или да 
посетуваат одредени специјализирани курсеви. 
Potpisnikot ја знае виталната улога koja ja ima 
образованието во сите фази на животот, za 
стекнување na potrebnite основни вештини, kako и 
za стекнување нови можности за професионалеи 
стру~ен развој. 
(2)  Потписникот, во рамките на своите 
можности, промовира и се грижи за еднаков 
пристап до образование на мажите и жените, 
девојчињата и момчињата.  
 
(3) Потписникот знае дека треба да се 
елиминираат сите стереотипи за улогата на 
мажите и жените во нивната едукација. Со цел 
ова да се постигне,  потписникот прифаќа, како 
што е соодвтено да ги промовира следниве 
мерки: 
 
 Ревизија на едукативните материјали, 
училишните и други програми, како и методи на 
учење, како би се елиминирале стереотипните 
однесувања и практики. 
 Превземање на специфични акции за 
поттикнување на нетрадиционални 
професионални избори 
 Посебен акцент, во рамките на курсевите за 
едукација на граѓаните, на елементите кои ја 
нагласуваат важноста за еднакво учество на 
мажите и жените во демократските процеси.  
 
(4) Потписникот na dogovorot znae дека начинот 
на кој училиштата и други образовни институции 
се управувани, е важен модел за децата и 
младите луѓе. Затоа, се промовира балансирано 
учество на жените и мажите на сите нивоа во 
менаџирањето на училиштата.  
Член 14 - Здравство 
(1) Потписникот го респектира правото сите лица 
да можат  да воспостават високи стандарди nа 
физичко и ментално здравје, се афирмира 
пристап до добра здравствена нега и медицински 
третмани, како и се нагласува важноста од 
превентивна здравствена грижа за жените и 
мажите.  
 
(2) Потписникот na dogovorot znae дека при 
залагањето за еднакви можности на мажите и 
жените во областа на здравството, медицинските 
и здравствените услуги мора да se имаат во 
предвид нивните различни потреби.  Различните 
потреби, не се резултат само на нивните 
биолошки разлики, туку и резултат на животните и 
работните услови, како и од стереотипните 
однесувања и претпоставки.  
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(3) Потписникот се обврзува дека ќе ги превземе 
сите разумни мерки, секако во рамките на 
обврските кои ги има, дека ќе  промовира и ќе се 
грижи да се применуваат највисоки нивоа на 
добра здравствена заштита за своите граѓани.  За 
таа цел, потписникот се согласува да ги промовра 
следниве мерки: 
 
 Инкорпорирање на пристапот на полова 
еднаквост во планирањето и пружање на 
здравствени и медицински услуги.  
 
 
 Осигурување дека активностите за 
промовирање на здравствената заштита, 
вклучувајќи ги и оние кои поттикнуваат 
балансирани здравствени диети и ја нагласуваат 
важноста од физичката активност, се свесни за 
различните потреби на жените и мажите.  
 
 
 Здравствените работници, вклучувајќи ги и 
оние кои се инволвирани  во здравствени 
кампањи, ги имаат во предвид различните 
искуства на мажите и жените кон медицинската и 
здравствена нега.  
 Се води грижа мажите и жените да имаат 
пристап до соодветни здравствени информации 
Член 15 -  Социјална заштита и услуги 
(1) Потписникот знае дека секој треба да има 
пристап до потребните социјални услуги, и да му 
се обезбедува социјална заштита во случај тоа да 
е потребно.  
(2) Потписникот prifa}a дека мажите и жените 
може да имаат различни потреби зависно од 
различните социо-економски услови и други 
фактори. Затоа, за да се осигуи дека мажите и 
жените имаат еднаков пристап до социјалната 
грижа и социјалните услуги потписникот ќе се 
погрижи за: 
 
 Инкорпорирање на пристапот на полова 
еднаквост во планирањето и обезбедување 
социјална грижа и пружање соцiјални услуги.  
 Потписникот ќе се осигури дека 
инволвираните страни одговорни за социјална 
заштита и услuги, ги имаат во предвид 
различните ставови како и различните искуства 
на мажите и жените во поглед на таквата 
заштита.  
 
Член 16 - Грижа за децата 
(1) Потписникот ја признава  есенцијалната 
улога на квалитетна грижа за децата, достапна на 
сите родители и негуватели, независно од 
нивната финансиска ситуација, учествува во 
промовирање на вистинска еднаквост помеѓу 
жените и мажите, и им овозможува усогласување 
на нивната работа, јавен и приватен живот. 
Договорната страна, исто така ја признава дека 
таквата грижа за децата придонесува за 
економскиот и социјалниот живот како и за 
локалната заедница и општеството во целина.  
 

(2) Потписникот се обврзува да ја промовира 
таквата грижа за децата, директно или преку 
други даватели на услуги, како една од своите 
приоритети. Ги охрабрува и останатите да се 
залагаат за квалитетна грижа за децата, 
вклучувајќи ги и локалните работодавачи, или со 
нивна поддршка.  
(3) Потписникот признава дека грижата за 
децата е заедничка одговорност на мажот и 
жената, како и на општеството во целина, и се 
залага  против стереотипно гледиште според кое 
грижата за децата се смета првенствено како 
обврска на жената.  
Член 17-  Грижа за други лица 
(1) Потписникот прифаќа дека жените и мажите 
освен kon своите деца, имаат обврска и за 
другите лица кои ги издржуваат, , и дека таквата 
обврска може да влијае на нивната способност да 
имаат потполна улога во економскиот и 
социјалниот живот.  
(2) Потписникот е свесна дека таквата обрска 
обично паѓа на жената, и одтука е бариера на 
принципот за еднаквост на половите. 
(3) Потписникот ќе се бори соодветно против 
оваа нееднаквост преку: 
 Промовирање на висококвалитетни грижа за 
тие лица, пристапна до сите, директно или преку 
обезбедувачи на такви услуги, како една од 
своите приоритети.  
 Поддржување и  промовирање на можности  
за лицата кои биле социјално изолирани. 
 Кампања против стереотипите дека грижата 
за лицата кои се издржувани е првенствена 
обврска на жените. 
Член 18- Социјална инклузија 
(1). Потписникот признава дека секој треба да 
биде заштитен во борбата против немаштијата и 
социјалната изолација, особено жените кои 
генерално се тие кои повеќе страдаат бидејќи 
имаат помал пристап до finansiski sredstva, услуги, 
добра и можности во споредба со мажите. 
(2). Затоа, потписникот на договорот, во рамките 
на своите  активности и услуги, како и во 
работењето со партнерите, ќе ги превземе 
следните мерки со цел сеопфатен координиран 
пристап за: 
 Промовирање на ефективен пристап на сите 
кои живеат или се на работ на социјална 
изолација и беда, до вработување, обуки, 
образование, култура, информациска и 
комуникациска технологија, социјална и 
медицинска помош.  
 Потписникот ги има во предвид посебните 
потреби и ситуациите во кои се наоѓаат жените  
кои се социјално изолирани. 
 Потписникот промовира интегрирање на 
мигранитите, имајќи ги предвид нивните 
специфични потреби.  
Член 19 - Домување  
(1).  Потписникот го почитува правото секој да има 
сопствен дом, и афирмира пристап до квалитетен 
сопствен дом како една од најесенцијалните 
човекови потреби, неопходна за добросостојбата 
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на индивидуата и неговата или нејзината 
фамилија.  
(2). Потписникот е свесен дека мажите и жените 
често имаат специфични и различни потреби во 
поглед на домувањето, што мора да се има 
предвид, вклучувајќи го фактот дека: 
        (а). Во просек, жените имаат помали 
примања и ресурси од мажите, и затоа бараат 
дом кој можат да си го дозволат; 
        (б). Жените се глава на домаќинството во 
најголемиот дел од фамилиите со еден родител, 
и бараат социјални станови; 
        (в). Мажите се бројно повеќе застапени 
помеѓу бездомниците. 
(3). Имајќиго сето ова предвид, потписникот, се 
обрзува: 
1. Да обезбедува и да промовира пристап до 
пристоен дом со адекватна големина во нормална 
животна средина, каде има пристап до 
неопходните услуги. 
2. Превзема чекори за превенција на 
бездомништвото, посебно  грижејќи се за лицата 
кои немаат дом,  базирајќи се на критериуми како 
потреба, недискриминација и слично.   
3. Колку е можно, да помага во креирање 
соодветни пристапни цени на домовите за лицата 
кои ги немаат потребните средства.  
     (4). Потписникот, исто така се залага за 
промовирање на правото како на мажите, така и 
на женита да бидат станари, сопственици, или da 
mo`at da primenat некои други форми на 
сопственст на нивниот дом, kako i да im се 
овозможи и на жените да земаат хипотеки или 
други форми на финансиска помош и кредити за 
решавање на станбеното прашање. 
Член 20 – Култура, спорт и рекреација 
(1) Потписникот го признава право на секој да 
учествува во културниот живот, како и правото да 
ужива во уметноста. 
(2) Потписникот ја признава важната улога на 
спортот и  неговата контрибуција во животот на 
заедницата, како и обезбедување на правото на 
здравство, како што е веќе потенцирано во член 
14. Признава дека жените и мажите имаат право 
на еднаква достапност до културните, 
рекреативните и спортските активности и објекти. 
(3) Потписникот признава дека жените и мажите 
може да имаат различни искуства и интереси 
поврзани со културата, спортот и рекреацијата и 
дека тоа може да е резултат на полови 
стереотипни односи и акции, поради што 
комисиите сами треба да спроведат мерења за: 
 

 Да се осигураат, во рамките на своите 
одговорности, дека жените и мажите, момчињата 
и девојчињата имаат еднакви можности и 
достапност за спортување, рекреација и култура, 
како и достапност до сите објекти 
 

 Да поттикнат подеднакво учеството на 
жените и мажите, момчињата и девојчињата во 
спортските и културните активности, вклучително 
и во оние активности кои традиционално се 
сметаат за “женски” или “машки” 

 

 Да поттикнат промоција на културните и 
спорските активности од страна на културните и 
спортските асоцијации, како предизвик за 
стереотипните гледишта на жените и мажите 
 

 Да ги поттикнат сервисите на јавните 
библиотеки да бидат предизвик за половите 
стереотипи во нивниот избор на книги  и други 
материјали, како и промоција на нивните 
активности 
 
Член 21 – Безбедност и заштита 
 
(1)  Потписникот го признава правото на секоја 
жена и  секој маж за личната      
       безбедност, правото на слобода на движење, 
како и тоа дека овие права  
       неможат да бида слободн практикувани 
доколку жените и  
       мажите се небезбедни и незаштитени, било 
во приватниот или јавниот  
       домоен, или доколку тие се чувствуваат 
несигурни или незаштитени. 
 
(2) Потписникот признава  дека жените и мажите , 
во делот на разлики во обврските и стилот на 
живот, често се среќаваат со различни проблеми 
од сверата на заштитата и безбедноста, на кои 
треба да се обрне внимание. 
 
(4)    Поради тоа потписникот се обврзува: 
 
(а) да ги анализира од полова перспектива 
статистиките кои се однесуваат на количината и 
шемата на инциденти (вклучително и сериозните 
криминални дела против индивидуата) кои 
влијаат на безбедноста на жените и мажите и 
доколку е можно се изврши мерење на нивото и 
природата на стравот од криминалот или други 
видови на несигурност 
 
(б) да развијат и имплементираат стратегии, 
политики и дејствија, вклучително и специфични 
подобрувања во државата или редизајн на 
локалната средина (на пример, јавниот транспорт, 
паркинг простор, улично осветлување), или за 
слични сервиси, за практично подобрување на 
безбедноста на жените и мажите; да бара начини 
за намалување на перцепцијата за недостаток на 
заштита и сигурност  
 
Член 22 – Полово базирано насилство 
 
(1) Потписникот го препознава(признава) 
половото насилство, од кое попогодени се 
жените,  ги утврдува прекршоците на основните 
човекови права и она што претставува навреда за 
дигнитетот, како и психичкиот и емоционалниот 
интегритет на човечките суштества. 
 
(2) Потписникот признава дека половото 
насилство потекнува од идеја од страна на 
прекршителот, од супериорноста на едниот пол 
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врз другиот во контекст на нееднаков однос на 
сила. 
 
(3) Поради тоа потписникот се обврзува да ги 
воспостави или зајакне политиките и дејствијата 
против половото насилство, вклучувајќи: 
 

 Обезбедување на посебни структури како 
подршка на жртвите 
 

 Обезбедување на јавни информации, на 
секои од јазиците кои се во употреба, за 
асистенција која е достапна во таа област 
 

 Да обезбеди тренинг и обука на службите кои 
работат со жртви на полово насилство 
 

 Да обезбеди ефективна соработка помеѓу 
релевантните служби, како на пример: 
полициските, здравствените и службите од 
областа на домувањето 
 

 Да промовира кампањи за подигање на 
свеста, како и едукативни програми во кои целна 
група би биле потенцијалните и оние кои се жртви 
на полово насилство и 
прекршителите(насилниците) 
 
Член 23 – Трговија со луѓе 
 
(1) Потписникот го препознава криминалот со 
трговија на луѓе, кој повеќе ја погодува женската 
популација (жени и девојчиња),  ги утврдува 
прекршувањата на основните човекови права, 
како и навредите врз дигнитетот и психичккиот и 
емоционалниот интегритет на човечките 
суштества. 
 
(2) Потписникот презема мерки за 
воспоставување и зајакнување на политиките и 
дејствијата кои би довеле до заштита од 
трговијата со луѓе, како: 
 

 Информирање и кампањи за подигање на 
свеста 
 

 Обезбедување на тренинг и обука на 
службите кои работат на идентификација и 
поддршка на жртвите 
 

 Мерки за немалување на барањето за 
трговија со луѓе 
 

 Воспоставување на мерки за помош на 
жртвите од трговија со луѓе, вклучувајќи 
достапност до лекарски третман, адекватно и 
безбедно домување и јазичен превод. 
 
ПЛАНИРАЊЕ И ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ 
 
Член 24 – Одржлив развој 
 

(1) Потписникот препознава дека  планирањето 
и развојот на стратегии од својата област, 
принципите за одржлив развој мора да се 
целосно испочитувани, вклучувајќи 
избалансирана интеграција на економски, 
социјални, еколошки и културни димензии, а 
посебно вклучување на потребата за промоција 
на идејата за еднаквост помеѓу жените и мажите. 
 
(2) Потписникот се обврзува да го почитува 
правото на еднаквост помеѓу жените и мажите 
како фундаментална димензија на секое 
планирање или развој на стратегии на одржлив 
развој. 
 
Член 25 – Урбано и локално планирање 
 
(1) Потписникот ја знае важноста на 
просторниот, транспортниот, економскиот развој и 
креира политики и планови за создавање на 
услови во кои правото за еднаквост на жените и 
мажите  во секојдневното локално живеење мора 
да биде целосно исполнето. 
 
(2) Потписникот се обврзува дека  при 
изготвувањето, усвојувањето и имплемантацијата 
на политиките и плановите ќе: 
 

 Ќе промовира еднаквост на половите во секој 
аспект на локалното живеење 
 

 Специфичните потреби на жените и мажите, 
на пример во однос со вработувањето, пристап до 
услуги, културно живеење, образование и семејни 
обврски, врз основа на релевантни локални и 
други податоци, се целосно земени во предвид 
 

 Ќе се усвојат високо квалитетни решенија кој 
ќе ги имаат во предвид специфичните потреби на 
жените и мажите 
 
Член 26 – Мобилност и транспорт 
 
(1) Потписникот признава дека мобилноста и 
пристапот до сретствата за транспорт се основни 
услови за жените и мажите да можат да остварат 
многу од нивните права, задачи и активности, 
вклучително пристапот до работа, образование, 
култура и сите останати основни сервиси. 
Потписникот е свесен дека самоодржливоста  и 
успехот на општината или регионот зависи во 
одредена мерка од развојот на ефективна, 
висококвалитетна транспортна инфраструктура и 
јавен транспортен сервис. 
 
(2)  Потписникот признава дека во често, во 
пракса, жените и мажите имаат различни потреби, 
како и шеми на употреба поврзани со мобилноста 
и транспортот, врз основа на фактори како 
приходите, извршување на одговорности. 
Потписникот е свесен дека поголем дел од 
популацијата која го користи јавниот превоз е 
женска.  
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(3) Потписникот се обврзува: 
 
(а) Да ги земе во предвид релевантните мобилни 
потреби, шеми на транспортна употреба, на 
жените и мажите подеднакво, како и на оние од 
урбаните и руралните заедници. 
 
(б) Да се осигура дека транспортните сервиси 
достапни до граѓаните одговараат на 
специфичните и на секојдневните потреби на 
жените и мажите, како и во реализацијата на 
вистинската еднаквост на жените и мажите во 
локалниот живот. 
 
(4) Потписникот, понатаму се обврзува себеси 
да промовира прогресивен напредок на јавните 
транспортни сервиси врзани за оваа област, 
вклучувајќи интермодална конекција со цел да се 
одговори на специфичните и секојдневните 
потреби на жените и мажите за правилен, сигурен 
и достапен транспорт, како и за контрибуција за 
негов одржлив развој. 
 
Член 27 – Економски развој 
 
(1) Потписникот признава дека постигнувањето 
на балансиран и одржлив економски развој е 
витална компонента за успешна општина или 
регион, како и дека активностите и услугите на 
ова поле може да придонесат за воспоставување 
на еднаквост меѓу жените и мажите. 
 
(2) Потписникот ја знае потребата за 
зголемување на бројот и квалитетот на женски 
вработени, признава дека ризиците на 
сиромаштија се поврзани со долготрајна 
невеработеност и неплатена работа која е 
значајно поголема клај жените. 
 
(3) Потписникот се самообврзува, во врска со 
активностите и услугите од полето на 
економскиот развој, да ги земе во 
предвид(потполно) потребите и интересите на 
жените и мажите, како и можностите за еднакво 
напредување меѓу половите и превземање на 
соодветни мерки за извршување на истите. Некои 
од мерките вклучуваат: 
 

 Помош за жени претприемачи 
 

 Обезбедување на финансиска и друга помош 
за претпријатијата кои промовираат еднаквост 
меѓу половите 
 

 Поттик за жените да се обучат за вештини и 
да се здобијат со квалификации за работи кои 
традиционално се сметале за “машки” и обратно 
 

 Потикнување за работодавците да 
регрутираат жени учесници и тренери за вештини, 
квалификации и позиции кои традиционално се 
сметани за “машки” и обратно 
 
Член 28 – Околина (животна средина) 

 
(1) Потписникот е свесен за својата одговорност 
да работи на подобрување на нивото на заштита 
и подобрување на квалитетот на животната 
средина  вклучувајќи локални политики кои ги 
третираат прашањата на отпад, бучава, квалитет 
на воздух, биодиверзитет, како и импактот од 
климатските промени. Потписникот ги признава 
еднаквите права на жените и мажите во 
користење на на услугите и политиките од 
областа на животната средина. 
 
(2) Потписникот знае за различните стилови на 
живот на жените и мажите од различни места, 
како и за тоа дека жените и мажитеможат да 
тежнеат кон промениво врска со употребливоста 
на локалните сервиси(услуги), како и на јавните 
отворени простори, или пак може да се соочуваат 
со различни проблеми од областа ан животната 
средина. 
 
(3) Потписникот се самообврзува при развојот на 
политиките и услугите од оваа област да има 
потполна посветеност кон специфичните потреби 
и животен стил на жените и мажите, како и 
посветеност према принципот на солидарност на 
генерации. 
 
РЕГУЛАТИВНА УЛОГА 
Член 29 – Локалната самоуправа како регулатор 
 
(1) Потписникот ги извршува задачите и 
одговорностите како регулатор за релевантни 
активности во оваа област, ја препознава важната 
улога на ефективната регулатива и заштитата на 
корисникот(потрошувачот), како и тоа дека 
регулативните активности може различно да 
влијаат врз жените и мажите. 
(2) Потписникот се самообврзува да ги извршува 
регулаторните задачи, земајки ги во предвид 
специфичниоте околности, како и потреби и 
интереси на жените и мажите. 
 
ЗБРАТИМУВАЊЕ И ИНТЕРНАЦИОНАЛНА 
СОРАБОТКА 
 
(1) Потписникот ја препознава вредноста од 
збратимувањето и соработката со Европски и 
интернационални локални и регионални власти, 
бенефитот од зближувањето на ниво на граѓанио 
и воедно промовира взаемно учење преку 
интернационалните граници. 
 
(2) Потписникот се самообврзува во своите 
активности од полето на збратимувањето и 
соработка со Европски и интернационални 
локални и регионални власти : 
 

 Да вклучи жени и мажи со различни потекла 
на сите нивоа од овие активности. 
 

 Да ги искористи релациите со Европските и 
интернационалните партнерства како платформа 
за размена на искуства и взаемно учење на 
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активности поврзани со еднаквоста на жените и 
мажите. 
 

 Да вклучи димензија на полова еднаквост во 
кооперативните децентрализирачки активности. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SODR@INA: 
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na 
Odlukata za davawe  Soglasnost na 

Godi{nata Programa na JOUDG ”Aco 
Karamanov” vo Radovi{ za 2014/2015 godina-1 
ODLUKA Za davawe Soglasnost na  
Godi{nata Programa za rabota na JOUDG 
"Aco Karamanov" vo Radovi{ za 2014/2015 
godina---------------------------------------------------- 1 
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na 
Odlukata za davawe  Soglasnost na 
dopolnuvaweto na EKO Godi{nata Programa 
na OOU "Kiril i Metodij" Oraovica za 
2014/2015 godina -------------------------------------- 1 
ODLUKA Za davawe Soglasnost na 
dopolnuvaweto na EKO Godi{nata Programa 
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na OOU "Kiril i Metodij" Oraovica za 
2014/2015 godina -------------------------------------- 1 
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na 
Odlukata  za usvojuvawe na dopolnuvaweto na 
Godi{nata programa za rabota na OOU "Orce 
Nikolov" s.Iwevo Radovi{ za u~ebnata 
2014/2015 godina -------------------------------------- 2 
ODLUKA Za usvojuvawe na  dopolnuvaweto 
na Godi{nata programa za rabota na OOU 
"Orce Nikolov" s.Iwevo Radovi{ za 
u~ebnata 2014/2015 godina ------------------------- 2 
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na 
Odlukata za usvojuvawe na Evropskata 
Povelba za ramnopravnost na ma`ite i 
`enite vo lokalnite zaednici ------------------- 2 
ODLUKA Za usvojuvawe na Evropskata 
Povelba za ramnopravnost na ma`ite i 
`enite vo lokalnite zaednici ------------------- 2 
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na 
Odlukata za trajno otstapuvawe na koristewe  
i upravuvawe na u~ili{na sportska sala vo 
OOU "Krste Petkov Misirkov" Radovi{ --- 3 
ODLUKA za celosno i trajno otstapuvawe na 
koristewe i upravuvawe na u~ili{na 
sportska sala na OOU "Krste Petkov 
Misirkov" Radovi{ --------------------------------- 3 
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na 
Odlukata za usvojuvawe na Godi{niot 
Izve{taj za  aktivnostite na Centarot za 
razvoj na Jugoisto~niot planski region za 
2013 godina --------------------------------------------- 3 
ODLUKA Za usvojuvawe na Godi{niot 
Izve{taj za  aktivnostite na Centarot za 
razvoj na Jugoisto~niot planski region za 
2013 godina --------------------------------------------- 3 
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na 
Re{enieto za razre{uvawe  ~lenovi na 
Nadzorniot organ na JOUDG "Aco 
Karamanov" vo Radovi{ ---------------------------- 4 
RE[ENIE za razre{uvawe ~lenovi vo Organ 
za nadzor vo JOUDG za  deca "Aco Karamanov" 
Radovi{ ------------------------------------------------- 4 
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na 
Re{enieto za imenuvawe  ~lenovi na 
Nadzorniot organ na JOUDG "Aco 
Karamanov" vo Radovi{ ---------------------------- 4 
RE[ENIE za imenuvawe ~lenovi vo 
Nadzoren Organ vo JOUDG za  deca "Aco 
Karamanov" Radovi{ -------------------------------- 4 
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na 
Re{enieto za razre{uvawe i imenuvawe ~len 
vo Upravniot odbor na Me|uo{tinskiot 
Centar za socijalna rabota vo Radovi{------ 5 
RE[ENIE Za razre{uvawe i imenuvawe na 
pretstavnik od ELS - Radovi{ vo Upravniot 
odbor na Centarot za socijalna rabota vo 
Radovi{ ------------------------------------------------- 5 

RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na 
Programata  za izmena i dopolnuvawe na 
Programata za ureduvawe na grade`no 
zemji{te,odr`uvawe na komunalni objekti i 
lokalni pati{ta za 2014 god. na  op{tina 
Radovi{ br.07-2563/2 od 20.12.2013 godina ---- 5 
PROGRAMA Izmena i dopolnuvawe na 
Programata za ureduvawe na grade`no 
zemji{te odr`uvawe na komunalni objekti i 
lokalni pati{ta za 2014 godina vo op{tina 
Radovi{ broj 07-2563/2 od 20.12.2013god. ------ 5 
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na 
Programata za izmena i dopolnuvawe na 
Programata na potrebi za funkcionirawe na 
administracijata vo edinicata na lokalnata 
samouprava Radovi{ za 2014 godina br.07-
2375/1 od 02.12.2014 godina ----------------------- 11 
PROGRAMA za izmena i dopolnuvawe na 
programata na potrebi  za funkcionirawe na 
administracijata vo edinicata na lokalna 
samouprava-Radovi{ za 2014 godina broj 07-
2375/1 od  02.12.2014 godina ---------------------- 11 
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na 
Odlukata za donesuvawe urbanisti~ko-
planska dokumentacija za KO Radovi{ so koja 
}e se izvr{i pro{iruvawe na planski opfat 
i vklopuvawe na bespravno izgradeni objekti-
-------------------------------------------------------------11 

ОДЛУКА за  донесување на урбанистичко 

планска документација за КО Радовиш со која 
ќе се изврши проширување на плански опфат 

и вклопување на бесправно изградени 
објекти-------------------------------------------------- 11  
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na 
Odlukata za donesuvawe urbanisti~ko-
planska dokumentacija za KO Radovi{ so koja 
}e se izvr{i promena na soobra}ajnata 
infrastruktura i vklopuvawe na bespravno 
izgradeni objekti ----------------------------------- 12 

ОДЛУКА за  донесување на урбанистичко 
планска документација за КО Радовиш со која 

ќе се изврши промена на трасата на 
сообраќајната инфраструктура и вклопување 
на бесправно изградени објекти---------------- 12 
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na 
Odlukata za donesuvawe urbanisti~ko-
planska dokumentacija za KO Radovi{ so koja 
}e se izvr{i usoglasuvawe na nameni i 
vklopuvawe na bespravno izgradeni objekti---
------------------------------------------------------------- 13 

ОДЛУКА за  донесување на урбанистичко-

планска документација за усогласување на 

намени и вклопување на бесправен објект во 
КО Радовиш ------------------------------------------- 13 
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na 
Odlukata za donesuvawe urbanisti~ko-
planska dokumentacija za KO Podare{ so 
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koja }e se izvr{i pro{iruvawe na planski 
opfat i vklopuvawe na bespravno izgradeni 
objekti-------------------------------------------------- 13 

ОДЛУКА за  донесување на урбанистичко 

планска документација за КО Подареш со која 
ќе се изврши вклопувањена бесправено 

изградени објекти ---------------------------------- 13 
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na 
Odlukata za donesuvawe urbanisti~ko-
planska dokumentacija za KO Iwevo so koja 
}e se izvr{i pro{iruvawe na planski opfat 
i vklopuvawe na bespravno izgradeni objekti-
------------------------------------------------------------- 14 

ОДЛУКА за  донесување на урбанистичко 
планска документација за КО Ињево со која ќе 

се изврши проширување на плански опфат и 
вклопување на бесправно изградени објекти---
-------------------------------------------------------------14 
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na 
Odlukata za donesuvawe urbanisti~ko-
planska dokumentacija za KO Kalu|erica 
so koja }e se izvr{i pro{iruvawe na planski 
opfat i vklopuvawe na bespravno izgradeni 
objekti-------------------------------------------------- 15 

ОДЛУКА за  донесување на урбанистичко 
планска документација за КО Калуѓерица со 

која ќе се изврши проширување на плански 
опфат и вклопување на бесправно изградени 

објекти ------------------------------------------------- 15 
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na 
Odlukata za donesuvawe urbanisti~ko-
planska dokumentacija za KO Oraovica so 
koja }e se izvr{i pro{iruvawe na planski 
opfat i vklopuvawe na bespravno izgradeni 
objekti-------------------------------------------------- 15 

ОДЛУКА за  донесување на урбанистичко 
планска документација за КО Ораовица со која 

ќе се изврши проширување на плански опфат  
и вклопување на бесправно изградени 

објекти-------------------------------------------------- 16  
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na 
Odlukata za odobruvawe na finansiski 
sredstva na zdru`enieto SMART SPORT za 
odr`uvawe na manifestacijata Samun em 
Tatlija ------------------------------------------------- 16 
ODLUKA za  odobruvawe finansiski 
sredstva zdru`enieto SMART SPORT za 
manifestacijata Samun em Tatlija------------ 17 
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na 
Odlukata za odobruvawe na finansiski 
sredstva na FA Jeni Hajat Radovi{ ---------- 17 
ODLUKA za  odobruvawe finansiski 
sredstva na FA Jeni Hajat Radovi{ ---------- 17 
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na 
Odlukata za odobruvawe na finansiski 
sredstva na Brigita Jovanova od Radovi{ -- 17 

ODLUKA za  odobruvawe finansiski 
sredstva na Brigita Jovanova od Radovi{---18 
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na 
Odlukata za odobruvawe na finansiski 

sredstva na Ko{arkarski klub ”Radovi{” 
Radovi{ ------------------------------------------------ 18 
ODLUKA za  odobruvawe finansiski 
sredstva na Ko{arkarski klub ”Radovi{” 
Radovi{ ------------------------------------------------ 18 
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na 
Odlukata za odobruvawe na finansiski 
sredstva na ZG Muskuklna Umetnost Radovi{-
------------------------------------------------------------- 18 
ODLUKA za  odobruvawe finansiski 
sredstva na Zdru`enie za fitnes i bodi-
bilding  Muskulna Umetnost Radovi{----- 18 
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na 
Odlukata za odobruvawe na finansiski 
sredstva ZG Smart Sport Radovi{ za 
organizacija na tradicionalen turnir vo mal 
fudbal -------------------------------------------------- 19 
ODLUKA za  odobruvawe finansiski 
sredstva na ZG Smart Sport Radovi{ za 
organizacija na tradicionalen turnir vo mal 
fudbal -------------------------------------------------- 19 
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na 
Odlukata za odobruvawe na finansiski 
sredstva na FA ”Kitka” Oraovica------------- 19 
ODLUKA za  odobruvawe finansiski 
sredstva na FA ”Kitka” Oraovica ------------ 19 
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na 
Odlukata za izmena i dopolnuvawe na 
Buxetot na op{tina  Radovi{ za 2014 god.--20 
Izmeni i dopolnuvawe na Buxetot na 
Op{tina Radovi{ za 2014 godina ------------- 20 
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na 
Odlukata za odobruvawe na finansiski 
sredstva za rashoduvawe na prethodnite i 
potreba od nabavka na novi  prenosni 
kompjuteri za potrebite na Sovetot na 
op{tina Radovi{ ----------------------------------- 53 
ODLUKA za  odobruvawe finansiski 
sredstva za rashoduvawe na prethodnite i 
potreba od nabavka na novi prenosni 
kompjuteri za potrebi na Sovetot na op{tina 
Radovi{ ------------------------------------------------ 53 
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na 
Zaklu~okot za prifa}awe na Izve{taite na 
rabotnite tela na Sovetot  vo op{tina 
Radovi{------------------------------------------------ 53 
ZAKLU^OK Za prifa}awe na Izve{taite 
na Rabotnite tela na Sovetot na op{tina 
Radovi{ ------------------------------------------------ 54 

DRUGI AKTI 
Evropska povelba za ramnopravnost na 
ma`ite i `enite vo lokalnite zaednici ----54 


