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

Petok 06 Noemvri
2015 godina
Broj 12/2015 god.

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 pro{iruvawe i izmena na
rasporedot na sredstvata na Buxetot na
op{tina Radovi{ za 2015 godina
Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata
za pro{iruvawe i izmena na rasporedot na
sredstvata na Buxetot na op{tina Radovi{
za 2015 godina, br. 08-1822/1, {to sovetot na
op{tina Radovi{ ja donese na sednica
odr`ana na den 05.11.2015 god.

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

Vrz osnova na ~len 36 st. 1 t. 2 od
Zakonot za lokalna samouprava (Sl. vesnik
na RM br. 5/2002 godina), a vo vrska so ~len
34 od Zakonot za Buxetite (Sl. Vesnik na
RM br. 64/2005, 4/2008, 103/2008, 156/2009,
95/2010, 180/2011, 171/2012), Sovetot na ELS
Radovi{, na 42 sednicata odr`ana na
05.11.2015 godina, donese
ODLUKA
Za pro{iruvawe i izmena na rasporedot na
sredstvata vo Buxetot na op{tina Radovi{
za 2015 godina
^len 1
So ovaa odluka se vr{i pro{iruvawe
i izmena na rasporedot na sredstvata vo
Buxetot na op{tina Radovi{ za 2015 godina
i toa na sledniot na~in :

Br. 09-1822/2
Gradona~alnik na
06 Noemvri 2015 g. Op{tina Radovi{
Radovi{
Sa{ko Nikolov s.r.
Potprograma
Potstavka
Samofin.
A00 SOVET NA OP[TINA
742119 Drugi op{ti i tekovni danoci
0
N20 SREDNO OBRAZOVANIE
480140 KUpuvawe na informati~ka
i video oprema
0
420120 Patuvawe vo zemjata-patni prihodi 0
0
^len 2
Odlukata vleguva vo sila od denot
na objavuvawe vo Slu`ben glasnik na
op{tina Radovi{ i stanuva sostaven del
na Buxetot na op{tinata za 2015 godina.
Br. 08-1822/1 Sovet na op{tina Radovi{
05 Noemvri 2015 g. Pretsedatel
Radovi{
Nikol~o Miovski s.r.

Dotacii

Donacii

Kredit

0

93.622

0

0
0
0

62.418
31.204
0

0
0
0

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
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na Odlukata i Programata za Centar za
deca, mladi i penzioneri vo s.Oraovica
ELS Radovi{ za 2015-2017 god.
Ja
proglasuvam
i
objavuvam
Odlukata i Programata za Centar za
deca, mladi i penzioneri vo s.Oraovica
ELS Radovi{ za 2015-2017 godina, br.081823/1, {to sovetot na op{tina Radovi{
go donese na sednica odr`ana na den
05.11.2015god.
Br. 09-1823/3
Gradona~alnik na
06 Noemvri 2015 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 05.11.2015 g. donese
ODLUKA
za donesuvawe na Programata
za Centar za deca, mladi i penzioneri
vo s.Oraovica ELS Radovi{ za 2015-2017
god.
I.

Se donesuva Programa za za Centar
za deca, mladi i penzioneri vo
s.Oraovica ELS Radovi{ za 2015-2017
god.
II.
Odlukata
vleguva
vo
sila
naredniot den od denot na objavuvaweto
vo <Slu`ben glasnik na op{tina
Radovi{<
Br. 08-1823/1 Sovet na op{tina Radovi{
05 Noemvri 2015 g.
Pretsedatel
Radovi{
Nikol~o Miovski 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 05.11.2016 g. donese
ПРОГРАМА
ЗА ЦЕНТАР ЗА ДЕЦА, МЛАДИ И
ПЕНЗИОНЕРИ – с.ОРАОВИЦА
ЗА 2015 - 2017 ГОДИНА
Oпштинскиот центар за деца,
млади и пензионери во с.Ораовица

06.11.2015 god.

преставува центар за развој и подршка
на децата, младите и пензионерите во
руралните средини, директно управуван
од страна на Општина Радовиш. Тој игра
важна улога во културниот живот и начин
на размислување на граѓаните во
Општина
Радовиш,
посебно
во
с.Ораовица како рурална средина.
Програмата за работа на Општина
Радовиш наменета за управување со
центарот за деца, млади и пензионери
во с.Ораовица претставува инструмент
за имплементација на активности и
соработка во областа на културата на
рурално ниво.
Програмата временски е дeтерминрана
да се спроведува од страна на Општина
Радовиш во периодот од 2015 до 2017
година.
Цели на програмата се:
-Промовирање на диверзификацијата и
распространетоста на природните и
уметничките дела, како и културните
производи во руралните средини ;
-Поддршка на интеркултурниот дијалог и
промоција од областа на: сценската
уметност,
музиката,
културното
наследство,
ликовната
уметност,
книжевноста и литературата.
-Поддршка на културни и образовни
активности, како што се: културна
соработка,
културно
наследство,
синергија помеѓу образованието и
културата,
-Организирање
на
настани,
манифестации, работилници и обуки
наменети
за децата, младите и
пензионерите од с.Ораовица и Општина
Радовиш.
Програмата е создадена со цел да ја
унапреди културната област која почива
врз културно наследство на Општина
Радовиш, а, преку развој на активности и
соработка помеѓу културните оператори
на рурално, локално, национално и
меѓународно ниво.
Програмата исто така има за цел одново
да го развие чувството за култура во
„руралните средини“, но и да создаде
нов вид на перцепција за она што е
модерно, убаво, уникатно и секако да се
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врати достоинството на културното
живеење во руралните средини.
Во насока на позитивен развој на
културата во с.Ораовица, Општина
Радовиш и регионот, во склоп на
програмата на центарот за деца, млади
и пензионери во с.Ораовица за периодот
2015-2017 година планирани се следните
активности :
ИНФРАСТРУКТУРА:
Внатрешно и надворешно уредување на
ентериер и екстериер. Во текот на 2015
година, Општина Радовиш ќе реализира
проект за реконструкција на Внатрешно
уредување – дизајн на ентериер.
Во текот на 2015 година, Општина
Радовиш, ќе реализира реконструкција и
адаптација на домот за култура
(поранешен задружен дом) во центар за
деца,
млади
и
пензионери
во
с.Ораовица.
Целта е да овозможи сите граѓани на
с.Ораовица и Општина Радовиш, да го
доживуваат центарот за деца, млади и
пензионери во с.Ораовица како пријатно
место за работа, рекреација, уживање и
забава.
ИТ катче во центарот за деца, млади и
пензионери во с.Ораовица, во насока на
позитивен развој, ќе овозможи услови за
користење на современите технологии.
Целта на овој проект е полесен пристап
до интернет на децата, младите и
пензионерите и создавање на простор
кој би бил стимул за создавање на
модерна рурална култура.
За реализација на овој предлог проект,
предвидено е: Склучување на договор
со фирма за поставување на рутер за
надворешна и внатрешна Wi-Fi мрежа,
со што граѓаните би имале причина
повеќе да го посетуваат просторот.
По
комплетното
професионално
уредување на сите простории опфатени
во центарот, истите конкретно ќе бидат
наменети по нивното давање на
користење на правни лица, здруженија и
сл., врз основа на јавен оглас според
позитивните
законски
прописи
во
Република Македонија.

06.11.2015 god.

ПРОМОЦИЈА И АФИРМАЦИЈА:
Организирање на прес конференции со
учество на сите медиуми од општината,
регионот и државата со што би се
промовирале сите настани и случувања.
Целта е да се овозможи активна
промоција
на
руралните
средини,
поточно на с.Ораовица и пошироката
рурална област, како атрактивно и
културно активно место на живеење.
За реализација на овој предлог проект,
предвидено е активно учество на лицата
задолжени за ПР од Општина Радовиш,
во делот на објавување на настаните и
случувањата на социјалните мрежи и
координација
со
локалните,
регионалните и националните медиуми.
Подготовка на промотивни материјали,
брошури, летоци и други материјали за
промоција на убавините на нашиот
регион
и
пошироко,
со
цел
унапредување на развојот на туризмот
За реализација на овој предлог проект,
предвидено е активно учество на лицата
задолжени за ПР од Општина Радовиш
како и други невладини организации и
здруженија.
МУЗИКА:
Центарот за деца, млади и пензионери
во
с.Ораовица
ќе
продолжи
со
оддржување
на
континуитетот
на
традиционалните
културно-уметнички
манифестации кои се од рурален,
локален и меѓународен карактер и ќе
поттикне други алтернативни форми за
негување на музиката и дружење на
младите.
За остварување на оваа цел предвидено
е одржување на традиционалните
манифестации: Велигденски средби,
Маскембалот Џамаја, летниот празник
Св.Атанас и др.
Исто така предвидена е реализација на
креативни работилници за деца и млади
за музичка уметност организирани од
културно
уметничките
друштва
и
фолклорни здруженија кои работат на
полето на музиката и фолклорот од
с.Ораовица и Општина Радовиш.
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ТЕАТАР И ФИЛМ:
Центарот за деца, млади и пензионери
во с.Ораовица, ќе овозможи да се
реализираат
активности
кои
ќе
обезбедат достапност на граѓаните до
културните вредности и творештвото на
младите уметници и пензионерите во
сите сфери на
културното живеење. За таа цел во
соработка со други културни установи ќе
се реализираат:
-Работа на аматерски театарски групи,
кои постојат во Општина Радовиш;
-Организација на креативни работилници
за деца и млади за театар и филм;
-Кино проекции и др.
ЛИКОВНА
УМЕТНОСТ
И
ФОТОГРАФИЈА:
Развојот на креативноста кај децата,
младите и пензионерите, Општина
Радовиш преку центарот за деца, млади
и пензионери во с.Ораовица ќе го
поттикне во сите форми на уметноста.
Целта е во установата да овозможи
простор и амбиент за стекнување на
вештини за ликовно изразување и
фотографија.
За таа цел се планирани следниве
активности:
-Организација на Ликовна колонија;
-Реализација
на
Изложби
на
фотографии;
-Организација на креативни работилници
за деца и млади за ликовна уметност и
фотографија и др.
ФОЛКЛОРНИ,
МОДЕРНИ
И
СОВРЕМЕНИ ТАНЦИ:
Искористувајки ги просторните услови
физичката активност кај младите ќе
може да се изрази и преку уметноста за
играње.
За таа цел во оваа област се
предвидени:
-Организација на масовни фолклорни,
модерни и класични танци за деца и
возрасни;
-Организација и учество на настани и
фестивали за танци;

06.11.2015 god.

-Креативни работилници за деца, млади
и возрасни за фолклорни, модерни и
современи танци;
ЛИТЕРАТУРА:
Слабата застапеност на ова творештво
преставува провокација за негова
повторна популаризација и отворање на
нови можности за изразување на
младите.
Целта е да се планирааат активности
како:
-Поетски вечери;
-Поетски читања;
-Промоција на книги на познати
македонски и странски автори;
-Рецитаторски натпревари;
-Промоција на творештво на млади
писатели од Општина Радовиш;
-Организација на креативни работилници
за деца и млади за литература;
АМАТЕРИ И ВОЛОНТЕРСТВО:
Општина Радовиш во центарот за деца,
млади и пензионери во с.Ораовица ќе
дава поддршка на различни видови на
аматерски групи, со цел развој на
уметничкиот аматеризам на високо ниво
и ќе ги поттикнува младите и возрасните
да волонтираат во сите настани и
проекти за креирање нови вештини и
знаења и споделување на досега
стекнатите искуства.
За таа цел е предвидено афирмација на
вакви активности, како:
-Театарски претстави и музички настапи
од аматерски групи;
-Учество во проекти на Здруженија на
граѓани;
-Спроведување на работилници и
семинари од едукативен карактер
Во текот на целата година ќе бидат
спроведени работилници од едукативен
карактер кои ќе имаат за цел да го
привлечат вниманието на сите млади
сограѓани, а тие со учеството на овие
работилници да можат да го надградат
своето знаење, да стекнат нови искуства
и пријателства. Во прилог се дел од
работилниците кои ќе се спроведат во
планираниот период :
-Младите и претприемаштвото ;

Br. 12/2015 Str. 5

Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{

-Менаџирање, лидерство и тимско
работење ;
-Младински проекти, студентски пракси и
други младински политики и нивно
инфилтрирање во општествените сфери;
СОРАБОТКА:
За да се овозможи на младите и
возрасните на едно место да имаат
можност да гледаат филмови, да
присуствуваат на промоции, ликовни
изложби; креативно да се изразуваат, но
и да посетуваат часови за квалификација
или доквалификација во областа на
музиката, театарот, ликовната уметност
и друго, Општина Радовиш -центарот за
деца, млади и пензионери во с.Ораовица
ќе развие соработка со институции кои
меѓусебно ќе се поддржуваат.
Br. 08-1823/2 Sovet na op{tina Radovi{
05 Noemvri 2015 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 <Best Sport <
Radovi{
Ja
proglasuvam
i
objavuvam
Odlukata za odobruvawe na finansiski
sredstva na <Best Sport< Radovi{, br.
08-1824/1, {to
sovetot na op{tina
Radovi{ ja donese na sednica odr`ana na
den 05.11.2015 god.
Br. 09-1824/2
Gradona~alnik na
06 Noemvri 2015 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

06.11.2015 god.

na op{tina Radovi{ na sednica odr`ana
na 05.11. 2015 god., donese
ODLUKA
za odobruvawe finansiski sredstva
na FK <Best Sport< Radovi{
^len 1
Se
odobruvaat
finansiski
sredstva na <Best Sport< Radovi{ vo
visina
od
300.000,oo
denari
za
organizacija na turnir vo mal fudbal po
povod praznikot <6-ti Noemvri<.
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. 08-1824/1 Sovet na op{tina Radovi{
05 Noemvri 2015 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 dodeluvawe op{tinski
priznanija i nagradi po povod
praznikot "6-ti Noemvri - 71 godina od
osloboduvaweto na Radovi{
Ja
proglasuvam
i
objavuvam
Odlukata za dodeluvawe op{tinski
priznanija i nagradi po povod praznikot
"6-ti
Noemvri
-71
godina
od
osloboduvaweto na
Radovi{, br. 081825/1, {to sovetot na op{tina Radovi{
ja donese na sednica odr`ana na den
05.11.2015 god.
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Br. 09-1825/2
Gradona~alnik na
06 Noemvri 2015 g. Op{tina Radovi{
Radovi{
Sa{ko Nikolov s.r.

06.11.2015 god.

^len 3
Ovaa Odluka stapuva vo sila so denot na
donesuvaweto, a }e se objavi vo "Slu`ben
glasnik na op{tina Radovi{".

Vrz osnova na ~len 5 i ~len 8 stav 2
od
Odlukata
za
vostanovuvawe
op{tinski nagradi i priznanija, br.08262/1 od 08.07.1997 godina, izmena i
dopolnuvawe na Odlukata br. 07-1470/1 od
20.08. 2010 g. i izmena i dopolnuvawe na
Odlukata za vostanovuvawe op{tinski
nagradi i priznanija broj 07-990/1 od
20.05.2013 god.
Sovetot na op{tina Radovi{ na den
05.11.2015 god. Godina, donese

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

ODLUKA
Za dodeluvawe op{tinski priznanija i
nagradi po povod praznikot "6-ti
Noemvri-71 godini od osloboduvaweto na
Radovi{

RE[ENIE
Za proglasuvawe i objavuvawe na
Zaklu~okot za prifa}awe
na Izve{taite na rabotnite tela na
Sovetot vo op{tina Radovi{

^len 1
So ovaa Odluka se dodeluvaat :
[estonoemvriski plaketi za praznikot
"6-ti
Noemvri
71
godini
od
osloboduvaweto na Radovi{".

Go proglasuvam i objavuvam
Zaklu~okot za prifa}awe na Izve{taite
na rabotnite tela na sovetot na op{tina
Radovi{ br. 08-1826/1, {to sovetot na
op{tina Radovi{ go donese na sednica
odr`ana na den 05.11.2015 god.

^len 2
Dobitnici na [estonoemvriska plaketa
za 2015 god. se:
- DETONIT DOOEL
Za osobeni pridones na op{testvenoekonomski plan i afirmacija na op{tina
Radovi{.
- DLUR RADA Radovi{
Za
pove}edeceniski
pridones
vo
afirmacijata na likovnata umetnost vo
op{tina Radovi{.
- TRAJ^O ATANASOV
Za osobven pridones vo sferata na
kulturniot `ivot vo op{tina Radovi{.
RISTO SVIRKOV
Osobeni dostignuvawe vo oblasta na
muzikata i afirmacija na op{tina
Radovi{.

Br. 08-1825/1 Sovet na op{tina Radovi{
05 Noemvri 2015 g. Pretsedatel
Radovi{
Nikol~o Miovski s.r.

Br. 09-1826/2
Gradona~alnik na
06 Noemvri 2015 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 08.10.2015 g., 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 05.11.2015 god. i toa:
-Komisija za nagradi i priznanija
10-ta sednica odr`ana na 19.10.2015 god. i
11-ta sednica odr`ana na 03.11.2015 god.;
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II.Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila so
denot na objavuvaweto vo ,,Slu`ben
glasnik na op{tina Radovi{,,.

06.11.2015 god.

Br. 08-1826/1 Sovet na op{tina Radovi{
05 Noemvri 2015 g. Pretsedatel
Radovi{
Nikol~o Miovski s.r.

Br. 12/2015 Str. 8

Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{

SODR@INA:
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na
Odlukata za pro{iruvawe i izmena na
rasporedot na sredstvata na Buxetot na
op{tina Radovi{ za 2015 godina ------------- 1
ODLUKA Za pro{iruvawe i izmena na
rasporedot na sredstvata vo Buxetot na
op{tina Radovi{ za 2015 godina--------------- 1
RE[ENIE za proglasuvawe i objavuvawe na
Odlukata i Programata za Centar za deca,
mladi i penzioneri vo s.Oraovica ELS
Radovi{ za 2015-2017 god.------------------------- 2
ODLUKA za donesuvawe na Programata za
Centar za deca, mladi i penzioneri s.Oraovica vo ELS Radovi{ za 2015-2017
god.------------------------------------------------------- 2
Programata za Centar za deca, mladi i
penzioneri -s.Oraovica Radovi{ za 20152017 god.------------------------------------------------- 2

06.11.2015 god.

RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na
Odlukata za odobruvawe na finansiski
sredstva na <Best Sport < Radovi{----------- 5
ODLUKA za
odobruvawe finansiski
sredstva na FK <Best Sport< Radovi{ ------ 5
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na
Odlukata
za
dodeluvawe
op{tinski
priznanija i nagradi po povod praznikot "6ti Noemvri - 71 godina od osloboduvaweto
na Radovi{-------------------------------------------- 5
ODLUKA
Za
dodeluvawe
op{tinski
priznanija i nagradi po povod praznikot "6ti Noemvri-71 godini od osloboduvaweto na
Radovi{------------------------------------------------ 6
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na
Zaklu~okot za prifa}awe na Izve{taite na
rabotnite tela na Sovetot vo op{tina
Radovi{------------------------------------------------ 6
ZAKLU^OK Za prifa}awe na Izve{taite
na Rabotnite tela na Sovetot na op{tina
Radovi{------------------------------------------------ 6

