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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 uvojuvawe na Godi{na 
programa  za rabota na ONB<Bra}a 

Miladinovci< Radovi{ za 2015 god. i Godi{nata 
programa za rabota na ONB <Bra}a 

Miladinovci< Radovi{ za 2016 godina 
 

Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata za 
uvojuvawe na Godi{na programa za rabota na 
ONB<Bra}a Miladinovci< Radovi{ za 2016 
godina, br. 08-2056/1 i Godi{nata programa za 
rabota na ONB <Bra}a Miladinovci< Radovi{ 
za 2016 god., br. 08-2056/2, {to sovetot na 
op{tina Radovi{ ja donese na sednica odr`ana 
na den 23.12.2015 god. 
 
      Br. 09-2056/3        Gradona~alnik na 
     24 Dekemvri 2015 g.      Op{tina Radovi{  
         Radovi{                   Sa{ko Nikolov s.r. 
 

Vrz osnova na ~len 22  stav 1 t.10 od 
Zakonot za lokalna samouprava (Sl. vesnik na 
RM br. 5/2002), a vo vrska so ~len  21 stav 1 t. 43 
od Statutot na op{tina Radovi{, Sovetot na 
op{tina Radovi{ na sednica odr`ana na 
23.12.2015 godina, donesuva 

 
O  D  L  U  K   A 

Za uvojuvawe na Godi{nata programa za rabota 
 na ONB<Bra}a Miladinovci< Radovi{  

za 2016 god. 
 

I.Se usvojuva Godi{nata programa za 
rabota na ONB<Bra}a Miladinovci< Radovi{ 
za 2016 godina. 

  II.Odlukata vleguva vo sila so denot na 
objavuvaweto vo <Slu`ben glasnik na op{tina 
Radovi{<.  
 
 
 
 

  Br. 08-2056/1         Sovet na op{tina Radovi{ 
   23 Dekemvri 2015 g.          Pretsedatel 
       Radovi{               Nikol~o Miovski s.r. 
 

Врз основа на член 21 став 1 точка 43 од 

Статутот на општина Радовиш, Советот на општина 

Радовиш на седница одржана на 23.12.2015 година, 

усвојува 

 

ГОДИШНА ПРОГРАМА 

ЗА РАБОТА НА ОПШТИНСКАТА НАРОДНА 

БИБЛИОТЕКА ,,БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ,, 

РАДОВИШ ЗА 2016 година 

 

. Општинска народна библиотека ,,Браќа 

Миладиновци” – Радовиш – мултифункционален 

граѓанско информативен центар Општинската 

народна библиотека ,, Браќа Миладиновци” – 

Радовиш и во 2016 година планира да продолжи да 

работи и функционира како мултифункционален 

граѓанско-информативен центар во служба на 

граѓаните на Општините Радовиш и Конче со цел, 

задоволување на нивните индивидуални и 

колективни потреби во сферата на нивната 

образовно-културна надградба и активности.  

Членовите на библиотеката како и 

останатите граѓани од најразлични возрасти, своите 

културни и духовни потреби поврзани со книгата, и 

во 2016 година ќе ги остваруваат преку 

информирањето и користењето на разновидните 

услуги на библиотеката почнувајќи од користењето 

на бројниот и разновиден книжен фонд како и на 

електронските извори за комуникација, 

промовирањето на книги и непосредните средби со 

автори на книги, разните трибини, работилници, 

предавања и слично. Конкретно, на располагање на 

корисниците на услуги од библиотеката како и 

досега, им стои постоечкиот книжен фонд кој 

редовно се збогатува со книги од проекти и донации 

од Владата на Република Македонија и 

Министерствата за култура и образование и наука и 

тоа стручни и научни книги и учебници за потреби 

од најразлични области, потоа наслови од 

Нобеловци преведени на македонски јазик, наслови 

од публикации со прилог ЦД за документарни 

филмови – македонски искушенија”, како и близу 

200 наслови од најновите изданија од белетристика и 

други видови на потребна литература за 

корисниците на услуги од библиотеката. Тука, 
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секако не треба да се изостават и можностите што 

им се нудат на корисниците преку постоечката 

информатичка технологија со која располага 

библиотеката како што се: компјутери и лаптопи, 

брзиот интернет, печатари, скенери, копер и слично, 

со што се зголемува можноста на корисниците за 

доаѓање до најразлични информации а посебно 

преку: можностите за електронско поврзување низ 

светот, пристапот до фондовите на Европската 

библиотека, изнаоѓање на потребната литература 

преку КОБИС системот за обработка на 

библиотечниот фонд, обезбедување на потребната 

литература, користењето на посебно уредената 

читална, можностите за подолг престој во 

библиотеката и слично. 

 2. Збогатување на книжен фонд 

Збогатувањето на постоечката бројка на книжниот 

фонд во библиотеката и во 2016 година останува 

една од основните заложби на вработените во 

библиотеката за што и оваа година по сите основи за 

набавка на нова литература се планира да се издвојат 

над 170.000,00 денари од кои, 70.000,00 денари од 

сопствени средства и 100.000,00 денари од дотации. 

Со ова, покрај вообичаената набавка на нови 

лектирни изданија и белетристика, во текот на 

годината се очекува и тековен прилив на нови 

изданија од Владата на Република Македонија како 

и од Министерствата за Култура и за Образование и 

наука.  

3. Стручна обработка на библиотечен 

материјал Стручната обработка на книжниот фонд 

во библиотеката со примена на меѓународните 

стандарди пропишани за оваа намена од поодамна е 

поставена на повисоко ниво соодветно на 

современите светски текови во библиотекарството. 

Во рамките на ова, со само еден вработен што 

работи на овој план, досега книжниот фонд во 

библиотеката со програмата КОБИС е обработен 

околу 80 отсто. Со истиот интензитет се очекува да 

се продолжи и во текот на 2016 година со што се 

планира зголемување на обработка на преостанатиот 

необработен фонд за најмалку 10 отсто. Со ова, 

логично се очекува зголемување на бројката на 

автоматско обработени библиотечни едници и 

забрзување на дозаокружувањето на процесот на 

обработка на целокупниот книжен фонд во 

библиотеката а со тоа ќе се овозможи поедноставна 

и побрза пристапност на корисниците до потребната 

литература. Потребните финасиски трошоци за 

ваквите активности целосно ќе да бидат покриени од 

сопствените средства за тековно работење на 

библиотеката.  

4. Популаризација на книгата 

Популаризацијата на книгата како сегмент од 

целокупното работење и функционирање на 

библиотеката, и во 2016 година ќе има значајно 

место во целокупните активности со цел 

информирање, презентирање и непосреден увид на 

читателите во најновите изданија од повеќе области 

на книгоиздателството. Во рамките на ова, како и во 

мината година, и за 2016 планирано е редовна 

набавка на најактрактивните и барани наслови од 

белетристика од повеќето издавачки куќи како и 

потребниот број на лектирни изданија и друга 

стручна литература. Покрај ова, ќе се реализираат и 

повеќе презентации на нови книги преку средби на 

нивните автори со читателите, претставување на 

новите наслови во библиотеката преку медиумите и 

на својата Веб страна, како и одржување на 

непосредни средби со читателите од училиштата во 

двете општини во радовишко. Значаен настан на овој 

план секако ќе биде традиционалното поетско 

читање и трибина во рамките на манифестација 

,,Караманови поетски средби” кој се организира во 

соработка со Центарот за култура ,,Ацо Караманов” 

– Радовиш а под покровителство на Општина 

Радовиш. Дел од планираните активности во поглед 

на популаризацијата на книгата ќе биде и 

организирање на традиционалниот мини продажен 

саем на нови наслови на книги од белетристика и 

друга литература потребна за ученици а издадени од 

позначајните издавачки куќи во Македонија. 

А,популаризацијата на книгата во текот на 2016 

година се планира кокретно да се реализира преку 

следниве форми: - промоции на книги, - литературни 

читања, - саем на книги, - јавни настапи, - трибини, - 

изложби, - посети на училишта. Значајно во овој 

сегмент за 2016 година е планот и надежта за 

вработување на едно лице со ВСС кое ќе работи 

конкретно на популаризацијата на книгата и нејзино 

доближување до децата и младинците со цел 

востановување на систем на културни вредности кај 

младите. Инаку, за финансирање на активностите за 

популаризација на книгата, нивно купување и 

промовирање и доближување до читателите, 

планирани се средства во висина од 200.000,00 

денари. 

 5. Роднокрајно творештво Афирмацијата и 

популаризацијата на роднокрајното творештво се 

планира да продолжи и во 2016 година а како и 

досега, заради немањето на посебно вработени лица 

за овој оддел, и овој пат, оваа активност ќе биде 

спроведена од страна на моментално вработените 

лица во библиотеката. Во рамките на ова, конкретно, 

се планира да се продолжи со прибирањето и 

чувањето на пишаните документи кои ќе и бидат 

понудени на библиотеката. Тука пред се, спаѓа 

прибирањето на научни трудови од научни 

работници по потекло од радовишко но и прифаќање 

и чување на раритетни научни трудови од 

македонско и странско потекло што на библитеката 

би ги донирале лица кои сметаат дека Општинската 

народна библиотека ,, Браќа Миладиновци” – 

Радовиш е местото каде истите ќе најдат катче за 

нивно трајно зачувување. Конкретно, во 2016 година 

доколку се реши проблемот со недостатокот од 
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простор, се планира соодветно и на видно место да 

се сместат и одредени наслови од битно значење за 

идентитетот на македонскиот јазик и нација што 

досега библиотеката ги поседува во своја 

сопственост. Во зависност од просторни услови, е 

поврзано и реализацијата на идејата за отварање на 

роднокрајно катче на поетот Ацо Караманов во кое 

ќе бидат сместени сите негови ракописи, факсимили, 

фотографии и книги, а реализацијата и 

финасирањето на потребните трошоци на овој 

проект би требало да оди во соработка со ЕЛС на 

Општина Радовиш, МАНУ и Министерството за 

култура.  

6. Едукација на библиотечен кадар Составот 

и нивото на стручна наобразба на постоечкиот кадар 

во библиотеката, и во 2016 година ќе претставува 

потреба за негово понатамошно проширување, 

усовршување и едукација. Во рамките на 

планирањата за едукација на високообразованиот 

кадар во библиотеката, пред се, се планира 

прифаќање и спроведување на редовно понудените 

обуки од страна на НУБ ,,Св. Kлимент Oхридски” 

кои ќе бидат во насока на обучување на вработените 

за стручно библиотечно работење во програмата 

КОБИС како и во Одделението за позајмување и 

услуги за возрасни и деца каде се планира да се 

воведе систем на електронско издавање и примање 

на библиотечниот материјал за што веќе има 

обезбедено соодветна опрема. За овие активности, 

како и обуки што би ги организирала библиотеката 

за заинтересирани граѓани, во текот на 2016 година, 

според финасиските планови, планирани се средства 

во висина од 100.000,00 денари од кои: - за патни и 

дневни трошоци 25.000,00 денари, - за евентуални 

потреби од сместување 15.000,00 денари, - за 

котизација за обуки 35.000,00 денари, - и за одредени 

други трошоци кои би се укажале како потреба по 

овие основи 25.000,00 денари.  

7. Проектни активности од донаторски 

средства Програмата за работа на Општинската 

народна библиотека ,, Браќа Миладиновци” – 

Радовиш за 2016 година опфаќа и активности кои ќе 

бидат финасирани од донаторски средства. Во овие 

активности, во текот на 2016 година во зависност од 

пројавениот интерес, повторно се планира да бидат 

реализирани обуки за почетни курсеви по англиски и 

германски јазик како и запознавање со основни 

компјутерски вештини со кои ќе бидат опфатени 

различни целни групи кои се наоѓаат на маргините 

на социјалната егзистенција но пред се, невработени 

лица, пензионери, социјално загрозени лица и лица 

со посебни потреби. Од планираните средства за 

овие обуки, ќе бидат покриени потребните трошоци 

за: - Обезбедување на нормални услови за работа во 

библиотеката додека траат обуките, - обезбедување 

на материјали и техничка опрема за спроведување на 

обуките, - Ангажирање на соодветни стручни лица за 

реализација на запланираните обуки, - Набавка на 

потребна и соодветна стручна литература за 

спроведување на обуките. Покрај ова, и во текот на 

2016 година во активностите посветени на ранливите 

категории на лица приоритет ќе се даде на 

укажувањата, мерките и насоките на Владата на 

Република Македонија и соодветните министерства, 

преку набавка на соодветна софистицирана опрема 

да се зголеми соработката и приближување на 

книгата до овие категории на лица. Целокупните 

запланирани активности и зафати ќе се покријат со 

донаторски средства а по потреба и со средства од 

сопствени извори на библиотеката.  

8. Одржување и градежно-технички зафати 

во библиотеката Врз основа на укажаните потреби со 

тековното работење како и видливите технички 

недостатоци во библиотеката, на планот на 

градежно-техничките зафати, и за 2016 година 

планирани се одредени активности. Приоритет, пред 

се, ќе биде обезбедувањето на можности и услови за 

просторно проширување на библиотеката и тоа по 

вертикала или хоризонтала (во зависност од 

можностите што би ги понудиле надлежните 

структури во ЕЛС на Општина Радовиш) како и 

замена на кровната конструкција. 

 Покрај ова, во останатите планирани 

активности во текот на 2016 година влегуваат:  

- Хортикултурно уредување на дворните 

површини околу библиотеката, 

 - Варосување на одредени простори во 

библиотеката,  

- Замена на дел од синтелонот на подот во 

билбиотеката,  

- Набавка на дополнителен број на столици 

за потребите во библиотеката,  

- Набавка на аудио опрема за озвучување во 

библиотеката,  

- Заокружување на системот за 

климатизација во библиотеката,  

- Појачување и обнова на дел од 

компјутерската опрема во библиотеката,  

- вградување на вентилационен систем во 

санитарните чворови,  

- Други технички потреби пројавени во 

тековното работење на библиотеката.  

За овие планирани активности за одржување 

и градежно-технички зафати во библиотеката, 

потребните средства ќе бидат тековно определувани 

а ќе се обезбедат од сопствените жиро сметки за 

сопствени извори, дотации и донации.  

9. Развојни активности во однос на 

понатамошниот долгорочен развој на библиотеката, 

конкретно за во текот на 2016 година приоритет ќе 

бидат активностите за реализација на плановите за 

просторно проширување на библиотеката, трајно 

решавање на проблемот со дотраеноста и 

прокиснувањето на кровната конструкција како и 

кадровско доекипирање во истата. Поточно, 

потребата од просторно проширување во вертикала 
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или хоризонтала (во зависност од насоките и 

можностите шти би ги дала Единицата на локална 

самоуправа на Општина Радовиш) е проблематика 

на која ќе се работи најмногу, а заради вземната 

поврзаност, паралелно ќе се бараат решенија и за 

надминување на проблемите и последиците од 

застареноста на кровната конструкција. Можностите 

за проширување на библиотеката досега во повеќе 

наврати се побарани од Градоначалникот и Советот 

на Оптина Радовиш и се движат во две предложени 

можни варијанти од кои едната е со преотстапување 

на вториот кат од зградата над просториите на 

библиотеката а втората е, проширување по 

хоризонтала со доградба на помошни магацински 

простории на местото на неколкуте гаражи до 

библиотеката. Кадровското доекипирање во 

библиотеката а пред се високообразовното кое и сега 

е актуелен проблем, паралелно со просторните 

проблематики, ќе биде предмет на максимални 

заложби за негово разрешување. И кај овие развојни 

активности, реализацијата ќе се спроведува во 

согласност на насоките и потребната логистика од 

Локалната самоуправа на општината и 

Министерствата за култура и финасии а со средства 

од дотации, донации и сопствени извори. Инаку, 

целокупните програмски содржини за работа на 

Општинската библиотека ,,Браќа Миладиновци” – 

Радовиш ќе биде реализирана од страна на 

вработените во библиотеката а со подршка на 

Управниот одбор на истата, надлежните институции 

во Единицата на локална самоуправа на Општина 

Радовиш како и Министерството за култура при 

Владата на Република Македонија. 

 10. Оваа Програма влегува во сила наредниот 

ден од објавувањето во ,,Службен гласник на 

општина Радовиш,,.  
 
   Br. 08-2056/2         Sovet na op{tina Radovi{ 
   23 Dekemvri 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 prifa}awe i Programata za 
rabota na OU CK <Aco Karamanov< Radovi{ za 
2016 godina i Programata za rabota na OU CK 

<Aco Karamanov< Radovi{ 
 

Gi proglasuvam i objavuvam Odlukata za 
prifa}awe i Programata za rabotana OU CK 
<Aco Karamanov< Radovi{ za 2016 godina i 
Programata za rabota na OU CK <Aco 

Karamanov< Radovi{, br. 08-2057/1 i br. 08-
2057/2, {to  sovetot na op{tina Radovi{ gi 
donese na sednica odr`ana na den  23.12.2015 god. 
 
      Br. 09-2057/3        Gradona~alnik na 
     24 Dekemvri 2015 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.35 od Statutot na op{tina 
Radovi{, Sovetot na op{tina Radovi{ na 
sednica odr`ana na 23.12.2015 g., donese 
 

O  D  L  U  K  A 
za  usvojuvawe na Programata za rabota 

na OU CK <Aco Karamanov< Radovi{ za 2016 
godina 

 

I. Se prifa}a Programata za rabota na 
OU<Aco Karamanov< Radovi{ za 2016  godina. 

 II. Odlukata vleguva vo sila naredniot 
den od denot na objavuvaweto vo <Slu`ben 
glasnik na op{tina Radovi{<. 
 
Br. 08-2057/1         Sovet na op{tina Radovi{ 
   23 Dekemvri 2015 g.          Pretsedatel 
       Radovi{               Nikol~o Miovski s.r. 
 

Врз основа на член 21 став 1 точка 43 од 

Статутот на општина Радовиш, Советот на општина 

Радовиш на седница одржана на 23.12.2015 година, 

усвојува 

 

ГОДИШНА ПРОГРАМА 

ЗА РАБОТА НА ОПШТИНСКАТА УСТАНОВА 

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА ,,АЦО КАРАМАНОВ,, 

РАДОВИШ ЗА 2016 година 

 

ОСНОВНИ ОБЛАСТИ НА ДЕЈНОСТ :  

1. Музичко – сценска дејност ;  

2. Музејско – кинотечна дејност ;  

- АФИРМАЦИЈА НА ФОЛКЛОРОТ 

 Центарот за култура „ Ацо Караманов ’’ – 

Радовиш и во оваa 2016 година ќе продолжи со 

активностите за афирмација и развој на фолклорот 

во општина Радовиш. Притоа, акцент се става на 

изворниот фолклор и на старата носија 

карактеристична за нашето поднебје и на 

зачувувањето и негувањето на вековната традиција 

на македонскиот народ . Благодарение на 

присутниот ентузијазам , во голем број од нашите 

населени места и во градот постојат и работат 

фолклорни ансамбли . Министерството за култура и 

општина Радовиш и Советот на О Радовиш , во 

рамките на своите можности , го помагаат развојот 

на фолклорот во општината но , за нормалното 

функционирање на фолклорните ансамбли , 
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Центарот за култура укажува на потребата за 

изнаоѓање и обезбедување на посоодветни и 

постојани извори на средства . Како резултат на 

големиот ентузијазам на поединци и на 

раководствата на фолклорните ансамбли и на 

населените места како и поддршката од 

Министерството за култура и општина Радовиш . Во 

рамките на поголем број од центрите и домовите за 

култура во Република Македонија постојат и работат 

фолклорни ансамбли . Така и при Центарот за 

култура „ Ацо Караманов ’’ – Радовиш постои и 

работи фоклорниот ансамбл „ Ацо Караманов ’’со 

над 120 членови од сите возрасти . Во текот на 2016 

година овој ансамбл ќе настапи на голем број 

манифестации и фестивали во општината , 

републиката и во странство . Сите фолклорните 

ансамбли од нашата општина настапуваат на многу 

културни манифестации и фестивали во 

општината,републиката и во странство и се враќаат 

со добиени високи награди и признанија . Наша 

обврска е да ја координираме и во рамките на 

нашите можности да ја помагаме нивната работа. 

 - АФИРМАЦИЈА НА МУЗИЧКАТА 

ДЕЈНОСТ  

Музиката и музичката дејност се главна и 

традиционална одлика на општина Радовиш . 

Радовиш е расадник на голем број талентирани и на 

афирмирани уметници од оваа дејност . Кои во 

тековната година 2015 се покажаја доста ентузијасти 

кои беа подржани од Центарот за култура . Токму 

затоа , и во текот на 2016 година ќе продожиме со 

праксата на одржување на повеќе концерти од 

народната , забавната и класичната музика. Ќе им се 

даде мошност на сите наши музички ентузијасти за 

лична афирмација и за афирмација на добрата песна 

и музика . Нашата општина има мнoгу афирмирани и 

млади талентирани музичари .Тоа е наша гордост и 

обврска за нивно помагање и афирмација , бидејки 

тие ја афирмират нашата општина во републиката и 

во странство. При Центарот за култура работи и 

музичкиот ансамбл „ Распеани радовишани ’’кој во 

рамките на својата програмска активност ќе има 

свои настапи на манифестации и фестивали во 

опшината,републиката и во странство . И оваa 

година по десети пат ќе се одржи Фестивалот на 

староградски серенадни песни „ Саноќ седам ... ’’ , 

кој се е веќе наша голема и значајна традиционална 

манифестација . Во текот на годината ќе се одржат и 

коцерти на класичната музика на кои ќе настапат 

врвни оперски пеачи од македонската опера и балет.  

- АФИРМАЦИЈА НА ЛИКОВНАТА 

ДЕЈНОСТ  

Во нашата општина во постојан пораст е 

бројот на школувани академски ликовни уметници. 

Исто изминатата година имавме можност да 

учествуваме на повеќе ликовни колони и ликовни 

изложби кои со попмош на Цетарот за култура се 

организираа од страна ликовното друштво длур Рада 

, како и до сега о понатаму ќе ја имаат подршката на 

Центарот за култура. Тие , заедно со големиот број 

на ликовни уметници аматери, претставуваат голем 

уметнички потенцијал за развојот и афирмацијата на 

ликовната дeјност во нашата општина. Како резултат 

на тоа зголемен е интересот за учество на 

поединечни и групни изложби и на ликовни колонии 

кои ѓи организира Центарот за култура . Затоа и за 

2016година се планирани повеќе изложби . Некои од 

нив се веќе традиционални за поедини државни и 

верски празници како што се ликовните изложби по 

повод новогодишните и божиќните 

празници,изложбата за денот на жената - 8 Март , за 

Велигден , денот на пролетта – 21 Март, изложби во 

рамките на радовишкото културно лето , изложба по 

повод денот на ослободувањето на град Радовиш- 6 

Ноември и многу други изложби од ликовни 

уметници од Републиката. За многу од споменатите 

изложби голем допринос и директно учество имаат 

основните училишта и учениците од општина 

Радовиш . По повод денот на независноста на 

Република Македонија - 8 Септември и оваа година 

ќе се организира ликовна колонија на која ќе земаат 

учество ликовни уметници од нашата општина и од 

Републиката.  

- АФИРМАЦИЈА НА ДРАМСКАТА 

ДЕЈНОСТ  

Во рамките на оваа дејност ќе се продолжи 

со афирмација и развој на драмскиот аматеризам . Во 

таа насока ќе се реализираат повеќе драмски проекти 

од страна на драмските студија кои привремено и по 

потреба работаат при Центарот за култура и при 

основните училишта , како и средното општинско 

училиште еве веќе традиционално по трет пат ќе 

организира театарскат претстава Солунски патрдии , 

како Центар за култура во таа насока продолжуваме 

да го развиваме драмскиот аматеризам со кои се 

покажа како успешно , бидејќи и даваме предност на 

малдите таленти на сцена да си го докажат својоот 

тален . Во организација на Центарот за култура ќе се 

реализираат повеќе театарски претстави од 

професионални театри од Републиката .  

- АФИМАЦИЈА НА ЛИТЕРАТУРНАТА 

ДЕЈНОСТ  

Центарот за култура, во соработка со ЕЛС-

Радовиш,во 2016 година по 43-ти пат ќе ја 

реализираат меѓународната поетска манифестација 

позната како „ Караманови поетски средби ’’. 

Реализацијата на оваа манифестација е во 

надлежност на Советот на Карамановите поетски 

средби и Центарот за култура „ Ацо Караманов ’’ – 

Радовиш . Манифестацијата има за цел да го 

афирмира литературното творештво,како и подршка 

на младите поети да ѓи зближи младите поети на 

меѓународен план , градејќи мост на соработка во 

натпреварувачки дух на полето на литературното 

творештво. 2.Музејско-кинотечната дејност е од 

посебно значење за зачувување и заштита на 
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културниот и националниот идентитет на 

македонскиот народ и на националние заедници. 

Минататагодина имавме посети како од општината 

така и надвор од неа . Се организираа и неколку 

изложби на народни носии од нашиот крај каде ни 

беа посетени изложбите и потсетина на онаа старото. 

Што се однесува до кинотечната дејност треба да се 

спомне фактот дека, ние како инститиуција во 

рамките на доделувањето на проекторите за 

кинопроекција од страна на Министерството за 

Култура добивме кино проектор и во нашите 

можности ќе продолжме со повремено прикажување 

на филмови и притоа ќе настојуваме да се 

прикажуваат повеќе филмови со документарна и 

образовно – поучна содржина . Ќе спомнеме дека 

минатата година имавме орагнизирано неколку 

настани за прикажување на филмови ќе ја спомнеме 

и недела на македонскиот филм , каде можеме 

слободно да кажеме дека имавме досѕа посетеност и 

побудивме голем интерес на населеиниот со тоа ни 

покажа дека треба да се тудиме и да го развивме 

киното-прикажување на филмови како од 

македонската продукција , така и од странските 

продукци.  

КООРДИНИРАНИ АКТИВНОСТИ ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА НА СОВЕТОТ 

НА ОПШТИНА РАДОВИШ ЗА ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ 

НА ПРАЗНИЦИ И МАНИФЕСТАЦИИ  

Во координација со повќе носители , а 

поготово со ЕЛС на општина Радовиш , Центарот за 

култура „ Ацо Караманов ’’ – Радовиш со свои 

активности ќе се вклучи во одбележувањето на 

значајни историски настани и празници што 

општина Радовиш традиционално ги одбележува и 

празнува. Во Програмата да потсетиме на некои од 

нив : - Дочек на Нова година ; - Мартинка, - 8 Март –

меѓународен ден на жената ; - 21 Март – денот на 

пролетта ; - 1 Април-Апрлијада со маскембал - 

Христовото воскресение – Велигден ; - 4 Мај 

Одбележување на смртта на ГОце Делчев - 24 Мај –

денот на просветата ; - Јуни месец денови на руската 

култура - 10 Јуни – денот на културата ; - 2 Август –

Државен и верски празник ; - 21 Август – ден на „ 

Св. Спасо Радовишки ’’ ; - 8 Септември – денот на 

независноста на Р.Македонија ; - Септември месец 

кога се одржува ликовна колонија - Октомври месец 

денови на турската култура - 23 Октомври –денот на 

македонската револуцио- нерна борба ; - 6 Ноември 

–денот на ослободувањето на Радовиш ; - 14,15 и 16 

Ноември Караманови Поетски средби - Дочек 

на2017 Нова година ; ЗАВРШЕН ДЕЛ Годишната 

програма за работа на ОУ Центар за култура „Ацо 

Караманов’’ –Радовиш е богата со културни 

содржини и истата е отворена и постојано ќе се 

надополнува со нови содржини, предложени од 

граѓаните, ЕЛС, одредени организации, здруженија, 

невладини организации, како и суѓестии од 

компетентни и стручни лица. Нејзината успешна 

реализација во голема мера ќе зависи од 

навременото и сигурно обезбедување на финансиски 

средства . Годишната програма постојано ќе се следи 

од страна на директорот и ќе се превземаат 

соодветни активности за нејзина целосна 

реализација и допуна во зависност од потребите . 

 Оваа Програма влегува во сила наредниот 

ден од објавувањето во ,,Службен гласник на 

општина Радовиш,,.  

  
Br. 08-2057/2         Sovet na op{tina Radovi{ 
   23 Dekemvri 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 usvojuvawe na Programata za 
javnite potrebi na sportot vo op{tina Radovi{ 

za 2016 god. 
 

Gi proglasuvam i objavuvam Odlukata za 
usvojuvawe na Programata za javnite potrebi na 
sportot vo op{tina Radovi{ za 2016 godina, 
br.08-2058/1, i Programata za javnite potrebi na 
sportot vo op{tina Radovi{ za 2016 godina, 
br.08-2058/2,  {to sovetot na op{tina Radovi{ 
gi donese na sednica odr`ana na den 23.12.2015 
god. 
 
      Br. 09-2058/3        Gradona~alnik na 
     24 Dekemvri 2015 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.43 od Statutot na 
op[tina Radovi{,  Sovetot na op{tina 
Radovi{ na sednica odr`ana na 23.12.2015 
godina, donese 

 
O  D  L  U  K  A 

za prifa}awe na Programata za javnite 
potrebi na sportot vo op{tina Radovi{. 

 

I. Se prifa}a Programata za javnite 
potrebi na sportot vo op{tina Radovi{ za 2016 
godina. 

      II. Ovaa Odluka vleguva vo sila naredniot 
den od  denot na objavuvaweto vo "Slu`ben 
glasnik na op{tina Radovi{". 
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Br. 08-2058/1         Sovet na op{tina Radovi{ 
   23 Dekemvri 2015 g.          Pretsedatel 
       Radovi{               Nikol~o Miovski s.r. 

 
     Врз основа на чл. 21 став 1 точка 3 од Статутот на  

општина Радовиш (Сл.гласник бр. 05/02 ) , Советот 

на општина Радовиш, на седницата одржана на ден 

23.12.2015 година, донесе  

 

ПРOГРАМА 

ЗА ЈАВНИТЕ ПОТРЕБИ НА СПОРТОТ ВО 

ОПШТИНА РАДОВИШ ЗА 2016 год. 

 

 I.Вовед  

 Во изминатите неколку години, општина 

Радовиш со изградбата и обновата на спортските 

сали и спортските терени, сериозно се збогати со 

спортска инфраструктура, создавајќи услови и 

можности за активен спортско-рекреативен живот на 

сите граѓани. Во Програмата за 2016 година покрај 

организирањето на веќе традиционалните спортски 

манифестации и подршката за спортските клубови и 

здруженија, се очекуваат и нови иницијативи и идеи 

за унапредување и усовршување на целокупните 

активности во областа на спортот, за кои ЕЛС 

општина Радовиш ќе ја даде својата максимална 

подршка.  

II.Цели  

Основни цели на Програмата за јавните потреби на 

спортот во општина Радовиш се  

- Учество на општина Радовиш во планирање, 

организирање и реализирање на активности во 

областа на спортот и младите ;  

- Унапредување и збогатување на спортско-

рекреативниот живот, особено на младите во 

општина Радовиш и создавање услови за нивно 

правилно насочување и организирање на нивните 

слободни активности ;  

- Создавање услови за настапи во земјата и 

странство на наши истакнати спортисти и млади 

спортски надежи ;  

- Афирмирање на општина Радовиш како општина 

со голем спортски потенцијал и подршка на 

спортските манифестации кои ја промовираат и 

развиваат општината на регионално, национално и 

меѓународно ниво ; ОПШТИНА РАДОВИШ 

Бул.Александар Македонски бр.7 2420 Радовиш, 

Р.Македонија тел. +389 32 617 700 Web page: 

www.radovis.gov.mk  

E-mail:gradonacalnik@radovis.gov.mk 

radovis@radovis.gov.mk  

- Овозможување на развој на масовниот спорт и 

поттикнување на субјектите во кои спортуваат 

млади спортисти со цел да се развие спортскиот дух 

и правилниот начин за водење на здрав живот.  

III. Активности 

 Активностите во областа на спортот во општина 

Радовиш ќе бидат насочени кон подршка и помагање 

на остварувањето на целите на оваа Програма. За 

2016 год. во годишната Програма за јавните потреби 

во спортот во општина Радовиш, се предвидува 

реализација на следните активности :  

1. Подршка на спортски клубови и здруженија:  

Р.б.     Спортски клуб/здружение                

Активности                 финaнсиска подршка  

1. Фудбалски клуб Плачковица   

         Според годишна програма  

2. Ракометен клуб Радовиш                   

                     Според годишна програма  

3. Кошаркарски клуб Радовиш   

         Според годишна програма 

 4. Боречки клуб Бучим Радовиш   

         Според годишна програма  

5. Карате клуб Бучим Феникс    

                     Според годишна програма  

6. Џудо клуб Сенсеи        Според годишна програма  

7. Маи Таи клуб Комбат   Според годишна програма  

8. Триатлон клуб АНА-ДА   Според годишна 

програма  

9. Велоспиедски клуб Бел Камен Бајкс 

         Според годишна програма  

10. СРРК Крап        Според годишна програма  

11. Тениски клуб Меч Поинт                                                               

                                              Според годишна програма  

12. Тениски клуб АС        Според годишна програма  

13. Аплинистички клуб Плоча        

         Според годишна програма  

14. Планинарски клуб Бел Камен   

         Според годишна програма  

15. Стрелачки клуб Бучим  Според годишна 

програма  

16. Пинг Понг клуб        Според годишна програма  

17. ЗЛТ Готен         Според годишна програма  

18. Здружение Мускулна уметност   

         Според годишна програма  

19. Мото клуб Џинка Според годишна програма  

 

2. Подршка на Сојузи и Училишен спорт 

 Р.б.Спортски клуб / здружение                 Активности  

1. Општински фудбалски сојуз Радовиш Според 

годишна програма  

2. Општински фудбалски клубови Според годишна 

програма  

3. Општински сојуз на училишен спорт Според 

годишна програма  

4. Училишни спортски клубови Според годишна 

програма  

 

3. Подршка на спортски манифестации  

Р.б.  Манифестација  Датум                             Носител  

1. Спортист на годината за 2015-та                       

        ФевруариЕЛС општина Радовиш  

2. Крос – трка за Ден на пролетта ;  

                             01.03 ЕЛС општина Радовиш ОСУС  

3. Општински Велигденски турнир              

                                 25-30.04    ЕЛС општина Радовиш 

mailto:radovis@radovis.gov.mk
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 во Футсал до 18 год   25-30.04    УСК Коста Сусинов  

4. Првомајски трки 2016-та                                    

  01.05  ЕЛС општина Радовиш ОСУС  

5. Meѓународен турнир во стрелаштво                                       

          2016 Април ЕЛС општина Радовиш Здружение  

6. Отворена летна фудбалска 2016 Август    

                     ЕЛС општина Радовиш школа Опен Фан     

7. Турнир во баскет Стреетбал   2016 Јуни                        

                             ЕЛС општина Радовиш Здружение  

8. Меморијален планински марш              Септември                      

                           ЕЛС општина Радовиш  Здружение  

9. Меморијален турнир во фудбал Ињево 2016 Јули - 

Август                   ЕЛС општина Радовиш Здружение  

10. Планински велоспипедски маратон 2016 Јули                        

                              ЕЛС општина Радовиш  Здружение  

11. Меѓународен турнир во риболов               Август                             

                              ЕЛС општина Радовиш  Здружение  

12. Кинолошка изложба Август        ЕЛС општина 

Радовиш и Државно првенство Здружение 

13. Општински турнир во Тенис Август 

                               ЕЛС општина Радовиш Здружение  

14. Европска недела на мобилноста 21.05  

          ЕЛС општина Радовиш, Совет на млади  

15. Меморијален турнир                  2016 Септември            

ЕЛС општина Радовиш во одбојка Злеово Здружение 

16. Меморијален турнир во борење Август        

                   ЕЛС општина Радовиш Здружение  

17. 6-то Ноемвриски турнир        Октомври- Ноември         

                              ЕЛС општина Радовиш Здружение  

Програмата е изготвена врз основа на 

Законот за спорт и Законот за локална самоуправа 

како и врз основа на годишните програми кои ги 

доставуваат спортските клубови, сојузи и 

здруженија од општина Радовиш. Надлежните 

служби во општина Радовиш ќе ги стават на 

располагање сите свои технички и човечки ресурси 

во насока на сочувување на континуитетот на 

традиционалните спортови и спортски 

манифестации, развивање на масовниот спорт, 

правилно функционирање на спортските објекти, 

реално распоредување и користење на термини од 

страна на спортските клубови и сл.  

Финансиските средства за подршка на активностите 

во областа на спортот во  

општина Радовиш во износ од 8,000,000 ден. ќе 

бидат предвидени во програмата L0 во Буџетот на 

општина Радовиш за 2016 год. Дел од предвидените 

средства ќе бидат распоредени по претходно објавен 

Оглас на Советот на општина Радовиш за 

доставување на годишни програми а останатиот дел 

со посебни одлуки донесени од страна на Советот. 

Покрај ова, се очекуваат и дополнителни 

иницијативи во однос на организација на редовни 

Државни или Изборни првенства, турнири, учества 

на меѓународни натпревари, промоции на спортот и 

други активности кои ќе придонесат за развој како 

на професионалниот така и на рекреативниот спорт 

во општина Радовиш. 

 Оваа Програма влегува во сила наредниот 

ден од објавувањето во ,,Службен гласник на 

општина Радовиш,,.  

 

Br. 08-2058/2         Sovet na op{tina Radovi{ 
   23 Dekemvri 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 usvojuvawe na Programata za 

активностите vo op{tina Radovi{ od oblasta na 
kulturata za 2016 god. 

 
Gi proglasuvam i objavuvam Odlukata za 

usvojuvawe na Programata za активностите vo 
op{tina Radovi{ od oblasta na kulturata za 
2016 godina, br.08-2059/1, i Programata za 
активностите vo op{tina Radovi{ od oblasta na 
kulturata za 2016 god., br.08-2059/2, {to sovetot 
na op{tina Radovi{ gi donese na sednica 
odr`ana na den 23.12.2015 god. 
 

      Br. 09-2059/3        Gradona~alnik na 
     24 Dekemvri 2015 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.43 od Statutot na op{tina 
Radovi{, Sovetot na op{tina Radovi{ na 
sednica odr`ana na 23.12.2015 godina, donese 
 

O  D  L  U  K  A 

za prifa}awe na Programata za активностите  
vo op{tina Radovi{ od oblasta na kulturata za 

2016 god. 
 

I. Se prifa}a Programata za активностите vo 
op{tina Radovi{ od oblasta na kulturata za 
2016 god. 

      II. Ovaa Odluka vleguva vo sila naredniot 
den od  denot na objavuvaweto vo "Slu`ben 
glasnik na op{tina Radovi{". 
 
Br. 08-2059/1         Sovet na op{tina Radovi{ 
   23 Dekemvri 2015 g.          Pretsedatel 
       Radovi{               Nikol~o Miovski s.r. 
 

Врз основа на чл. 21 став 1 точка 11 од 

Статутот на општина Радовиш (Сл. гласник бр.05/02)  
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Советот на општина Радовиш, на седницата одржана 

на ден 23.12.2015 година донесе  

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА АКТИВНОСТИТЕ НА ОПШТИНА РАДОВИШ 

ВО ОБЛАСТА  НА КУЛТУРАТА ВО 2016 год.  

 

 

I. Вовед  

Општина Радовиш со цел значително да го збогати 

културно-забавниот живот на граѓаните преку 

задоволување на нивните културни права и потреби, 

во Програмата за 2016-та предвидува голем број 

културни активности. Програмата, која пред се ќе се 

реализира во соработка со локалните културни и 

образовни установи како и со здруженија на граѓани 

и организации кои се бават со дејноста култура, ќе 

опфати квалитетни, оригинални и разновидни 

културни содржини кои во непосреден контакт со 

граѓаните ќе ги задоволат јавните потреби за 

културата во општина Радовиш.  

II. Цели  

1. Доближување на културата до сите граѓани, преку 

нивно директно и рамноправно учество како 

корисници и како творци во културните случувања ;  

2. Поттикнување и подржување на активности за 

негување на фолклорот, обичаите и вредностите кои 

се својствени за традицијата на нашето поднебје 

како и поттикнување на современо творештво со 

фокус на културните потреби кај младите ;  

3. Организирање на културни манифестации со 

презентирање на културното и нематеријално 

творештво и афирмирање и одржување на 

материјалното, духовното и културното наследство ;  

4. Сочувување на културниот идентитет и 

промовирање и подржување на нови идеи и проекти 

кои ќе ја афирмираат општина Радовиш како 

културен центар ;  

5. Проширување и интензивирање на меѓународната 

културна соработка ; ОПШТИНА РАДОВИШ 

Бул.Александар Македонски бр.7 2420 Радовиш, 

Р.Македонија тел. +389 32 617 700 Web page: 
www.radovis.gov.mk E-mail: 

gradonacalnik@radovis.gov.mk 

radovis@radovis.gov.mk  
III. Aктивности  

Активностите на општина Радовиш во областа на 

културата, пред се ќе бидат насочени кон 

поттикнување, подржување и помагање за 

остварување на целите на оваа Програма.  

Главните активности ќе се однесуваат на :  

- Продолжување на континуитетот на 

традиционалните културно-уметнички 

манифестации ;  

- Поттикнување на локалните културни установи и 

соработка со здруженијата во реализирањето на 

годишната програма ; 

 - Зајакнување и проширување на меѓународната 

соработка во областа на културата со збратимените 

општини на општина Радовиш ;  

1. Манифестации во 2016 год.: 

 Р.б.  Манифестација       Датум                       Носител  

1.    Маскембал Џамала, Василица   13.01                                        

                               ЕЛС општина Радовиш,  ФА Китка  

2.    Мартинки                  01.03                                        

               ЕЛС општина Радовиш,  ЦК Ацо Караманов  

3.    Проект Подари љубов Март                                        

                      ЕЛС општина Радовиш, Совет на млади  

4.   Добредојде Пролет    21.03                                          

              ЕЛС општина Радовиш, СОУ Коста Сусинов  

5.   Маскембал Априлијада 01.04                                           

        ЕЛС општина Радовиш, ОУ  ЦК Ацо Караманов  

6. Училишен научен саем 2016 Април                                         

                            ЕЛС општина Радовиш,  СОУ , ООУ  

7. Награда Ацо Караманов Април                                         

                                                   ЕЛС општина Радовиш  

 8. Фестивал Велигденски средби 01.05                                           

                               ЕЛС општина Радовиш,  ФА Китка  

9. Фолклорен фестивал Гајда Мај                                            

                               ЕЛС општина Радовиш, КУД Гајда  

10. Европски ден во Радовиш 09.05                                          

                      ЕЛС општина Радовиш, Совет на млади  

11. ГОЦЕ ФЕСТ 2016 Мај      ЕЛС општина Радовиш   

12.  Ден на просветата        24.05                                           

                              ЕЛС општина Радовиш, СОУ, ООУ  

13. Фолклорен фестивал Оро Весело  17.06                                            

                              ЕЛС општина Радовиш,  ФА Бучим 

 14. Годишни концерти во модерен балет Јан/Јуни                                        

                              ЕЛС општина Радовиш, Здружение  

15. Проект Калабалак 2016 Јуни                                            

                              ЕЛС општина Радовиш, Здружение  

16. БАСКЕРФЕСТ Јуни                                             

                           ЕЛС општина Радовиш,  Темов ФШТ  

17. Јуручки Фестивал 08.07                 

                    ЕЛС општина Радовиш, КХО на Турците  

18. Радовишко културно лето & Топол културен 

бран                   Јули, Август  ЕЛС општина Радовиш  

19. Планински Вибрации 2016  Јули, Август   

                      ЕЛС општина Радовиш, Совет на млади 

 20. Ликовна Колонија РАДА Август                                          

ЕЛС општина Радовиш & Детски Монмартр, ДЛУР 

РАДА, Совет на млади  

21. Манифестација Св.Спасо Радовишки 21.08                                            

ЕЛС општина Радовиш, ЗГ Св.Спасо Радовишки  

22. Почеток на школска година  01.09                                            

                             ЕЛС општина Радовиш,  СОУ, ООУ  

23. Недела на Македонскиот филм 05.09- 09.09                                  

               ЕЛС општина Радовиш,  ЦК Ацо Караманов  

24. Ден на мирот и Европска 21.09        ЕЛС општина 

Радовиш,  недела на мобилноста Совет на млади 

 25. Манифестација САМУН ем ТАТЛИЈА 21-23.10                                        

      ЕЛС општина Радовиш,  Здружение Смарт Спорт  

26. 6 ти Ноември, Ден на ослободувањето 06.11                                             

               ЕЛС општина Радовиш,  ЦК Ацо Караманов  

27. Караманови поетски средби Ноември                                        
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                ЕЛС општина Радовиш, ЦК Ацо Караманов  

28. Дочек на Нова Година 31.12                                             

               ЕЛС општина Радовиш,  ЦК Ацо Караманов  

29. Подршка на ансамбли и здруженија за патувања 

и учество на фестивали во земјата и странство 2016 

год  

30. Други активности 2016 год. 

      Вкупно предвидени средства = 3,500,000 ден.  

Програмата за Активностите од областа на 

културата во општина Радовиш во 2016 год. се 

базира врз стратешките усвоени документи на 

национално и локално ниво како и врз реалните 

потреби за остварување на целите на оваа програма. 

Подршката на здруженијата од областа на културата 

се темели на реалните барања кои се од поширок 

интерес и ги задоволуваат потребите на граѓаните на 

општина Радовиш. Средствата во висина од 

3,500,000 ден. ќе бидат предвидени во Буџетските 

програми К1, К2 и К4 во Буџетот на општина 

Радовиш за 2016 год. а активностите утврдени во 

Програмата, поединечно ќе се финансираат по 

донесена посебна Одлука од страна на Советот на 

општина Радовиш. Доколку се јават реални потреби 

во текот на годината, до Комисијата може да бидат 

предложени одредени измени и дополнувања на 

Програмата. 

 Оваа Програма влегува во сила наредниот 

ден од објавувањето во ,,Службен гласник на 

општина Радовиш,,.  

 
Br. 08-2059/2         Sovet na op{tina Radovi{ 
   23 Dekemvri 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  usvojuvawe na Programata 
za rabota na Sovetot na op{tina Radovi{ za 

2016 god. 
 

Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata za 
usvojuvawe na Programata za rabota na Sovetot 
na op{tina Radovi{ za 2016 godina, br.08-2060/1,  
{to sovetot na op{tina Radovi{ ja donese na 
sednica odr`ana na den 23.12.2015 god. 
 
      Br. 09-2060/3        Gradona~alnik na 
     24 Dekemvri 2015 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.43 od Statutot na op{tina 
Radovi{,  Sovetot na op{tina Radovi{ na 
sednica odr`ana na 23.12.2015 godina, donese 
 

O  D  L  U  K  A 
za prifa}awe na Programata za rabota na 
Sovetot vo op{tina Radovi{ za 2016 god. 

 

I. Se prifa}a Programata za rabota na 
Sovetot na op{tina Radovi{ za 2016 godina. 

II. Ovaa Odluka vleguva vo sila naredniot 
den od  denot na objavuvaweto vo "Slu`ben 
glasnik na op{tina Radovi{". 
 
Br. 08-2060/1         Sovet na op{tina Radovi{ 
   23 Dekemvri 2015 g.          Pretsedatel 
       Radovi{               Nikol~o Miovski s.r. 
 
 Vrz osnova na ~l. 21 st 1 t 3 od Statutot na 
op{tina Radovi{, (Slu`ben glasnik br. 5/2002 
god.), Sovetot na op{tina Radovi{  na sednica 
odr`ana na den  23.12.2015  god., donese 

 
PROGRAMA 

Za rabota na Sovetot na op{tina Radovi{ za 
2016 g. 

 
JANUARI-MART 

1. Izve{taj za realizacija na Programata za 
ureduvawe na grade`no zemji{te i lokalni 
pati{ta za 2015 god. so finansov izve{taj; 
Predlaga~: Gradona~alnik na op{tina Radovi{  
Izrabotuva: Op{tinska administracija- Sektor 
za urbanizam, komunalni raboti, za{tita na 
`ivotnata sredina i Lokalen ekonomski razvoj  
Razgleduva : Komisija za urbanizam, komunalni 
dejnosti i za{t. na `ivot. sredina  
Usvojuva : Sovet na op{tina Radovi{  
2. Izve{taj za realizacija na Programata za 
urbanisti~ko planirawe na op{tina Radovi{ za 
2015 god.  
3. Izve{taj za realizacijata na programata za 
javna ~istota vo Radovi{ za 2015 g. 
4. Izve{taj za realizacijata na programata za 
parkovi, zelenilo i ostanati zeleni povr{ini 
vo Radovi{ za 2015 god.  
5. Izve{taj za realizacija na programata za 
javno osvetluvawe vo op{tina Radovi{ za 2015 g. 
Predlaga~: Gradona~alnik na op{tina Radovi{  
Izrabotuva: Op{tinska administracija- Sektor 
za urbanizam, komunalni raboti, za{tita na 
`ivotnata sredina i Lokalen ekonomski razvoj  
Razgleduva : Komisija za urbanizam, komunalni 
dejnosti i za{t. na `ivot. sredina  
Usvojuva : Sovet na op{tina Radovi{  
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6. Izve{taj za rabotata na TPPE vo Radovi{ 
IV kvartal. 
7. Godi{en Izve{taj za rabotata na TPPE vo 
Radovi{ za 2015 god 
Predlaga~: Gradona~alnik na op{tina Radovi{  
Izrabotuva: TPPE  
Razgleduva : Komisija za soobra}aj, bezbednost 
vo soobra}ajot i PPZ  
Usvojuva : Sovet na op{tina Radovi{  
8. Godi{en Izve{taj za rabota na JOUDG 
"Aco Karamanov" za u~ebnata 2015/16 godina 
Izrabotuva : JOUDG "Aco Karamanov" Radovi{   
Razgleduva : Komisija za zdravstvo i socijalna 
za{tita  
Usvojuva : Sovet na op{tina Radovi{  
9. Izve{taj za realizacija na Buxetot na 
op{tina Radovi{  (za IV kvartal) 
Predlaga~: Gradona~alnik na op{tina Radovi{  
Izrabotuva : Op{tinska administracija- 
Sektor za finansirawe i buxet; 
Razgleduva : Komisija za finansirawe, buxet i 
LER  
Usvojuva : Sovet na op{tina Radovi{  
10. Usvojuvawe na zavr{na smetka na Buxetot na 
op{tina Radovi{ za 2015 g. 
Predlaga~: gradona~alnik na op{tina Radovi{ 
Izrabotuva: Op{tinska adminstracija- Sektor 
za finansirawe i buxet;  
Razgleduva : Komisija za finasirawe, buxet i 
Lokalen Ekonomski Razvoj 
Usvojuva : Sovet na op{tina Radovi{; 
11. Usvojuvawe na zavr{na smetka na JP" 
Plavaja" - Radovi{ za 2015 god.  
Predlaga~ i Izrabotuva: JP"Plavaja" - Radovi{ 
Razgleduva : Komisija za finasirawe, buxet i 
Lokalen Ekonomski Razvoj 
Usvojuva : Sovet na op{tina Radovi{  
12. Usvojuvawe na zavr{na smetka na osnovni 
u~ili{ta, sredno op{tinsko u~ili{te i JOU 
Detska gradinka Radovi{ za 2015 god. 
Predlaga~ i Izrabotuva: Osnovni u~ili{ta, 
Sredno op{tinsko u~ili{te i JOU Detska 
gradinka Radovi{ za 2015 god. 
Razgleduva : Komisija za finasirawe, buxet i 
Lokalen Ekonomski Razvoj 
Usvojuva : Sovet na op{tina Radovi{  
13. Plan za upis na u~enici za I godina vo 
2016/2017 godina vo SOU Kosta Susinov 
Radovi{. 
Predlaga~ i Izrabotuva : SOU Kosta Susinov 
Radovi{  
Razgleduva: Komisijata za kultura, obrazovanie 
i sport  
Usvojuva : Sovet na op{tina Radovi{ 
14. Godi{en Izve{taj za rabota na ONB ,,Bra}a 
Miladinovci,, Radovi{ za 2015 god. 
Izrabotuva : NB,,Bra}a Miladinovci,, Radovi{   

Razgleduva : Komisijata za kultura, obrazovanie 
i sport 
Usvojuva : Sovet na op{tina Radovi{  
15. Usvojuvawe na zavr{na smetka na NB ,,Bra}a 
Miladinovci,, za 2015 god. 
Predlaga~ i Izrabotuva:ONB ,,Bra}a 
Miladinovci,,Radovi{ 
Razgleduva : Komisija za finasirawe, buxet i 
Lokalen Ekonomski Razvoj 
Usvojuva : Sovet na op{tina Radovi{  
16. Godi{en Izve{taj za rabota na OU CK 
"Aco Karamanov" Radovi{ za 2015 god. 
Predlaga~ i Izrabotuva : OU "Aco Karamanov" 
Radovi{   
Razgleduva : Komisijata za kultura, obrazovanie 
i sport . 
Usvojuva : Sovet na op{tina Radovi{  
17. Usvojuvawe na zavr{na smetka na OU CK 
"Aco Karamanov" Radovi{ za 2015 god. 
Predlaga~ i Izrabotuva: CK,,Aco Karamanov,, 
Radovi{ 
Razgleduva : Komisija za finasirawe, buxet i 
Lokalen Ekonomski Razvoj 
Usvojuva : Sovet na op{tina Radovi{  
18. Izve{taj za realizacijata na programata za 
javno osvetluvawe vo op{tina Radovi{ za 
period od 01. Januari do 31. Dekemvri  2015 god. 
Predlaga~  i Izrabotuva: Odbor za javno 
osvetluvawe; 
Razgleduva : Komisija za javna bezbednost, 
bezbednost vo soobra}ajot i PPZ  
Usvojuva : Sovet na op{tina Radovi{  
19. Izve{taj za realizacijata na programata za 
odr`uvawe na grobi{ta za 2015 god. 
20. Informacija za snabduvawe so voda za 
piewe i odveduvawe na urbani i otpadni vodi vo 
op{tina Radovi{ 2015 god. 
21. Izve{taj za rabotata na JP" Plavaja "-
Radovi{ za 2015 g. 
Predlaga~ i Izrabotuva: JP "Plavaja"- 
Radovi{; 
Razgleduva : Komisija za urbanizam, komunalni 
dejnosti i za{tita na `ivotna sredina 
Usvojuva : Sovet na op{tina Radovi{  
22. Izve{taj za sostojbata vo oblasta na javniot 
red i mir i bezbednosta na soobra}ajot na 
pati{tata na podra~jeto na PS ON-Radovi{ za 
periodot od 01.07.2015 do 31.12.2015 god.  
Predlaga~ i Izrabotuva:MVR-OVR- Radovi{ 
Razgleduva : Komisija za javna bezbednost, 
bezbednost vo soobra}ajot i PPZ 
Usvojuva : Sovet na op{tina Radovi{  
23. Izve{taj za izvr{uvawe na odlukite 
doneseni od strana na Sovetot na op{tina 
Radovi{ za vtorata polovina od 2015 godina 
24. Informacija za izvr{uvawe na 
nadle`nostite na Gradona~alnikot na op{tina 
Radovi{ za vtorata polovina od 2015 godina 
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Predlaga~ i Izrabotuva: Gradona~alnik na 
op{tina Radovi{ 
Usvojuva : Sovet na op{tina Radovi{ 
25. Informacija za humanitarni aktivnosti na 
OO na Crven krst-Radovi{ za 2015 g.  
Predlaga~ i Izrabotuva: Pretsedatelstvo na 
OK na CK Radovi{; 
Razgleduva : Komisija za zdravstvo i socijalna 
za{tita 
Usvojuva : Sovet na op{tina Radovi{  
26. Informacija za hig.epidemiolo{kata 
sostojba vo op{tina Radovi{ za 2015 god. so 
predlog merki za 2016 god. 
Predlaga~: Me|uresorska komisija za sledewe na 
bolesta bruceloza 
Izrabotuva: Centar za javno zdravstvo-HES 
Radovi{ 
Razgleduva : Komisija za zdravstvo i socijalna 
za{tita 
Usvojuva : Sovet na op{tina Radovi{  
27. Informacija za pojavata i {ireweto na 
zaraznite i parazitskite bolesti kaj `ivotnite 
vo op{tina Radovi{ za 2015 god. so predlog 
merki za 2016 god. 
Predlaga~ :  Komisija za zdravstvo i socijalna 
za{tita 
Izrabotuva:  MZ[V Veterinarna inspekcija 
Razgleduva : Komisija za zdravstvo i socijalna 
za{tita 
Usvojuva : Sovet na op{tina Radovi{  
28. Informacija za bolesti na zavisnost 
(narkomanija i alkoholizam) na podra~jeto na 
op{tina Radovi{ i prezemeni aktivnosti od 
Centar za Soc. rab. za suzbivawe na istite.  
29. Izve{taj za rabota na JU Me|uop{tinski 
centar za socijalni raboti za 2015 godina i   
30. Programa za rabota na JU Me|uop{tinski 
centar za socijalni raboti za 2016 god. 
31. Programa za razvoj na specifi~ni potrebi 
na gra|anite od oblasta na socijalnata za{tita 
za 2016 g. 
32. Razvojna Programa za za{tita na decata za 
2016 godina. 
Predlaga~ i Izrabotuva : Me|uop{tinski 
Centar za socijalna rabota Radovi{  
Razgleduva : komisija za zdravstvo i socijalna 
za{tita  
Usvojuva : Sovet na op{tina Radovi{   
33. Izve{taj za uberenata komunalna taksa od 
registracija na vozila vo Radovi{ za 2015 god. 
Predlaga~ i Izrabotuva : Stanici za tehni~ki 
pregled 
Razgleduva : Komisija za finansirawe, buxet i 
LER  
Usvojuva : Sovet na op{tina Radovi{ 
34. Izve{taj za rabotata na Komunalniot 
inspektor za IV kvartal za 2015 god. i  godi{en 

izve{taj za rabotata na Komunalniot 
inspektorza 2015 god. 
35. Godi{na Programa za rabota na 
Komunalniot inspektor za 2015 god.. 
Predlaga~: Gradona~alnik na op{tina Radovi{  
Izrabotuva : Komunalniot inspektor    
Razgleduva : Komisija za urbanizam, komunalni 
dejnosti i za{tita na `ivotna sredina  
Usvojuva : Sovet na op{tina Radovi{  
36. Izve{taj za rabotata na Grade`niot 
inspektor za IV kvartal za 2015 god. i  godi{en 
izve{taj za rabotata na Grade`niot inspektor 
za za 2015 god. 
37. Godi{na Programa za rabota na Grade`niot 
inspektor za 2016 god.. 
Predlaga~: Gradona~alnik na op{tina Radovi{  
Izrabotuva : Grade`niot inspektor   
Razgleduva : Komisija za urbanizam, komunalni 
dejnosti i za{tita na `ivotna sredina  
Usvojuva : Sovet na op{tina Radovi{  
38. Izve{taj za rabotata na Inspektorot za 

za{tita na `ivotnata sredina za IV kvartal za  
2015 g. i  godi{en izve{taj za rabotata na 
Inspektorot za za{tita na `ivotnata sredina 
za 2015 god. 
39. Godi{na Programa za rabota na 
Inspektorot za za{tita na `ivotnata sredina 
za 2016 god.. 
Predlaga~: Gradona~alnik na op{tina Radovi{  
Izrabotuva : Inspektorot za za{tita na 
`ivotnata sredina  
Razgleduva : Komisija za urbanizam, komunalni 
dejnosti i za{tita na `ivotna sredina  
Usvojuva : Sovet na op{tina Radovi{  
40. Izve{taj za rabotata na inspektorot za 

paten soobra}aj  i pati{ta za IV kvartal za 2015 
g. i  godi{en izve{taj za rabotata na 
inspektorot za paten soobra}aj  i pati{ta za 
2015 god. 
41. Godi{na Programa za rabota na 
inspektorot za paten soobra}aj  i pati{ta za 
2016 god. 
Predlaga~: Gradona~alnik na op{tina Radovi{  
Izrabotuva : Inspektorot za paten soobra}aj  i 
pati{ta   
Razgleduva : Komisija za soobra}aj, bezbednost 
vo soobra}ajot i PPZ  
Usvojuva : Sovet na op{tina Radovi{  
42. Informacija za sostojbite vo {umskiot 
fond vo op{tina Radovi{ za 2015 god. 
Izgotvuva~ : JP Makedonski {umi POS 
"Pla~kovica" - Radovi{ 
Razgleduva : Komisija za urbanizam, komunalni 
dejnosti  i `ivotna sredina 
Usvojuva : Sovet na op{tina Radovi{  
43. Informacija za sostojbite so {umite i 
{umski po`ari vo op{tina Radovi{ za 2015 god. 
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Izgotvuva~ : [umarski inspektor -Одделение 

Радовиш, Дирекција за за{tита и спасување-
Одделение Радовиш i JP Makedonski {umi POS 
"Pla~kovica" - Radovi{ 
Razgleduva : Komisija za soobra}aj, bezbednost 
vo soobra}ajot i PPZ  
Usvojuva : Sovet na op{tina Radovi{  
44. Informacija za za{titata na {umite od 
bespravna se~a vo op{tina Radovi{ за 2015 гod. 
Izgotvuva~ : [umska policija - Radovi{ 
Razgleduva : Komisija za urbanizam, komunalni 
dejnosti  i `ivotna sredina 
Usvojuva : Sovet na op{tina Radovi{  
45. Programa za otu|uvawe na grade`no 
zemji{te sopstvenost na RMakedonija za 2016 
godina, po pat na elektronsko javno naddavawe za 
podra~jeto na op{tina Radovi{ 
Predlaga~: Gradona~alnik na op{tina Radovi{  
Izrabotuva: Op{tinska administracija- Sektor 
za urbanizam, komunalni raboti, za{tita na 
`ivotnata sredina i Lokalen ekonomski razvoj  
Razgleduva : Komisija za urbanizam, komunalni 
dejnosti i za{t. na `ivot. sredina  
Usvojuva : Sovet na op{tina Radovi{  
 

APRIL-JUNI 
46. Izve{taj za rabotata na TPPE vo Radovi{ 
za prviot kvartal vo 2016 god. 
Predlaga~: Gradona~alnik na op{tina Radovi{  
Izrabotuva : TPPE  
Razgleduva : Komisija za soobra}aj, bezbednost 
vo soobra}ajot i PPZ  
Usvojuva : Sovet na op{tina Radovi{  
47. Izve{taj za realizacija na Buxetot na 
op{tina Radovi{  (za prviot kvartal) 
Predlaga~: Gradona~alnik na op{tina Radovi{  
Izrabotuva : Op{tinska administracija- 
Sektor za finansirawe i buxet; 
Razgleduva : Komisija za finansirawe, buxet i 
LER  
Usvojuva : Sovet na op{tina Radovi{  
48. Izve{taj za rabotata na Komunalniot 
inspektor za I kvartal za 2016 god.  
Predlaga~: Gradona~alnik na op{tina Radovi{  
Izrabotuva : Komunalniot inspektor  
Razgleduva : Komisija za urbanizam, komunalni 
dejnosti i za{tita na `ivotna sredina  
Usvojuva : Sovet na op{tina Radovi{  
49. Izve{taj za rabotata na Grade`niot 
inspektor za I kvartal za 2016 god.  
Predlaga~: Gradona~alnik na op{tina Radovi{  
Izrabotuva : Grade`niot inspektor   
Razgleduva : Komisija za urbanizam, komunalni 
dejnosti i za{tita na `ivotna sredina  
Usvojuva : Sovet na op{tina Radovi{  
50.  Izve{taj za rabotata na Inspektorot za 
za{tita na `ivotnata sredina za I kvartal za 
2016g.  

Predlaga~: Gradona~alnik na op{tina Radovi{  
Izrabotuva : Inspektorot za za{tita na 
`ivotnata sredina  
Razgleduva : Komisija za urbanizam, komunalni 
dejnosti i za{tita na `ivotna sredina  
Usvojuva : Sovet na op{tina Radovi{  
51. Izve{taj za rabotata na inspektorot za 

paten soobra}aj  i pati{ta za I kvartal za 2016 g.  
Predlaga~: Gradona~alnik na op{tina Radovi{  
Izrabotuva : Inspektorot za paten soobra}aj  i 
pati{ta   
Razgleduva : Komisija za soobra}aj, bezbednost 
vo soobra}ajot i PPZ  
Usvojuva : Sovet na op{tina Radovi{  
 
JULI - SEPTEMVRI 
52. Izve{taj za realizacija na Programata za 
ureduvawe na grade`no zemji{te i lokalni 
pati{ta za 2016 god. so finansov izve{taj za 
prvite 6 meseci; 
Predlaga~: Gradona~alnik na op{tina Radovi{  
Izrabotuva: Op{tinska administracija- Sektor 
za urbanizam, komunalni raboti, za{tita na 
`ivotnata sredina i Lokalen ekonomski razvoj 
Razgleduva : Komisija za urbanizam, komunalni 
dejnosti i za{tita na `ivotnata sredina  
Usvojuva : Sovet na op{tina Radovi{  
53. Izve{taj za realizacija na Programata za 
urbanisti~ko planirawe na op{tina Radovi{ za 
2016 god. so finansov izve{taj za prvite 6 
meseci; 
Predlaga~: Gradona~alnik na op{tina Radovi{ 
. 
Izrabotuva: Op{tinska adminsitracija- Sektor 
za urbanizam, komunalni raboti, za{tita na 
`ivotnata sredina i Lokalen ekonomski razvoj 
Razgleduva : Komisija za urbanizam, komunalni 
dejnosti i  za{tita na `ivotna sredina 
Usvojuva : Sovet na op{tina Radovi{  
54. Izve{taj za opfatenosta na decata vo 
osnovnoto obrazovanie po upisot vo I 
oddelenie. 
55. Dostavuvawe na spisok na u~enici po 
Odlukata Za nagraduvawe na talentirani 
u~enici vo op{tina Radovi{ 2015/2016 god. 
Izrabotuva: Osnovni u~ili{ta vo op{tinata 
Razgleduva : Komisijata za kultura, obrazovanie 
i sport  
Usvojuva : Sovet na op{tina Radovi{  
56. Usvojuvawe na Godi{ni Programi za rabota 
na instituciite od obrazovanieto za u~ebnata 
2016/2017g. 
Izgotvuva~ : Instituciite od obrazovanieto vo 
Radovi{ 
Razgleduva : Komisijata za kultura, obrazovanie 
i sport 
Usvojuva : Sovet na op{tina Radovi{  
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57. Izve{taj za realizacija na godi{nite 
programi od u~ebnata 2015/2016 god.  
Izrabotuva: Institucii od obrazovanieto 
Razgleduva : Komisija za kultura, obrazovanie i 
sport 
Usvojuva : Sovet na op{tina Radovi{  
58. Izve{taj za sostojbata vo oblasta na javniot 
red i mir i bezbednosta na soobra}ajot na 
pati{tata na podra~jeto na PS ON-Radovi{ za 
periodot od 01.01.2016 do 30.06.2016 god.  
Predlaga~ i Izrabotuva:MVR-OVR- Radovi{ 
Razgleduva : Komisija za javna bezbednost, 
bezbednost vo soobra}ajot i PPZ 
Usvojuva : Sovet na op{tina Radovi{  
59. Izve{taj za izvr{uvawe na odlukite 
doneseni od strana na Sovetot na op{tina 
Radovi{ za prvata polovina od 2016 godina 
60. Informacija za izvr{uvawe na 
nadle`nostite na Gradona~alnikot na op{tina 
Radovi{ za prvata polovina od 2016 godina 
Izrabotuva: Gradona~alnik na op{tina 
Radovi{ 
Usvojuva : Sovet na op{tina Radovi{  
61. Izve{taj za rabotata na TPPE vo Radovi{ 
za vtoriot kvartal od 2016 god. 
Predlaga~: Gradona~alnik na op{tina Radovi{  
Izrabotuva : TPPE  
Razgleduva : Komisija za soobra}aj, bezbednost 
vo soobra}ajot I PPZ  
Usvojuva : Sovet na op{tina Radovi{   
62. Izve{taj za realizacija na Buxetot na 
op{tina Radovi{  (II kvartal) 
Predlaga~: Gradona~alnik na op{tina Radovi{  
Izrabotuva : Op{tinska administracija- 
Sektor za finansirawe i buxet; 
Razgleduva : Komisija za finansirawe, buxet i 
LER  
Usvojuva : Sovet na op{tina Radovi{  
63. Izve{taj za rabotata na Komunalniot 
inspektor za II kvartal za 2016 god.  
Predlaga~: Gradona~alnik na op{tina Radovi{  
Izrabotuva : Komunalniot inspektor  
Razgleduva : Komisija za urbanizam, komunalni 
dejnosti i za{tita na `ivotna sredina  
Usvojuva : Sovet na op{tina Radovi{  
64. Izve{taj za rabotata na Grade`niot 
inspektor za II kvartal za 2016 god.  
Predlaga~: Gradona~alnik na op{tina Radovi{  
Izrabotuva : Grade`niot inspektor   
Razgleduva : Komisija za urbanizam, komunalni 
dejnosti i za{tita na `ivotna sredina  
Usvojuva : Sovet na op{tina Radovi{  
65. Izve{taj za rabotata na Urbanisti~ki 
inspektor za II kvartal za 2016 god.  
Predlaga~: Gradona~alnik na op{tina Radovi{  
Izrabotuva : Grade`niot inspektor   
Razgleduva : Komisija za urbanizam, komunalni 
dejnosti i za{tita na `ivotna sredina  

Usvojuva : Sovet na op{tina Radovi{  
66. Izve{taj za rabotata na Inspektorot za 
za{tita na `ivotnata sredina za II kvartal za 
2016g.  
Predlaga~: Gradona~alnik na op{tina Radovi{  
Izrabotuva : Inspektorot za za{tita na 
`ivotnata sredina  
Razgleduva : Komisija za urbanizam, komunalni 
dejnosti i za{tita na `ivotna sredina  
Usvojuva : Sovet na op{tina Radovi{  
67. Izve{taj za rabotata na inspektorot za 
paten soobra}aj  i pati{ta za II kvartal za 2016 
g.  
Predlaga~: Gradona~alnik na op{tina Radovi{  
Izrabotuva : Inspektorot za paten soobra}aj  i 
pati{ta   
Razgleduva : Komisija za soobra}aj, bezbednost 
vo soobra}ajot i PPZ  
Usvojuva : Sovet na op{tina Radovi{  
68. Programa za novogodi{no ukrasuvawe; 
Predlaga~: Gradona~alnik na op{tina Radovi{  
Izrabotuva: Op{tinska administracija- Sektor 
za urbanizam, komunalni raboti, za{tita na 
`ivotnata sredina i Lokalen ekonomski razvoj  
Razgleduva : Komisija za urbanizam, komunalni 
dejnosti i za{t. na `ivot. sredina  
Usvojuva : Sovet na op{tina Radovi{  
 
OKTOMVRI - DEKEMVRI 
69. Razgleduvawe na inicijativi na MZ vo 
op{tinata 
Predlaga~ i Izrabotuva: Odbor na MZ - 
Radovi{ 
Razgleduva: Komisija za urbanizam, komunalni 
dejnosti i za{t. na `ivot. sredina  
Usvojuva : Sovet na op{tina Radovi{  
70. Programa za rabota na Sovetot na op{tina 
Radovi{ za 2017 g. 
Izgotvuva~: Komisija za izgotvuvawe na 
Programa na Sovetot na op{tinata 
Razgleduva : Komisija za izgotvuvawe na 
Programa na Sovetot na op{tinata 
Usvojuva : Sovet na op{tina Radovi{  
71. Programa za ureduvawe na grade`no 
zemji{te, odr`uvawe na ulici i lokalni 
pati{ta za 2017 g. 
Predlaga~ Gradona~alnik na op{tina Radovi{ . 
Izrabotuva: Op{tinska administracija- Sektor 
za urbanizam, komunalni raboti, za{tita na 
`ivotnata sredina i Lokalen ekonomski razvoj  
Razgleduva : Komisija za urbanizam, komunalni 
dejnosti i za{t. na `ivot. sredina  
Usvojuva : Sovet na op{tina Radovi{  
72. Programa za urbanisti~ko planirawe na 
op{tina Radovi{ za 2017 god. 
Predlaga~: Gradona~alnik na op{tina Radovi{. 
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Izrabotuva: Op{tinska administracija- Sektor 
za urbanizam, komunalni raboti, za{tita na 
`ivotnata sredina i Lokalen ekonomski razvoj  
Razgleduva : Komisija za urbanizam, komunalni 
dejnosti i za{t. na `ivot. sredina  
Usvojuva : Sovet na op{tina Radovi{  
73. Programa za javno osvetluvawe vo op{tina 
Radovi{ za 2017 g. 
Predlaga~: Gradona~alnik na op{tina Radovi{  
Izrabotuva: Op{tinska administracija- Sektor 
za urbanizam, komunalni raboti, za{tita na 
`ivotnata sredina i Lokalen ekonomski razvoj  
Razgleduva : Komisija za urbanizam, komunalni 
dejnosti i za{t. na `ivot. sredina  
Usvojuva : Sovet na op{tina Radovi{  
74. Godi{na Programa za javna ~istota vo 
op{tina Radovi{ za 2017 g. 
75. Godi{na Programa za odr`uvawe i 
koristewe na parkovi i drugi javni povr{ini od 
lokalno zna~ewe za 2017 god. 
Predlaga~: Gradona~alnik na op{tina Radovi{  
Izrabotuva: Op{tinska administracija- Sektor 
za urbanizam, komunalni raboti, za{tita na 
`ivotnata sredina i Lokalen ekonomski razvoj  
Razgleduva : Komisija za urbanizam, komunalni 
dejnosti i za{t. na `ivot. sredina  
Usvojuva : Sovet na op{tina Radovi{  
76. Programa za odr`uvawe na gradski 
grobi{ta vo op{tina Radovi{ za 2017 god. 
Predlaga~ i Izrabotuva: JP "Plavaja"- 
Radovi{; 
Razgleduva : Komisija za urbanizam, komunalni 
dejnosti i za{tita na `ivotna sredina 
Usvojuva : Sovet na op{tina Radovi{  
77. Nacrt Godi{na Programa za obuka na 
dr`avnite slu`benici za 2017 godina vo 
op{tina Radovi{ 
Predlaga~: Gradona~alnik na op{tina Radovi{ 
. 
Izrabotuva : op{tinska administracija- 
Oddelenie za ~ovekovi resursi; 
Razgleduva : Komisijata za statut i propisi 
Usvojuva : Sovet na op{tina Radovi{  
78. Predlog-Programa  na potrebi za 
funkcionirawe na administracijata vo 
edinicata na lokalnata  samouprava-Radovi{ za 
2017 god; 
79. Predlog Programa Za volonterstvo vo ELS 
op{tina Radovi{ za 2017 godina 
Predlaga~: Gradona~alnik na op{tina Radovi{. 
Izrabotuva : op{tinska administracija- Sektor 
za normativno-pravni , javni dejnosti i op{ti 
raboti; 
Razgleduva : Komisijata za statut i propisi 
Usvojuva : Sovet na op{tina Radovi{  
80. Buxet na op{tina Radovi{ za 2017 g. 
Predlaga~ Gradona~alnik na op{tina Radovi{ . 

Izrabotuva: Op{tinska administracija- Sektor 
za finansirawe i buxet; 
Razgleduva : Komisija za finansirawe, buxet i 
lokalen ekonomski razvoj  
Usvojuva : Sovet na op{tina Radovi{  
81. Izve{taj za realizacija na Buxetot na 
op{tina Radovi{  (III tret kvarta) za 2015 g.  
Izrabotuva : Op{tinska administracija 
Razgleduva : Komisija za finansirawe, buxet i 
LER  
Usvojuva : Sovet na op{tina Radovi{  
82. Predlog Programa za odbele`uvawe na 
praznici i zna~ajni nastani vo 2016 god. 
Predlaga~: Gradona~alnik na op{tina Radovi{ 
Izrabotuva:Op{tinska administracija 
Razgleduva : Komisija za nagradi i priznanija; 
Usvojuva: Sovet na op{tina Radovi{ 
83. Programa za javni potrebi na sportot vo 
op{tina Radovi{ za 2016 godina 
84. Predlog Programa za aktivnosti na op{tina 
Radovi{ vo oblasta na kulturata vo 2016 god. 
Predlaga~: Gradona~alnik na op{tina Radovi{ 
Izrabotuva:Op{tinska administracija 
sovetnik za kultura i sport 
Razgleduva : Komisijata za kultura, obrazovanie 
i sport   
Usvojuva: Sovet na op{tina Radovi{ 
85. Predlog Programa za rabota na Sovetot na 
mladi vo op{tina Radovi{ vo 2016 god. 
Predlaga~ i izrabotuva: Sovetot na mladi vo 
op{tina Radovi{  
Razgleduva : Komisijata za statut i propisi 
Usvojuva: Sovet na op{tina Radovi{ 
86. Op{tinski operativen plan za za{tita od 
po`ari za 2015 godina 
87. Op{tinski operativen plan za za{tita od 
poplavi i urivawe na visoki brani za 2015 god. 
88. Op{tinski operativen plan za za{tita od 
sneg i sne`ni nameti za 2015 godina. 
89. Operativen plan za za{tita i odbrana od 
poplavi za zagrozeni podra~ja od op{tina 
Radovi{ za 2015 god. 
Predlaga~: Gradona~alnik na op{tina Radovi{. 
Izrabotuva : op{tinska administracija- Sektor 
za normativno-pravni , javni dejnosti i op{ti 
raboti; 
Razgleduva : Komisija za soobra}aj, bezbednost 
vo soobra}ajot и PPZ  
Usvojuva : Sovet na op{tina Radovi{  
90. Usvojuvawe na finansovi planovi na 
instituciite od obrazovanieto za 2016 godina. 
Izrabotuva : obrazovnata institucija  
Razgleduva : Komisija za finansirewe i buxet  
Usvojuva : Sovet na op{tina Radovi{  
91. Izve{taj za brojot na zapi{ani u~enici vo I 
godina vo OOU Radovi{. 
Izrabotuva : obrazovnata institucija  
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Razgleduva : Komisijata za kultura, obrazovanie 
i sport   
Usvojuva : Sovet na op{tina Radovi{  
92. Izve{taj za brojot na zapi{ani u~enici vo I 
godina vo SOU Kosta Susinov Radovi{. 
Izrabotuva : SOU Kosta Susinov Radovi{  
Razgleduva: Komisija za kultura, obrazovanie i 
sport  
Usvojuva : Sovet na op{tina Radovi{  
93. Usvojuvawe na finansovi planovi na 
instituciite od kulturata za 2017 god. 
Izrabotuva : OU "Aco Karamanov" Radovi{   
Razgleduva : Komisija za finansirawe i buxet  
Usvojuva : Sovet na op{tina Radovi{  
94. Programa za rabota na ONB,,Bra}a 
Miladinovci,, Radovi{ za 2017 god. 
Izrabotuva : NB,,Bra}a Miladinovci,, Radovi{   
Razgleduva : Komisijata za kultura, obrazovanie 
i sport  
Usvojuva : Sovet na op{tina Radovi{  
95. Godi{na Programa za rabota na OU CK 
"Aco Karamanov" Radovi{ za 2017 god. 
Izrabotuva : OU "Aco Karamanov" Radovi{   
Razgleduva : Komisijata za kultura, obrazovanie 
i sport  
Usvojuva : Sovet na op{tina Radovi{  
96. Godi{na Programa za rabota na JOUDG 
"Aco Karamanov" Radovi{ za 2016/2017 god. 
Izrabotuva : JOUDG "Aco Karamanov" Radovi{   
Razgleduva : Komisija za zdravstvo i socijalna 
za{tita  
Usvojuva : Sovet na op{tina Radovi{  
97. Godi{na Programa za rabota na OO Crven 
krst-Radovi{ za 2017 god. 
Predlaga~ i Izrabotuva: Pretsedatelstvo na 
OK na CK Radovi{; 
Razgleduva : Komisija za zdravstvo i socijalna 
za{tita 
Usvojuva : Sovet na op{tina Radovi{  
98. Izve{taj za rabotata na TPPE vo Radovi{ 
za tretiot kvartal  
Predlaga~: Gradona~alnik na op{tina Radovi{ 
Izrabotuva : TPPE  
Razgleduva : Komisija za soobra}aj, bezbednost 

vo soobra}ajot и PPZ  
Usvojuva : Sovet na op{tina Radovi{   
99. Izve{taj za rabotata na Komunalniot 
inspektor za III kvartal za 2016 god.  
Predlaga~: Gradona~alnik na op{tina Radovi{  
Izrabotuva : Komunalniot inspektor    
Razgleduva : Komisija za urbanizam, komunalni 
dejnosti i za{tita na `ivotna sredina  
Usvojuva : Sovet na op{tina Radovi{  
100. Izve{taj za rabotata na Grade`niot 
inspektor za III kvartal za 2016 god.  
Predlaga~: Gradona~alnik na op{tina Radovi{  
Izrabotuva : Grade`niot inspektor   

Razgleduva : Komisija za urbanizam, komunalni 
dejnosti i za{tita na `ivotna sredina  
Usvojuva : Sovet na op{tina Radovi{  
101. Izve{taj za rabotata na Inspektorot za 

za{tita na `ivotnata sredina za III  kvartal za 
2016 g. 
Predlaga~: Gradona~alnik na op{tina Radovi{  
Izrabotuva : Inspektorot za za{tita na 
`ivotnata sredina  
Razgleduva : Komisija za urbanizam, komunalni 
dejnosti i za{tita na `ivotna sredina  
Usvojuva : Sovet na op{tina Radovi{  
102. Izve{taj za rabotata na inspektorot za 
paten soobra}aj  i pati{ta za III kvartal za 
2016g.  
Predlaga~: Gradona~alnik na op{tina Radovi{  
Izrabotuva : Inspektorot za paten soobra}aj  i 
pati{ta   
Razgleduva : Komisija za soobra}aj, bezbednost 
vo soobra}ajot i PPZ  
Usvojuva : Sovet na op{tina Radovi{  
 
NORMATIVEN DEL 
Sovetot na op{tinata po potreba }e razgleduva 
pra{awa i }e donesuva odluki i programi {to 
}e proizlezat od tekovnoto rabotewe, zakonite 
i upatstvata od povisoki organi. 
 Ovaa Programa vleguva vo sila osmiot den 
od denot na donesuvaweto, a }e se objavi vo  
"Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{". 

 
Br. 08-2060/2         Sovet na op{tina Radovi{ 
   23 Dekemvri 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 Zaklu~okot  za  usvojuvawe na Izve{taj 
na TPPE-Radovi{ za tretiot kvartal od 2015 

god. 
 

Go proglasuvam i objavuvam Zaklu~okot 
za usvojuvawe na Izve{taj na TPPE-Radovi{ za 
tretiot kvartal od 2015 godina, br.08-2061/1, 
{to sovetot na op{tina Radovi{ go donese na 
sednica odr`ana na den 23.12.2015 god. 
 
      Br. 09-2061/2        Gradona~alnik na 
     24 Dekemvri 2015 g.      Op{tina Radovi{  
         Radovi{                   Sa{ko Nikolov s.r. 
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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 23.12.2015 godina, donese 
 

Z A K L U ^ O K 
Za usvojuvawe na  Izve{tajot na TPPE-Radovi{ 

za tretiot kvartal 2015 god. 
 

I. Se usvojuva izve{tajot na TPPE-
Radovi{ za tretiot kvartal od  2015 god.  

      II. Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila 
naredniot den od  denot na objavuvaweto vo 
"Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{". 
 
Br. 08-2061/1         Sovet na op{tina Radovi{ 
   23 Dekemvri 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 uvojuvawe na Op{tinskiot 
operativen Plan za za{tita od po`ari  za 2016 

godina za op{tina Radovi{ i Op{tinskiot 
operativen Plan za za{tita od po`ari 

za 2016 godina vo op{tina Radovi{ 
 

Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata za 
uvojuvawe na Op{tinskiot operativen Plan za 
za{tita od po`ari za 2016 godina za op{tina 
Radovi{, br. 08-2062/1,  i Op{tinskiot 
operativen Plan za za{tita od po`ari  za 2015 
godina vo op{tina Radovi{, br. 08-2062/2, {to 
sovetot na op{tina Radovi{ ja donese na 
sednica odr`ana na den 23.12.2015 god. 
 
      Br. 09-2062/3        Gradona~alnik na 
     24 Dekemvri 2015 g.      Op{tina Radovi{  
         Radovi{                   Sa{ko Nikolov s.r. 
 

Vrz osnova na ~len 22  stav 1 t.10 od 
Zakonot za lokalna samouprava (Sl. vesnik na 
RM br. 5/2002), a vo vrska so ~len  21 stav 1 t. 43 
od Statutot na op{tina Radovi{, Sovetot na 
op{tina Radovi{ na sednica odr`ana na 
23.12.2015 godina, donesuva 
 

O  D  L  U  K   A 
Za uvojuvawe na Op{tinskiot operativen Plan 
za za{tita od po`ari  za 2016 godina za op{tina 

Radovi{ 

 

I.Se usvojuva Op{tinskiot operativen 
Plan za za{tita od po`ari  za 2016 godina za 
op{tina Radovi{. 

  II.Odlukata vleguva vo sila so denot na 
objavuvaweto vo <Slu`ben glasnik na op{tina 
Radovi{<.  
 
      Br. 08-2062/1         Sovet na op{tina Radovi{ 
   23 Dekemvri 2015 g.          Pretsedatel 
       Radovi{               Nikol~o Miovski s.r. 
 

ОПШТИНСКИ ОПЕРАТИВЕН ПЛАН 

ЗА ЗАШТИТА ОД ПОЖАРИ ЗА 2016 ГОДИНА 

РАДОВИШ, 

 

 С О Д Р Ж И Н А:  

1.Општи карактеристики на подрачјето на општина 

Радовиш:  

-Географска положба и големина на подрачјето на 

општината  

-Релјеф и пошуменост,  

-Климатски услови,  

-Хидрографска мрежа,  

-Број и големина на населбите  

-Вид и количина на атмосферски врнежи 

 2.Процена на загрозеност на подрачјето на 

општината од пожари  

3.Заштита и спасување од пожари: -Превентивни 

мерки за заштита од пожари.  

-Оперативни мерки за заштита и спасување од 

пожари. -Расположиви ресурси за спречување и 

отстранување на последиците од пожари  

1.Општи карактеристики на подрачјето на општина 

Радовиш:  

-Географска положба и големина на подрачјето на 

општината  

-Назив на општината ---------------------------Општина 

Радовиш  

-Површина----------------------------------------- 608 км2  

-Број на жители-----------------------------------28167  

-Број на жители на град Радовиш-----------16223  

-Број на населени места------------------------23  

-Густина на населеност------------------------- 46 ж. м2  

Општина Радовиш е лоцирана во југоисточниот дел 

на територијата на Република 

Македонија.Територијата на регионот се простира 

меѓу планинскиот масив на север и североисток со 

Плачковица, на југ и југоисток со Струмичко поле, 

запад и југозапад со пл.Смрдеш и северозапад со 

клисурата на Маденска река. Радовишка општина 

има мошне поволна географска положба,која е 

условена од просторно-релјефните погоднисти и 

сообраќајните врски и можности. Конфигурацијата 

на земјиштето на оваа подрачје повеке е ридско-

планинско со еден дел од рамничарски обработливи 

површини. Надморската височина на регионот се 

движи од 260 м.н.в. по течението на Радовишка река 
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до 1707 м.н.в. на врвот Бел Камен на пл. 

Плачковица. Радовиш се наоѓа на 370 м.н.в. -Рељеф 

и пошуменост Рељефот на подрачјето на општина 

Радовиш, го карактеризираат три важни елементи: 

Ридско-планински, котлински и речни долини. 

Најголем дел од ридско-планинскиот рељев го 

зазема масивот на планината Плачковица, со 

највисок врв Лисец од 1754 м. Највисок врв на 

територијата на општината е Бел Камен со 1707 

метри, други повисоки врвови се: Црквиште 1676 м. 

Влашки колиби 1607 м. Џамија 1569 м. Асанлија 

1550 м. и др. Од овие височини како сртови, теренот 

се спушта кон Радовишко Поле. Сртовите се 

расчленети со помали водотеци или суводолици, 

нивната висина се намалува со доближувањето до 

полето. Сртови се формирани помеѓу Тополничка и 

Радовишка Река од кои највисок е Јајла со 1137 м. 

помеѓу Радовишка и Ораовичка Река се сртовите: 

Ајдудаш со 1445 м. Бургас 965 м. и Бујрук Бурин 720 

м.помеѓу долините на Ораовичка Река иПлаваја се 

сртовите: Изведен 1332 м.Чуј Петел 1324 м и помеѓу 

Плаваја и Нивичанска река се сртовите на Стар и 

Млад Готен со на 1400 м.н.в. Северниот и источниот 

дел од општината го сочинуваат јужните и 

источните делови од Плачковичкиот масив, 

западниот дел го зазема планината Смрдеш, која ја 

одделува Радовишката од Криволакавичката 

котлина. На оваа планина нема врвови од над 1000 

метри, највисок врв е Краста со 951 м.н.в. На 

подрачјето на општината се карактеристични две 

котлини: Радовишката и Дамјанската. Радовишката 

котлина гравитира по течението на Радовишка Река, 

кон југоисток, со надморска височина од 260 до 350 

метри. Дамјанската котлина се наоѓа на северозапад 

и гравитира по течението на Маденска река, со 

надморска височина од 440 до 480 метри. Речните 

долини како трет елемент од рељефот на општина 

Радовиш, ја формираат хидрографската мрежа на 

оваа подрачје. Главни речни долини се долините на 

Радовишка Река, Ораовичка Река и Плаваја. 

Долините на овие реки, чии извори се на планината 

Плачковица, во нај голем дел се тесни клисури со 

голем пад. Спуштајки се кон полето, долините се 

шират и под влијание на наносниот материјал 

формирани се пространи и широки плавни 

површини. Покрај реките на подрачјето на 

општината се формирани и вододерини, суводолици, 

поројни водотеци и др. Ерозивни процеси на 

територијата на општина Радовиш, се присутни на 

голем дел од подрачјето, но, особено се изразени во 

околината на с.Калугерица, со површина од околу 

13,5 ха, во околината на с.Подареш, како и блиската 

околина на градот. Под влијание на човечкиот 

фактор, преку непланско сечење и уништување на 

шумите, зголемување на обработливи површини и 

пасишта, реално е, да се очекува зголемување на 

ерозивните подрачја. Шумите во општината спаѓаат 

во категоријата на отворени шуми со сообраќајници. 

Во ридско планинскиот дел заради рељефните и 

климатските карактеристики, најголем дел од 

површините се под шума. Во планинскиот дел 

застапена е претежно високостеблеста шума, 

најдоминантни се: даб, бука,четинари и други 

лисјари. Непошумените делови од планините се 

пасишта, богати со разновиден растителен свет: 

високи треви, папрат, грмушки и др. На ридските 

површини до 500 м.н.в. застапени се нискостеблени 

деградирани шуми (даб и габер), грмушки (смрека, 

трн) и трева. Вкупните шумски комплекси на 

подрачјето на општина Радовиш, се застапени на 

површина од околу 33000 ха. Во рамничарскиот дел 

се издвојуваат два типа на почви: неразвиени и 

развиени.Неразвиените почви се со наносно потекло 

и заземаат пространства околу коритата на 

водотеците, најмногу ги има по течението на 

Радовишка Река, Ораовичка и Плаваја. Значењето за 

земјоделието на овој тип на почви во општината е 

мошне големо и се одликува со највисока 

производствена вредност. Развиените почви на 

подрачјето на општината се црвениците и 

смолниците, кој зафаќаат големи пространства и тоа 

помеѓу Раклиш-Ораовица – Подареш-Злеово и 

покрај патот за Штип. И овие почви имаат значајна 

улога во земјоделието.  

-Климатски услови 

 Радовишкиот регион е под влијание на умерено 

континентална клима. Заради изразената висинска 

разлика, одделни климатски елементи варираат меѓу 

изменета медитеранска клима во полето и планинска 

клима на планините. Што се однесува до ружата на 

ветровите, нашето подрачје спаѓа во мошне 

ветровитите подрачја во републиката. Заради место 

положбата што ја зазема градот Радовиш во однос на 

останатиот дел од општината е мошне заштитен од 

дејството на повеке ветрови. Преовладуваат ветрови 

од западен, северозападен и источен правец. 

Најголема честина има западниот ветер, кој главно е 

зимски ветер, но е присутен и во останатиот период 

од годината, со просечна брзина од 4,8 м/сек. или 

максимална вредност од 22,5 м/сек. Вториот по 

честина е северозападниот ветер, кој е присутен 

преку цела година, со просечна брзина од 4,8 м/сек 

или максимална брзина од 30,5 м/сек. и источниот 

ветер , со просечна брзина од 2,6 м/сек или со 

максимална брзина од 22,5 м/сек. Просечните 

годишни температури во рамничарскиот дел се 

движат до 13 0С, на највисокиѕте планински масиви 

до 7,5 0С. Најтопли месеци во годината се Јули и 

Август со просечна температура од 23 0С, најстуден 

е месец Јануари со 1,2 0С. Максималната 

температура изнесува 41 0С, минималната -21 0С.  

-Хидрографска мрежа 

 Хидрографските особености на територијата на 

општина Радовиш, се разновидни и се среќаваат 

повеќе хидрографски објекти, од кои најзначални се: 

водотеците,подземните води, изворите и 
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хидројаловиштето Тополница. Хидрографската 

мрежа на општина Радовиш, припаѓа кон два речни 

слива и тоа на реките Струмица и Брегалница. Во 

речниот слив Струмица се влеваат реките: 

Радовишка, Ораовичка и Плаваја. Во Брегалничкиот 

слив се влева Маденска река, преку Крива Лакавица. 

Според правецот на течење тие се сосема 

спротивни.Од сливот на Струмица течата кон југ и 

југоисток, од сливот на Брегалница течаткон 

северозапад. Изворите на трите главни водотеци 

Радовишка Река,Ораовичка Река и Плаваја се 

наоѓаат во високите делови на планината 

Плачковица. Радовишка Река се формира од три 

извори на надморска височина од над 1400 метри, 

должината и е 18,5 км. има највисок просечен пад од 

сите водотеци во општината. Ораовичка Река извира 

во месноста Џумаја, на надморска височина од 1380 

метри, долга е 18 км. се влева во Радовишка Река. 

Плаваја во горниот тек го носи името Смиланска 

Река, извира на надморска височина од 1432 метри, 

долга е 26,7 км. се влева во Радовишка Река. 

Најголемо сливно подрачје има Плаваја од 140 м2 , 

потоа Ораовишка Река со 51 км2 и Радовишка Река 

со 50,8 км2 . Сите овие реки во текот на цела година 

главно имаат проток на вода, но поради големиот 

пад во надолжен профил на коритата имаат и пороен 

карактер, повремено носат големи количини наносен 

материјал. Водостоите на овие реки се највисоки во 

Март и Април, како последица на топењето на снег и 

пролетните врнежи од дожд. Од Јуни до Октомври 

водостојот на реките перманентно се намалува, како 

последица од сушните лета и високите температури. 

Во Брегалничкиот сливен систем, преку реката 

Крива Лакавица се влева Маденска Река, која извира 

во Дамјанско Поле, во неа се влеваат водите од 

околните места Бучим, Дамјан и хидројаловиштето 

Тополница. 

 -Број и големина на населбите  

На подрачјето на општина Радовиш, се регистрирани 

23 населени места со вкупен број на жители од 

28295, од кои во град Радовиш живеат 16223 жители. 

По населените места бројот на жители е следниот: 

Ред. Бр. Населено место Број на население Ред. Бр. 

Населено место Број на население 1. Раклиш 570 12. 

Ињево 1624 2. Калаузлија 279 13. Дамјан 311 3. 

Ораовица 1720 14. Бучим 320 4. Подареш 1572 15. 

Тополница 562 5. Смиланци 39 16. Прналија 122 6. 

Јаргулица 818 17. Супурѓе 56 7. Покрајчево 434 18. 

Коџалија 478 8. Злеово 928 19. Али Коч 328 9. 

Калугерица 838 20. Погулево 15 10. Сулдурци 228 

21. Штурово 11 11. Воиславци 796 22. Козбунар 17 

 -Вид и количина на атмосферски врнежи  

Количините на врнежи во регионот на општина 

Радовиш, се добиени од податоци на две 

дождомерни станици, Радовиш на к.380 м. и 

Новосело к.860 метри. Во котлинскиот дел на 

општината средно годишно наврнува околу 562 мм 

дожд, во планинскиот дел околу 1292 мм. Најмалку 

врнежи паѓаат во месеците Август и Септември, во 

котлините просечно по 22 мм а на високите места 54 

мм. Најмногу врнеши паѓаат во месец Ноември, во 

котлините 66 мм и на високите места 171 мм. 

Според годишните времиња, најмногу врнежи има 

зимските месеци со 157 мм, проле и есен со 150 мм, 

најмалку врнежи има налето 106 мм. Снежните 

врнежи како и дождот, повеке се застапени на 

високите планински подрачја. Во рамничарскиот 

дел, средногодишната вредност во периодот 

Ноември- Март е 13,1 ден со снег. Најмногу врнежи 

од снег во рамничарскиот дел има во месец Јануари, 

просечно 4,6 дена, најмалку во ноември 0,2 дена. Во 

високите подрачја од општината снежниот покрив 

трае подолго и има далеку поголем број на денови 

под снег. Средногодишната влажност на воздухот 

изнесува 72%. Во топлите летни месеци влажноста 

на воздухот е околу 60%, во зимските месеци 

Ноември- Февруари се движи од 80-85%. 

Појавувањето на магла и слана во регионот на 

општината е во ист период од годината од Октомври 

– Април, со просечни 11,3 дена со магла и 10,3 дена 

со слана. Благодарение на заемното дејство на 

главните климатски фактори: високите температури, 

мали и нерамномерно распоредени врнежи во 

годината, ветрови со голема честина и прилична 

брзина и факторот суша овде е мошне присутен. 

Сушата особено е потенцирана во средината и при 

крајот на вегетацискиот период Јуни- Септември.  

 

2.Процена на загрозеност на подрачјето на 

општината од пожари  

На подрачјето на општина Радовиш, постојат големи 

можности за појава на пожари, во урбаните средини, 

на отворено и нивно брзо проширување. Во 

урбаните средини, градот и населените места 

најчесто се опожарени станбени објекти, помошни 

објекти и призводствени погони. Пожарите на 

отворено претежно зафаќаат шумски комплекси, 

површини со ниски деградирани растенија и 

земјоделски површини, овие пожари се нај бројни. 

Во изминатите години редовни се појавите на 

шумски пожари, како последица на долготрајни 

сушни периоди. Според податоците од ТППЕ 

Радовиш во последните 10 години на отворен 

простор има регистрирано околу 300 пожари, при 

што е уништена голема количина на дрвна маса и 

земјоделски посеви. Долгорочните последици од 

овие пожари се уништување на животната средина и 

зголемување на ерозијата, која пак има големо 

влијание и последици во случај на поројни врнежи. 

Шумските пожари предизвикуваат значителни 

материјални штети во стопанството, загрозување на 

функцијата на шумите во зачувување на животната 

средина, во периодот од 2000 до 2014 година, 

регистрирани се над 100 шумски пожари. Според 

статистичките податоци, најголем дел од пожарите 

се предизвикани од лугето, со нивно несоодветно 
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однесување и негрижа при престојот во шумски 

комплекси, особено сточари, излетници, кампери, 

дрвократци, ловци, собирачи на шумски растенија и 

плодови. Други случаи на предизвикување на пожар 

се: невнимание, удар на гром, намерно палење и 

предизвикување на пожар. Пожарите што 

настануваат на земјоделските површини, најчесто се 

случуваат во летните месеци, во време на суша, се 

палат стрништа и сува трева, со што се нанесува 

штета на земјоделски посеви, овоштарство и 

лозарство. Градот и населените места во општината, 

поради несоодветно спроведените урбанистички 

мерки за заштита (неправилен распоред на објектите, 

недоволно меѓусебно растојание на објектите 

осетливи на пожар) како и голем број на топлотни 

извори, претставуваат погоден терен за настанување 

на пожари. Карактеристични примери за непосредни 

причинители на пожар се неисчистени и оштетени 

оџаци, дотраена електрична и плинска инсталација, 

нестручно користење на лесно запаливи средства и 

материјали и др. Изградбата на станбените згради и 

друг вид на објекти без пропишаните урбанистичко-

технички мерки за заштита од пожар, ја отежнуваат 

интервенцијата на силите за гасење на пожари и 

создаваат можност за брзо ширење на пожарот, 

секогаш со катастрофални последици. Врз обемот на 

последиците битно влијае и недостигот на доволно 

вода за гасење и пристапноста до опожарените 

објекти (проодност на улиците и патиштата). 

Опасноста од пожар дополнително е зголемена со 

постоењето на големи количини на лесно запаливи 

средства и материи во населените места (бензински 

пумпи, резервоари со гориво за греење, погонско 

гориво) и др. 3.Заштита и спасување од пожари -

Превентивни мерки за заштита од пожари Во текот 

на 2015 година, во делот на превентивните мерки за 

заштита од пожари, планирани се работни средби со 

РЦУК п.о.Радовиш, Дирекција за заштита и 

спасување п.о.Радовиш, МВР-ПС Радовиш, 

Министерство за земјоделство, шумарство и 

водостопанство п.о. Радовиш, јавните претпријатија, 

месните заедници и други субјекти, каде ке бидат 

разгледани и договорени посебни и заеднички 

активности на секој од напред наведените субјекти 

во рамките на законските овластувања. Ќе се 

изработат соопштенија, известувања, директни 

контакти со населението, зголемување на 

претпазливоста при употреба на запаливи и лесно 

запаливи срества, посебно во објекти во кој се 

произведуваат, преработуваат, складираат и 

користат лесно запаливи средства, забрана од 

употреба на таков вид на средства, контролирано 

движење на лугето низ шумите, предупредување за 

забрана на палење оган, обезбедување на хидрантска 

мрежа во населените места (постои само во град 

Радовиш) нејзино одржување и запознавање со 

казните кој ке им бидат изречени на 

преизвикуважите на пожар. Исто така потребно е 

постојано одржување на сообраќајниците (шумски 

патишта) во ридско –планинскиот дел од општината, 

заради интервенирање во случај на шумски пожар.  

-Оперативни мерки за заштита од пожари  

Имајќи предвид дека противпожарната заштита во 

урбаните средини е во надлежност на општина 

Радовиш, најголем дел од прашањата за оваа 

проблематика ги решава градоначалникот и Советот 

на општината. Оперативни мерки за заштита и 

спасување од пожари се:  

-организирање и подготовки на силите за гасење на 

пожар,  

-организација на набљудување и известување за 

појава на пожар, 

 -гасење и локализирање на пожари -спасувањена 

луѓе, материјални и други добра од објектите и 

подрачјата загрозени од пожар.  

Преглед на потенцијални зони Сите овие површини 

се потенцијални зони за настанување на пожари. 

Магацините и складовите на стопанските, воените и 

други институции, кои се потенцијални извори на 

пожар на подрачјето на општина Радовиш, во нај 

голем број се лоцирани на територијата на град 

Радовиш, останатите се на пошироко подрачје на 

општината(Прилог бр.1)  

Карта на магацини и складови на стопански и други 

објекти во градот и Прилог бр.2  

Карта на општина Радовиш со обележани магацини 

и складови). Магацини, складови, стопански, воени и 

други институции, запаливи објекти и слично, 

лоцирани на подрачјето на град Радовиш се: 

Бензинска пумпа Окта, Ресторант Магмар, Објекти 

на Јака Табак, Современ дом-изработка на мебел, 

Објекти на АД Јака 80, Пекара Давид и магацински 

простор, Супер хит изработка на текстилни 

производи, Тргоинжинеринг производство на 

конзервиран зеленчук, Винарска визба, Тип-Топ 

работилница и склад за лепење на гуми,складишта 

на отпаден материјал,бензинска пумпа Макпетрол, 

погон за производство на ПВЦ материјали и 

складиште Интерпласт и Ролопласт,Погони за 

преработка на дрво, Погон за текстилни производи 

Штипко, Маркос и Конели, Декортекс, Хотел 

Панорама, ЈП Плаваја, Комплекс занаетчиски 

работилници, Скалдиште на дрво-ЈП Македонски 

шуми, Складишта на градежни материјали, 

Автобуска станица,Голдмак, зграда на општина 

Радовиш, СРЦ 25 Мај, основни училишта, детски 

градинки, знаетчиски работилници Шкорпион, 

Основен суд, ЈЗУ Здравствен дом,Центар за 

социјални работи, Стопанска банка,Електро 

факултет, Центар за култура Ацо Караманов, Старо 

собрание, Хотел Центар, ПТТ Радовиш, Црква 

св.Илија, џамии,Касарна со објектите во непосредна 

близина. Магацини, складови, стопански, воени и 

други институции, запаливи објекти и слично, 

лоцирани на останатиот дел на подрачјето на 

општина Радовиш се: Дамјан Пласт, погон за 
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производство на експлозив Детонит, Рудник Бучим, 

Ладилник земјоделско стопанство Благој Туфанов, 

бензинска пумпа Еуропетрол Калугерица, склад 

Индијана –Калугерица, Склад за билки и растенија 

Флорес,Флутингмак- Раклиш, Дамјан-основно 

училиште и Дом на културата, Погулево-црква, 

Ињево- основно училиште, Дом на културата, 

занаетчиски и производствени погони, црква и 

манстирски објекти лоцирани во околината на 

селото, Воиславци-основно училиште, црква и 

манстирски објекти во околината на селото, 

Сулдурци-основно ужилиште и црква, Калугерица-

основно училиште, Дом на културата, црква и 

џамија, Злеово- основно училиште, дом на културата 

и црква, Покрајчево-основно училиште, црква и 

манастирски објекти во околината на селото, 

Јаргулица-основно училиште, Дом на културата и 

црква, Подареш-основно училиште, Дом на 

културата, црква и манастирски објекти во 

околината на селото, Смиланци-основно училиште и 

црква, Ораовица-основно училиште, Дом на 

културата, црква, манстирски објекти во околината 

на селото,Раклиш-основно училиште, црква, погон 

за преработка и складирање на дрвен материјал, 

Калаузлија-основно училиште и џамија, Аликоч- 

основно училиште и џамија,Коџалија- џамија, 

Прналија- основно училиште и џамија, Тополница- 

основно училиште и џамија, Бучим -основно 

училиште и џамија.Во сите напред наведени 

населени места има приватни складови и магацини 

на сточна храна, која влегува во групата на лесно 

запаливи објекти.Во врска со организирањето и 

подготвувањето на силите за гасење на пожар, на 

подрачјето на општина Радовиш дејствува една 

професионална ТППЕ , која го покрива и подрачјето 

на општина Конче, недоволно кадровски опремена и 

обезбедена со техничко-материјални средства и 

опрема согласно важечките стандарди. Старосната 

структура на пожарникарите е неповолна, повеке од 

половината имаат околу 50 години, просечната 

старост е 45 години,што значи не се во полна 

физичка кондиција за брзо и ефикасно дејствувањње 

при појава на пожар. Последните години 

пожарникарскиот состав се пополнува со релативно 

помлади извршители. Вкупниот персонален состав 

брои 21 извршител. Општина Радовиш има 

формирано просторни сили за заштита и спасување, 

во чии состав формирана е специјализирана единица 

за ППЗ во јачина на одделение, во состав од 9 

припадници и универзална единица за ППЗ заштита 

во јачинана вод од 42 припадници. За ставање во 

функција на овие единици потребно е да се 

планираат и издвојат средства за лична опрема, 

материајно-техничка опрема и обука. Според 

Законот за заштита и спасување, покрај органите на 

државната управа и ЕЛС, должни се да формираат 

сили и организираат заштита и спасување и јавните 

претпријатија, трговски друштва на пожари (шумски 

површини, магацини и складови на стопански, воени 

и други институции, запаливи објекти и слично). 

 Шумите во општината спаѓаат во 

категоријата на средно отворени шуми со 

сообраќајници. Вкупните шумски комплекси на 

подрачјето на општината се застапени на околу 

33000 ха. Во планинскиот дел застапена е претежно 

висока стеблена шума, нај доминантни се:даб, бука, 

четинари и други лисјари. Непошумените делови од 

планините-пасиштата богати се со разновиден 

растителен свет:високи треви, папрат, грмушки и др. 

Овој тип на шумска вегетација застапен е од 500 

м.н.в. до над 1700 м.н.в. а се протега северозападно 

од с. Бучим-северно и источно по Плачковичкиот 

масив до с.Злеово и на запад од с.Папавница до 

с.Погулево.На ридските површини до 500 м.н.в. 

застапени се деградирани листопадни шуми: даб, 

габер и сл. Од останатиот растителен свет, застапени 

се смреката и други грмушки, како и разнивидови на 

трева.Овој тип на вегетација на подрачјето на 

општината е застапен во подножието на шумската 

вегетација и се протега во ист правец како и 

шумската вегетација. и други. За жал на подрачјето 

на општината посебно за заштита од пожари, 

организирана формација има само ЈП Македонски 

шуми –подружница Радовиш. Набљудувањето на 

посебно известувањето за појава на пожар е обврска 

на секој граѓанин, особено во време на вонредни 

околности (долготрајни суши и екстремно високи 

температури), начинот и местата на пријавување 

напожар се дел од известувањата и 

соопштенијата.Набљудувањето и известувањето за 

појава на пожар на отворен простор едел од 

работните обврски на вработените во шумските 

стопанства, шумската полиција, полицијата, 

земјоделските стопанства,ловното друштво и др. Во 

однос на техничката опременост, посебно на возниот 

парк, ТППЕ Радовиш располага со стари и 

амортизирани возила постари од 30 години, 

честопати со сомнителна техничка исправност, што 

битно влијае на ефикасноста и безбедносната 

употреба на истите. Потребно е да се планираат 

средства за обнова на возниот парк, изградба на нов 

објект за ППЗ со сите пропишани со закон праречки 

објекти: гаражи, простории за вежби и обука, 

магазински простор за чување на ПП опрема. 

Гасењето на урбаните пожари се во надлежност на 

ТППЕ, учествува и во гасење на помали пожари на 

отворен простор (шумски и земјоделски површини). 

Ако ТППЕ неможе сама да го изгасне и локализира 

пожарот, командирот или лицети кое раководи со 

гасењето на пожарот ке побара помош од соседните 

ПП единици. Во случај на пожар од поголем обем, 

градоначалникот донесува Одлука за ангажирање на 

просторните сили за заштита и спасување (ако се во 

функција), може преку јавен повик да ги повика 

граѓаните постари од 18 години да учествуваат во 

гасењето на пожарот или пак ако пожарот е од 
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големи размери, со Наредба им наредува на 

граѓаните и правните лица да ги стават на 

располагање своите средства, опрема и вработени.Во 

спасувањето на луѓе, материјални и други добра од 

објектите и подрачјата загрозени од пожар ке се 

употребат расположиви ресурси, со вклучување и на 

останатите надлежни субјекти од подрачјето на 

општината: Дирекцијата за заштита и 

спасување,Центарот за управување со кризи, МВР-

ПС, Здравствен дом и други а во рамките на 

обврските предвиден со Закон.  

Материјални ресурси кој можат да бидат 

вклучени во случај на поплави се следните: Општина 

Радовиш:  

Ред . број    Возила Камиони кипери/цистерн и 

Градежна механизациј а Други средств а теренски 

патнич ки 1. 1 2 ./. ./. ./ ТППЕ Радовиш: Ред. број 

Возила Камиони цистерни Градежна механизација 

Други теренски патнички средства 1. 2 ./. 3 -моторни 

пили 2 2. -мешини за пиечка вода од 20 л.-4 бр. ЈП 

,,Плаваја,, - Радовиш Ред . број Возила Камиони 

Цистерни/кипер и Градежна механизациј а Други 

средств а теренск и патничк и 1. 2 ./. 1 цистерна 1 

Липкер 2 Трактор кипер 2. 1 кипер 4 м3 1 ТГ-80 1 

ТАМ патар Трговски друштва и градежни 

претпријатија ДПТУ Бучим ДОО Ред . бро ј Возила 

Камиони Цистерни/кипе ри Градежна механизаци ја 

Други средств а теренски патничк и 1. 1 Теренско 

возило(пика п) ./. 1 Цистерна за техничка вода 1 

цистерна за гориво 1 Дозер 1 Утоварач 3 м3 

1Ровокопач 1 Булдозер ДПТУ Алфа Инжинеринг 

ДООЕЛ Ред. број Возила Камиони Цистерни/кип ери 

Градежна механизаци ја Други терен средства ски 

патнички 1. 1 Jeep Grand Chero kee 1 Комбинирано 

возило за 6 патника 1 Комбинирано возило за 5 

патника 1 Кипер 11946 цм3 1 Кипер 5675 цм3 1 

Кипер 11907 цм3 1Ровокопач -скип од 0,6м3 1 

Утоварач гасеничар 1 Булдозер 1 Автодигалк а -4500 

кг 1 Дизел агрегат 18 кw 1 Компресор 1 Машина за 

сечење асфалт Техника ДООЕЛ Радовиш Ре д. бро ј 

Возила Камиони Цистерни/кипе ри Градежна 

механизац ија Други теренс средства ки патнички 1. 

./. 5 комбинира ни товарни и патнички возила 1 

Влекач 1 нисконосечка до 25 тони 1 кипер 8 м 3 1 

кипер 12 м 3 1 кипер 20 м 3 1Багер гусеничар 3 

Багери точкаши од 0,6-1 м3 1 ИЦБ телескоп 1 ИБЦ 

утоварач 1 Мерло- Рото телескоп 1Утоварач точкаш 

1Булдожер гусеничар Коматсу Д- 25 и Д -45 1 

Автодигалк а 12,5т 2 мини дампери 1 Компресор 2 

Ел.пумпа за вода 2 агрегати за ел. енергија 4 

електрични хилти 6 моторни пили 3 машини за 

сечење на бетон,асфа лт 2 цистерни за вода од 7 и 

12т  

Изработил: Д.Чамински  

Одобрил: О.Долдурова Општина Радовиш 

 

 

 

Br. 08-2062/2         Sovet na op{tina Radovi{ 
   23 Dekemvri 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 uvojuvawe na  p{tinskiot 
operativen Plan  za za{tita od poplavi i 
urivawe na visoki brani  za 2016 godina za 

op{tina Radovi{ i Op{tinskiot operativen 
Plan za za{tita od poplavi i urivawe na visoki 

brani  za 2016 godina vo op{tina Radovi{ 
 

Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata za 
uvojuvawe na Op{tinskiot operativen Plan za 
za{tita od poplavi i urivawe na visoki brani  
za 2016 godina za op{tina Radovi{, br. 08-2063/1  
i Op{tinskiot operativen Plan za za{tita od 
poplavi i urivawe na visoki brani  za 2016 
godina vo op{tina Radovi{, br. 08-2063/2, {to 
sovetot na op{tina Radovi{ ja donese na 
sednica odr`ana na den 23.12.2015 god. 
 
      Br. 09-2063/3        Gradona~alnik na 
     24 Dekemvri 2015 g.      Op{tina Radovi{  
         Radovi{                   Sa{ko Nikolov s.r. 
 

Vrz osnova na ~len 22  stav 1 t.10 od 
Zakonot za lokalna samouprava (Sl. vesnik na 
RM br. 5/2002), a vo vrska so ~len  21 stav 1 t. 43 
od Statutot na op{tina Radovi{, Sovetot na 
op{tina Radovi{ na sednica odr`ana na 
23.12.2015 godina, donesuva 

 
O  D  L  U  K   A 

Za uvojuvawe na Op{tinskiot operativen Plan 
 za za{tita od poplavi i urivawe na visoki 
brani  za 2016 godina za op{tina Radovi{ 

 

I.Se usvojuva Op{tinskiot operativen 
Plan za za{tita od poplavi i urivawe na visoki 
brani  za 2016 godina za op{tina Radovi{. 
 

  II.Odlukata vleguva vo sila so denot na 
objavuvaweto vo <Slu`ben glasnik na op{tina 
Radovi{<.  
 
Br. 08-2063/1         Sovet na op{tina Radovi{ 
   23 Dekemvri 2015 g.          Pretsedatel 
       Radovi{               Nikol~o Miovski s.r. 
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ОПШТИНСКИ ОПЕРАТИВЕН ПЛАН  ЗА 

ЗАШТИТА ОД ПОПЛАВИ И УРИВАЊЕ НА  

ВИСОКИ БРАНИ ЗА 2016 ГОДИНА РАДОВИШ 

  

С О Д Р Ж И Н А: 1.Општи карактеристики на 

подрачјето на општина Радовиш: -Географска 

положба и големина на подрачјето на општината -

Рељеф и пошуменост, -Климатски услови, -

Хидрографска мрежа, -Број и големина на населбите 

-Вид и количина на атмосферски врнежи -

Водостопанство 2.Процена на загрозеност на 

подрачјето на општината од поплави и уривање на 

високи брани 3.Заштита и спасување од поплави и 

уривање на високи брани: -Превентивни мерки за 

заштита од поплави и уривање на високи брани, -

Оперативни мерки за заштита од поплави и уривање 

на високи брани, -Расположиви ресурси за 

спречување и отстранување на последиците од 

поплави и уривање на високи брани (персонални и 

материјални) 1.Општи карактеристики на подрачјето 

на општина Радовиш: -Географска положба и 

големина на подрачјето на општината 

-Назив на општината ----------------Општина Радовиш 

 -Површина-------------------------------------------608 км2  

-Број на жители------------------------------------- 28167 

 -Број на жители на град Радовиш------------- 16223 

 -Број на населени места-------------------------- 23  

-Густина на населеност----------------------------46 ж. м 

2 Општина Радовиш е лоцирана во југоисточниот 

дел на територијата на Република 

Македонија.Територијата на регионот се простира 

меѓу планинскиот масив на север и североисток со 

Плачковица, на југ и југоисток со Струмичко поле, 

запад и југозапад со пл.Смрдеш и северозапад со 

клисурата на Маденска река. Радовишка општина 

има мошне поволна географска положба,која е 

условена од просторно-рељефните погоднисти и 

сообраќајните врски и можности. Конфигурацијата 

на земјиштето на оваа подрачје повеке е ридско-

планинско со еден дел од рамничарски обработливи 

површини. Надморската височина на регионот се 

движи од 260 м.н.в. по течението на Радовишка река 

до 1707 м.н.в. на врвот Бел Камен на пл. 

Плачковица. Радовиш се наоѓа на 370 м.н.в. -Рељеф 

и пошуменост Рељефот на подрачјето на општина 

Радовиш, го карактеризираат три важни елементи: 

Ридско-планински, котлински и речни долини. 

Најголем дел од ридско- планинскиот рељев го 

зазема масивот на планината Плачковица, со 

највисок врв Лисец од 1754 м. Највисок врв на 

територијата на општината е Бел Камен со 1707 

метри, други повисоки врвови се: Црквиште 1676 м. 

Влашки колиби 1607 м. Џамија 1569 м. Асанлија 

1550 м. и др. Од овие височини како сртови, теренот 

се спушта кон Радовишко Поле. Сртовите се 

расчленети со помали водотеци или суводолици, 

нивната висина се намалува со доближувањето до 

полето. Сртови се формирани помеѓу Тополничка и 

Радовишка Река од кои највисок е Јајла со 1137 м. 

помеѓу Радовишка и Ораовичка Река се сртовите: 

Ајдудаш со 1445 м. Бургас 965 м. и Бујрук Бурин 720 

м.помеѓу долините на Ораовичка Река иПлаваја се 

сртовите: Изведен 1332 м.Чуј Петел 1324 м и помеѓу 

Плаваја и Нивичанска река се сртовите на Стар и 

Млад Готен со на 1400 м.н.в.Северниот и источниот 

дел од општината го сочинуваат јужните и 

источните делови од Плачковичкиот 

масив,западниот дел го зазема планината Смрдеш, 

која ја одделува Радовишката од Криволакавичката 

котлина. На оваа планина нема врвови од над 1000 

метри, највисок врв е Краста со 951 м.н.в.На 

подрачјето на општината се карактеристични две 

котлини: Радовишката и Дамјанската.Радовишката 

котлина гравитира по течението на Радовишка Река, 

кон југоисток, со надморска височина од 260 до 350 

метри. Дамјанската котлина се наоѓа на северозапад 

и гравитира по течението на Маденска река, со 

надморска височина од 440 до 480 метри.Речните 

долини како трет елемент од рељефот на општина 

Радовиш, ја формираат хидрографската мрежа на 

оваа подрачје. Главни речни долини се долините на 

Радовишка Река, Ораовичка Река и Плаваја. 

Долините на овие реки, чии извори се на планината 

Плачковица, во нај голем дел се тесни клисури со 

голем пад. Спуштајки се кон полето, долините се 

шират и под влијание на наносниот материјал 

формирани се пространи и широки плавни 

површини. Покрај реките на подрачјето на 

општината се формирани и вододерини, суводолици, 

поројни водотеци и др. Ерозивни процеси на 

територијата на општина Радовиш, се присутни на 

голем дел од подрачјето, но, особено се изразени во 

околината на с.Калугерица, со површина од околу 

13,5 ха, во околината на с.Подареш, како и блиската 

околина на градот. Под влијание на човечкиот 

фактор, преку непланско сечење и уништување на 

шумите, зголемување на обработливи површини и 

пасишта, реално е, да се очекува зголемување на 

ерозивните подрачја. Шумите во општината спаѓаат 

во категоријата на отворени шуми со сообраќајници. 

Во ридско планинскиот дел заради рељефните и 

климатските карактеристики, најголем дел од 

површините се под шума. Во планинскиот дел 

застапена е претежно високостеблеста шума, 

најдоминантни се: даб, бука, четинари и други 

лисјари. Непошумените делови од планините се 

пасишта, богати со разновиден растителен свет: 

високи треви, папрат, грмушки и др. На ридските 

површини до 500 м.н.в. застапени се нискостеблени 

деградирани шуми (даб и габер), грмушки (смрека, 

трн) и трева. Вкупните шумски комплекси на 

подрачјето на општина Радовиш, се застапени на 

површина од околу 33000 ха. Во рамничарскиот дел 

се издвојуваат два типа на почви: неразвиени и 

развиени. Неразвиените почви се со наносно потекло 

и заземаат пространства околу коритата на 
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водотеците, најмногу ги има по течението на 

Радовишка Река, Ораовичка и Плаваја. Значењето за 

земјоделието на овој тип на почви во општината е 

мошне големо и се одликува со највисока 

производствена вредност.Развиените почви на 

подрачјето на општината се црвениците и 

смолниците, кој зафаќаат големи пространства и тоа 

помеѓу Раклиш-Ораовица – Подареш-Злеово и 

покрај патот за Штип. И овие почви имаат значајна 

улога во земјоделието. -Климатски услови 

Радовишкиот регион е под влијание на умерено 

континентална клима. Заради изразената висинска 

разлика, одделни климатски елементи варираат меѓу 

изменета медитеранска клима во полето и планинска 

клима на планините.Што се однесува до ружата на 

ветровите, нашето подрачје спаѓа во мошне 

ветровитите подрачја во републиката. Заради место 

положбата што ја зазема градот Радовиш во однос на 

останатиот дел од општината е мошне заштитен од 

дејството на повеке ветрови. Преовладуваат ветрови 

од западен, северозападен и источен правец. 

Најголема честина има западниот ветер, кој главно е 

зимски ветер, но е присутен и во останатиот период 

од годината, со просечна брзина од 4,8 м/сек. или 

максимална вредност од 22,5 м/сек. Вториот по 

честина е северозападниот ветер, кој е присутен 

преку цела година, со просечна брзина од 4,8 м/сек 

или максимална брзина од 30,5 м/сек. и источниот 

ветер , со просечна брзина од 2,6 м/сек или со 

максимална брзина од 22,5 м/сек. Просечните 

годишни температури во рамничарскиот дел се 

движат до 13 0С, на највисоките планински масиви 

до 7,5 0С. Најтопли месеци во годината се Јули и 

Август со просечна температура од 23 0С, најстуден 

е месец Јануари со 1,2 0С. Максималната 

температура изнесува 41 0С, минималната -21 0С. -

Хидрографска мрежа Хидрографските особености на 

територијата на општина Радовиш, се разновидни и 

се среќаваат повеќе хидрографски објекти, од кои 

најзначални се: водотеците, подземните води, 

изворите и хидројаловиштето Тополница. 

Хидрографската мрежа на општина Радовиш, 

припаѓа кон два речни слива и тоа на реките 

Струмица и Брегалница. Во речниот слив Струмица 

се влеваат реките: Радовишка, Ораовичка и Плаваја. 

Во Брегалничкиот слив се влева Маденска река, 

преку Крива Лакавица.Според правецот на течење 

тие се сосема спротивни.Од сливот на Струмица 

течата кон југ и југоисток, од сливот на Брегалница 

течаткон северозапад. Изворите на трите главни 

водотеци Радовишка Река,Ораовичка Река и Плаваја 

се наоѓаат во високите делови на планината 

Плачковица. Радовишка Река се формира од три 

извори на надморска височина од над 1400 метри, 

должината и е 18,5 км. има највисок просечен пад од 

сите водотеци во општината. Ораовичка Река извира 

во месноста Џумаја, на надморска височина од 1380 

метри, долга е 18 км. се влева во Радовишка Река. 

Плаваја во горниот тек го носи името Смиланска 

Река, извира на надморска височина од 1432 метри, 

долга е 26,7 км. се влева во Радовишка Река. 

Најголемо сливно подрачје има Плаваја од 140 м2 , 

потоа Ораовичка Река со 51 km2 и Радовишка Река 

со 50,8 km2 . Сите овие реки во текот на цела година 

главно имаат проток на вода, но поради големиот 

пад во надолжен профил на коритата имаат и пороен 

карактер, повремено носат големи количини наносен 

материјал. Водостоите на овие реки се највисоки во 

Март и Април, како последица на топењето на снег и 

пролетните врнежи од дожд. Од Јуни до Октомври 

водостојот на реките перманентно се намалува, како 

последица од сушните лета и високите температури. 

Во Брегалничкиот сливен систем, преку реката 

Крива Лакавица се влева Маденска Река, која извира 

во Дамјанско Поле, во неа се влеваат водите од 

околните места Бучим, Дамјан и хидројаловиштето 

Тополница. -Број и големина на населбите На 

подрачјето на општина Радовиш, се регистрирани 23 

населени места со вкупен број на жители од 28295, 

од кои во град Радовиш живеат 16223 жители. По 

населените места бројот на жители е следниот: -Вид 

и количина на атмосферски врнежи Количините на 

врнежи во регионот на општина Радовиш, се 

добиени од податоци на две дождомерни станици, 

Радовиш на к.380 м. и Новосело к.860 метри. Во 

котлинскиот дел на општината средно годишно 

наврнува околу 562 мм дожд, во планинскиот дел 

околу 1292 мм. Најмалку врнежи паѓаат во месеците 

Август и Септември, во котлините просечно по 22 

мм а на високите места 54 мм. Најмногу врнеши 

паѓаат во месец Ноември, во котлините 66 мм и на 

високите места 171 мм. Според годишните времиња, 

најмногу врнежи има зимските месеци со 157 мм, 

проле и есен со 150 мм, најмалку врнежи има налето 

106 мм. Снежните врнежи како и дождот, повеке се 

застапени на високите планински подрачја. Во 

рамничарскиот дел, средногодишната вредност во 

периодот Ноември- Март е 13,1 ден со снег. 

Најмногу врнежи од снег во рамничарскиот дел има 

во месец Јануари, просечно просечно 4,6 дена, 

најмалку во ноември 0,2 дена. Во високите подрачја 

од општината снежниот покрив трае подолго и има 

далеку поголем број на денови под снег. 

Средногодишната влажност на воздухот изнесува 

72%. Во топлите летни месеци влажноста на 

воздухот е околу 60%, во зимските месеци Ноември-

Февруари се движи од 80-85%. Појавувањето на 

магла и слана во регионот на општината е во ист 

период од годината од Октомври – Април, со 

просечни 11,3 дена со магла и 10,3 дена со слана. 

Благодарение на заемното дејство на главните 

климатски фактори: високите температури, мали и 

нерамномерно распоредени врнежи во годината, 

ветрови со голема честина и прилична брзина и 

факторот суша овде е мошне присутен. Сушата 

особено е потенцирана во средината и при крајот на 
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вегетацискиот период Јуни- Септември. 

Водостопанство На територијата на општината со 

водата стопанисува ВС,,Радовишко Поле,,. 

Најголема акомулација во регионот е Мантово, 

лоцирана на територијата на општина Конче, но, 

водите од езерото по канал и каналска мрежа се 

доведени и се користат на подрачјето на општина 

Радовиш. Постојат два магистрални канали со 

вкупна должина од околу 50 км и детална каналска 

мрежа во должина од околу 208 км. На повеке места 

каналите се оштетени, не се во функција 

(Покрајчево-Злеово). Регионот располага и со друг 

но не многу искористен воден потенцијал, пред се 

водите од Радовишка Река, Ораовичка Река и 

Плаваја. Ред. Бр. Населено место Број на население 

Ред. Бр. Населено место Број на население 1. Раклиш 

570 12. Ињево 1624 2. Калаузлија 279 13. Дамјан 311 

3. Ораовица 1720 14. Бучим 320 4. Подареш 1572 15. 

Тополница 562 5. Смиланци 39 16. Прналија 122 6. 

Јаргулица 818 17. Супурѓе 56 7. Покрајчево 434 18. 

Коџалија 478 8. Злеово 928 19. Али Коч 328 9. 

Калугерица 838 20. Погулево 15 10. Сулдурци 228 

21. Штурово 11 11. Воиславци 796 22. Козбунар 17 

2.Процена на загрозеност на подрачјето на 

општината од поплави и уривање на високи брани 

Поплавите се природни непогоди кои често зафаќаат 

делови од подрачјето на општина Радовиш. Тие 

настануваат како резултат на специфичностите на 

рељефот, климатските услови и нерамномерниот 

режим на течење на природните водотеци. Од 

досегашните направени согледувања, искуства и 

добиени податоци, може да се заклучи дека сите 

реки и водотеци имаат пороен карактер, со што 

заштитата и спасувањето од поплави ја прават 

сложена и специфична. Во изминатиот период на 

подрачјето на општината, поплавите имаат 

предизвикано сериозни последици врз населението и 

материјалните добра. Поради пообилни врнежи и 

големите стрмнини, водата добива големо 

забрзување, при сливањето во поголемите водотеци 

добива пороен карактер, се излева од своите корита 

при што се поплавуваат делови од населени места, 

патна инфраструктура, земјоделски површини, 

стопански објекти и др. Поплави се јавуваат во 

период на топење на снегот, пропратени со врнежи 

од дожд, како и летниот период. Поради 

конфигурацијата на теренот, брзото течење на 

водите и нивното излевање, предизвикуваат 

сериозни последици, како што се: оштетување на 

патна инфраструктура и улична мрежа, 

водоснабдување и канализација во населените места, 

поплавени станбени и стопански објекти, поплавени 

земјоделски обработливи површини, ерозија, наноси 

и нивно депонирање во пониските делови. Заради 

намалување на последиците од поплави во општина 

Радовиш, дел од речните корита се регулирани, 

повремено се чистат речните корита,се врши 

пошумување на теренот, но, сето тоа не е доволно и 

не обезбедува ефикасна заштита од поплави. 

Општина Радовиш, врз основа на Процената на 

загрозеност од поплави на подрачјето на општината, 

ги има предвидено сите критични места кој се 

потенциjална опасност од поплави. Основни 

причини за појава на поплави на подрачјето на 

општината се следните: -намалена пропусна моќ на 

главните реципијенти за собирање и одведување на 

атмосферските води, -поројни водотеци и -

атмосферска канализација. Дополнително 

ситуацијата е усложнета на подрачјето на град 

Радовиш, с.Ињево, по целото течение на Радовишка 

Река, Сушица и Ињевска Река, по поплавите од 2014 

и 2015 г. Загрозеност од поплави при уривање на 

високи брани На подрачјето на општина Радовиш, во 

категоријата високи брани е само хидројаловиштето 

Тополница. Во случај на прелевање, хаварија или 

неочекувано рушење, ке бидат претрпени тешки 

последици кај населението и материјалните добра. 

Директно е загрозено селото Тополница, кое е 

лоцирано веднаш во подножјето на браната, како и 

ново формираната населба Дамјан или директно се 

загрозени околу 700 жители. Што се однесува до 

загрозеноста на материјалните добра, ке биде 

предизвикана еколошка катастрофа со огромни 

последици кон животната средина, со јаловина ке 

бидат покриени големи земјоделско обработливи 

површини, во атарот на селата : Тополница, Дамјан, 

Ињево, Бучим, како и површини по течението на 

Маденска река, која се влева во Крива Лакавица и 

понатаму до река Брегалница.Во зависност од 

обемот на несреќата не се исклучува да има 

последици и до р.Вардар во кој се влева 

р.Брегалница. Ке дојде до целосен прекин на 

работата во рудникот Бучим, Детонит, Дамјан Пласт 

и други стопански објекти лоцирани на подрачјето 

на општините Радовиш и Штип, во прекин на подолг 

период ке биде и магистралниот патен правец A-4 

Штип-Радовиш. Заштита и спасување од поплави и 

уривање на високи брани -Превентивни мерки за 

заштита и спасување од поплави и уривање на 

високи брани Превентивни мерки кои ги преземаме 

за заштита и спасување од поплави се: -

обезбедување на потребни персонални и 

материјални ресурси; -склучување на договори 

утврдени со Закон, за расчистување на последици од 

поплави; -определување на локации на водотеци и 

акомулации каде најчесто се излева водата; -

функционалност и степен на изграденост на 

заштитата на водостопанските објекти; -

набљудување и извидување на состојбата со 

водостојот и -евакуација на населението и 

материјалните добра. -Обезбедување на потребни 

персонални и материјални ресурси Дел од 

потребните персонални и материјални ресурси ги 

обезбедуваме со ангажирање на ТППЕ, ЈП 

,,Плаваја,,-Радовиш и лица вработени за извршување 

на јавни комунални работи на подрачјето на 
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општината. -Склучување на договори утврдени со 

Закон, за расчистување на последици од поплави; 

Секоја година редовно склучуваме договори за 

соработка со градежни претпријатија, при 

справување со ризици од настанување на природни 

несреќи и катастрофи во мир, вонредна состојба и 

воена состојба, со што ги надополнуваме потребните 

персонални и материјални ресурси за заштита и 

спасување од поплави. Договорите се во фаза на 

изработка и до крајот на годината очекуваме да 

склучиме договори со најмалку 5 претпријатија. -

Определување на локации на водотеци и акомулации 

каде најчесто се излева водата; Со Процената за 

заштита и спасување од поплави и уривање на 

високи брани утврдени се сите локации на водотеци 

и акомулации каде најчесто се излева водата. Со 

Планот за заштита и спасување од поплави и 

уривање на високи брани сите се поединечно 

обработени. -Функционалност и степен на 

изграденост на заштитата на водостопанските 

објекти На подрачјето на општина Радовиш, не 

постои целосно изграден и функционален систем за 

заштита и спасување од поплави. Водостопанските 

објекти недоволно и несоодветно се одржуваат од 

причина што не постои целосна регулација на реките 

и водотеците, неуредени порои, оштетен 

хидромелиоративен систем,шахти, вентили и др. Од 

речните корита делумно е регулирано коритото на 

Радовишка Река , во должина од околу 2 км. односно 

во делот кој поминува низ градот. Регулираниот дел 

редовно не се одржува,оштетени се каскадите од 

речното корито и делови од ѕидовите на кејот 

.Вкупната должина на Радовишка Река изнесува 18,5 

км. На почетокот од влезот во градот, капацитетот 

на коритото е намален и не е во состојба да ги 

апсорбира поројните води од околните порои, како и 

водите од интензивното топење на снег,пропратено 

со врнежи од дожд. Причини за намалување на 

обемот на коритото се: наноси од песок и друг 

материјал, диви депонии на земја, шут и друг отпад, 

вегетација во речното корито, узурпации и др. Во 

градот намалена е пропусната моќ, односно намален 

е профилот на отворите под мостовите како 

последица од наталожениот наносен материјал, 

поставување на инсталации во речното корито, 

нередовно чистење на коритото од наносниот 

материјал, шут и друг отпад. Шутот и другиот отпад 

се карактеристични за течението на реката на влезот 

и излезот од градот. Узурпациите на речното корито 

се лоцирани по целото течение на реката, надвор од 

градското подрачје.Коритата на Ораовичка Река и 

Плаваја се долги 18 односно 26,7 км.исто така 

нередовно се чистат. Ораовичка Река бидејки нема 

регулирано корито, мора редовно да се чисти, со 

материјалот од реката да се зајакнува брегот, истото 

се однесува и за Плаваја, со што би се намалила 

опасноста од излевање во населените места. 

Останатите водотеци, пред се пороите, со исклучок 

на дел од коритото на Ступница, која минува низ 

Подареш и е регулирано во должина од од околу 1 

км. со вкупна должина од околу 3 км. сите останати 

порои не се регулирани,повремено се чистат 

делници, со материјалот се зајакнуваат бреговите, 

но, тоа не е доволно, честопати се интервенира само 

по последици од поплави. Во населените места: 

Подареш, Јаргулица, Покрајчево, Злеово, 

Калугерица, Сулдурци, Воиславци, Ињево и 

Тополница дел од пороите се и пристапни улици или 

поминуваат преку улиците.Просечната должина на 

овие порои е околу 4 км. Чистењето на речните 

корита надвор од урбаните опфати е во надлежност 

на Министерството за животна средина и просторно 

планирање-Сектор за води. П Р Е Г Л Е Д За 

преземање превентивни активности за чистење на 

речните корита -Радовишка Река по целата должина 

од вливот на Ораовичка река до Злеово, со 

зајакнување на бреговите на коритото на критичните 

места каде се излева, во должина од околу 12 км, -

Река Сушица по цела должина од околу 5 км. -

Ињевска Река по цела должина од околу 3 км. -

Тополничка Река во должина од 1 км низ 

с.Тополница -Ораовичка Река до вливот во 

Радовишка Река. -Плаваја до вливот во Радовишка 

Река во должина од околу 4 км. -Марлада во 

должина од околу 3 км. -Ступница во должина од 

околу 300 м нерегулиран дел. Имајки ги предвид 

веројатноста и последиците од можни поплави, 

приоритетно мора да се исчисти коритото на 

Радовишка Река по целата должина,посебно на 

подрачјето на град Радовиш и локацијата јужно од 

градот каде се влива колекторот од канализацијата 

на град Радовиш кој постојано е загрозен од наноси 

на песок и друг материјал,што претставува 

дополнителна опасност од поплави,заради намалена 

или целосна нефункционалност на колекторот.Во 

градот има регистрирано вкупно 7 поројни водотеци 

и тоа: Сушица 5 км, Илиница 2 км, Чам Баир 2 км, 

Коџа Баир 1 км, Шаин Маале 0,5 км и делови од УЗ 

,,Куклевица,,. Мора да се планира регулација на овие 

порои, од кои штетите се многукратни: оштетување 

на комунална и сообраќајна инфраструктура, 

поплава на објекти и обработливи земјоделски 

површини и др.Постојат поројни водотеци и надвор 

од населените места кој не се регулирани а се 

причинители на големи штети на земјоделските 

површини, се уништуваат посевите и останува 

наносен материјал. Такви водотеци се 

карактеристични за целото подрачје на општината. 

Секој од пороите во населените места, редовно треба 

да се чисти во должина низ населените места, 

широчината да се одреди според опфатот на речниот 

појас. Заради узурпација на таквите зафати се скоро 

невозможни без предходна катастарска подготовка. 

Системот за наводнување го сочинуваат 2 

магистрални канали, лев магистрален канал во 

должина од 29,762 км и десен од 19,220 км. 
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Деталната каналска мрежа е во должина од 208 км. 

На места системот е оштетен од страна на несовесни 

корисници, штетите не се санираат,не се врши 

редовно одржување и чистење на системот од 

наноси и друг материјал. Полските патишта на места 

се оштетени, бидејки се користат како отворени 

канали од страна на земјоделците.Атмосферската 

канализација, функционира со минимален 

капацитет. Причина за тоа се наносите од 

нерегулираните поројни атмосферски води, дивото 

приклучување на граѓаните кој во атмосферската 

приклучуваат фекална канализација. Праг-решетките 

за атмосферски води лоцирани на одредени места, 

скоро и да не се во функција.Заради 

нефункционирањето на мрежата, граѓаните 

своеволно ги затвараат уличните одводни сливници, 

водата истекува по улиците и поплавува дворови, 

станбени и други објекти. Покриеноста на градот со 

канализациона мрежа е околу 90%, мрежата е 

изведена најчесто со цеви Ф 250 мм. 

Функционалноста е намалена на одделни делови од 

градот повеке од 50%. Атмосферската канализација 

мора редовно да се чисти и одржува, но пред се како 

што е напред наведено, треба да се регулираат 

поројните водотеци, со што ке се спречат наносите 

од пороите кои се основна причина за 

нефункционалната состојба на канализацијата.Во 

населените места атмосферска канализација нема, во 

некои од нив постои фекална канализација, која не е 

доволно функционална. Превентивно, во соработка 

со Владата на РМ, во изминатите години 

реализираме Акционен План за чистење на речни 

корита за заштита од поплави, така оваа година 

успешно е реализиран Акциониот План, целосно е 

исчистено и оформено коритото на Злевска река, до 

вливот во Радовишка Река во должина од околу 1500 

м. и дел од Ињевска река во должина од околу 200 м. 

Интервенирано е на дел од поројните водотеци во 

околината на с.Злеово и во коритото на Радовишка 

Река на локацијата под мостот на с.Злеово. За 2015 

година е изработен Акционен план за чистење на 

речните корита на подрачјето на општина Радовиш, 

предвидени се за чистење речните коритата на 

р.Сушица, Ињевска Река, но од административни 

причини,реализација сеуште нема, ако не се отпочне 

со активност до крајот на 2015 г.,активностите ќе 

бидат реализирани во 2016 год.,во зависност од 

временските услови. -Набљудување и извидување на 

состојбата со водостојот; Набљудувањето и 

извидувањето на состојбата со водостојот и 

моменталните последици од поплава е обврска на 

секој граѓанин а особено во време на вонредни 

околности како што се: долготрајни врнежи од дожд, 

топење на снег, проблеми со брани и акомулации и 

др. Општинскиот штаб за заштита и спасување 

организира набљудување и извидување, како и 

Дирекцијата за заштита и спасување, Центарот за 

управување со кризи, полицијата и др. -Евакуација 

на населението и материјалните добра; Евакуацијата 

се планира, организира и спроведува во услови кога 

на подрачјето на кое се проценува дека може да биде 

зафатено од природни непогоди и други несреќи, 

односно на подрачјето на кое веке има појава на 

природни непогоди и други несреќи, со други мерки 

на заштита и спасување не може да се обезбеди 

соодветен степен на заштита на луѓето и 

материјалните добра. Имајки ги предвид 

досегашните искуства, на подрачјето на општината 

во случај на поплави во градот или населените 

места, нема да има голем број на лица за евакуација, 

освен во случај на хаварија на хидројаловиштето 

Тополница. Селото е лоцирано во подножието на 

браната на хидројаловиштето на рудникот Бучим, 

голема е вероватноста за целосна евакуација. На 

евакуација ке бидат подложени околу 700 лица од 

Тополница и с.Дамјан, како и материјални 

добра.Прифатни пунктови од кои ке се врши 

евакуација се: Центарот на населеното место и 

дворот на основното училиште.Евакуацијата ке се 

врши во правец на најблиските безбедни места, во 

кои има услови за прифат на евакуираното 

население и тоа во правец на: Радовиш, Дамјан, 

Прналија, Ињево или во соседните општини. Истото 

се однесува и за материјалните добра. -Оперативни 

мерки за заштита и спасување од поплави и уривање 

на високи брани; Оперативни мерки за заштита и 

спасување од поплави и уривање на високи брани се: 

-Извлекување на настрадано население. -

Испумпување на вода од поплавени објекти -

Снабдување на загрозеното население и -Асанација 

на теренот. Мерките извлекување на настраданото 

население и испумпување на вода од поплавените 

објекти се одвиваат паралелно, веднаш штом ќе 

дозволат условите на теренот, а ќе ги спроведат 

силите со кој располагаме, односно ке бидат 

вклучени располживите персонални и материјални 

ресурси. Снабдувањето на загрозеното население од 

поплавите со храна, вода за пиење, хигиенски 

средства, здравствена заштита го обезбедува 

општината со сопствени средства, хуманитарна 

помош и др. Асанација на теренот опфаќа 

хигиенско-технички и други мерки и активности за 

спречување на настанување и ширење на заразни 

болести и други последици од поплавите. Во 

асанацијата на теренот најважни активности се: -

пронаоѓање, идентификација и погреб на загинати 

лица, -пронаоѓање и закоп на загинати животни, -

чистење на теренот од разни глодари и инсекти, -

отстранување на отпадоци и други штетни 

материјали, -дезинфекција, дезинсекција и 

дератизација, -асанација на објекти за 

водоснабдување, -санирање на штетите направени 

врз сообраќајниците во населените и патните 

правци. Носители на активности во спроведување на 

асанацијата се: Општина Радовиш,Министерство за 

здравство п.е. Радовиш, Здравствени установи, 
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МЗШВ п.е. Радовиш, Ветеринарни станици, ЈП 

,,Плаваја,,-Радовиш, јавни установи и служби и др. 

Расположиви ресурси за спречување и отстранување 

на последиците од поплави и уривање на високи 

брани (персонални и материјални). За спречување, 

намалување и отстранување на последиците од 

поплави и секаков друг вид на загрозеност од 

природни непогоди на подрачјето, општина Радовиш 

врз основа на постоечката законска регулатива 

презема низа мерки и активности, како што се: 

постојани контакти со п.о. Дирекција за заштита и 

спасување, п.о. РЦУК, јавни претпријатија, приватни 

претпријатија и др. Овие субјекти во случај на 

вонредна состојба-поплава, ќе бидат вклучени со 

сите ресурси со кој располагаат за справување со 

ваков вид на загрозеност на подрачјето или на дел од 

подрачјето на општина Радовиш.Расположиви 

човечки ресурси за интервенција за време на 

поплава, со кој располага општина Радовиш се: 21 

припадник на ТППЕ Радовиш и ЈП Плаваја за 

расчистување на наноси 12 лица и за поправка на 

водоводна и канализациона мрежа 4 

лица.Потенцијални персонални ресурси 

претставуваат специјализираните и универзални 

просторни сили, само во случај да се обезбеди лична 

и материјална опрема пропишана со закон. 

Материјални ресурси кој можат да бидат вклучени 

во случај на поплави се следните: Општина 

Радовиш: Ред . број Возила Камиони кипери/цистерн 

и Градежна механизациј а Други средств а теренски 

патнич ки 1. 1 2 ./. ./. ./ ТППЕ Радовиш: Ред. број 

Возила Камиони Цистерни Градежна механизација 

Други теренски патнички средства 1. 2 ./. 3 -моторни 

пили 2 2. -мешини за пиечка вода од 20 л.-4 бр. ЈП 

,,Плаваја,, - Радовиш Ред . број Возила Камиони 

Цистерни/кипер и Градежна механизациј а Други 

средств а теренск и патничк и 1. 2 ./. 1 цистерна 1 

Липкер 2 Трактор кипер 2. 1 кипер 4 м3 1 ТГ-80 1 

ТАМ патар Трговски друштва и градежни 

претпријатија ГП,,Техника” ДООЕЛ Радовиш Ре д. 

бро ј Возила Камиони Цистерни/кипе ри Градежна 

механизац ија Други теренск средства и патнички 1. 

./. 5 комбинира ни товарни и патнички возила 1 

Влекач 1 нисконосечка до 25 тони 1 кипер 8 м3 1 

кипер 12 м 3 1 кипер 20 м 3 1Багер гусеничар 3 

Багери точкаши од 0,6-1 м3 1 ИЦБ телескоп 1 ИБЦ 

утоварач 1 Мерло- Рото телескоп 1Утоварач точкаш 

1Булдожер гусеничар Коматсу Д- 1 Компресор 2 

Ел.пумпа за вода 2 агрегати за ел. енергија 4 

електрични хилти 6 моторни пили 3 машини за 

сечење на бетон,асфа лт 25 и Д -45 1 Автодигалк а 

12,5т 2 мини дампери 1 м3 2 цистерни за вода од 7 и 

12т ДПТУ Бучим ДОО Ред . број Возила Камиони 

Цистерни/кипер и Градежна механизациј а Други 

Средств а теренск и патничк и 1. 1 ./. 1 Цистерна за 

техничка вода 1 цистерна за гориво 1 Дозер 1 

Утоварач 3 м 3 1 Ровокопач 1 Булдозер ДПТУ Алфа 

Инжинеринг ДООЕЛ Ред. број Возила Камиони 

Цистерни/кип ери Градежна механизација Други 

терен средства ски патнички 1. 1 Jeep Grand Chero 

kee 1 Комбинирано возило за 6 патника 1 

Комбинирано возило за 5 патника 1 Кипер 11946 

цм3 1 Кипер 5675 цм3 1 Кипер 11907 цм3 

1Ровокопач -скип од 0,6м3 1 Утоварач гасеничар 1 

Булдозер 1 Автодигалк а -4500 кг 1 Дизел агрегат 18 

кw 1 Компресор 1 Машина за сечење асфалт Во 

спасувањето на луѓе, материјални и други добра од 

објектите и подрачјата загрозени од поплава ке се 

употребат сите напред расположиви ресурси, со 

вклучување и на останатите надлежни субјекти од 

подрачјето на општината: Дирекцијата за заштита и 

спасување, Центарот за управување со кризи, МВР-

ПС, Здравствен дом и други, а во рамките на 

обврските предвиден со Закон. Изработил: 

Д.Чамински Одобрил: О.Долдурова Општина 

Радовиш Градоначалник Сашко Николов 
 
Br. 08-2063/2         Sovet na op{tina Radovi{ 
   23 Dekemvri 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 uvojuvawe na 
Op{tinskiot operativen Plan 

 za za{tita od sne`ni nameti  za 2016 godina za 
op{tina Radovi{ i Op{tinskiot operativen 

Plan za za{tita od sne`ni nameti   
za 2016 godina vo op{tina Radovi{ 

 
Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata za 

uvojuvawe na Op{tinskiot operativen Plan za 
za{tita sne`ni nameti  za 2016 godina za 
op{tina Radovi{, br. 08-2064/1  i Op{tinskiot 
operativen Plan za za{tita od sne`ni nameti  
za 2016 godina vo op{tina Radovi{, br. 08-
2064/2, {to sovetot na op{tina Radovi{ ja 
donese na sednica odr`ana na 23.12.2015god. 
 
      Br. 09-2064/3        Gradona~alnik na 
     24 Dekemvri 2015 g.      Op{tina Radovi{  
         Radovi{                   Sa{ko Nikolov s.r. 
 

Vrz osnova na ~len 22  stav 1 t.10 od 
Zakonot za lokalna samouprava (Sl. vesnik na 
RM br. 5/2002), a vo vrska so ~len  21 stav 1 t. 43 
od Statutot na op{tina Radovi{, Sovetot na 
op{tina Radovi{ na sednica odr`ana na 
23.12.2015 godina, donesuva 
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O  D  L  U  K   A 
Za uvojuvawe na Op{tinskiot operativen Plan 
 za za{tita od sne`ni nameti  za 2016 godina za 

op{tina Radovi{ 
 

I.Se usvojuva Op{tinskiot operativen 
Plan za za{tita od sne`ni nameti  za 2016 
godina za op{tina Radovi{. 
 

  II.Odlukata vleguva vo sila so denot na 
objavuvaweto vo <Slu`ben glasnik na op{tina 
Radovi{<.  
 
    Br. 08-2064/1         Sovet na op{tina Radovi{ 
   23 Dekemvri 2015 g.          Pretsedatel 
       Radovi{               Nikol~o Miovski s.r. 
 

ОПШТИНСКИ ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА 

ЗАШТИТА ОД СНЕГ И СНЕЖНИ НАМЕТИ ЗА 

2016 ГОДИНА РАДОВИШ 

 

 С О Д Р Ж И Н А: 1.Општи карактеристики 

на подрачјето на општина Радовиш: -Географска 

положба и големина на подрачјето на општината -

Рељеф и пошуменост, -Климатски услови, -

Хидрографска мрежа, -Број и големина на населбите 

-Вид и количина на атмосферски врнежи 2.Процена 

на загрозеност на подрачјето на општината од снег и 

снежни намети 3.Заштита и спасување од снег и 

снежни намети: -Превентивни мерки за заштита од 

снег и снежни намети. -Оперативни мерки за 

заштита и спасување од снег и снежни намети. -

Расположиви ресурси за спречување и отстранување 

на последиците од снег и снежни намети. 1.Општи 

карактеристики на подрачјето на општина Радовиш: 

-Географска положба и големина на подрачјето на 

општината  

-Назив на општината ----------------Општина Радовиш  

-Површина--------------------------------------------608 км2 

 -Број на жители--------------------------------------- 28167  

-Број на жители на град Радовиш----------------16223 

 -Број на населени места-----------------------------23  

-Густина на населеност-------------------------------46 ж. 

м2 Општина Радовиш е лоцирана во југоисточниот 

дел на територијата на Република Македонија. 

Територијата на регионот се простира меѓу 

планинскиот масив на север и североисток со 

Плачковица, на југ и југоисток со Струмичко поле, 

запад и југозапад со пл.Смрдеш и северозапад со 

клисурата на Маденска река. Радовишка општина 

има мошне поволна географска положба,која е 

условена од просторно-рељефните погоднисти и 

сообраќајните врски и можности. Конфигурацијата 

на земјиштето на оваа подрачје повеке е ридско-

планинско со еден дел од рамничарски обработливи 

површини. Надморската височина на регионот се 

движи од 260 м.н.в. по течението на Радовишка река 

до 1707 м.н.в. на врвот Бел Камен на пл. 

Плачковица. Радовиш се наоѓа на 370 м.н.в. -Рељеф 

и пошуменост Рељефот на подрачјето на општина 

Радовиш, го карактеризираат три важни елементи: 

Ридско-планински, котлински и речни долини. Нај 

голем дел од ридско-планинскиот рељев го зазема 

масивот на планината Плачковица, со највисок врв 

Лисец од 1754 м. Највисок врв на територијата на 

општината е Бел Камен со 1707 метри, други 

повисоки врвови се: Црквиште 1676 м. Влашки 

колиби 1607 м. Џамија 1569 м. Асанлија 1550 м. и 

др. Од овие височини како сртови, теренот се 

спушта кон Радовишко Поле. Сртовите се 

расчленети со помали водотеци или суводолици, 

нивната висина се намалува со доближувањето до 

полето. Сртови се формирани помеѓу Тополничка и 

Радовишка Река од кои највисок е Јајла со 1137 м. 

помеѓу Радовишка и Ораовичка Река се сртовите: 

Ајдудаш со 1445 м. Бургас 965 м. и Бујрук Бурин 720 

м.помеѓу долините на Ораовичка Река и Плаваја се 

сртовите: Изведен 1332 м.Чуј Петел 1324 м и помеѓу 

Плаваја и Нивичанска река се сртовите на Стар и 

Млад Готен со на 1400 м.н.в.Северниот и источниот 

дел од општината го сочинуваат јужните и 

источните делови од Плачковичкиот 

масив,западниот дел го зазема планината Смрдеш, 

која ја одделува Радовишката од Криволакавичката 

котлина. На оваа планина нема врвови од над 1000 

метри, највисок врв е Краста со 951 м.н.в.На 

подрачјето на општината се карактеристични две 

котлини: Радовишката и Дамјанската.Радовишката 

котлина гравитира по течението на Радовишка Река, 

кон југоисток, со надморска височина од 260 до 350 

метри. Дамјанската котлина се наоѓа на северозапад 

и гравитира по течението на Маденска река, со 

надморска височина од 440 до 480 метри. Речните 

долини како трет елемент од рељефот на општина 

Радовиш, ја формираат хидрографската мрежа на 

оваа подрачје.Главни речни долини се долините на 

Радовишка Река, Ораовичка Река и Плаваја. 

Долините на овие реки, чии извори се на планината 

Плачковица, во нај голем дел се тесни клисури со 

голем пад. Спуштајки се кон полето, долините се 

шират и под влијание на наносниот материјал 

формирани се пространи и широки плавни 

површини. Покрај реките на подрачјето на 

општината се формирани и вододерини, суводолици, 

поројни водотеци и др.Ерозивни процеси на 

територијата на општина Радовиш, се присутни на 

голем дел од подрачјето, но, особено се изразени во 

околината на с.Калугерица, со површина од околу 

13,5 ха, во околината на с.Подареш, како и блиската 

околина на градот. Под влијание на човечкиот 

фактор, преку непланско сечење и уништување на 

шумите, зголемување на обработливи површини и 

пасишта, реално е, да се очекува зголемување на 

ерозивните подрачја. Шумите во општината спаѓаат 

во категоријата на отворени шуми со сообраќајници. 

Во ридско планинскиот дел заради рељефните и 
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климатските карактеристики, најголем дел од 

површините се под шума. Во планинскиот дел 

застапена е претежно високостеблеста шума, 

најдоминантни се: даб, бука,четинари и други 

лисјари. Непошумените делови од планините се 

пасишта, богати со разновиден растителен свет: 

високи треви, папрат, грмушки и др.На ридските 

површини до 500 м.н.в. застапени се нискостеблени 

деградирани шуми (даб и габер), грмушки (смрека, 

трн) и трева.Вкупните шумски комплекси на 

подрачјето на општина Радовиш, се застапени на 

површина од околу 33000 ха.Во рамничарскиот дел 

се издвојуваат два типа на почви: неразвиени и 

развиени.Неразвиените почви се со наносно потекло 

и заземаат пространства околу коритата на 

водотеците, најмногу ги има по течението на 

Радовишка Река, Ораовичка и Плаваја. Значењето за 

земјоделието на овој тип на почви во општината е 

мошне големо и се одликува со највисока 

производствена вредност. Развиените почви на 

подрачјето на општината се црвениците и 

смолниците, кој зафаќаат големи пространства и тоа 

помеѓу Раклиш-Ораовица – Подареш-Злеово и 

покрај патот за Штип. И овие почви имаат значајна 

улога во земјоделието. -Климатски услови 

Радовишкиот регион е под влијание на умерено 

континентална клима. Заради изразената висинска 

разлика, одделни климатски елементи варираат меѓу 

изменета медитеранска клима во полето и планинска 

клима на планините.Што се однесува до ружата на 

ветровите, нашето подрачје спаѓа во мошне 

ветровитите подрачја во републиката. Заради место 

положбата што ја зазема градот Радовиш во однос на 

останатиот дел од општината е мошне заштитен од 

дејството на повеке ветрови. Преовладуваат ветрови 

од западен, северозападен и источен правец. 

Најголема честина има западниот ветер, кој главно е 

зимски ветер, но е присутен и во останатиот период 

од годината, со просечна брзина од 4,8 м/сек. или 

максимална вредност од 22,5 м/сек. Вториот по 

честина е северозападниот ветер, кој е присутен 

преку цела година, со просечна брзина од 4,8 м/сек 

или максимална брзина од 30,5 м/сек. и источниот 

ветер , со просечна брзина од 2,6 м/сек или со 

максимална брзина од 22,5 м/сек.Просечните 

годишни температури во рамничарскиот дел се 

движат до 13 0С, на највисокиѕте планински масиви 

до 7,5 0С. Најтопли месеци во годината се Јули и 

Август со просечна температура од 23 0С, најстуден 

е месец Јануари со 1,2 0С. Максималната 

температура изнесува 41 0С, минималната -21 0С. -

Хидрографска мрежа Хидрографските особености на 

територијата на општина Радовиш, се разновидни и 

се среќаваат повеќе хидрографски објекти, од кои 

најзначајни се: водотеците,подземните води, 

изворите и хидројаловиштето Тополница. 

Хидрографската мрежа на општина Радовиш, 

припаѓа кон два речни слива и тоа на реките 

Струмица и Брегалница. Во речниот слив Струмица 

се влеваат реките: Радовишка, Ораовичка и Плаваја. 

Во Брегалничкиот слив се влева Маденска река, 

преку Крива Лакавица. Според правецот на течење 

тие се сосема спротивни.Од сливот на Струмица 

течат кон југ и југоисток, од сливот на Брегалница 

течат кон северозапад. Изворите на трите главни 

водотеци Радовишка Река Ораовичка Река и Плаваја 

се наоѓаат во високите делови на планината 

Плачковица. Радовишка Река се формира од три 

извори на надморска височина од над 1400 метри, 

должината и е 18,5 км. има највисок просечен пад од 

сите водотеци во општината.Ораовичка Река извира 

во месноста Џумаја, на надморска височина од 1380 

метри, долга е 18 км. се влева во Радовишка 

Река.Плаваја во горниот тек го носи името 

Смиљанска Река, извира на надморска височина од 

1432 метри, долга е 26,7 км. се влева во Радовишка 

Река. Најголемо сливно подрачје има Плаваја од 140 

м2 , потоа Ораовичка Река со 51 km2 и Радовишка 

Река со 50,8 km2 . Сите овие реки во текот на цела 

година главно имаат проток на вода, но поради 

големиот пад во надолжен профил на коритата имаат 

и пороен карактер, повремено носат големи 

количини наносен материјал. Водостоите на овие 

реки се највисоки во Март и Април, како последица 

на топењето на снег и пролетните врнежи од дожд. 

Од Јуни до Октомври водостојот на реките 

перманентно се намалува, како последица од 

сушните лета и високите температури. Во 

Брегалничкиот сливен систем, преку реката Крива 

Лакавица се влева Маденска Река, која извира во 

Дамјанско Поле, во неа се влеваат водите од 

околните места Бучим, Дамјан и хидројаловиштето 

Тополница. -Број и големина на населбите На 

подрачјето на општина Радовиш, се регистрирани 23 

населени места со вкупен број на жители од 28295, 

од кои во град Радовиш живеат 16223 жители. По 

населените места бројот на жители е следниот: Ред. 

Бр. Населено место Број на население Ред. Бр. 

Населено место Број на население 1. Раклиш 570 12. 

Ињево 1624 2. Калаузлија 279 13. Дамјан 311 3. 

Ораовица 1720 14. Бучим 320 4. Подареш 1572 15. 

Тополница 562 5. Смиланци 39 16. Прналија 122 6. 

Јаргулица 818 17. Супурѓе 56 7. Покрајчево 434 18. 

Коџалија 478 8. Злеово 928 19. Али Коч 328 9. 

Калугерица 838 20. Погулево 15 10. Сулдурци 228 

21. Штурово 11 11. Воиславци 796 22. Козбунар 17 -

Вид и количина на атмосферски врнежи Количините 

на врнежи во регионот на општина Радовиш, се 

добиени од податоци на две дождомерни станици, 

Радовиш на к.380 м. и Новосело к.860 метри. Во 

котлинскиот дел на општината средно годишно 

наврнува околу 562 мм дожд, во планинскиот дел 

околу 1292 мм. Најмалку врнежи паѓаат во месеците 

Август и Септември, во котлините просечно по 22 

мм а на високите места 54 мм. Најмногу врнеши 

паѓаат во месец Ноември, во котлините 66 мм и на 
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високите места 171 мм. Според годишните времиња, 

најмногу врнежи има зимските месеци со 157 мм, 

пролет и есен со 150 мм, најмалку врнежи има 

налето 106 мм. Снежните врнежи како и дождот, 

повеке се застапени на високите планински подрачја. 

Во рамничарскиот дел, средногодишната вредност 

во периодот Ноември-Март е 13,1 ден со снег. 

Најмногу врнежи од снег во рамничарскиот дел има 

во месец Јануари, просечно просечно 4,6 дена, 

најмалку во ноември 0,2 дена. Во високите подрачја 

од општината снежниот покрив трае подолго и има 

далеку поголем број на денови под снег. 

Средногодишната влажност на воздухот изнесува 

72%. Во топлите летни месеци влажноста на 

воздухот е околу 60%, во зимските месеци Ноември-

Февруари се движи од 80-85%. Појавувањето на 

магла и слана во регионот на општината е во ист 

период од годината од Октомври – Април, со 

просечни 11,3 дена со магла и 10,3 дена со слана. 

Благодарение на заемното дејство на главните 

климатски фактори: високите температури, мали и 

нерамномерно распоредени врнежи во годината, 

ветрови со голема честина и прилична брзина и 

факторот суша овде е мошне присутен. Сушата 

особено е потенцирана во средината и при крајот на 

вегетацискиот период Јуни- Септември. 2.Процена 

на загрозеност на подрачјето од снег и снежни 

намети Снежните намети и луњите, како природни 

метереолошки појави, во одредени периоди во 

годината, предизвикуваат различни пореметувања во 

секојдневното живеење на подрачјето на општината. 

Овие природни непогоди честопати предизвикуваат 

физичко оштетување на преносните електрични 

водови и мрежа, надземните ТТ водови, со што 

предизвикуваат времени прекини на нивната 

функција. Според статистичките податоци за 

просечен број на денови со снежна покривка во 

низинскиот дел, општина Радовиш спаѓа во групата 

каде снежната покривка поголема од 1 см се движи 

до 10 дена во годината (Радовиш 13), додека во 

планинските области снежната покривка е поголема 

и се задржува многу повеке време. Најмногу врнежи 

од снег има во месеците декември, јануари и 

февруари. За општина Радовиш карактеристично е 

во време на снежни врнежи пропратени со многу 

ниски температури, да дојде до прекин или отежнато 

одвивање на сообраќајот на патните правци: A-4 

Штип-Радовиш-Струмица, Радовиш-Конче, 

Радовиш- пл.Плачковица со населените места 

Штурово,Козбунар и Смиланци. Иако во градот и 

голем дел од населените места, снежната покривка 

не се задржува подолг временски период, сепак има 

исклучоци кога после снежните врнежи доаѓа до 

појава на ниски температури честопати повеке од -5 

степени, локалните патишта и улици во градот и 

населените места се покриени со заледен снег и 

мраз. Последици од ниските температури се: 

загрозеност од повреди на граѓаните при движење по 

заледените улици и тротоари, застој или отежнато 

одвивање на сообраќајот, отежнато снабдување на 

граѓаните со животни намирници, огрев, храна за 

стоката, штети во земјоделието, стопанството и др. 

Според податоците и сознанијата од изминатиот 

период на подрачјето на општината од снежни 

намети,смрзнат дожд и луњи најзагрозен е 

далноводот 110-ка ТС Дуброво, ТС Бучим и 

електричниот вод Радовиш-пл. Плачковица-

Смиланци. На подрачјето на општината досега нема 

регистрирано појава на лавини. Луњите како 

природна појава обично се изразени во период од 

месеците Мај- Септември, во последните години ги 

има и во преостанатите месеци од годината. Оваа 

појава предизвикува штети во земјоделието и други 

стопански гранки. 3.Заштита и спасување од снег и 

снежни намети Превентивни мерки за заштита и 

спасување од снег и снежни намети: -Обезбедување 

на потребни персонални и материјални ресурси. -

Организирање и спроведување едукација, обука и 

вежби на просторните сили за заштита и спасување. 

-Склучување на договори утврдени со Закон за 

расчистување на последици од природни непогоди и 

други несреќи. Оперативни мерки за заштита и 

спасување од снег и снежни намети: -Следење и 

известување за промените на количината на снегот и 

снежните намети. -Воспоставување и активирање на 

системот за врски. -Насочување и координирање на 

самозаштитните активности на населението. -

Евакуација на населението и материјалните добра од 

загрозените подрачја. -Чистење на снегот од 

локалните патишта, улиците, тротоарите и 

транспортирање. -Снабдување на загрозеното 

население. Носител на организацијата и 

активностите за спроведување на превентивните и 

оперативните мерки за заштита и спасување од снег 

и снежни намети е општина Радовиш.За чистење и 

одржување на локалната патна мрежа, улиците и 

тротоарите ќе биде ангажирана фирма за зимско 

одржување на напред наведената инфраструктура. 

Во моментот располагаме со оклу 10 тoни сол и 

ризла и имаме распишано јавна набавка на ризла од 

64 м 3 и сол од 20 тони. Во случај на појава на 

екстремно ниски температури и снег, во санирањето 

на состојбата ќе бидат вклучени ресурсите со кој 

располагаме во случај на загрозеност од поплави по 

основ на склучени договори за соработка при 

справување со ризици од настанување на природни 

несреки и катастрофи, граѓаните според Законот за 

јавна чистота и просторните сили формирани од 

општината.Приоритет во отстранувањето на 

последиците од снегот и снежните намети ќе имаат 

отсечените населени места, во градот и населените 

места ке се обезбедат минимално потребни услови за 

одвивање на секаков вид на сообраќај по главните 

улици (Прилог: карта на улична мрежа во 

гр.Радовиш).Во време на снег и снежни намети дел 

од улиците: бул. А.Македонски - Илија Алексов и 



Br. 14/2015 Str. 32       Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{   30.12.2015 god. 

  

Калаузлиска ги одржува Македонија пат, како 

делови од регионални патни правци.За минимум 

функционирање на сообраќајот во градот за време на 

зимски услови, приоритет на чистење имаат 

главните улици: Кеј 8 Септември, 22 Октомври, 

Плачковица, Гоце Делчев, Партизанска, Први Мај, 

Илинденска, Св. Спасо Радовишки,Блаже Конески и 

преостанатите делови на бул. А.Македонски и Илија 

Алексов. Потоа ке се чистат сите преостанати улици 

кои се поврзани со главните улици. Според Законот 

за јавна чистота граѓаните се должни сами да го 

отстранат снегот пред станбените и деловните 

објекти, во нивна сопственост.Снабдувањето на 

загрозеното население со храна, огрев, вода за 

пиење,хигиенски средства, здравствена заштита ги 

обезбедува општината преку сопствени средства, 

хуманитарна помош и др. -Расположиви ресурси за 

спречување и отстранување на последиците од снег 

и снежни намети. За спречување, намалување и 

отстранување на последиците од снег и снежни 

намети и секаков друг вид на загрозеност од 

природни непогоди и други несреќи на подрачјето на 

општината, општина Радовиш врз основа на 

постоечката законска регулатива, презема низа 

мерки и активности: постојани контакти со 

Дирекцијата за заштита и спасување п.о. Радовиш, 

РЦУК Радовиш, МВР-ПС Радовиш, јавни 

претпријатија, приватни претпријатија идр. 

Расположиви човечки ресурси за интервенција за 

време на снег и снежни намети , со кој располага 

општина Радовиш се: 21 припадник на ТППЕ 

Радовиш и ЈП Плаваја за расчистување на наноси 12 

лица и за поправка на водоводна и канализациона 

мрежа 4 лица.Потенцијални персонални ресурси 

претставуваат специјализираните и универзални 

просторни сили, само во случај да се обезбеди лична 

и материјална опрема пропишана со закон и лицата 

ангажирани за изведување на јавни работи. 

Материјални ресурси кој можат да бидат вклучени 

во случај на снег и снежни наметисе следните 

Општина Радовиш: Ред. број Возила Камиони 

кипери/цистерни Градежна механизација Други 

средства теренски патнички 1. 1 2 ./. ./. ./ ТППЕ 

Радовиш: Ред. број Возила Камиони цистерни 

Градежна механизација Други средства теренски 

патнички 1. 2 ./. 3 2 моторни пили 2. 4 мешини за 

пиечка вода од 20 л. ЈП ,,Плаваја,, - Радовиш Ред. 

број Возила Камиони Цистерни/кипери Градежна 

механизација Други средства теренски патнички 1. 2 

./. 1 цистерна 1 Липкер 2 Трактор кипер 2. 1 кипер 4 

м3 1 ТГ-80 1 ТАМ патар Трговски друштва и 

градежни претпријатија Техника ДООЕЛ Радовиш 

Ред. број Возила Камиони Цистерни/кипери 

Градежна механизација Други средства теренски 

патнички 1. ./. 5 комбинирани товарни и патнички 

возила 1 Влекач 1 нисконосечка до 25 тони 1 кипер 8 

м3 1 кипер 12 м 3 1 кипер 20 м 3 1Багер гусеничар 3 

Багери точкаши од 0,6-1 м 3 1 ИЦБ телескоп 1 ИБЦ 

утоварач 1 Мерло-Рото телескоп 1Утоварач точкаш 

1Булдожер гусеничар Коматсу Д-25 и Д -45 1 

Автодигалка 1 Компресор 2 Ел.пумпа за вода 2 

агрегати за ел. енергија 4 електрични хилти 6 

моторни пили 3 машини за сечење на бетон,асфалт 2 

цистерни за вода од 7 и 12т 12,5т 2 мини дампери 

ДПТУ Бучим ДОО Ред. број Возила Камиони 

Цистерни/кипери Градежна механизација Други 

средства теренски патнички 1. 1 ./. 1 Цистерна за 

техничка вода 1 цистерна за гориво 1 Дозер 1 

Утоварач 3 м 3 1 Ровокопач 1 Булдозер ДПТУ Алфа 

Инжинеринг ДООЕЛ Ред . бро ј Возила Камиони 

Цистерни/кипе ри Градежна механизација Други 

средства теренск и патнички 1. 1 Jeep Grand Cheroke 

e 1 Комбинирано возило за 6 патника 1 

Комбинирано возило за 5 патника 1 Кипер 11946 

цм3 1 Кипер 5675 цм3 1 Кипер 11907 цм3 

1Ровокопач - скип од 0,6м3 1 Утоварач гасеничар 1 

Булдозер 1 Автодигалка -4500 кг 1 Дизел агрегат 18 

кw 1 Компресор 1 Машина за сечење асфалт 

Изработил: Д.Чамински Одобрил: О.Долдурова 

Општина Радовиш Градоначалник Сашко Николов 

 

Br. 08-2064/2         Sovet na op{tina Radovi{ 
   23 Dekemvri 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 uvojuvawe na Op{tinskiot 
operativen Plan  za za{tita i odbrana od 
poplavi za zagrozeni podra~ja za op{tina 

Radovi{ za 2016 godina i Op{tinskiot 
operativen Plan za za{tita i odbrana od 
poplavi za zagrozeni podra~ja za op{tina 

Radovi{ za 2016 godina 
 

Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata za 
uvojuvawe na Op{tinskiot operativen Plan za 
za{tita i odbrana od poplavi za zagrozeni 
podra~ja za op{tina Radovi{ za 2016 godina, br. 
08-2065/1  i Op{tinskiot operativen Plan za 
za{tita i odbrana od poplavi za zagrozeni 
podra~ja za op{tina Radovi{ za 2016 g, br. 08-
2065/2, {to sovetot na op{tina Radovi{ ja 
donese na sednica odr`ana na den 23.12.2015 god. 
 
      Br. 09-2065/3        Gradona~alnik na 
     24 Dekemvri 2015 g.      Op{tina Radovi{  
         Radovi{                   Sa{ko Nikolov s.r. 
 



Br. 14/2015 Str. 33       Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{   30.12.2015 god. 

  

Vrz osnova na ~len 22  stav 1 t.10 od 
Zakonot za lokalna samouprava (Sl. vesnik na 
RM br. 5/2002), a vo vrska so ~len  21 stav 1 t. 43 
od Statutot na op{tina Radovi{, Sovetot na 
op{tina Radovi{ na sednica odr`ana na 
23.12.2015 godina, donesuva 

 
O  D  L  U  K   A 

Za uvojuvawe na Op{tinskiot operativen Plan 
za za{tita i odbrana od poplavi za zagrozeni 
podra~ja  za op{tina Radovi{ za 2016 godina 

 

I.Se usvojuva Op{tinskiot operativen 
Plan za za{tita i odbrana od poplavi za 
zagrozeni podra~ja za op{tina Radovi{ za 2016 
godina. 

  II.Odlukata vleguva vo sila so denot na 
objavuvaweto vo <Slu`ben glasnik na op{tina 
Radovi{<.  
 
    Br. 08-2065/1         Sovet na op{tina Radovi{ 
   23 Dekemvri 2015 g.          Pretsedatel 
       Radovi{               Nikol~o Miovski s.r. 
 
ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА ЗАШТИТА И ОДБРАНА 

ОД ПОПЛАВИ ЗА ЗАГРОЗЕНИ ПОДРАЧЈА ОД 

ОПШТИНА РАДОВИШ ЗА 2016 ГОДИНА 

РАДОВИШ, 

 

СОДРЖИНА: 1.Вовед 2.Општи карактеристики на 

подрачјето на општина Радовиш: -Топографски 

карактеристики -Хидролошки карактеристики -

Хидротехнички карактеристики -Демографска 

структура на населението -Стопански и други 

подлоги и податоци -Граници на загрозеното 

подрачје -Работи и мерки што се преземаат и 

извршуваат пред опасноста и за време на одбраната 

од поплави -Органи надлежни за заштита и одбрана 

од поплави ВОВЕД Оперативниот план за заштита и 

одбрана од поплави на загрозените подрачја на 

општина Радовиш, е изработен врз основа на чл.126 

од Законот за води (Сл. весник на РМ бр.87/2008), 

Процена за заштита и спасување од природни 

непогоди и други несреки, донесена од Советот на 

општина Радовиш во 2008 година, Процената на 

згрозеност на подрачјето на општина Радовиш од 

сите ризици и опасности, донесена од Советот на 

општина Радовиш во 2014 година, Планот за 

заштита и спасување од природни непогоди и други 

несреки , Планот за заштита и спасување од поплави 

и уривање на високи брани донесени од Советот на 

општина Радовиш – Одлука бр.07-1622/1 од 

31.10.2011 година и годишен Оперативен план за 

заштита и спасување од поплави и уривање на 

високи брани, изработени врз основа на Законот за 

заштита и спасување. Цел на Оперативниот план за 

заштита и одбрана од поплави на загрозените 

подрачја на општина Радовиш, е квалитативна и 

квантитативна анализа на податоците за можни 

опасности од полави, предвидување на последиците 

и преземање на превентивни и оперативни мерки за 

заштита од поплави. Последиците од досегашните 

поплави на подрачјето на општина Радовиш, како 

што се: човечки жртви, уривање на мостови, 

оштетување на патна инфраструктура и улици, 

уривање на потпорни ѕидови, поплава на станбени и 

индустриски објекти, земјоделски обработливи 

површини и друго, имаат негативен одраз врз 

севкупната економска состојба во општината. 

Имајки ја предвид оваа констатација се наметнува 

потреба од сеопфатно и комплексно согледување на 

состојбите и проблемите во областа на 

операционализацијата на заштита на населението и 

материјалните добра од поплави и тоа на планот на 

превентивните мерки и степенот на подготвеност на 

организираните сили за отстранување на 

последиците од поплавите.  

2.ОПШТИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПОДРАЧЈЕТО 

НА ОПШТИНА РАДОВИШ -Географска положба и 

големина на подрачјето на општината: 

 -Назив на општината .............ЕЛС општина Радовиш  

-Површина..........................................................608 км2  

-Број на жители на општината.............................28295 

 -Број на жители на град Радовиш.......................16223  

-Број на населени места..............................................23  

-Густина на населеност............................................46 

ж. на км2 Општина Радовиш е лоцирана во 

југоисточниот дел на територијата на Република 

Македонија. Територијата на регионот се простира 

меѓу планинскиот масив на север и североисток на 

пл.Плачковица, на југ и југосток со Струмичко поле, 

запад и југозапад со планината Смрдеш и 

северозапад со клисурата на Маденска река. 

Радовишката општина има мошне поволна 

географска положба, која е условена од просторно-

рељефните и сообраќајните прилики. 

Конфигурацијата на земјиштето на подрачјето 

повеке е ридско-планинско со еден дел од 

рамничарски обработливи површини. -Топографски 

карактеристики Рељефот на подрачјето на општина 

Радовиш, го карактеризираат три важни елементи: 

ридско- планински, котлински и речни долини. 

Најголем дел од ридско-планинскиот рељеф го 

зазема масивот на планината Плачковица, со 

највисок врв Лисец од 1754 м.н.в. Највисок врв на 

територијата на општина Радовиш е Бел Камен, 

висок 1707 м. н.в. Други повисоки врвови се: 

Влашки колиби 1607 м.н.в., Црквиште 1676 м.н.в. 

Асанлија 1550 м.н.в. Џамија 1569 м.н.в. и др. Од 

овие височини како сртови, теренот се спушта кон 

Радовишко поле. Сртовите се расчленети со помали 

водотеци или суводолици, нивната висина се 

намалува со доближувањето до полето. Такви сртови 

формирани се помеѓу Тополничка и Радовишка река, 

од кои највисок е Јајла со 1137 метри. Помеѓу 

Радовишка река и Ораовичка река се сртовите: 
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Ајдудаш 1445 м.н.в. Бургас 965 м.н.в. и Бујрук 

Бурин 720 метри. Помеѓу Ораовичка река и Плаваја 

се сртовите: Изведен 1332 м.н.в. и Чуј Петел 1324 

метри. Помеѓу Плаваја и Нивичанска река се 

сртовите: Стар и Млад Готен со над 1400 м.н.в. 

Северниот и источниот дел од општината го 

сочинуваат јужните и источните делови од 

Плачковичкиот масив, западниот дел го зазема 

планината Смрдеш, која ја одделува Радовишката од 

Криволакавичката котлина. На оваа планина нема 

врвови над 1000 м.н.в. највисок е врвот Краста со 

951 м.н.в. На подрачјето на општината 

карактеристични се две котлини: Радовишката и 

Дамјанската. Радовишката котлина гравитира по 

течението на Радовишка река, со надморска 

височина од 260-350 метри. Дамјанската котлина се 

наоѓа на северозапад и гравитира по течението на 

Маденска река, со надморска височина од 440-480 

метри. Речните долини како трет елемент од 

топографијата на општината, ја формираат 

хидрографската мрежа на оваа подрачје. Главни 

речни долини се долините на реките: Радовишка 

Река, Ораовичка и Плаваја. Изворите на овие реки се 

на планината Плачковица, долините во најголем дел 

се тесни клисури со голем пад, со што се вбројуваат 

и во категоријата на поројни реки. Спуштајки се кон 

полето, долините се шират и под влијание на 

наносниот материјал формирани се пространи и 

широки плавни површини. Покрај реките на 

подрачјето на општината се формирани и 

вододерини, суводолици, поројни водотеци и др. 

Ерозивните процеси на територијата на општината 

се присутни на голем дел од подрачјето, но, особено 

се изразени во околината на с.Калугерица, со 

површина од околу 13,5 ха, во околината на 

с.Подареш, како и блиската околина на градот. Под 

влијание на човечкиот фактор, преку непланско 

сечење и уништување на шумите, зголемување на 

обработливи површини и пасишта, реално е, да се 

очекува зголемување на ерозивните подрачја. 

Шумите во општината спаѓаат во категоријата на 

отворени шуми со сообраќајници. Во ридско 

планинскиот дел заради рељефните и климатските 

карактеристики, најголем дел од површините се под 

шума. Во планинскиот дел застапена е претежно 

високостеблеста шума, најдоминантни се: даб, 

бука,четинари и други лисјари. Непошумените 

делови од планините се пасишта, богати со 

разновиден растителен свет: високи треви, папрат, 

грмушки и др. На ридските површини до 500 м.н.в. 

застапени се нискостеблени деградирани шуми (даб 

и габер), грмушки (смрека, трн) и трева. Вкупните 

шумски комплекси на подрачјето на општина 

Радовиш, се застапени на површина од околу 33000 

ха. Во рамничарскиот дел се издвојуваат два типа на 

почви: неразвиени и развиени.Неразвиените почви 

се со наносно потекло и заземаат пространства околу 

коритата на водотеците, најмногу ги има по 

течението на Радовишка Река, Ораовичка и Плаваја. 

Значењето за земјоделието на овој тип на почви во 

општината е мошне големо и се одликува со 

највисока производствена вредност. Развиените 

почви на подрачјето на општината се црвениците и 

смолниците, кој зафаќаат големи пространства и тоа 

помеѓу Раклиш-Ораовица – Подареш-Злеово и 

покрај патот за Штип. И овие почви имаат значајна 

улога во земјоделието. -Хидролошки карактеристики 

Хидролошките особености на подрачјето на 

општина Радовиш се разновидни, се среќаваат 

повеке хидрогравски објекти, од кои најзначајни се: 

водотеците, подземните води и изворите. 

Водотеците или хидрографската мрежа припаѓа на 

два речни системи и тоа: реките Струмица и 

Брегалница. Сливовите на Радовишка Река, 

Ораовичка Река и Плаваја се дел од речниот систем 

Струмица. Маденска река преку Крива Лакавица е 

дел од Брегалничкиот речен систем Изворите на 

трите главни водотеци Радовишка Река, Ораовичка и 

Плаваја се наоѓаат во високите делови на планината 

Плачковица. Радовишка река се формира од три 

извори на надморска височина од над 1400 метри, 

должината и е 18,5 км и има највисок просечен пад 

во општината. Ораовичка река извира во месноста 

Џумаја, на 1380 м.н.в. долга е 18 км и се влева во 

Радовишка Река. Плаваја, во горниот тек го носи 

името Смиланска Река, извира на 1432 м.н.в. долга е 

26 км исто така се влива во Радовишка Река. 

Најголемо сливно подрачје има Плаваја, од 140 км2 , 

потоа Ораовичка Река со 51 км2 и Радовишка река со 

50,8 км2 . Сите овие реки во текот на цела година 

имаат проток на вода , но поради големиот пад во 

надолжен профил на коритото имаат и пороен 

карактер, повремено носат големи количини наносен 

материјал. Водостоите на овие реки се највисоки во 

месеците Март и Април, како последица на 

топењето на снегот и пролетните дождови. Од Јуни 

до Октомври, водостојот перманентно се намалува, 

како последица од сушните лета и високите 

температури. Маденска река извира во Дамјанско 

поле, во неа се вливаат водите од околните, посебно 

од хидројаловиштето Тополница. Водосостојбата и 

протокот на реките се набљудуваат само за реките на 

сливот Струмица. На сливната површина на 

Радовишка Реака, просечно годишно паѓаат врнежи 

од 827 мм, Ораовичка Река 947 мм и Плаваја 1180 

мм. Количините на врнежи во регионотна општина 

Радовиш, се добиени од две дождомерни станици, 

Радовиш на кота 380 м.н.в. и Ново село кота 860 

метри. Котлинскиот дел од општината средно 

годишно добива по 562 мм врнежи, додека 

висинскиот дел по 1292 мм. Најмалку врнежи паѓаат 

во месеците Август и Септември, во котлината 

просечни 22 мм, на високите места 54 мм. Најмногу 

врнежи паѓаат во месец Ноември, во котлината 66 

мм, на високите места 171 мм. Според годишните 

времиња најмногу врнежи има зимските месеци 157 
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мм, пролет и есен околу 150мм и на лето 106 мм. 

Подземните води на оваа подрачје се во тесна врска 

со изолаторските особености на оделни карпи. 

Длабочината на подземните води во најниските 

котлински делови е околу 2-4 метри, доколку се оди 

кон работ на полето длабочината е се поголема, 

достигнувајки 18-20 метри. Тоа се должи на 

наклонот на рељефот кој е од периферијата кон 

средишните делови на полето, поради што е 

овозможено подземните води да гравитираат кон 

пониските коти. Изворите, како природна 

површинска манифестација на подземните води, 

бројот, типот, просторната распределеност и 

режимот на изворите зависат од геолошкиот состав, 

климатско и морфолошките особености на теренот и 

вегетацијата. На подрачјето на општината се 

јавуваат извори со издашност од 3 л/сек.Од нив 

повекето се наоѓаат во високите подрачја на 

Плачковица, кои се фактички и извори на 

водотеците Радовишка Река ,Ораовичка река и 

Плаваја. Постојат и помали извори до 1 л/сек. во 

шумските предели. Освен изворите со пивка вода 

има појава на минерални и термални извори. 

Минерални извори има во околината на селата 

Ињево и Калугерица, термални во околината на 

Раклиш. -Хидротехнички карактеристики На 

подрачјето на општина Радовиш, со водите 

стопанисува Водостопанство ,,Радовишко Поле,, 

Радовиш. Најголема акомулација во регионот е 

,,Мантово,, лоцирана на територијата на општина 

Конче. Водите од акомулацијата по канал и каналска 

мрежа се доведени и се користат на подрачјето на 

општина Радовиш. Постојат два магистрални канали 

со вкупна должина од околу 50 км. Каналска мрежа 

постои, но многу е оштетена. На подрачјето на 

с.Подареш, има зафат на вода од Плаваја, зафатот е 

северно од селото, каналската мрежа исто така е 

многу оштетена. Во категоријата на високи брани на 

подрачјето на општината е лоцирано 

хидројаловиштето Тополница. Речните корита, со 

исклучок на дел од коритото на Радовишка Река и 

Ступница (с.Подареш) кој се регулирани во 

урбаниот дел,со изградени кејови, останатите корита 

не се регулирани, повремено се преземаат 

активности за чистење на делови и зајакнување на 

бреговите, преку Акциони Планови за чистење на 

речните корита, но тоа ни од далеку нее доволно, 

затоа што секоја година имаме поплави. Не се 

регулирани поројните водотеци, проблеми има и со 

функционалноста на атмосферската канализација, 

која е изградена само на подрачјето на град 

Радовиш. Што се однесува до снабдувањето со вода 

за пиење, сите населени места имаат изградено 

водоводен систем, кој во најголем дел ги задоволува 

потребите со вода за пиење, со исклучок во сушните 

периоди, кога по потреба се воведува рестрикција на 

водата. Водоводите на подрачјето на општината ги 

одржува и со нив стопанисува ЈП ,,Плаваја,, -

Радовиш. -Демографска структура на населението 

На подрачјето на општина Радовиш, се регистрирани 

23 населени места со вкупен број на жители од 

28295, од кои во град Радовиш живеат 16223 жители. 

По населените места бројот на жители е следниот: 

Ред. Бр. Населено место Број на население Ред. Бр. 

Населено место Број на население 1. Раклиш 570 12. 

Ињево 1624 2. Калаузлија 279 13. Дамјан 311 3. 

Ораовица 1720 14. Бучим 320 4. Подареш 1572 15. 

Тополница 562 5. Смиланци 39 16. Прналија 122 6. 

Јаргулица 818 17. Супурѓе 56 7. Покрајчево 434 18. 

Коџалија 478 8. Злеово 928 19. Али Коч 328 9. 

Калугерица 838 20. Погулево 15 10. Сулдурци 228 

21. Штурово 11 11. Воиславци 796 22. Козбунар 17 

Според половата структура на подрачјето на 

општината живеат 14493 мажи и 13802 жени Според 

изјаснувањето за националната припадност, на 

подрачјето на општина Радовиш живеат вкупно 

28295 жители од кои: -Македонци --------------- 23815  

-Албанци-------------------- 8  

-Турци------------------------ 4048 

 -Роми------------------------- 271  

-Власи------------------------ 26  

-Срби------------------------- 67  

-Бошњаци------------------- 1  

-Останати-------------------- 59 -Стопански и други 

подлоги и податоци Регионот на општина Радовиш, 

има матерјална основа и стопанска инфраструктура, 

која претставува солидна основа за стопански развој. 

Стопанската структура во општината по дејности е 

следната: индустрија и рударство, земјоделство- 

сточарство, шумарство, водостопанство, 

градежништво, сообраќај и врски, трговија, 

угостителство и туризам и занаетчиство. 

Индустријата и рудараството покрај земјоделието се 

главни стопански гранки во кој се вработува 

населението. Од индустриските гранки застапени се: 

преработувачката индустрија и дрвно 

преработувачката индустрија. Рударството застапено 

е преку рудникот ,,Бучим,, , кој е единствен рудник 

за бакар во Република Македонија. Дрвно 

преработувачката индустрија врши обработка на 

техничко дрво. На територијата на општината има 

повеке приватни претпријатија кој изработуваат 

режана граѓа, амбалажа, мебел и градежна столарија. 

Земјоделството и сточарството по значење се втора 

стопанска гранка во стопанството на регионот. 

Земјоделското земјиште е застапено на површина од 

26406 ха. Во обработка на земјоделските површини 

доминира приватниот сектор, кој релативно добро е 

опремен со земјоделска механизација. Во регионот 

нај застапени се: житарици,тутун, градинарство, 

лозарство, овоштарство, ливади и пасишта. 

Сточарството е сконцентрирано кај индивидуалниот 

сектор. Од сточниот фонд застапени се: говеда, овци, 

кози, свињи и живина. Од сточарските производи 

покрај месото, најчести се млечните производи, кои 

се преработуваат во мали приватни млекари. Со 
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водата на подрачјето на општината стопанисува 

Водостопанство ,,Радовишко Поле,,. 

Градежништвото е застапено преку повеќе мали 

приватни градежни претпријатија, кој воглавно се 

занимаваат со високоградба, но вршат и 

инсталациски и завршни работи. Во општината е 

развиен само патниот сообраќај за превоз на патници 

и стоки. Патниот сообраќај целосно е организиран 

од приватни претпријатија. Врските односно ПТТ 

услугите ги врши Пошта Радовиш, која е 

организирана со помошна пошта во Подареш и 

Ињево и мобилни оператори. Трговијата како 

дејност ја вршат трговски претпријатија. Модните 

конфекции произведуваат машка и женска лесна 

конфекција, организирани се во мали и средни 

претпријатија со приватен капитал. Угостителството 

и туризмот се исклучиво во приватна 

сопственост.Угостителски- сместувачки капацитети 

се хотелите: ,,Бел камен,, и помал капацитет има 

МАГ- МАР. Останатите угостителски објекти се: 

ресторани, кафеани, пицерии, кафулиња и др. 

Занаетчиската дејност спаѓа во редот на мали 

семејни бизниси. Најчесто има 1-3 вработени. 

Најзастапени занаети во општината 

се:автомехничари, бравари, ковачи лимари, фризери, 

ѕидари, молери, електричари,кројачи, слаткари, 

фурнаџии и др. Патната мрежа според 

категоризацијата на патишта се дели на следните 

видови патишта: магистрални, регионални , локални 

и некатегоризирани. Магистрален патен правец кој 

помонува низ општината е М-6 и ги поврзува Штип- 

Радовиш-Струмица. Регионални патни правци се: 

Радовиш-пл.Плачковица-Р 603, Радовиш-Подареш- 

Злеово-Р 603 и Радовиш-Конче- Р-606. Локалните 

патни правци се дел од целиот систем на патната 

мрежа во општината, бидејки градот е поврзан со 

сите населби. Со некои од населбите поврзаноста е 

директна а со некој со крак се отклонува од 

магистралниот и регионалниот пат. Сите локални 

патни правци се асфалтирани со исклучок на патот 

кон с.Смиланци кој е во фаза на градба и дел е 

асфалтиран, Кзбунар, с. Погулево и Супурѓе. 

Некатегоризирани патишта се: шумските, полските и 

пристапните надвор од населените места. -Граници 

на загрозеното подрачје ЕЛС општина Радовиш, врз 

основа на Процената на загрозеност од поплави на 

подрачјето на општината,ги има предвидено 

причините и сите критични места кој се 

потенцијално загрозени од поплави. Границите на 

загрозеното подрачје од поплави се протегаат по 

течението на главните реципиенти за собирање и 

одведување на атмосферските води: Радовишка Река, 

Ораовичка и Плаваја, посебно потегот од вливот на 

Плаваја во Радовишка Река, односно на потегот 

Јаргулица – Злеово и понатаму кон општините 

Василево , Струмица, Босилово и Ново Село. Исто 

така редовна опсаност од полави се и поројните 

водотеци чии води се влеваат во напред наведените 

речни корита. Такви водотеци се следните:Ињевска 

Река, Тополничка Река, Ступница. На подрачјето на 

град Радовиш поројни водотеци се: Илиница, Чам 

Баир, Коџа Баир, Корчо Маало,Шаин Маале и 

Калаузлиска – Ѓорче Петров- бул. А.Македонски. 

Скоро низ сите населени места минуваат поројни 

водотеци како што се:Раклиш, Јаргулица, 

Покрајчево, Злеово, Калугерица, Сулдурци, 

Воиславци, Ињево, нас. Дамјан. Во случај на 

хаварија на хидројаловиштето ,,Тополница,, 

границата на загрозеност се протега од с. Топлница, 

по течението на Маденска река до вливот во река 

Крива Лакавица и понатаму кон Брегалница, со што 

е загрозен и магистралниот пат М-6. ПРИЛОГ: Мапа 

на општина Радовиш Радовишка Река Речното 

корито е делумно регулирано во должина од околу 2 

км. Дел кој минува низ градот. Но, со поставувањто 

на инсталации, пропусната моќ на коритото е во 

голем степен намалена. Ако се има во предвид, 

нередовното чистењена коритото од наносен 

материја, нискиот профил на дел од мостовите, 

оштетувањата на каскадите и ѕидовите на кејот, 

претставува постојана опасност од излевање на 

подрачјето на градот. Што се однесува за делот на 

коритото северно од градот и јужно до Злево, 

пропусната моќ на коритото е намалена од следните 

причини: наноси од песок,растенија во коритото, 

фрлање на отпад, но, пред се најголема причина е 

узурпацијата на речното корито и е основна причина 

за честите полави, посебно на потегот Јаргулица –

Злеово. Мора да се прееземат мерки за одредување 

на границите на опфат на речниот појас, потоа да се 

исчисти коритото и со материјалот од коритото се 

оформат и зајакнат бреговите на реката, со што 

излевањето ќе биде спречено а со тоа и опасноста од 

оштетување на мостовите, патната инфраструктура и 

поплавувањето на обработливи земјоделски 

површини. Ораовичка Река Коритото повремено се 

чисти во делот низ населеното место Ораовица. 

Критични места од излевање и предизвикување на 

материјални штети се: северно од Ораовица во 

должина од околу 1км, низ Ораовица и кон вливот 

во Радовишка Река. Причини за излевањето се: 

нерегулирано речно корито, наносен материја и 

узурпации. Мора да се преземат истите мерки како и 

за Радовишка река. Плаваја Коритото повремено се 

чисти во делот низнаселеното место Подареш. 

Критични места од излевање и предизвикување на 

материјални штети се: северно од Подареш во 

должина од околу 1,5 км, низ Подареш и кон вливот 

во Радовишка Река. Причини за излевањето се: 

нерегулирано речно корито, наносен материја, 

растенија во коритото и узурпации. Мора да се 

преземат истите мерки како и за предходно 

наведените реки. Поројни водотеци Сушица Тече 

низ индустрискиот дел од градот и е од пороен 

карактер, со големи количини на нанос. 

Нерегулираното корито и нискиот профил на 
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мостотовите на бул. ..Александар Македонски,, се 

причина за излевање на реката. Потребно е редовно 

чистење на коритото и зајакнување на бреговите а 

посебно редовнп чистење на отворите на мостовите. 

Ињевска река Тече низ с. Ињево, дел од коритото се 

чисти низ селото, но поплавува земјоделски 

површини по течението до вливот во Радовишка 

Река. Дел од коритот јужно од Ињево е оформен, но 

останатиот дел не е. Не оформениот дел изобилува 

со растителна вегетација а има и узрпација на 

коритото. Ступница Тече низ с. Подареш, 

регулирана е во должина од околу 1 км. но, поради 

присуството на ерозивни процеси, носи големи 

количини на наносен материјал, кој се таложи во 

регулираниот дел. Растенијата и другата вегетација 

као и узурпацијата се причина за излевање на влезот 

во населеното место. Тополничка Река На оваа река 

е лоцирано хидројаловиштето од рудникот ,,Бучим,,, 

поминува низ с.Тополница. Одржувањето на 

коритото е во склоп на хидројаловиштето, кое е 

обврска на рудникот. Суводолици Овој вид на 

поројни водотеци ги има скоро на целото подрачје 

на општината, но нај голем проблем се оние кои 

гравитираат и минуваат низ населените места, каде 

често прават штета на населението и 

инфраструктурата. Таквите водотеци се лоцирани на 

следните подрачја: Град Радовиш Во околината на 

градот има регистрирано 6 поројни водотеци кој 

гравитираат кон урбаниот дел. Водите од нив преку 

уличната мрежа се влеваат во Радовишка река. Овие 

водотеци мора да бидат регулирани, бидејки штетите 

од нив се многукратни како што се: поплава на 

објекти, оштетување на комунална инфраструктура и 

др. Раклиш Река Мрлада, која ги одвојува Радовиш и 

Раклиш, како и водотекот ,,Беглички гумна,,. 

Јаргулица и Покрајчево Порои кои минува низ 

селото. Злеово Злевска река, минува низ селото, дел 

од коритото се користи и како пристапен пат до 

станбени објекти. Во голем дел е узурпиран речниот 

опфат, посебно во населеното место. Калугерица 

Водотекот поминува по целата должина низ 

населеното место, го пресекува на неколку места 

пристапниот пат до станбените објекти. За трајно 

решавање на овој проблем потребно е утврдување на 

границите на речниот опфат и изработка на проект 

за регулација на коритото. Сулдурци Водотекот 

поминува низ селото. Решение исто како и за 

Калугерица. Воиславци Водотеците во оваа населено 

место се користат и како пристапни улици до 

станбените објекти и ја пресекуваат уличната мрежа. 

Решението за овие водотеци е исто како и за 

Калугерица. Ињево Низ оваа населено место покрај 

Ињевска Река, кон него гравитираат неколку 

водотеци кој причинуваат големи штети на 

инфраструктурата и станбените објекти. Дел од нив 

се користат и како пристапни патишта. Решението за 

овие водотеци е исто како и за Калугерица. Pregled 
na brojot na zagrozeno naselenie od poplavi. 

Red. broj Mesto Broj na zagrozeno naselenie od 
prelevawe i urivawe na visoki brani Broj na 
zagrozeno naselenie od izlevawe na reki Broj na 
zagrozeno naselenie od izlevawe na porojni 
vodoteci 1. Radovi{ ./. 100 50 2. Oraovica ./. 30 ./. 
3. Podare{ ./. 30 10 4. Zleovo ./. ./. 80 5. Iwevo ./. 
30 50 6. Topolnica 562 ./. ./. 7. nas. Damjan 100 ./. ./. 

Vkupno 662 190 190 Pреглед na podra~jata 
potencijalno zagrozeni od poplavi Visoki 
brani Akomulac. vodopoila Re~ni korita 
Porojni vodoteci Vodostop. objekti 
Atmosfersa kanalizacij Hidrojalovi{te 
Topolnica -Radovi{ka reka, po celata dol`ina 
-Oraovi~ka reka, niz Oraovica do Radovi{ka 
reka -Plavaja, niz Podare{ do Radovi{ka reka -
Mademska reka, Damjansko pole -Su{ica -
Ilinica -^am Bair -Koxa Bair -[ain maalo -
Kuklevica Kiril i Metodi -Marlada -Mr{en 
dol -Stupnica -pome|u Podare{ i Jargulica -
Jargulica -pome|u Jargulica i Pokraj~evo 
Sistem za navodnuvawe -o{teteni i ne 
is~isteni delovi od sistemot Radovi{ ulici: -
Pla~kovi~ki odred -Dane Trajkov -Lisec -11 
Oktomvri -Ilindenska -Mir~e Acev -
Partizanska -Ilija Aleksov -Kiril i Metodi -
Ana Pockova -Goce Del~ev -Iwevska reka, niz 
Iwevo do Radovi{ka reka Topolni~ka reka, niz 
Topolnica do Mademska reka Pokraj~evo -
pome|u Pokraj~evo i Zleovo -Zleovo 
Kalugerica -pome|u Kalugerica i Suldurci -
Suldurci -pome|u Suldurci i Voislavci -
Voislavci -pome|u Voislavci i Iwevo -Iwevo -
pome|u Iwevo i Damjan Податоците на загрозено 

земјоделско земјиште се менливи , во зависност од 

интензитетот на врнежите, големината на 

поплавниот бран, во полавите од јануари 2015 

година,поплавени се 225 ха земјоделски површини, 

околу 70 станбени, стопански и други објекти. -

Работи и мерки што се преземаат и извршуваат пред 

опасноста и за време на одбраната од поплави На 

подрачјето на општината не постои целосно 

изграден и функционален систем за заштита и 

спасување од поплави. Водостопанските објекти 

недоволно и не соодветно се одржуваат од причина 

што не постои целосна регулација на реките и 

водотеците, неуредени порои, ерозија, оштетен 

хидромелиоративен систем, канализација, шахти и 

др. Речните корита се обраснати со растителен свет, 

дел се узурпирани , оградени и засадени со тополи и 

друг вид на повекегодишни насади, покрај 

наносниот материјал, се фрла шут и ѓубре, што 

дополнително влијае на пропусната моќ. Се 

поприсутна е и ерозијата, под влијание на човечкиот 

фактор, преку непланска и неконтролирана сеча на 

шумата. За надминување на ваквата состојба и 

намалување на последиците од полави, ЕЛС 

општина Радовиш, во рамките на своите можности и 

Законски обврски, презема соодветни активности 
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како што се: -Изработена е и донесена Процена за 

загрозеност на општината од природни непогоди и 

други несреки. -Изработен е и донесен План за 

заштита и спасување од поплави и уривање на 

високи брани -Изработен е и донесен годишен 

Оперативен план за заштита и спасување од поплави 

и уривање на високи брани. -Формиран е општински 

штаб за заштита и спасување. -Формирани се 

просторни сили за заштита и спасување од поплави и 

уривање на високи брани (универзални и 

специјализирани). -Склучени се договори со 

градежни фирми, за ангажирање на соодветна 

механизација во случај на природни непогоди и 

други несреки. -Врз основа на донесените документи 

преземени се првентивни и оперативни мерки. 

Напред наведените документи изработени се врз 

основа на Законот за заштита и спасување. Пред 

опасноста и за време на одбрана од поплави ЕЛС 

општина Радовиш, презема превентивни и 

оперативни мерки Превентивни мерки кои ги 

преземаме за заштита и спасување од полави се: -

обезбедување на потребни персонални и 

материјални ресусрси; -склучување на договори 

утврдени со Закон, за расчистување на последици од 

поплави; -определување на локации на водотеци и 

акомулации каде најчесто се излева водата; -

предвидува потрбни хидротехнички и други 

заштитни работи и мерки за спречување на 

излевањето; -изградба, одржување и санирање на 

оштетени објекти за заштита од поплави; -

набљудување и извидување на состојбата со 

водостојот и -евакуација на населението и 

материјалните добра. Превентивно во соработка со 

Владата на РМ, во изминатите години реализираме 

Акционен План за чистење на речни корита за 

заштита од поплави, така оваа година успешно е 

реалзиран Акциониот План, целосно е исчистено и 

оформено коритото на Злевска река, до вливот во 

Радовишка Река во должина од околу 1500 м. и дел 

од Ињевска река во должина од околу 200 м. За 2015 

година изработен е Акционен план за чистење на 

речните корита на подрачјето на општина Радовиш, 

предвидени се за чистење делови од коритата на 

Река Сушица и Ињевска Река, но од 

административни причини, реализација се уште 

нема, ако не се започне со работа до крајот на 2015 

година, активностите ке бидат спроведени во 2016 

година, во зависност од временските услови. 

Материјални ресурси кој можат да бидат вклучени 

во случај на поплави се следните: Општина 

Радовиш: Ред. број Возила Камиони 

кипери/цистерни Градежна механизација Други 

средства теренски патнички 1. 1 2 ./. ./. ./ ТППЕ 

Радовиш: Ред. број Возила Камиони цистерни 

Градежна механизација Други средства теренски 

патнички 1. 2 ./. 3 -моторни пили 2 2. -мешини за 

пиечка вода од 20 л.-4 бр. ЈП ,,Плаваја,, - Радовиш 

Ред. број Возила Камиони Цистерни/кипери 

Градежна механизација Други средства теренски 

патнички 1. 2 ./. 1 цистерна 1 Липкер 2 Трактор 

кипер 2. 1 кипер 4 м3 1 ТГ-80 1 ТАМ патар Техника 

ДООЕЛ Радовиш Ред. број Возила Камиони 

Цистерни/кипери Градежна механизација Други 

средства теренски патнички 1. ./. ./. 1 Влекач 1 

нисконосечка до 26 т 1 кипер 18 м3 1 кипер 14 м3 1 

кипер 6 м3 5 комбинирани товарни и патнички 

возила 1 Грејдер РД- 140 1Багер точкаш 8 т 1Багер 

точкаш 16т 1 ИЦБ телескоп 1 ИБЦ утоварач 1 

Мерло- телескоп- ротационен 1Утоварач точкаш 

1Булдозер гусеничар Коматсу Д-45 1 Автодигалка 

12,5т 1 Автодигалка 12т 2 мини дампери 1 м3 1 

Компресор 2Ел.пумпа за вода 3Агрегат за ел. 

Енергија 1мачина за сечење асфалт 5 шлајферици 2 

апарати за заварување ДПТУ Бучим ДОО Ред. број 

Возила Камиони Цистерни/кипери Градежна 

механизација Други средства теренски патнички 1. 1 

./. 1 Цистерна за техничка вода 1 цистерна за гориво 

1 Дозер 1 Утоварач 3 м3 1 Ровокопач P R E G L E D 
Na personalniot sostav na prostorna 
specijalizirana edeinica za spasuvawe od 
poplavi vo ja~ina na oddelenie vo edinicata na 
lokalna samouprava op{tina Radovi{ Red. br. 
Personalen sostav Dol`nost Br. Vid na 
obrazova. Vid na zanimawe Obvrzni. *Vo/Ro 
Prezime,tatkovo ime i ime God. ra|a. Adresa 1. . 
- komandir na oddelenie -izvr{itel-voza~ -
Izvr{itelnurka~i-spasiteli -spasiteli 1 1 2 3 
*VO-tehni~ki nauki SSS- voza~ C kategorija 
kurs za nurka~ispasiteli kurs za spasiteli 
Cipu{ev \orgi Nikola Ackov Mladen Mite 
Zanev Rade Ace Jovanov Traj~e Marjan Lefkov 
Lup~o Vase Manahov Van~o Dejan Stoilkovski 
@ivko Van~o 1980 1982 1982 1982 1972 1982 1982 
Mar{al Tito 52 
 
    Br. 08-2065/2         Sovet na op{tina Radovi{ 
   23 Dekemvri 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 usvojuvawe na Programata za 
odbele`uvawe na praznici i zna~ajni nastani  

vo op{tina Radovi{ za 2015 god. 
 

Gi proglasuvam i objavuvam Odlukata za 
usvojuvawe na Programata za odbele`uvawe na 
praznici i zna~ajni nastani vo op{tina 
Radovi{ za 2016 god., br.08-2066/1, i Programata 
za odbele`uvawe na praznici i zna~ajni nastani 
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vo op{tina Radovi{ za 2016 god., br.08-2066/2, 
{to sovetot na op{tina Radovi{ gi donese na 
sednica odr`ana na den 23.12.2015 god. 
 
      Br. 09-2066/3        Gradona~alnik na 
     24 Dekemvri 2015 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.43 od Statutot na op{tina 
Radovi{, Sovetot na op{tina Radovi{ na 
sednica odr`ana na  23.12.2015 g., donese 
 

O  D  L  U  K  A 
za usvojuvawe na Programata za odbele`uvawe  

na praznici i zna~ajni nastani vo op{tina 
Radovi{ za 2016 god. 

 

I. Se usvojuva na Programata za 
odbele`uvawe na praznici i zna~ajni nastani vo 
op{tina Radovi{ za 2016 god. 

 

 II. Odlukata vleguva vo sila naredniot 
den od denot na objavuvaweto vo <Slu`ben 
glasnik na op{tina Radovi{<. 
 
  Br. 08-2066/1         Sovet na op{tina Radovi{ 
   23 Dekemvri 2015 g.          Pretsedatel 
       Radovi{               Nikol~o Miovski s.r. 

 
Врз основа на чл. 21 став 1 точка 3 од 

Статутот на општина Радовиш ( Сл. гласник бр. 

05/02 ) Советот на општина Радовиш, на седницата 

одржана на ден 23.12..2015 година ја донесе 

следната : 

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ПРАЗНИЦИ И 

ЗНАЧАЈНИ НАСТАНИ во 2016 год. 

 

Општина Радовиш во соработка со локалните 

културни и образовни установи, институции, 

здруженија, сојузи и др., традиционално ги 

одбележуваат сите национални и општински 

празници, верски празници како и дел од 

меѓународните одбележувања на одредени настани. 

 Во Програмата за одбележување на разници 

и значајни настани во 2016 год. се предвидува 

одбележување на следните празници и значајни 

настани : 

 Јануари / Февруари :  

1. 19-ти Јануари, Водици  -Света Божествена 

литургија и верско фрлање на крстот    

Носители : ЕЛС општина Радовиш, Црква  

Св.Пророк Илија , Храм Св.Троица  

Март : Март: 

2. 8-ми Март, Меѓународен ден на жената  

Носители : ЕЛС општина Радовиш, 

Здруженија  

3. 21-ви Март, Ден на пролетта  

Носители : ЕЛС општина Радовиш, Основни 

и Средно општинско училиште  

Април :  

4. 1-ви Април, Манифестација „Априлијада“  

Носители : ЕЛС општина Радовиш, Центар за 

култура Ацо Караманов  

5. 7-ми Април, Светски ден на Здравјето  

Носители : ЕЛС општина Радовиш, ЈЗО 

Здравствен Дом  

Мај :  

6. 1-ви Мај, Велигден , Меѓународен ден на трудот 

Света Божествена литургија ;  

Избор на најубава велигденска креација ; 

Фестивал „Велигденски средби 2016“ 

Носители : ЕЛС општина Радовиш, Црква 

Св.Пророк Илија, Храм Св.Троица Центар за 

култура Ацо Караманов, ФА Китка  

7. 4-ти Мај, Одбележување на годишнина од смртта 

на Гоце Делчев Полагање на свежо цвеќе  

Носители : ЕЛС општина Радовиш, Сојуз на 

борците 

 8. 9-ти Мај, Победа над фашизмот и Ден на Европа 

Полагање на свежо цвеќе, културно-забавна 

програма  

Носители : ЕЛС општина Радовиш , Сојуз на 

борците, Здружение  

9. 20-ти Мај, Ден на пожарникарите во Република 

Македонија  

Носители : ЕЛС општина Радовиш, ТППЕ 

Радовиш  

10.24-ти Мај, Ден на просветата и на просветителите 

Св.Кирил и Методиј Културно уметничка програма 

во соработка со ООУ и СОУ од Радовиш 

Доделување на награди за најдобар просветен 

работник  

Носители : ЕЛС општина Радовиш, ООУ, 

СОУ, Центар за култура Ацо Караманов ОНБ Браќа 

Миладиновци 

 Јуни :  

11.10-ти Јуни, Ден на културата во Република 

Македонија Културно уметничка програма  

Носители : ЕЛС општина Радовиш, Цен. за 

култура Ацо Караманов, ОНБ Браќа Миладиновци  

12.17-ти Јуни, Св.Троица – Православен верски 

празник Света Архиерејска литургија во храм 

Св.Троица , Фолклорен фестивал „Оро Весело“  

Носители : ЕЛС општина Радовиш, Храм 

Св.Троица, ФА Бучим ;  

Јули:  

13.7-ми Јули, Одбележување на годишнина од 

смртта на Дедо Дане Трајков Полагање на свежо 

цвеќе  

Носители: ЕЛС општина Радовиш, Сојуз на 

борците  

14.8-ми Јули, Рамазан Бајрам Јуручки Фестивал 2016  
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Носители: ЕЛС општина Радовиш, 

Здружение  

Август :  

15.2-ри Август, Илинден Полагање на свежо цвеќе, 

културно-уметничка програма  

Носители: ЕЛС општина Радовиш, Сојуз на 

борци, Центар за култура Ацо Караманов  

16.21-ви Август, Св.Спасо Радовишки Света 

Архиерејска литургија, културно-уметничка 

програма  

Носители: ЕЛС општина Радовиш, Храм 

Св.Троица, Здружение  

17.28-ми Август, Успение на Пресвета Богородица 

Света Божествена литургија  

Носители: ЕЛС општина Радовиш, Црква 

Св.Пророк Илија , Храм Св.Троица 

 Септември 

18.1-ви Септември, Почеток на школската година, 

свечен прием  

Носители: ЕЛС општина Радовиш, 

Општински основни училишта  

19.8-ми Септември, Ден на независноста на Р. 

Македонија Полагање на свежо цвеќе, Недела на 

Македонскиот филм  

Носители: ЕЛС општина Радовиш, Центар за 

култура Ацо Караманов  

20.21-ви Септември, Меѓународен ден на мирот 

Културно-забавна програма, Европска недела на 

мобилноста  

Носител: ЕЛС општина Радовиш , Сојуз на 

борците, Здружение  

Октомври :  

21.11-ти Октомври, Ден на востанието во Р. 

Македонија Полагање на свежо цвеќе  

Носител: ЕЛС општина Радовиш, Сојуз на 

борците  

22.22-ти Октомври, Ден на опожарувањето на 

Радовиш Полагање на свежо цвеќе  

Носител: ЕЛС општина Радовиш, Сојуз на 

борците  

23.23-ти Октомври, Ден на Македонското 

револуционерно движење Полагање на свежо цвеќе, 

промоција на книга, документарен филм  

Носители: ЕЛС општина Радовиш, Цен. за 

култура Ацо Караманов, ОНБ Браќа Миладиновци 

Ноември :  

24.6-ти Ноември , Ден на ослободувањето на 

Радовиш Доделување на плакети и признаниа, 

свечена академија, документарен филм за Радовиш  

Носители : ЕЛС општина Радовиш, Цен за 

култура Ацо Караманов, ОНБ Браќа Миладиновци 

Декември  

25.8-ми Декември, Св.Климент Охридски Света 

Божествена литургија во храм Св.Троица 

 26.19-ти Декември, Првиот партизански одред на 

планина Плачковица Полагање на свежо цвеќе  

Носители : ЕЛС општина Радовиш, Сојуз на 

борци на општина Радовиш 

 27.28-31 Декември, Новогодишна програма за дочек 

на 2017 година.  

Носители : ЕЛС општина Радовиш, Центар за 

култура Ацо Караманов Активностите на општина 

Радовиш утврдени во Програмата за одбележување 

на празници и значајни настани во 2016 год, ќе се 

финансираат од средствата од Буџетот на општина 

Радовиш за 2016 год. a ќе бидат предвидени во 

буџетскаta програма К4, како и од Буџетот на 

Р.Македонија, спонзорства и донации. 

 

Br. 08-2066/2         Sovet na op{tina Radovi{ 
   23 Dekemvri 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 usvojuvawe na Programata 
za ureduvawe na grade`no zemji{te, izgradba i 

rekonstrukcija i odr`uvawe na komunalni 
objekti i lokalni pati{ta na  op{tina Radovi{ 

za 2016 god. i Programata za ureduvawe na 
grade`no zemji{te, izgradba i rekonstrukcija i 

odr`uvawe na komunalni objekti i lokalni 
pati{ta 

vo  op{tina Radovi{ za 2016 god. 

 
Gi proglasuvam i objavuvam na Odlukata 

za usvojuvawe na Programata za ureduvawe na 
grade`no zemji{te, izgradba i rekonstrukcija i 
odr`uvawe na komunalni objekti i lokalni 
pati{ta na  op{tina Radovi{ za 2016 g. br. 08-
2067/1 i Programata za ureduvawe na grade`no 
zemji{te, izgradba i rekonstrukcija i 
odr`uvawe na komunalni objekti i lokalni 
pati{ta na  op{tina Radovi{ za 2016 god.,  br. 
08-2067/2, {to sovetot na op{tina Radovi{ gi 
donese na sednica odr`ana na den 23.12.2015 god. 
 
      Br. 09-2067/3        Gradona~alnik na 
     24 Dekemvri 2015 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.14 od Statutot na op{tina 
Radovi{, Sovetot na op{tina Radovi{ na 
sednica odr`ana na  23.12.2015 g., donese 
 

O  D  L  U  K  A 
za usvojuvawe na Programata za ureduvawe na 

grade`no zemji{te, izgradba i rekonstrukcija i 
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odr`uvawe na komunalniobjekti i lokalni 
pati{ta na  op{tina Radovi{ za 2016 god.  

 

I. Se usvojuva Programata za ureduvawe na 
grade`no zemji{te, izgradba i rekonstrukcija i 
odr`uvawe na komunalni objekti i lokalni 
pati{ta na  op{tina Radovi{ za 2016 god.  

 II. Odlukata vleguva vo sila naredniot 
den od denot na objavuvaweto vo <Slu`ben 
glasnik na op{tina Radovi{<. 
 
    Br. 08-2067/1         Sovet na op{tina Radovi{ 
   23 Dekemvri 2015 g.          Pretsedatel 
       Radovi{               Nikol~o Miovski s.r. 

 
Vrz osnova  na ~l. 46 od Zakonot za 

grade`no zemji{te (Sl.vesnik na RM br. 17/2011 

g.) ~len 21 stav 1 to~ka 8 od Statutot na op{tina 
Radovi{ (Sl.glasnik  br.5/2002 g.)  Sovetot na 
op{tina Radovi{ na sednica odr`ana na  
23.12.2015 g., donese 
 

 
 
 

PROGRAMA 
ZA UREDUVAWE  NA   GRADE@NO    

ZEMJI[TE,   IZGRADBA 
REKONSTRUKCIJA   I    ODR@UVAWE    NA    

KOMUNALNI     OBJEKTI  I LOKALNI 
PATI[TA  VO OP[TINA RADOVИШ 

  Za 2016godina 
 
Cel na Programata: 

So Programata }e se ureduva grade`no 
zemji{te vo urbaniot опфат so objekti od 
komunalnta infrastruktura vo gradot i 
naselnite mesta vo Op{tinata. 
 Izgradbata na komunalni objekti vo 
stanbeni i industriski zoni  vo reoni za 
izgradba na objekti  od kulturata, 
obrazovanieto, zdravstvoto, sportot i drugo , e 
so cel da se sozdadat podobri uslovi za `iveewe 
na gr|anite. 
 Izgradba na lokalni patni pravci do 
naseleni mesta  vo Op{tinata e so cel da se 
sozdadat  uslovi  za normalna i brza 
komunikacija  na gra|anite do gradot i obratno. 
 

SODR@INA  NA PROGRAMATA 

 Programata  za ureduvawe na grade`no zemji{te  sodr`i: 
 1.Planirani aktivnosti za izvr{uvawe so cena  na ~inewe vo gradot i  naselenite       mesta vo 
Op{tinata; 
 2. Finansirawe na Programata; 
 3.Reonizacija na urbaniot prostor na grad Radovi{ i visina  na  
nadomestokot za ureduvawe na grade`noto zemji{te; 
 4.Drugi odredbi: 

ПЛАНИРАНИ ОБЈЕКТИ И АКТИВНОСТИ 2016 год. Износ / денари 

I  ПРИПРЕМНИ РАБОТИ   

I.1  ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА   

1 
Основни проекти и Инфраструктурни проекти за линиски 
инфрасруктурни градби(улици, локални патишта, фекална 
канализација, атмосферска канализација, водовод и други објекти) 

500.000,00 

  ВКУПНО I.1 500.000,00 

I.2 РЕВИЗИЈА НА ПРОЕКТИ   

1 Ревизија на проекти 200.000,00 

  ВКУПНО I.2 200.000,00 

I.3  ВРШЕЊЕ НА СТРУЧЕН НАДЗОР   

1 Вршење на стручен надзор над изградба на градежни објекти. 1.000.000,00 

  VKUPNO  I.3 1.000.000,00 

 ВКУПНО I : 1.700.000,00 
 
 II.  РАСЧИСТУВАЊЕ НА ИМОТНО ПРАВНИ ОДНОСИ. 
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1 
Расчистување на имотно правни односи (експропријација на 
градежно земјиште и објекти во урбаниот опфат на градот и 
населени места во општината ) 

2.000.000,00 

     VKUPNO  II 2.000.000,00 

III.  VODOVOD   

1 
Изградба на нови водоводни линии и реконструкција на постоечки 
водоводни линии за кои ќе се обезбеди проектна документација 

1.000.000,00 

      VKUPNO  III 1.000.000,00 

   
IV  FEKALNA KANALIZACIОНА       МРЕЖА   

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

1.000.000,00 

      VKUPNO :IV 1.000.000,00 

V     ATMOSFERSKA KANALIZACIJA 

1 
Изградба на нови  атмосферски канализациони линиии 
реконструкција на постоечки атмосферски канализациони лини и 
пропусти и др. за кои ќе се обезбеди проектна документација 

1.000.000,00 

     VKUPNO : V  1.000.000,00 

VI      ULICI    

1 
Улица бр.19 во с.Подареш финансирање од Министерство за 
финансии 

3.000.000,00 

2 
Улица бр.6 во с.Подареш финансирање од Министерство за 
финансии  

7.361.000,00 

3 
Улица во с.Калугерица со кофинансирање од 82% од Агенција за 
рурален развој 

9.000.000,00 

4 Улица во с.Покрајчево 4.000.000,00 

5  Улица до ТИРЗ во индустриска зона УБ2 3.000.000,00 

6 
Одржување, Реконструкција-Надградба на постоеки асфалтен 
коловоз на улици низ градот и населените места 

2.000.000,00 

7 Улица во с.Воиславци 3.000.000,00 

8 Улици во с.Ораовица 4.000.000,00 

VKUPNO ; VI 35.361.000,00 

ВКУПНО од донации ; VI 17.741.000,00 

ВКУПНО од буџет на општина Радовиш ; VI 17.620.000,00 

VII   TROTOARI   

  
Набавка за поплочување на јавни површини со бехатон плочки на 
подлога со дробеник во градот и населените места во Радовиш. 

7.000.000,00 

         VKUPNO ; VII 7.000.000,00 

VIII      SOOBRA]AJNA  SIGNALIZACIJA   

1 Хоризонтална сигнализација 200.000,00 

2 Вертикална сигналицација. 200.000,00 

3 Натписни табли за означување на улици и кукни броеви. 50.000,00 

         VKUPNO ; VIII 450.000,00 
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IX ИЗГРАДБА И ПОПРАВКА НА УЛИЦИ И ЛОКАЛНИ ПАТИШТА 

1 
 Набавка на сол и ризла за посипување на коловоз на улици и 
локални патишта во зимскиот период. 

300.000,00 

2 
Ангажирање на потребна механизација за чистење на коловозни 
површини на улици и локални патишта од наноси и снег . 

200.000,00 

3 
 Чистење на канафки и пропусти и поправка на банкини на 
асфалтирани локални патишта во општината 

500.000,00 

4 Поправка на патишта од земјан коловоз  500.000,00 

         VKUPNO ;IX. 1.500.000,00 

X LOKALNI PATI[TA  

1 
Изградба и стручен надзор над изградба на Локален Пат 
с.Калугерица-с.Подареш 

30.000.000,00 

   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 Fekalna kanalizaciona mre`a vo с.Воиславци,с.Калугерица    

   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 
Партерно уредување и поставување на детски игралишта и урбана 
опрема во парк во град Радовиш финансирање од Министерство за 
финансии. 

5.832.000,00 

2 
Партерно уредување и поставување на детски игралишта и урбана 
опрема во парк  с.Ораовица финансирање од Министерство за 
финансии. 

3.300.000,00 

3 

Партерно уредување и поставување на детски игралишта и урбана 
опрема во парк  с.Сулдурци кофинансирање со биро за регионален 
развој чија програма ја реализира ЦРЈПР, средствата во висина од 
632.531,00 денари се обезбедени од ЕЛС. 

632.531,00 

4 Обновување на фасада на зградата кај паркот на младите 300.000,00 

5 Рампи за инвалиди пред зграда на ЕЛС и други институции. 500.000,00 

6 
Градски пазар делумно затворен со подземен паркинг ( средствата 
ќе бидат обезбедени од кредит од светска банка преку 
министерството за финансии ) 

  

ВКУПНО ; XII 10.564.531,00 

ВКУПНО од донации ; XII 9.132.000,00 

ВКУПНО од буџет ; XII 1.100.000,00 

XIII  УРБАНА ОПРЕМА 

1 
Набавка и монтажа на нова урбана опрема и поправка и одржување 
на постоека урбана опрема. 

800.000,00 

ВКУПНО ; XIII 800.000,00 

XIV   
ОБЈЕКТИ ВО ИЗГРАДБА И ДОГОВОРЕНИ НЕЗАПОЧНАТИ ОБЈЕКТИ - РЕАЛИЗАЦИЈА 
ВО 2016ГОД. 

1 Изградба на монтажно училиште во с.Покрајчево 4.299.312,00 

2 
Улица бр.1 во с.Ињево со кофинансирање од 82% од Агенција за 
рурален развој 

26.000.000,00 
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3 
Изградба на улица бр.1 во с.Злеово и улица бр.19 во с.Ињево со 
кофинансирање од 82% од Агенција за рурален развој 

4.724.038,00 

4 
Изградба на Пешачка патека од с.Ораовица до манастир Св.Георгиј 
Великомаченик со кофинансирање од 82% од Агенција за рурален 
развој 

12.219.081,73 

5 Пристапна улица до градски гробишта (ул.Бел Камен) 4.018.830,00 

6 Рехабилитација на улица Шаин Маале 2.600.000,00 

7 Повеќенаменско спортско игралиште во с.Тополница 4.991.436,00 

8 Повеќенаменско спортско игралиште во с.Ораовица 7.545.792,00 

9 Изградба на фекална канализација во с.Ињево и с.Покрајчево 174.138,32 

10 
Изработка на проектна документација со ревизија - Проекти за 
инфраструктура и основни проекти за улична мрежа и комунална 
инфраструктура во Општина Радовиш 

500.000,00 

11 
Изработка на основен проект и ревизија на реконструкција и 
доградба на Противпожарен дом во Радовиш 

145.914,00 

12 
Aдминистративни извршувања, рушење на објекти изградени без 
одобрение за градење во Општина Радовиш. 

500.000,00 

13 

Изработка на проектна документација-проект за инфраструктура и 
основен проект со ревизија за регулација на речно корито на река 
Сушица во Општина Радовиш. Со финансирање од министерството 
за животна средина и просторно и урбанистичко планирање. 

573.480,00 

14 

Изработка на проектна документација-Основни проекти и 
Инфраструктурни проекти за линиски инфраструктурни градби 
(улици,локални патишта,фекална канализација,атмосферска 
канализација и водовод) согласно предмер-пресметката за улици во 
УБ1 и УБ2 во општина Радовиш и прилозите 

606.370,00 

15 
Изработка на проектна документација на ниво на проект за 
инфраструктура и основен проект за реконструкција и изградба на 
линиска инфраструктура до ТИРЗ Радовиш. 

156.130,00 

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

17 Реконструкција на дел од градски стадион во Радовиш 209.000,00 

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

19 АБ Мост во с.Ињево 640.112,66 

20 АБ Патен мост на Радовишка река 842.024,45 

21 

Изградба на улици ( крак 6-ти Ноември, ул.Браќа Миладинови, 

ул.бр.4(Корчо Маало), ул.Дане Трајков со вововодна,фекална и 

атмосферска мрежа, ул.Нова во с.Јаргулица (крак 1, 2 , 3, 4), ул.бр.11 во 

с.Раклиш. 

6.173.306,00 

22 
Изработка на проектна документација за линиска инфраструктура на ниво 

на проект за инфраструктура и основен проект за локален пат, водоводна и 

електротехничка мрежа од град Радовиш до пречистителна станица. 

297.360,00 

23 
Набавка на проекти за одржување на линиски инфраструктурни објекти 

(општински патишта и улици и локални водоснабдителни и канализациони 

системи) во општина Радовиш за период од една година. 

924.825,00 

24 
Изработка на основен проект и ревизија на објект - Градски пазар во 

Радовиш. 
1.239.000,00 

25 Стручен надзор 771.372,00 

26 
Елаборати за експропријација, нумерички податоци, ажурирани геодетски 

подлоги и картирање на урбанистички планови. 
2.000.000,00 

27 
Изработка на проекти за инфраструктура  со ревизија и основни проекти  

со ревизија за патна мрежа во општина Радовиш 
1.188.200,00 
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28 Индустриска сол 100.000,00 

29 Ризла 100.000,00 

30 
Ангажирање на потребна механизација за чистење на коловозни површини 

на улици и локални патишта во зимски услови (чистење на наноси од снег 

и земјен материјал) во општина Радовиш 

198.853,60 

31 
Реконструкција и уредување на културен дом во с.Ораовица ( Со 

финансирање од агенцијата за рурален развој ) 
9.149.208,00 

ВКУПНО ; XIV 93.707.283,76 

ВКУПНО од донации ; XIV 44.936.046,18 

ВКУПНО од буџет ; XIV 48.771.237,58 

 

 
R E K A P I T U L A C I J A 

 
 

NA POTREBNITE SREDSTVA ZA REALIZIRAWE NA 

 
 

PROGRAMATA 

 R.br. ОПИС Износ / денари 

I. Припремни работи 1.700.000,00 

II. Ras~istuvawe na imotno-pravni odnosi 2.000.000,00 

III. Vodovodna mre`a 1.000.000,00 

IV. Fekalna kanalizacија. 1.000.000,00 

V. Atmosferska kanalизација . 1.000.000,00 

VI. Улици 35.361.000,00 

VII. Trotoari 7.000.000,00 

VIII. Soobrakajna signalizacija 450.000,00 

IX. Изградба и поправка на ulici i локални патишта 1.500.000,00 

X.   Lokalni pati{ta 30.000.000,00 

XI.  Водоводни и канализациони системи.   

XII Други објекти 10.564.531,00 

XIII Урбана опрема 800.000,00 

XIV Објекти во изградаба  93.707.283,76 

  SE VKUPNO: 186.082.814,76 

   FINANSIRAWE NA PROGRAMATA 

IZVORI NA FINASIRAWE Износ / денари 

A. Nadomestok za ureduvawe na grade`no zemji{te  7.000.000,00 

B. Надоместок за експлоатација на минерални суровини 68.273.768,58 

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

G. Продажба на градежно земјиште 6.000.000,00 

D. Aгенција за рурален развој 51.742.566,18 

Ѓ. 
Министерство за животна средина и просторно и урбанистичко 

планирање 
573.480,00 

Е Министерство за финансии 19.493.000,00 

Ж Кредит од светска банка преку министерство за финансии 30.000.000,00 

ВКУПНО: 186.082.814,76 

 

4.РЕОНИЗАЦИЈА  НА УРБАНИОТ ПРОСТОР НА 

ГРАД  РАДОВИШ И ВИСИНА  НА НАДОМЕСТОК 

ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ

  



Br. 14/2015 Str. 46       Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{   30.12.2015 god. 

  

Градежниот опфат  на град Радовиш според ГУП е 

составен од повеќе урбани блокови од кои се 

формораат  четири зони  и тоа: Три зони за изградба 

на станбени и станбено деловни објекти  и една зона  

во која ќе се градат индустриски објекти, објекти од 

мало стопанство и занаетчиство. 

 

Границите на прва зона  се : 

Улица Бел камен, десна страна на Ќеј 8ми 

Септември, ул.Илија Алексов до река 

Марлада,Бул.Александар Македонски од влезот на 

градот до раскрсница со ул.Ѓорче Петров, Улица 

Чеде Филиповски до ул.Св.Спасо Радовишки , 

ул.Св.Спасо Радовишки до ул. А.Поцкова; ул. 

А.Поцкова до ул.Бел Камен. 

Бидејки границите помеѓу одделни зони се до 

улиците се утврдува првиот ред на објектите покрај 

улиците да припаѓаат на повисоката зона. 

Втора зона се состои од два посебни дела и тоа: 

-Првиот дел го опфаќа северно од ул. Бел  Камен,   

десна страна на Ќеј 8ми Септември од ул.Бел Камен 

заклучно со урбан блок 26. 

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

лева страна односно од ул.Михајло Апостолски по 

ул.Плачковица до ул.Калузлиска, ул.Калузлиска до 

ул.Видео Смилевски Бато, ул.Видео Смилевски Бато 

до ул.Плачковица, ул.Плачковица до ул.Илија 

Алексов согласно графички прилог .  

Бидејки границите помеѓу одделни зони се до 

улиците се утврдува првиот ред на објектите покрај 

улиците да припаѓаат на повисоката зона. 

 

Во трета зона спаѓаат два дела: 

 -Првиот дел е источно од ул.Плачковица -дел по ул, 

Видео Смилевски Бато до спој со новопроектирана 

ул.Александар Македонски .   

- Вториот  дел го опфаќа  локалитетот Илиница, 

согласно графички прилог. 

Бидејки границите помеѓу одделни зони се до 

улиците, се утврдува првиот ред на објекти покрај 

улиците  да припаѓа  на повисока та зона. 

 

Зоните за изградба на индустриски објекти и објекти 

од мало стопанство ,и занаетчиство се дефинирани 

со ГУП И ДУП на градот. 

Надоместокот  за уредување на граджно земјиште ќе 

се наплаќа во зависност од видот на објектот и од 

степенот на уреденост на градежното земјиште или 

планираниот степен на уреденост на градежното 

земјиште,а за нето развиена градежна површина. 

Пресметувањето на корисната површина е согласно 

техничките нормативи и Правилникот за степенот на 

уредувањето на градежното земијште со објекти од 

комунална инфраструктура. 

1.Степенот на уреденост на градежното земјиште 

се определува според обемот на опременост на 

земјиштето со објекти на комунална 

инфраструктура за задоволување на заедничката 

и индивидуалната комунална потрошувачка до 

градежната парцела и може да биде 

основен,повисок и понисок од основниот степен 

на уреденост. 

1.1    Основен степен на уреденост на 

градежното земјиште со комунална 

инфраструктура опфаќа; 

- Непречен пристап до градежната парцела од 

јавен пат (улици со тротоари),пешачки патеки и 

други површини согласно урбанистички планови, 

- Подземна електрична мрежа, 

- Улично осветлување, 

- Водоводна мрежа, 

- Фекална канализација и 

- Атмосферска канализација. 

1.2. Повисок степен на уреденост на градежно 

земјиште со комунална инфраструктура ги опфаќа 

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

- ППТ (оптичка-телекомуникациона) мрежа. 

- Топификациона мрежа, 

- Паркинг простори, 

- Гасовна мрежа и 

- Пречистителна станица за отпадни води. 

1.3. Понисок степен на уреденост на градежно 

земјиште со комунална унфраструктура опфаќа; 

- Непречен пристап до градежната парцела од 

некатегоризиран јавен пат, 

- Сопствено водоснабдување (нема приклучок 

на водоводна мрежа), 

- Септичка јама (нема приклучок на фекална 

канализација) 

- Сопственодвод на атмосферски води (нема 

приклучок на атмосферскаканализација), 

- Нестандартно улично осветлување и  

- Надземна нестандартна електрична мрежа. 

2. Согласно утврдениот степен на уреденост, 

приклучувањето на јавната комунална мрежа се 

врши согласно дадените услови за приклучоци,по 

претходно барање од надзорниот инжинер. 

3. Трошоците за уредување на градежното 

земјиште се утврдуваат во согласност со реалните 

трошоци направени за соодветните степени на 

уреденоста на градежно земјиште со објектите на 

комунална инфраструктура во кои се засметани и 

трошоците за хидротехничките услови за 

приклучоци. 

3.1. Трошоците за уредување на градежно 

земјиште за повисок степен на уреденост на 

градежно земјиште со објектите на комунална 

инфраструктура, можат да се зголемат доколку се 

изведени сите комунални инфраструктурни мрежи 

наведени во точка 1.2  за најмногу 20% од 

утврдените трошоци за основен степен на уреденост 

на градежното земјиште со објектите на комунална 

инфраструктура.  

3.2. Трошоците за уредување на градежното 

земјиште за понисок степен на уреденост на 

градежното земјиште со објектите на комунална 
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инфраструктура во точка 1.3, може да се намалат 

доколку се изведени сите комунални 

инфраструктурни мрежни наведени во точка 1.3  за 

најмногу 80% од утврдените трошоци за основен 

степен на уреденост на градежно земјиште со 

објектите на комунална инфраструктура. 

 

А.   ЗОНИ  ЗА  ДОМУВАЊЕ  

1.Прва зона                        1.340,00ден/ м2 

2.Втора зона                             1.150,00ден/ м2 

3.Трета  зона                                800,00ден/ м2 

 

 Б. ДЕЛОВНИ, ЈАВНИ, ПРОИЗВОДНИ ОБЈЕКТИ  

         и колективни станбени објекти.1.340,00 ден/м2 

В. ДРУГИ ОБЈЕКТИ                        1.340,00 ден/м2 

 

Г.  СЕЛСКИ НАСЕЛБИ ВО ОПШТИНАТА  

1. Станбени објекти  500,00 ден/м2  

2. Индустриски и деловни објекти500,00 ден/м2  

 

Д.  ОБЈЕКТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО, 

ДИСТРИБУЦИЈА И СЕРВИСИ ВО ГРАДОТ 

 За објекти од група на класи за намени Г-

производство, дистрибуција и сервиси, висината на 

трошоците за уредување на градежно земјиште 

неможе да биде повисока од 30% од висината на 

просечната нето плата во Република Македонија за 

последната година, помножена со коефициентите 

опишани во член 4 став 1 точка 4 од правилникот за 

степен на уредување на градежно земјиште со 

објекти на комуналната инфраструктура и начинот 

на утврдување на висината на трошоците за 

уредување 

 во зависност од степенот на уредување ( Сл.весник 

на РМ бр.93/11).   

  

 1. ВО ГРАДОТ   5350,00 ден/м2  

 2. ВО СЕЛАТА   3200,00 ден/м2  

 

Висината на трошоците за уредување на 

градежно земјиште согласно со Законот за градежно 

земјиште (Сл. на РМ бр.17/11; 53/11; 144/12; 25/13; 

63/13; ) , се пресметува врз основа на донесените 

правилници и новата корисна површина што ќе се 

гради, што преставува збир на нето површините по 

метар квадратен на подовите на сите простори во 

објектот, согласно заверениот основен проект и 

анекс на основниот проект, помножени со следните 

коефицијенти : 

1. За станбени објекти : 

- Станбени простории,  1,0 ; 

- Станбени простории со висина до 2,50 м , 

подпокривен простор,  0,2 ; 

- Лоѓија затворена од три страни, 0,4 ; 

- Подлоѓија затворена од две страни, 0,3 ; 

- Балкони, тараси, 0,2 ; 

- Заеднички проодни тераси, пасажи, 0,2 ; 

- Помошни простории, остава за гориво, 

котлара, визба, 0,3 ; 

- Трафостаница од 35 Кв во објектот и надвор 

од објектот , 0,3 ; 

- Скалишен простор и заеднички 

комуникации, 0,3; 

- Стражарници, управител, простори за домар, 

0,5 и  

- Паркиралишта, 0,1 

-  Гаража во подрум, 0,1 

-  Гаража во приземје, 1,0 ; 

 

2. За деловни , јавни и производни објекти : 

- Простории, 1,0; 

- Магацинии, 0,5; 

- Помошни простории, остава за гориво, 

котлара, 0,3; 

- Трафостаница до 35 Кв во објектот и надвор 

од објект, 0,4; 

- Скалишен простор и заеднички 

комуникации, 0,5; 

- Паркиралишта, 0,1 

-  Гаража во подрум, 0,1 

-  Гаража во приземје, 1,0 ; 

- Лоѓија затворена од три страни, 0,5; 

- Подлоѓија затворена од две страни, 0,4; 

- Балкони, тараси, 0,3; 

- Отворен наткриен простор, 0,3. 

3. За други објекти: 

- Катни гаражи, 0,05; 

- Спортски покриени објекти, 0,5; 

- Спортски откриени објекти , 0,3; 

- Бензински пумпи, гасни станици и базни 

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

4. За објектите од група на класи на намени Г-

производство, дистрибуција и сервиси; 

- Г1 тешка и загадувачка индустрија, 0,05; 

- Г2 лесна и незагадувачка индустрија, 0,05; 

- Г3 сервиси, 0,05; 

- Г4 стоваришта, 0,05; 

5. За бензинска пумпна станица и нејзини 

придружни содржини (продавници, кафетерии и 

ресторани, автосервиси, авто салони, помошни 

простории) 

- Продажни простории на бензинските пумпни 

станици 1,0; и  

- Услужни простории на бензинските пумпни 

станици 1,0; 

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

– угостителски и туристички комплекси, хотелски 

комплекси и одмаралишта, и за објектите од од 

група на класи на намени А 4 – мотел, планинарски 

дом и ловен дом и викенд куки; детски градинки, 

пензионерски домови за стари лица. 

- сите простории, 0,05;  

- Објекти за вискоко образование сите 

простории 0,5. 
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- Отворени пазаришта-за 30% од површината 

на локацијата, 1,0; 

- Базени, 0,2; 

- Трафостаниции над 35 Кв, 1,0; 

7. Доколку со изградба на објекти е предвидено 

отстанување на објекти запишани во имотен лист кој 

се наоѓаат на иста градежна парцела при 

пресметување на висина на трошоци за уредување на 

градежно земјиште од новата корисна површина се 

одбива површината утврдена во имотниот лист на 

постоечките објекти кој ќе се отстранат со 

изградбата на новите објекти. 

8. За линиски инфраструктурни објекти - 

државни патишта, локални патишта и улици, 

магистрални улици, собирни улици, водоводи, 

канализации, железнички пруги, гасоводи, 

топловоди, далноводи со нисконапонско ниво од и 

над 35кВ како и за брани со акумулација, 

термоцентрали, езерски и речни пристаништа НЕ СЕ 

УТВРДУВААТ ТРОШОЦИ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА 

ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ. 

По исклучок , во новата корисна површина што ќе се 

гради согласно заверена проектна документација не 

се пресметуваат површините на : 

- Ѕидовите и другите конструктивни елементи; 

- Инсталацијоните канали; 

- Окната на лифтови; 

- Окна на врати и  

- Отворени паркиралишта. 

- Подземни резервоари 

- објекти заштитени како културно наследство.  

За објекти со висина над 32 ката, висината на 

трошоците за уредување на градежно земјиште, во 

зависност од степенот на уреденост на градежно 

земјиште, се пресметува на 27% од вкупно 

пресметаната површина. 

За арго берзи, откупно дистрибутивни центри или 

пазари, висината на трошоците за уредување на 

градежно земјиште , во зависност од уреденост на 

градежно земјиште, се пресметува на 50% од вкупно 

пресметена површина.   

За објекти од јавен карактер и тоа: објекти од 

здравството како и објекти од  областа на културата 

уметноста, спортот, верски објекти и др. ќе се плаќа 

надоместок за уредување 50% од цената утврдена за 

деловни објекти,Со посебна одлука на Советот на 

општина Радовиш  некои објекти од јавен интерес 

можат  да бидат ослободени од плаќање на 

надоместок за уредување  на градежно земјиште. 

  

Пренамената од станбен или помошен објект во 

деловен простор ќе се наплаќа за 1 м2 разлика до 

цената за деловен простор во зависност од зоната во 

која се наоѓа  објектот. 

  

Кога на местото на постоечки објект кој се руши, (а 

бил изграден со одобрение за градба) се гради  нов 

објект се наплаќа  износ  за разлика на квадрати 

помеѓу  стариот и новиот објект утврдени  за 

категорија на објект и зоната  во  која се наоѓа 

објектот. 

 

Во колку низ градежната парцела поминуваат  

подземни и надземни инсталации (водовод, 

канализација,електрика и друго инвеститорот на 

градежната  парцела  е должен на своја сметка да 

изврши отстранување на истите во соработка со 

надлежните институции  кои стопанисуваат со 

истите. 

 

Спратната висина на производните објекти,деловни 

простории,складишта,објекти од индустријата, мало 

стопанство и занаетчиство, треба да се проектираат 

по минимум потребните  технички нормативи.  

Доколку е проектирана поголема спратна висина  од 

потребната за обавување  на дејноста  тогаш ќе се 

пресметува како две  спратни висини, односно две 

платформи. 

 

Инвеститори кои ке градат објекти , во зависност од 

бројот на лицата кои ке ги вработат, при издавање на 

одобрение за градење ќе бидат ослободени од 

плаќање на надоместок за уредување на градежно 

земјиште за објекти и инсталации од индивидуално 

користење и тоа; 

- За вработени од 5-10   вработувања  -----25 % 

- За вработени од 11-30 вработувања ----- 50 % 

- За вработени од 31-50 вработувања ----- 75 % 

- За вработени над 50   вработувања ----- 100 % 

Инвеститорите за да бидат ослободени од надомест 

за уредување на градежно земјиште треба да 

приложат ; 

- Програма за инвестициони вложувања со 

број на вработени за објектот за кој ќе бидат 

ослободени. 

- Изјава заверена на нотар дека во рок од 

1(еден ) месец од денот на издавање на одобрение за 

употреба на предметниот објект ќе изврши 

вработување на онолку лица за колку се ослободени 

од плаќање на надоместок за уредување на градежно 

земјиште. 

- Инвеститорите се должни бројот на 

вработените за кои ќе бидат ослободени од плаќање 

на надоместок да не го намалуваат во текот на 5 

(пет) години од денот на враборување на истите. 

- Доколку инвеститорот во рок од 1(еден) 

месец од денот на издавањето на одобрението за 

употреба на предметниот објект не го изврши 

вработувањето на одредениот број на лица, или ќе го 

намали бројот на вработените во текот на 5(пет) 

години надоместокот од ослободените трошоци за 

уредување на градежно земјиште ќе биде наплатено 

по судски пат со камата согласно законски прописи. 

 

      

ДРУГИ  ОДРЕДБИ 
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1.На подрачјето на градежниот реон каде  ЕЛС не е 

во можност  да ги  изгради сите објекти од 

инфраструктурата  спрема планираниот степен на 

уреденост за поединечно градежни парцели,од кои  

што со надоместокот не може целоснно да се 

обезбедат  потребните  финансиски средстава  

уредувањето ќе се врши по фази, во зависност од 

временскиот период на реализирање на повеќе 

локации  во одредениот локалитет,во согласност  со 

плнираниот степен на уреденост на тој локалитет. 

2.Процентот на учество  на средствата  за изградба 

на комунални објекти при одредување на цената на 

надоместокот  за уредување  на градежно земјиште 

(кое ќе служи  за фазно градење на 

инфраструктурата  за уредување на градежно 

земјиште)се утврдува за : 

 

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

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

-Улична фекална и атмосферска канализ.15% 

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

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

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

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

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

____________________________________________ 

   Вкупно:     100% 

3.Во цената на комуналниот надоместок не 

влегуваат приклучните такси  за водовод, 

канализација , електрика и  трафостаници. 

1. Приклучоците на градежните објекти на 

водоводната, канализационата и електричната 

улична мрежа  се изведуваат до регулационата 

линија . 

5. Надоместокот за експропријација ќе се наплаќа по 

утврдена цена согласно проценета пазарна вредност 

од овластен проценител. 

6.Меѓусебните обврски  помеѓу ЕЛС и инвеститорот 

се регулираат со договор. 

7.Предложените  цени  во Програмата-за комунален 

надоместок ќе бидат  прикажани и во денарска 

противвредност  на евро валута   според курсот на 

Народна Банка   на РМ а промената  на курсот  на 

еврото автоматски ќе се применува во пресметките 

за комунален  надоместок. 

8. Во сите зони  за изградба  на градежни објекти за 

издадена градежна дозвола од страна  на ЕЛС  - 

Општина Радовиш плаќањето може да се врши: 

-На 12 еднакви месечни рати со гаранција од 

,заложба на недвижен имот или друг соодветен 

начин: 

-Во готово со 10% попуст на вкупно пресметаниот  

иизнос. 

9.За проектирање на ДУП  и  урбанистичко план на 

село треба да се наплаќа 

 10 денари  од м2 на градежна парцела на која се 

предвидува нов објект или доградба. 

10. Реализацијата на Програмата  ќе зависи од 

обезбедување на потребните финансиски  средства,а 

за реализација на истата  се задолжува ЕЛС-Сектор  

за урбанизам, комуналии и животна средина 

Радовиш.  

 

Br. 08-2067/2         Sovet na op{tina Radovi{ 
   23 Dekemvri 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 usvojuvawe na Programata za 
javno osvetluvawe vo op{tina Radovi{ za 2016 
godina i Programata za javno osvetluvawe vo 

op{tina Radovi{ za 2016 god. 
 

Gi proglasuvam i objavuvam Odlukata za 
usvojuvawe na Programata za javno osvetluvawe 
vo op{tina Radovi{ za 2016 godina br.08-2068/1 
i Programata za javno  osvetluvawe vo op{tina 
Radovi{ za 2016 godina., br.08-2068/2,  {to 
sovetot na op{tina Radovi{ gi donese na 
sednica odr`ana na den 23.12.2015 god. 
 
      Br. 09-2068/3        Gradona~alnik na 
     24 Dekemvri 2015 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.13 od Statutot na 
op{tina Radovi{, Sovetot na op{tina Radovi{ 
na sednica odr`ana na  23.12.2015 g., donese 
 

O  D  L  U  K  A 
za usvojuvawe na Programata za javno 

osvetluvawe vo op{tina Radovi{ za 2016 godina 
 

I. Se usvojuva Programata za javno 
osvetluvawe vo op{tina Radovi{ za 2016 godina 

 

 II. Odlukata vleguva vo sila naredniot 
den od denot na objavuvaweto vo <Slu`ben 
glasnik na op{tina Radovi{<. 
 
Br. 08-2068/1         Sovet na op{tina Radovi{ 
   23 Dekemvri 2015 g.          Pretsedatel 
       Radovi{               Nikol~o Miovski s.r. 
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Врз основа на член 22 од Законот за 

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

согласно член 21 став 1 точка 13 од Статутот на 

општина Радовиш,   Советот на општина 

Радовиш на седницата одржана на ден 23.12.2015 

година донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА 

ОПШТИНА РАДОВИШ ЗА 2016 ГОДИНА 

 Со програмата се утврдуваат 

активностите за одржување на јавното 

осветлување за 2016 год., односно се утврдува 

обемот и динамиката на одржувањето, 

финансирањето на истите, како и 

финансирањето на потрошената енергија од 

јавното осветлување во општината. 

Финансирањето односно покривање на 

трошоците за јавно осветлување е регулирано со 

закон за комунални такси според кој за 

користење и одржување на јавното осветлување 

се плаќа комунална такса. Комунална такса за 

користење и одржување на јавното улично 

осветлување се наплаќа од регистрираните 

броила односно според евиденцијата на АД ЕВН 

Македонија за општина Радовиш. Наплатата на 

таксата од имателите на броила ја врши ЕВН 

Македонија АД Скопје КЕЦ Струмица и ја 

уплатува на сметка на буџетот на општина 

Радовиш. Средствата кои се прибираат од 

граѓаните врз основа на комуналната такса за 

улично осветлување се основни приходи со кои 

се финансира одржувањето, реконструкцијата и 

изградбата на нова улична мрежа и потрошената 

електрична енергија за јавното осветлување.  

Во општина Радовиш има регистрирано 

околу 9500 броила и согласно моменталната 

висина на таксата од 140 ден./броило/месец 

планирано е да се оствари приход во 2016год. од 

16.000.000,00 денари.  

Останатите средства се обезбедуваат од 

буџетот на општина Радовиш. Од остварениот 

приход ќе се финансира:  

Износ / денари  

1. Потрошена електрична енергија  8.000.000,00  

2. Одржување на уличното осветлување (замена на 

прегорени и скршени сијалици, оштетени 

светлосни арматури, заштитни стакла и останати 

елементи на сијаличнито место(пригушници 

,фасонкии др.))    3.000.000,00  

3. Средства за нови приклучоци (за објекти на 

општина Радовиш и за улично осветлување) 

200.000,00  

4. Дислокација на столбови и мрежи 1.800.000,00 

5. Новогодишно и божиќно украсување 1.500.000,00 

    ВКУПНО : 14.500.000,00  

Редовното одржување на јавното улично 

осветлување го врши стручна организација која 

ќе ја избере комисијата за јавни набавки преку 

спроведена тендерска постапка.  

Поднесување на пријави од грагани,месни 

заедници и други урбани заедници за дефекти на 

уличната осветлување се вриши до ЕЛС Радовиш 

( задолжено стручно лице во општината) и 

истите се доставуваат до избраната фирма за 

одржување која што треба да постапи по истите.  

Надзор над извршените работи ,проверка на 

пристигнатите фактури за извршените работи ги 

стручно лице вработено во ЕЛС овластено со 

Решение од градоначалникот или избрана фирма 

врз основа на објавена јабна набавка.  

Програмата влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во сл.гласник на општина 

Радовиш.  

 
Br. 08-2068/2         Sovet na op{tina Radovi{ 
   23 Dekemvri 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 usvojuvawe na Programata  za 

urbanisti~ko planirawe za 2016 godina i 
Programata za urbanisti~ko planirawe za 

op{tina Radovi{ za 2016 godina 
 

Gi proglasuvam i objavuvam Odlukata za 
usvojuvawe na Programata  za urbanisti~ko 
planirawe za 2016 godina, br. 08-2069/1,i 
Programata za urbanisti~ko planirawe za 
op{tina Radovi{ za 2016 godina, br. 08-2069/2, 
{to sovetot na op{tina Radovi{ gi donese na 
sednica odr`ana na den 23.12.2015 god. 
 
      Br. 09-2069/3        Gradona~alnik na 
     24 Dekemvri 2015 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.43 od Statutot na op{tina 
Radovi{, Sovetot na op{tina Radovi{ na 
sednica odr`ana na  23.12.2015 g., donese 
 

O  D  L  U  K  A 
za usvojuvawe na Programata za urbanisti~ko 
planirawe za op{tina Radovi{ za 2016 godina 
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I. Se usvojuva Programata za 
urbanisti~ko planirawe za op{tina Radovi{ za 
2016 godina. 

 II. Odlukata vleguva vo sila naredniot 
den od denot na objavuvaweto vo <Slu`ben 
glasnik na op{tina Radovi{<. 
 
Br. 08-2069/1         Sovet na op{tina Radovi{ 
   23 Dekemvri 2015 g.          Pretsedatel 
       Radovi{               Nikol~o Miovski s.r. 
               

 Врз основа на член 20 од Законот за 
просторно и урбанистичко планирање („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.199/14 и 
44/15), член 50 став 1 точка 6 од Законот за 
локална самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.05/02) и член 43 точка 
1 и точка 12 од Статутот на општина Радовиш 
(„Службен гласник на Општина Радовиш“ 
бр.05/02),  Sovetot na op{tina Radovi{ na sednica 

odr`ana na 23.12.2015 godina, donese 

 
 

ПРОГРАМА  
ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ НА ПОДРАЧЈЕТО  

НА ОПШТИНА РАДОВИШ ЗА 2016 ГОДИНА 
 
 1.ВОВЕД  
 Годишната програма за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Радовиш 
претставува основа за изработка и донесување на: урбанистичко-планска документација и урбанистичко 
проектна документација. 
 Изработката на урбанистичко-планска документација и урбанистичко проектна документација, 
претставува основа за рационално уредување и користење на просторот, рамномерен развој на 
населените места во општината и создавање на услови за хумано живеење и работа на граѓаните. 
II. Генерален урбанистички план на град Радовиш .................................................. 1.648.330,00 денари  
 
 
 
 
 
 
III. Детални урбанистички планови во град Радовиш ............................................. 1.264.400,00 денари  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. Урбанистички план за село  ............................................................................................ 4.900.000,00 денари  

Реден 
Број 

Генерален урбанистички план 
Површина 

(ha) 
Износ денари 

1. 
Донесување на нов Генерален урбанистички план 
за град Радовиш 

600,0 1.648.330,00 

ВКУПНО: 1.648.330,00 

Реден 
Број 

Детален урбанистички план 
Површина 

(ha) 
Износ денари 

2. Измена и дополнување на ДУП за УБ 10 дел  10,0 155.000,00 
3. Измена и дополнување на ДУП за дел од УБ 15 4,54 180.000,00 
4. Измена и дополнување на ДУП за дел од УБ 16  2.54 120.000,00 
7. Измена и дополнување на ДУП за дел од УБ 28  7,7 240.000,00 
8. Измена и дополнување на ДУП за дел од УБ 2 7,01 163.600,00 
9. Измена и допуна на ДУП за УБ 7 23,20 406.000,00 

ВКУПНО: 1.264.400,00 

Реден 
Број 

Урбанистички план за село 
Површина 

(ha) 
Износ денари 

1. Урбанистички план за с.Раклиш  35,0 620.000,00 
2. Урбанистички план за с.Ораовица  76,15 450.000,00 
3.  Урбанистички план за с.Воиславци  40,0 740.000,00 
9. Уебанистички план за с.Калугерица  50,0 585.000,00 

10. Урбанистички план за с.Сулдурци  30,0 365.000,00 
11. Урбанистички план за с.Аликоч  25,0 275.000,00 
12. Урбанистички план за с.Коџалија  25,0 275.000,00 
13. Урбанистички план за с.Калаузлија  25,0 275.000,00 
14. Урбанистички план за с.Злеово  30,0 327.000,00 
15. Урбанистички план за населба Дамјан 20,0 218.000,00 
15. Урбанистички план за с.Смиљанци  15,0 165.000,00 
16. Урбанистички план за с.Бучим  15,0 165.000,00 
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V. Урбанистички план вон населено место ........................................................................ 325.000,00 денари  
 
 
 
 
 
 
VI. Урбана опрема и времени објекти во општина Радовиш .................................... 145.000,00 денари  
 
 
 
 
 
 
VII. Самофинансирање на планска документација 

    Се Вкупно (II, III, IV, V, VI)                                                                               8.282.730,00 
5. ФИНАНСИРАЊЕ 
За финансирање на урбанистичките планови од програмата Ф1, потребните средства ќе се обезбедат од: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. ПРЕОДНИ И ЗАВРШИ ОДРЕДБИ 
Во текот на годината во зависност од потребите, Програмата може да претрпи измени и дополнувања. 
Врз основа на годишната Програма за изработка на урбанистички планови, општина Радовиш како 
нарачател на планот склучува договори за изработка на планови согласно Законот за просторно и 
урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр.70/13 и 163/13) со правни лица 
кои имаат лиценци и планери кои поседуваат овластувања за изработка на урбанистички планови. 
Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен гласник на општина 
Радовиш“ 
 

Br. 08-2069/2              Sovet na op{tina Radovi{ 
   23 Dekemvri 2015 g.                Pretsedatel 
       Radovi{                              Nikol~o Miovski s.r. 

 

17. Урбанистички план за с.Тополница  25,0 275.000,00 
18. Урбанистички план за с.Парналија  15,0 165.000,00 

ВКУПНО: 4.900.000,00 

Реден 
Број 

Урбанистички план вон населено место 
Површина 

(ha) 
Износ денари 

1. Индустриска зона Долна Рудина 5,0 75.000,00 
2. Туристичка развојна зона К.О.Козбунар 14,84 250.000,00 

ВКУПНО: 325.000,00 

Реден 
Број 

Програма 
Површина 

(ha) 
Износ денари 

1. 
Програма за поставување на урбана опрема и 
времени објекти во општина Радовиш 

499,0 145.000,00 

ВКУПНО: 145.000,00 

Реден 
Број 

Планска документација 
Површина 

(ha) 
Износ денари 

1. Измена и дополнување на ДУП за дел од УБ 3 4,47 самофинансирање 
2. Измена и дополнување на ДУП за УБ 2 УМ А, Б, В  11,2 самофинансирање 
3. Измена и дополнување на ДУП за УБ 9.3 7,9 самофинансирање 
4. Измена и дополнување на ДУП за УБ 10 Блок 3 дел  2,19 самофинансирање 
5. Измена и дополнување на ДУП за УБ 19  2.90 самофинансирање 

6. 
Локална урбанистичка планска документација  со 
намена Г2 - Стопански комплекс Раклиш-Ораовица  

 самофинансирање 

7. 

Локална урбанистичка планска документација во 
КО Ињево на КП бр.2690, КП бр.2691, КП бр.2693, 
КП бр.2694, КП бр.1695, со намена Г2 - лесна и 
незагадувачна индустрија 

 самофинансирање 

Реден 
Број 

Програма Износ денари 

1. Буџет на општина Радовиш за 2016 год.  1.332.730,00 

2. 
Буџет на РМ - Програма за финансиска подршка на 
руралниот развој  за 2016 година 

2.200.000,00 

3. 
Буџет на РМ - Програма за финансиска подршка на 
руралниот развој  за 2016 година 

4.750.000,00 

ВКУПНО: 8.282.730,00 
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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 usvojuvawe na Programata za 
odr`uvawe i koristewe na parkovi i zelenilo i 

drugi javni povr{ini vo op{tina Radovi{ za 
2016 godina i Programata za odr`uvawe i 

koristewe na parkovi i zelenilo i drugi javni 
povr{ini vo op{tina Radovi{ 

 za 2016 godina  
 

Gi proglasuvam i objavuvam Odlukata za 
usvojuvawe na Programata za odr`uvawe i 
koristewe na parkovi i zelenilo i drugi javni 
povr{ini vo op{tina Radovi{ za 2016 god., br. 
08-2070/1 i  Programata za odr`uvawe i 
koristewe na parkovi  i zelenilo i drugi javni 
povr{ini vo op{tina Radovi{ za 2016 godina 
br. 08-2070/2, {to  sovetot na op{tina Radovi{ 
gi donese na sednica odr`ana na den 23.12.2015 
godina 
 
      Br. 09-2070/3        Gradona~alnik na 
     24 Dekemvri 2015 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.16 od Statutot na op{tina 
Radovi{,  Sovetot na op{tina Radovi{ na 
sednica odr`ana na 23.12.2015 godina, donese 
 

O  D  L  U  K  A 
Za usvojuvawe na Programata za odr`uvawe i 

koristewe na parkovi i zelenilo i drugi javni 
povr{ini vo op{tina Radovi{ 

 za 2016 godina 
 

I. Se prifa}a Programata za parkovi i 
zelenilo i ostanati zeleni povr{ini vo 
op{tina Radovi{ za 2016 godina. 

 II. Ovaa Odluka vleguva vo sila 
naredniot den od  denot na objavuvaweto vo 
"Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{". 
 
Br. 08-2070/1         Sovet na op{tina Radovi{ 
   23 Dekemvri 2015 g.          Pretsedatel 
       Radovi{               Nikol~o Miovski s.r. 
 

Врз основа на чл. 22 од Законот за локална 

самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/2002), а согласно 

чл. 21 ст.1 т. 16 од Статутот на општина Радовиш, 

Советот на општина Радовиш на седница одржана на 

23.12.2015 г., донесе 

 

 

ПРОГРАМА 

За одржување и користење на паркови и други јавни 

површини  во општина Радовиш за 2016 год. 

 

Ред.бр. опис површина во m
2
 

1 Градски парк (Ловен дом) 18.900 

2 Градска река (корито) 16.200 

3 Парк  триаголник  на ул. “Илија Алексов ” 54 

4 Парк  Марди  спроти судот 450 

5 Парк на младите 720 

6 Кружен тек на ул. “22 Октомври “  45 

7 Спомен паркот  – спроти Центар за култура 90 

8 Тревнат појас пред стоковна куќа 135 

9 Парк пред  зградата на судот 540 

10 Одржување на дрворедите 5400 

11 Игралиште позади судот 270 

12 Паркот  Липа  на ул. “ Бел Камен “ 135 

13 Зелени површ.на шеталиште “ св.Спасо Радовишки“ 90 

14 Зелени површини околу станбените згради  8100 

15 Мало булеварче на ул.”Плачковица “ 90 

16 Парк пред зградата на о. Радовиш 135 

17 Парк кај споменикот на загинатите и прогонуваните борци 45 

18 Парк под јаворот 90 

19 Жардинериите низ центарот на градот 36 

20 Зелен појас пред етно-музејот                          10         

21 U NICEF                          45 



Br. 14/2015 Str. 54       Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{   30.12.2015 god. 

  

22 Тротоари на ул.” Плачковица“ 900  

23 Триаголник пред болницата на Белушкови                          35 

24 Рибичката                          30 

25  Стар влез на градот од Плаваја – Монопол 540 

26 Патот од стара бензинска – бензинска Мак петрол 500 

     27   Спортска сала во Радовиш                       1350 

 28 Зелена површина околу Оравичкото манастирче                    4300 

 29 Зелена површина на стрелиштето                    3000 

30 Бул. “А. Македонски ” 3000 

31 Круж. тoк на бул. А. Македонски со  ул. I Алексов                      160 

 

1.    Градски парк (Ловен дом )  

Кој е со најголема површина од  18.900 м
2
  во 

нашиот град и  бара постојани активности како на 

одржување на постоечката структура, тревни и 

цветни површини, дрва  и др. 

Во него се одвиваат следниве активности :  чистење 

од фрлено ѓубре од несовесни граѓани, косење со  

грбна моторна косачка, поткастрување на долните 

гранки на дрвјата  нивно товарање во приколка од 

трактор и транспортирање до градската депонија , 

сечење на исушените дрва нивно товарање во 

приколка од трактор и  транспортирање до градската 

депонија ,чистење на израстени џбунови, садење на 

нови дрвца, прскање со препарат против плевел, 

чистење на патеките од трева и плевел, чистење на 

паднати исушени лисја во есента товарање и 

транспортирање до градска депонија со 

трактор,одржување на хигиената на корпите  за 

отпадоци и др. 

2.    Градска река  

Коритото на градска река  од 16200 м
2
 се  протега по 

должина по целиот град , со тоа значи дека за 

одржување  имаме од мостот Бриони  –  место до 

каде има изградено камено корито до последните 

куќи кај Голд Мак. 

Во него се одвиваат следниве активности :  прскање 

со препарат против плевел на тревата и троскот по 

каменестите странични ѕидови на коритото,чистење 

на истите и нивно отстранување , чистење на фрлен 

отпад од несовесни граѓани ,косење со моторна 

косачка, чистење на израснати џбунови со триор и 

секира, нивно товарање и отстранување со трактор и 

транспортирање до градската депонија, чистење на 

столбовите на мостовите и целосно коритото од 

наноси од поројните  дождови , нивно  товарање во 

приколка од трактор и транспортирање до градската 

депонија ,чистење на паднати исушени лисја во 

есента од дрворедите по кејот , и др. 

3. Парк триаголник на ул.”Илија Алексов “ 

Со површина од 54 m2  е мало место ,но бидејќи е 

над  асфалтирана површина имаме мака кога станува 

збор за наводнување затоа што бргу испарува водата. 

Во него се одвиваат следниве активности: 

наводнување со цистерна или црево, плевење , 

кубење на старото цвеќе, садење на ново сезонско 

цвеќе, прашење на цвеќињата , прихранување , 

чистење од фрлен отпад и др. 

4.    Парк Марди спроти судот 

Паркот е со површина од 450 m2 и е нов односно 

реновиран и пренаменет како детски забавен парк.Во 

него има поставено детски играчки ,потоа има 

поставено клупи за седење и корпи за отпадоци чија 

хигиена треба да се одржува . Тревнатата површина 

се коси со моторна косачка , се прихранува, се чисти 

од фрлен отпад од несовесни граѓани , се сечат 

ниски гранки и стари суви дрвја и се врши нивно 

заменување со нови дрвца,собирање на суви паднати 

листови во есен, се наводнува со црево. 

5.    Паркот на младите 

Паркот е со вкупна површина од 720 m2 и во него 

има добар амбиент за одмор на клупите  и 

релаксација под сенките од дрвјата затоа што во него 

се одржуваат голем број на настани.Во него има  

споменици на паднати борци  ,две фонтани а едната 

е  за пиење вода ,дел со патеки, зелени делови и 

цветен дел. Тревата се коси со моторна грбна 

косачка, се потхранува периодично,се врши чистење 

на патеките од плевел, прскање против 

плевел,одржување на кантите за ѓубре, сечење на 

стари исушени дрва и транспортирање до градската 

депонија  отстранување на ниски гранки ,засадување 

на нови дрвца,кастрење на ниски гранки,чистење на 

суви лисја во есен,садење на нови цвеќиња и 

отстранување на старите ,прашење и прихранување 

,чистење на фрлен отпад,наводнување со 

црево,отстранување на ѓубрето од кантите за 

отпадок. 

6.    Кружен тек на ул. “ 22 Октомври “ 

Вкупната површина е 45 m2
 
и е мешан простор со 

сезонско цвеќе и трева. 

Во него се одвиваат следниве активности : 

наводнување со црево, косење на трева со грбна 

моторна косачка  надворешниот дел , а внатрешниот 

со косачка на туркање , прихранување на тревата и 

на цвеќињата, прашење на цвеќињата, кубење на 

старото цвеќе , трипати садење на ново сезонско 

цвеќе за 6 ти ноември,за 8ми март и во мај –јуни 

летни цвеќиња, кубење на трева и плевел околу 

ивичњаците, чистење од фрлен отпад. 

7.    Спомен парк-спроти центарот за култура 

Со вкупна површина од 90 m2 и во него се одвиваат 

следниве активности: чистење на фрлен отпад, 

косење со грбна моторна косачка, сечење на стари 

исушени дрва и нивно собирање и транспортирање 

до градската депонија,засадување  на нови дрвца, 
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кастрење на ниски гранки кој сметаат на минувачите 

и сообраќајните знаци собирање и транспортирање 

до градска депонија со тракторска приколка, 

чистење на паднати суви лисја во есента. 

8.      Тревнат појас пред зградата на стоковната куќа 

Местото е со вкупна површина од 135 m2 и  на неа 

се врши косење со грбна моторна косачка 

,наводнување во летниот период со цистерна или 

црево,чистење од фрлен отпад. 

9.      Парк  пред зградата  на судот 

На површина од 540 m2  се врши косење на тревата 

со грбна моторна  косачка, сечење на ниски гранки и 

на суви дрвја и отстранување на собераните гранки и 

дрвја со приколка од трактор и транспортирање на 

градската депонија, чистење на фрлен 

отпад,собирање а паднати лисја во есента. 

10.     Дрвореди по кејот и по булеварот 

 Сета површина е околу 5400 m2 и се распоредени по 

должината на кејот на радовишка река од двете 

страни и по целата должина на булеварот пак од 

двете страни . Тоа бара постојано одржување и тоа : 

Во зимскиот период -кастрење на ниските гранки кој 

сметаат на постојаните минувачи и поставените 

сообраќајни знаци нивно собирање и 

транспортирање до градската депонија со тракторска 

приколка, сечење на стари и исушени дрвја нивно 

отстранување и транспортирање и заменување со 

нови садници,собирање и отстранување на паднати 

исушени лисја во есен, чистење на треви, 

расчистување на израстоци по стеблото на дрвата и 

др. 

11.     Игралиште позади судот 

Овој простор од  270 m2
 
 се  коси со моторна грбна 

косачка ,околу оградата и празниот простор,  се 

чисти од фрлен отпад од несовесни граѓани. 

12    Паркот Липа на ул. “Бел камен “ 

Паркот е со површина од 135 m2 и е со нови патеки 

и дел со детски играчки , а дел е засеан со нова трева 

која треба да се одржува и тоа : заради нерамниот 

терен косењето се врши со моторна грбна косачка, 

одржување на патеките нивно чистење од 

плевел,наводнување со црево, прихранување по 

потреба, чистење на отпад, кастрење на ниските 

гранки нивно собирање и фрлање , собирање на суви 

паднати лисја од дрвјата ,сечење на стари дрва и 

нивно заменување со засадување на нови дрва.  

13.    Зелени површини на шеталиште “ св.Спасо 

Радовишки ”  

Зелените површини се распоредени на неколку места 

и се со вкупна површина од 90 m2,едните се само 

тревнати ,а на едното место има засадено и сезонско 

цвеќе (тоа е местото кај семкарницата. ). 

Површините се окопуваат ,прихрануваат, косат со 

моторна грбна косачка, се чистат од фрлен отпад, се 

врши собирање на суви лисја од дрворедите по 

улицата,се отстрануваат старите и се садат нови 

сезонски цвеќиња,се прихрануваат,прашат и чистат 

од отпад.Сета површина се наводнува со црево. 

14.    Зелени површини околу станбените згради 

 Во оваа површина се вбројуваат  површините околу 

сите згради и пред нив и позади нив и тоа 8100 m2 . 

На нив се врши косење со грбна моторна косачка , се 

чистат од фрлен отпад , се собираат паднати лисја во 

есента од дрвјата се товараат и транспортираат со 

тракторска приколка. 

15.   Мало булеварче на ул.”Плачковица “ 

Тоа е со површина од 90 m2 и во него се одвиваат 

следниве активности : косење со грбна моторна 

косачка, чистење на ивичњаците од плевел , 

наводнување со цистерна во топлите денови , 

отстранување на откосената трева , чистење од 

фрлен отпад . 

16.    Парк пред зградата на о. Радовиш 

На оваа површина од 135 m2 има засадено дел со 

сезонско цвеќе и  дел со трева. Таму се врши : 

косење на тревата со моторна косачка на туркање 

,отстранување на старо цвеќе и засадување на ново 

сезонско цвеќе во текот на цела година ,прашење и 

плевење околу цвеќињата , прихранување  и на 

тревата и на цвеќињата, чистење на фрлен отпад, 

чистење на плевел по патеките , наводнување  со 

црево, сечење 

на стари и замена со нови дрвца, собирање на суви 

лисја во есента и др. 

17.    Парк кај споменикот на загинатите и 

прогонуваните борци 

Паркот е со површина од 45 m2 и во неа се 

извршуваат следниве активности: косење на трева со 

грбна моторна косачка , чистење на патеките од 

плевел,  по потреба периодично прихранување на 

тревата, чистење на фрлен отпад од несовесни 

граѓани, наводнување со цистерна , собирање на 

суви лисја од дрвјата  и нивно отстранување . 

18.    Парк под јаворот  

 Паркот е со површина од 90 m2  и во него се врши : 

косење на трева со грбна моторна косачка , чистење 

на фрлен отпад, собирање на суви лисја во есента, 

чистење на патеки од плевел .  

19.    Жардинериите низ градот  

Со површина од 36 m2 во нив се врши садење на 

сезонско цвеќе за 6ти ноември, за 8ми март и мај – 

јуни со летно цвеќе, прихранување, кубење на трева, 

отстранување на старо цвеќе,чистење на отпад, 

наводнување со цистерна,копање на засадените 

цвеќиња. 

20.   Зелена површина на скалите кај етно-музејот 

Со површина од 10 м
2
 се окосуваат со грбна моторна 

косачка,се чисти од отпад. 

21.   UNICEF   

 Површина околу 45 м 
2 

. На површината пред 

просториите на седиштето на UNICEF се коси 

тревата со  грбна моторна косачка . 

22.    Тротоари на ул.”Плачковица “ 

Бидејќи тротоарите не се доправени односно не се 

поплочени и израснатата трева се коси со грбна 

моторна косачка. Тоа е површина 900 m2 од малото 
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булеварче до триаголникот кај Белушкови .Освен 

косење овде се врши и  прскање со препарат  и 

чистење на плевелот по ивичњаците . 

23.  Триаголникот пред болницата на Белушкови 

На овој простор  од 35 m2 се одвиваат косење со 

моторна грбна косачка,чистење на ивичњаците од 

плевел, чистење на отпад и наводнување со цистерна 

во најтоплите летни денови. 

24.   Рибичката 

Е место со 30 m2  во кој има поставено неколку 

клупи , паркче во вид на рибичка со фонтана во  кое 

има засадено сезонско цвеќе и во него се одржуваат 

разни манифестации. На цвеќињата се врши замена 

на старите со нови цвеќиња, окопување 

,прихранување,наводнување  со цистерна, се чисти 

фрлен отпад, кубење на тревата израстено меѓу 

цвеќињата. 

25.    Стар влез на градот од Плаваја  – Монополот 

Тоа е нов вметнат простор od 540 m2 во оваа 

програма на кој се одвива : 

Косење на тревата со грбна моторна косачка , 

чистење на израснати џбунови и капини .Воедно се 

коси тревата и на триаголникот во непосредна 

близина на старата бензинска. 

26.    Патот од стара бензинска – бензинска Мак 

петрол 

И оваа површина е ново вметната во овогодишната 

програма od 500 m2на која се одвиваат следниве 

активности: 

Косење на трева со грбна моторна косачка, 

расчистување на израснати џбунови и капини до 

канафките по магистралниот пат.  

27.   Спортска сала во Радовиш 

После реновирањето спортската сала стана место кое 

го посетуваат како младата така и постарата 

популација.Не само за гледање на спортски 

натпревари туку и за спортување.Со сета 

надворешна убавина (одржување на зелените 

површини од 1350 m2 мислам дека ќе плени уште 

повеќе посетители . Во ова одржување спаѓа: косење 

на тревата со грбна моторна косачка ,собирање на 

окосената трева и нејзино отстранување.  

28. Зелена површина околу Оравичкото манастирче 

Целата површина што е околу 4300 m2 еднаш 

годишно по налог на Собранието се коси со грбна 

моторна косачка по повод празникот на манастирот 

св. Горгија. 

29. Зелена површина на стрелиштето 

Целата површина околу 3000 m2 по налог на 

Собранието се коси со  

грбна моторна косачка.  

30. Булевар “ Александар Македонски“      bez 

srediшen del                                                           
По должината  од 3000 m2 на  целиот булевар се 

вршат овие  активности: прскање со хемиски 

препарат против плевел на местата каде има 

израстено нивно чистење и отстранување 

,наводнување на дрворедите и тревата со цистерна и 

со систем капка по капка таму каде има поставено, 

косење на трева со грбна моторна косачка , метење 

на искосената трева од асфалтот,сечење на 

исушените дрвца нивно отстранување и заменување 

со нови,чистење на фрлен отпад од несовесни 

граѓани, прихранување на тревата и дрвцата , 

расчистување на џбунови, и др.  

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

ул.”Илија Алексов “                                              

Површината му е 160 m2  со приклучок за вода и се 

наводнува со црево и со распрскувачи , има убави 

сезонски цвеќиња наредени во неколку кругови кој 

се окопуваат  ,наводнуваат, прихрануваат, 

заменуваат старите со нови,се чистат од отпад, а 

додека тревата се коси со моторна косачка на 

туркање ,се прихранува,наводнува ,се гребули 

откосената трева и се фрла , се прскаат ивичнаците 

со препарат против плевел.    

Цените за поединечните активности се пресметани 

по одлука на Советот на општина  Радовиш бр. 07- 

1564/1 од 26.08. 2014 год. за  ценовникот на ЈП 

“Плаваја” – Р.Е. “ Паркови и зеленило“  Радовиш. 

Вкупно сите 31  позиции од табелата  =  2.700.000   

ден 

Под одржување се подразбира : 

1.Косење на тревата, гребулење на искосената трева, 

наводнување на тревата, чистење од фрлен отпад од 

несовесни граѓани, негово ѓубрење ,посејување на 

трева на места каде не е добро порасната. 

2.Поткастрување на ниски гранки на дрвјата во 

парковите, дрворедите по улиците ,на булеварот и по 

течението на градска река , сечење на суви 

гранки,отстранување на исушени садници ,садење на 

нови дрвца,варосување на долниот дел на 

стеблото,собирање на паднатите лисја во есента и 

нивно отстранување ,кроење на дрвјата и нивно 

наводнување  . 

3.Создавање на расаден материјал од сопствено 

производство на сезонско цвеќе (темјанушки, 

џунџулиња и др. ) со нивно одржување – 

наводнување,расадување, ѓубрење ,заштитување со 

употреба на инсектициди....садење на 

цвеќињата,нивно прашење , отстранување на старите 

цвеќиња и садење на нови цвеќиња во текот на 

целата календарска година ,наводнување на 

цветните алеи. 

4.Собирање на косената трева и поткастрените 

гранки и нивно транспортирање со трактор. 

5.Чистење на патеките по парковите од плевел,трева 

и др. нивно отстранување и транспортирање , нивно 

прскање со хемиски препарат и чистење на снег во 

зимскиот период. 

Со навремено извршување на овие обврски и задачи 

се постигнува континуитет и квалитет . 

За уште по ефективно и целосно извршување на 

работите потребно е :  

Подобар начин на наводнување ( систем капка по 

капка) , поголем број на квалитетно обучени луѓе 
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,создавање на поголема свест на граѓаните за 

одржување на хигиената (не фрлање на отпад во 

засеаните и засадените површини, поквалитетна 

расположлива механизација  ).  

 
Br. 08-2070/2         Sovet na op{tina Radovi{ 
   23 Dekemvri 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 usvojuvawe na Programata za 
javna ~istota  vo op{tina Radovi{ za 2016 

godina i Programata za javna ~istota  
vo op{tina Radovi{ za 2016 godina  

 
Gi proglasuvam i objavuvam Odlukata za 

usvojuvawe na Programata za javna ~istota vo 
op{tina Radovi{ za 2016 godina br.08-2071/1, i  
Programata za javna ~istota vo op{tina 
Radovi{ za 2016 godin br.08-2071/2, {to  sovetot 
na op{tina Radovi{ gi donese na sednica 
odr`ana na den 23.12.2015 godina 
 
      Br. 09-2071/3        Gradona~alnik na 
     24 Dekemvri 2015 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.19 od Statutot na op{tina 
Radovi{,  Sovetot na op{tina Radovi{ na 
sednica odr`ana na 23.12.2015 godina, donese 
 

O  D  L  U  K  A 
Za usvojuvawe na Programata za javna ~istota  

vo op{tina Radovi{ za 2016 godina 
 

I. Se prifa}a Programata za javna 
~istota vo op{tina Radovi{ za 2016 g. 

      II. Ovaa Odluka vleguva vo sila naredniot 
den od  denot na objavuvaweto vo "Slu`ben 
glasnik na op{tina Radovi{". 
 
Br. 08-2071/1         Sovet na op{tina Radovi{ 
   23 Dekemvri 2015 g.          Pretsedatel 
       Radovi{               Nikol~o Miovski s.r. 
 

П Р О Г Р А М А  

За Јавна чистота на општина Радовиш за 2016 година 

 

1.   Voved 
 Програмата за одржување на јавна чистота на 

подрачјето на општина Радовиш за 2016 год. ги 

дефинира обемот, динамиката, начинот на вршење 

на потребните активности, потребниот број 

вработени и начинот на нивно финансирање. 

Одржување на јавна чистота подразбира  чистење ( 

метење и миење ) на јавните сообраќајни површини 

и е во зависност од :  

 Густината на населението 

 Фрекфенција на луѓе и мотори 

 Степен на нечистотија 

 Степен на пречки ( паркирани возила, 

објекти и друго )  

 Инфрастуктурните сообраќајни  услови  

 Делување на градежната оператива, која со 

своите возила се јавува како еден од најголемите 

загадувачи на јавните сообраќајни површини. 

  

2.  Одржување на јавна чистота 

Одржувањето на јавната чистота ќе се состои од  

 Рачно метење и машинско миење на улиците, 

булеварите, како и сите други јавни површини и 

отворени простори и јавни објекти наведени со 

законот за јавна чистота 

 Празнење на уличните корпи за отпад кои се 

поставени во поширокото централно градско 

подрачје  

 Одржување на јавни површини во зимски 

услови  

 Расчистување на диви депонии  

 Отстранување на атмосферски наноси 

Периодот на одржување е поделен на летен период 

од 01.04 до 31.10 со времетраење од 7 месеци со 178 

работни дена во кои не се земени неделите и некој 

државен празник, и зимски период од 01.11 до 31.03 

со време од 5 месеци или 126 работни дена во кои 

исто така не се земени во предвид неделите и некој 

државен празник. 

Динамиката на чистењето ќе биде организирана 

според две категории на чистење на јавни прометни 

површини и тоа :  

 

Прва зона (централно градско подррачје) 

Ќе се чисти со:  

 Секојдневно метење во работните денови  

 Секојдневно собирање и транспорт на сметот 

и наслагите до депонијата 

 Перење во летна сезона ( четири месеци ) со 

автоцистерна со предни млазнаци 

Во прва зона спаѓаат следните улици и површини 

1. Булевар Александар Македонски18 000 м² 

2. Кеј 8ми септември ......................23 400 м² 

3. Св. Спасо Радовишки до ЗИК ......8.100 м² 

4. 22ри Октомври.............................. 4.500 м² 

5. Партизанска (дел).........................3.150 м² 

6. Самуилова.....................................4 500 м² 
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7. Илинденска....................................1 260 м² 

8. Блаже Коневски.............................1 260 м² 

9. Коста Сусинов.................................. 900 м² 

10.  15ти Корпус......................................650 м² 

11.  1ви Мај .............................................900 м² 

Вкупно ..............................................66.620 м²    

                                                                                                            

                                                       Втора Зона (Улици 

кои се одржуваат еднаш неделно) 

Ќе се чисти со: 

 Метење еднаш неделно 

 Изнесување на смет и наслаги еднаш неделно 

 Перењето на овие улици е по потреба, после 

нанос 

Во втората зона спагаат следните улици и 

површини: 

1. Илија Алексов .........................4.500 м² 

2. Плачковица ..........................  9. 000 м² 

3. Гоце Делчев .......................... 2. 250 м² 

4. Шаин Маале ........................... 1 350 м² 

5. Ана Поцкова ............................1 350 м² 

6. Мирче Ацев .............................   900 м² 

Вкупно ...................................19.350 м² 

                                                                                                             

Трета зона (Улици кои се одржуваат еднаш месечно) 

 

1. Ѓорче Петров...........................7.200 м² 

2. Вардарска ............................... 2.700 м² 

3. Егејска...................................... 2.000 м² 

4. Исарот .................................... 2.000 м² 

5. 11ти Октомври ....................... 1.600 м² 

Вкупно ....................................15 500 м² 

                                                                                                           

Повремени работи 

Повремените работни активности се 

извршуваат по налог на ЕЛС за вонредно чистење на 

одредени улици поради верски празници, јавни 

манифестации и други настани кои не се составен 

дел од програмата. 

За преземање на активностите за метење на 

улиците во прва, втора и трета зона ќе бидат 

ангажирани: 

 13 работници за метење во прва зона    

 4 работници за метење во втора зона      

 3 работници за метење во трета зона       

 За да се изврши оваа работа потребно е да се 

ангажираат 22 работници, а за нив се 

потребни средства во износ од 4.849.200 ден 

20 раб. х 20205(плата) х 12 мес. 

 

1. Потребен алат за одржување на јавна 

чистота 

 

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

1 Метли 

(1met za 2dena po rabotnik) 
210:2=105х20= 

2100 25 52.500 

 

2 Лопати 20 350 7.000 

3 Мотики 20 450 9.000 

4 Колички 18 1500 27.000 

Вкупно ( во денари) 95.500 

 

2. Одвоз на сметот при метењето 

За одвозот на сметот од  улиците по оваа 

основа што се опфатени со програмата за одржување 

на прва, втора и трета зона ќе се користат 

специјалните комунални возила (ѓубрарки и 

трактори) кои исто така се користат редовно за 

истовар на смет од домаќинствата. Повремено 

(еднаш неделно) се интервенира со трактор надвор 

од планот за утовар. 

48 тури х 630 ден =  30.240 ден. 

 

                3.  Миење на улиците 

 

Mieweto na ulicite i bulevarot ke se vr[i vo 
letniot period vo noknite ~asovi vo period od 
juni pa se do krajot na septemvri. Inenzitetot 
na mieweto e dva  dena sedmi~no vo po[irokoto 
centralno  gradsko podra~je i periodi~no vo 
perifernite delovi na gradot. Za taa cel ke 
bide stavena vo upotreba edna cisterna. 

        Mieweto na ulicite vo vtorata zona se 

vrшi povremeno  odnosno  ednaш mese~no. (vo 
edenodnevno miewe se troшat 2-3 cisterni) 

 2х4=8,  8х4=32,  1х4=8,  32+8=40,  40х2=80  
80 истерни х 1620 ден./тура = 129.600 ден 
 

4.Чистење на диви депонии 

 

 Физичкиот обем на работите и локалитетите 

на дивите депонии се определуваат  според 

согледувањето на терен од страна на секторот за 

урбанизам и комунални работи. При расчистување 

на дивите депонии ќе се користат товарни возила и 

градежни машини ( камион липкар, трактор и 

утоварувач ). 

Од искуството од минатите години за расчистување 

и траснспортирање на отпадот до гратската депонија 

предвидуваме 40 работни часа. 

24 часа х 1.800 денари ( багер утоварач ) = 

43.200 ден. 

 24 часа х 900 денари (камион кип ) = 21.600 

ден. 
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 Вкупно  64.800 ден. 

 

5.Зимско одржување на улиците и тротоарите 

 

Зимско одржување на улиците и тротоарите во 

градот за 2015/2016 год 

Подрачјето на нашата општина е под 

влијание на изменета континентална клима со 

влијание на медитеранска клима, што овозможува 

релативни благи зими и со мали врнежи од снег, а 

сето тоа трае два месеци во годината. 

Согласно одлуката за Јавна чистота во 

општина Радовиш правните и физичките лица се 

должни да го исчистат снегот и мразот од 

тротоарите. 

Isto taka vo zimskiot period vo uslovi 
na sneg dnevno- de`urnite meta~i  ke rabotat na 
ra~no ~istewe na snegot  od trotoarite, 
peшa~kite pateki i ploшtadite kako i 
osloboduvawe na slivnicite  za normalno 
funkcionirawe na atmosverskata kanalizacija. 
Isto taka ke se vrШi ra~no i maШinsko 
posipuvawe so industriska sol 

Контролата на реализацијата на овие 
должности ќе го врши комуналната инспекција при 
локалната самоуправа. 

Во случај на поголеми врнежи од снег 

одржувањето на улиците и тротоарите ЈП и 

локалната самоуправа го регулираат со посебен 

договор. 

Превентивни мерки на заштита 

Со цел да се намалат опасностите од евентуални 

незгоди во зимскиот период ЈП Плаваја ги превзема 

сладните превентивни мерки и заштита:  

 Потребна работна сила и механизација за 

расчистување на тротоарите и улиците 

 Ја утврдува потребната количина на сол и 

песок за посипување 

 Го утврдува начинот на ангажирањето на 

работната сила и активирањето на 

механизацијата 

 Го утврдува приоритетот на чистење  на 

улиците во заедничка соработка со МВР и 

ЕЛС. 

 Времетраење и степен на приправност 

Времетраењето на приправноста е од 

15.11.2014 до 15.12.2014 год. и од 01.01.2015 до 

01.03.2015 год. 

Во овој период ќе бидат дежурни еден возач 

на трактор и два работника (на повик) 

Продолжувањето на  времетраењето на 

приправноста ќе се врши по потреба во зависност од 

временските услови, а сето тоа усогласено со 

надлежните служби при ЕЛС и МВР. 

 Преглед на улици и места за интервенција по 

приоритет 

-  Ул.Булевар Александар Македонски се до 

преминот со улица Ѓорче Петров. 

-  Ул. Двата ќеја – 8 ми Септември 

-  Ул. 22 Октомври 

-  Ул. Св Спасо Радовишки 

-  Ул. Коста Сусинов 

-  Ул. 15ти Корпус 

-  Ул. Чедо Филиповски Даме 

-  Ул. Самуилова 

-  Влезовите пред следните институции: 

- Детски градинки 

- Здравен дом 

- Основен суд 

- Управа на ЕЛС 

- Стопанска Банка 

- Пристап до МВР 

-  Сите угорници што ги има град Радовиш 

 Планирано ангажирање на работна рака и 

механизација 

Планирана механизација: 

- Рово копач  1 број 

- Мерцедес Хипер 1 број 

- Трактор за машинско растурање на сол 1 

број 

- Трактор за рачно растурање на сол 1 број 

Планирана работна рака 

Бројот на возачи и работници ќе биде во 

склад со степенот на приправноста. 

Чистењето на  тротоарите од снег ќе го 

вршат работниците кои работат на програмата за 

одржување на јавната чистота и одржувањето на 

зеленилото. 

Списоците на возачи и работници ќе бидат 

изготвени од страна на Стручните служби во ЈП 

Плаваја. 

 Планирани количини на сол и ризла 

Според претходните досегашни искуства 

потребна количина на сол за расфрлање во една 

сезона е околу 20 тона, а сепариран песок ризла 

(гранулит 2) е околу 30 м³ 

 

Финансиска конструкција на оперативниот план 

 

 Финансирањето на извршувањето на 

работите од овој оперативен план ќе се регулира со 

посебен договор помеѓу ЈП Плаваја и 

градоначалникот на Општина Радовиш. 

Следењето и контролата на извршувањето на 

работите ќе го вршат службите при ЕЛС Радовиш, а 

фактурирањето ќе биде по ценовник кој ќе биде 

предмет на договор. 

Реалната вредност на програмата ќе се 

дефинира по завршувањето на зимската сезона 

согласно потрошените материјали и обемот на 

ангажираната работна сила и механизација.  

8. Финансиска конструкција на програмата  
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без зимско одржување на улицитеЗа остварување на 

финансиската конструкција на програмата за 2015 

година без зимско одржување на улиците  ќе бидат 

потребни финансиски средства во вкупен износ од  

5.691.470 ден. и тоа за следните позиции: 

 

- Ангажирање на работна сила .. 4.849.200 ден                                                  

- Потребен алат ..............................   95.500 ден                                                                                                         

- Одвоз на смет при метењето .......  30.240 ден                                                                                                          

- Миење на улици ........................    129.600 ден                                                                                                       

- Чистење на диви депонии ............  64.800 ден 

    Вкупно ........................................ 5.169.340ден 

                                                                                                   

                      Финансирање на програмата 

Финансирањето на програмата за јавна 

чистота се врши по два основи и тоа:  

6. Од такса за јавна чистота паушал 30 

денари за физички и правни субјекти 

7. Од комуналната такса  која се наплаќа 

само од физичките лица и тоа по м ² за 

дворно место и стамбен простор во % од 

цената по м ² 

Тоа изнесува 0, 16 % од цената за дворна 

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

цената по м².Вкупно собрани сретства годишно се:  

Такса за јавна чистота 30 дена: 196.151,оо 

ден/месец. х 12 месеци =       2.353.812,оо ден 

Комунална pridones 110.410,08 денари/месец 

х 12 месеци = 1.324.921,оо ден. 

Вкупно  по двете основи се собрани 3.678.733,оо 

денари. 

На крајот може да се заклучи дека за 

одржување на јавната чистота се потребни 5.169.340  

денари, а ЈП Плаваја годишно фактурира 

3.678.733,оо денари.  

Вкупно за остварување на програмата се 

потребни средства од 5.169.340,оо ден. 

Фактурирани средства од страна на ЈП 

Плаваја Радовиш за 2015 година се 3.678.733,оо 

денари, а разликата од 1.490.607,оо денари треба да 

се доплати и паѓа на терет на буџетот на Општина 

Радовиш. 

Програмата стапува во сила од осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен гласник“ на 

Општина Радовиш. 

 
      Br. 08-2071/2         Sovet na op{tina Radovi{ 
   23 Dekemvri 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 davawe soglasnost na 
Programata za upravuvawe so otpad na JP 

“Plavaja“ Radovi{ za 2016 godina  
 

Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata za 
davawe soglasnost na Programata za upravuvawe 
so otpad na JP <Plavaja< Radovi{za 2016 godina, 
br.08-2072/1, i {to  sovetot na op{tina Radovi{ 
ja donese na sednica odr`ana na den 23.12.2015 
godina 
 
      Br. 09-2072/3        Gradona~alnik na 
     24 Dekemvri 2015 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.19 od Statutot na op{tina 
Radovi{,  Sovetot na op{tina Radovi{ na 
sednica odr`ana na 23.12.2015 godina, donese 
 

O  D  L  U  K  A 
Za davawe soglasnost na Programata za 

upravuvawe so otpad na JP <Plavaja< Radovi{ za 
2016 godina 

 

I. Se dava soglasnost na Programata za 
upravuvawe so otpad na JP <Plavaja< Radovi{ za 
2016 godina 

      II. Ovaa Odluka vleguva vo sila naredniot 
den od  denot na objavuvaweto vo "Slu`ben 
glasnik na op{tina Radovi{". 
 
Br. 08-2072/1         Sovet na op{tina Radovi{ 
   23 Dekemvri 2015 g.          Pretsedatel 
       Radovi{               Nikol~o Miovski s.r. 
 

П Р О Г Р А М А 

ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД НА 

ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА РАДОВИШ 

За 2016 год. 

 

ВОВЕД 

 Средината во која што човекот живее, работи 

и се движи, треба да биде чиста и хигиенско-

санитарна.Оваа се однесува на домот, во работните 

простории, тротоарите, околу домовите, работните 

фирми и улиците по кои се движат граѓаните до 

потребните институции. 
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 Сметот кој се создава во индивидуалните 

простории под покриена површина и од дворно 

место, треба да биде навремено одстранет и 

транспортиран до соодветна депонија на Општина 

Радовиш. 

 Во зависност од стандардот на населението 

треба да се обезбеди соодветна и квалитетна услуга 

за собирање на сметот од домовите и работните 

простории. 

 Локалната Самоуправа, Градоначалникот на 

град Радовиш и ЈКП Плаваја Радовиш треба сите 

заедно да се стремат и организираат да спроведат 

заедно поквалитетна услуга за собирање, 

транспортирање и депонирање на сметот приближно 

како што се врши во повеке европски држави. 

 Со Законот за управување со отпад и со 

Одлуката за комунален ред се регулираат правата и 

обврските на корисниците како и правата и 

должностите на даватрлот на услугите ЈКП Плаваја 

Радовиш. 

 Тоа зборува дека собирање, подигањето, 

одложувањето на сметот се организира во рамките 

на законската регулатива односно врз основа на 

Одлуката за комунален ред и мерките за нејзино 

спроведување, па врз основа на овие одлуки 

непречено ке се одстранува сметот кој дирекно 

влијае на животната средина, на поквалитетно 

чистење на просториите каде човекот живее, работи 

или се движи по јавно прометни површини. 

 

ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА ЗА 

СОБИРАЊЕ, ТРАНСПОРТ И ДЕПОНИРАЊЕ НА 

ДОМАШНИОТ И ИНДУСТРИСКИОТ ОТПАД ОД 

ЦЕЛАТА ТЕРИТОРИЈА НА ГРАДОТ ЗА 2016 

ГОДИНА 

 

 Оаа програма има за цел со нејзиното 

реализирање да се овозможи целосно собирање, 

транспортирање и депонирање на куќниот и 

индустриски смет од општината, да биде навремено, 

поекономично и поквалитетно. Со оваа програма се 

прикажуваат работите и работните задачи по реони и 

временски како и временската динамика на 

извршување, а стето тоа во склад со Одлуката за 

комунален ред. 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТЕЊЕТО ЗА 2016 

ГОДИНА 

 Динамиката на изнесување на сметот 

содржан во соодветни садови, се врши согласно овој 

план, заради обезбедување на организиран пристап 

во собирањето, транспотрирањето и депонирањето 

до соодветната депонија на куќниот и индустриски 

отпад, како и обезбедување на целосна контрола врз 

работата во извршувањето на задачите по квалитет и 

одредена динамика во планот. 

 Во овој документ се опфатени дневни задачи 

кој по обем ги определуваат границите на еден реон. 

Реонот е основна организациона и оперативна 

единица во која се карактеризирани обемот, 

динамиката и времето на дејствување. 

 Во определување на реоните, воедно, е 

сметано истите да преставуваат една целина со 

определена динамика на изнесување на сметот 

поединично за секоаја услуга во реонот. 

 Во планот за изнесување на сметот на 

подрачјето на градот Радовиш направен е во 4 

(четири)  реони и посебно за правните фирми и ЈПП. 

 Изнесувањето ке се врши во согласност со 

Одлуката за комунален ред еднаш неделно, а по 

потреба и двапати, и повеке, ако за тоа се утврди 

дека има потреба. 

 За да се исполни оваа програма во однос на 

потребни возила во следната табела имаме 

прикажано со колкав број на возила располага ЈКП 

„Плаваја“ Радовиш и потребата од нови возила во 

периодот од 2015 година за непречено да се изврши 

оваа програма. 

 

 

Р.бр. Опис на возилото Постоечки возила    Потребни возила 

1. Смекарка за контејнери 1,1m3 2 1 

2. Трактори 2 2 

3. Градежна машина на депонија ТГ и 

камион кипер 

 3 

4. Цистерна за вода 1 1 

 Вкупно 5 7 

 

НЕДЕЛЕН РАСПОРЕД ЗА ПОДИГАЊЕ НА СМЕТ 

За реон број 1-камион со 3 работника 

 

НЕДЕЛА И ПЕТОК 

1.Ул: Св. Спасо Радовишки од Хотел Панорама до 

Парк на млади 

2.Ул:Илинденска од фонтана риба до мостот на 

реката 

3.Ул:22-ри Октомври од Тутунска Банка до 

Партизанска 

4.Ул:Партизанска од ул: Св. Спасо Радовишки до ул: 

22-ри Октомври 

5.Ул:Плоштад Слоб ода и градско пазариште 

6.Сите контејнери на ул:Самоилова  

7.Сите контејнери на Бул.Александар Македонски 

од мостот до ул:Ч.Фил.Даме 

8.Ул:Ленинова (Недела и Четврток)  

9.Црква Св.Илија(Недела) 

10.Нас.Раклиш(Понеделник) 

 ВТОРНИК И ЧЕТВРТОК 

1.Рудник Бучим(Четврток) 
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2.Детонит(Четврток двапати во месецот) 

3.Целиот индустриски реон 

4.Самоилова 

5.Ул:Ленинова(Четврток и Недела) 

6.Партизанска од ул:22-ри Октомври до мостот 

7.Гратски пазар 

8.Црква Св.Илија(Четврток) 

9.Ул:Кеј 8-ми Септември од Митев Коста до Римски 

Мост 

 СРЕДА 

1.Св.Спасо Радовишки  од Хотел Панорама до Парк 

на млади 

2. Ул:Партизанска од ул: Св. Спасо Радовишки до 

ул: 22-ри Октомври 

3. Ул:Илинденска од фонтана риба до мостот  

4.Кеј 8-ми Септември од пазарот до Голдмак 

5.Ул:Пере Тошев 

6.Ул:Ацо Караманов 

7.Ул.Благој Туфанов 

8.Градско пазариште 

9.Сите контејнери на ул:Самоилова и булеварот од 

мостот до ул:Чеде Фил.Даме 

 ПЕТОК 

1.Генерално перење на возилото 

 ПОНЕДЕЛНИК 

1.Централно градско подрачје 

2.Нас.Раклиш 

3.Рудник Бучим 

4.Детонит. 

НЕДЕЛЕН РАСПОРЕД ЗА ПОДИГАЊЕ НА СМЕТ 

За реон број 2-камион со 3 работника 

 

 ПОНЕДЕЛНИК 

1.Ул:Кеј 8-ми Септември лева страна од 

ул:М.Апостолски до Илинденска 

2.Ул:Дане Трајков 

3.Ул:Таско Андонов 

4.Ул.Михајло Апостолски 

5.Ул.Плачковички Одреди 

6.Ул:Славчо Стојменов 

7.Ул:Плачковица од почетокот до ул:Илинденска 

8.Ул:11-ти Октомври 

9.Ул:Обрад Цицмил 

10.Ул:Илинденска од мостот до пожарна 

11.Ул:Васил Дуганџиски-пушкаро Нацо 

 ВТОРНИК 

1.Ул:Кеј 8-ми Септември од спорска сала до 

ул:Илинденска 

2.Ул:Плачковица од ул:Илинденска до 

ул:Партизанска 

3.Ул:Шаин Маало 

4.Ул:Калаузлиска 

5.Ул:Партизанска до мостот до ул:Плачковица 

6.Ресторант Шампион 

7.Зграда-Лепа Брена и Лепа Лана 

8.ОУ К.П.Мисирков 

9.ОУ Никола карев 

 СРЕДА 

1.Ул:И.Алексов од почетокот до Бул.Александар 

Македонски 

2. Бул.Александар Македонски од И.Алексов до 

ул:Горче Петров 

3.Ул:Вардарска до Бул.Александар Македонски 

4.Ул:Мето Хаџивасилев  

5.Ул:Плачковица од ул:Партизанска до 

Бул.Александар Македонски 

6.Ул:Брака Миладинови до ул:Горче Петров 

7.Ул:Горче Петров до Бул.Александар Македонски 

8.Ул:Кирил и Методиј до ул: Горче Петров 

 ЧЕТВРТОК 

1.Ул:Горче Петров од Бул.Александар Македонски 

до ул:Плачковица 

2.Ул:4-ти Јули  

3.Ул:Вардарска од 4-ти Јули до Бул.Александар 

Македонски 

4.Ул:Плачковица од Бул.Александар Македонски до 

ул:Плана 

5.Ул:Плана 

6.Ул:Вапцарова 

7.Ул:Вапцарова од 4-ти Јули до ул:Плана 

 ПЕТОК 

1.Ул:Илија Алексов од Бул.Александар Македонски 

до река Марлада 

2.Ул:Драмска 

3.Ул:Питу Гули 

4.Ул:Панче Пешев 

5.Ул:Герас Цунев од ул: Егејска до крај 

6.Ул:Ѓорче Петров од ул:Плачковица до крај 

7.Дел од улица Благој Мучето 

8.Ул: В.С.Бато дел 

9.Ресторант Шампион 

10. Зграда-Лепа Брена и Лепа Лана 

11.ОУ Никола Карев и ОУ Крсте П. Мисирков 

12.Гимназија Коста Сусинов 

13.Црква Св.Тројца 

14.Генерално перење на возилата 

НЕДЕЛЕН РАСПОРЕД ЗА ПОДИГАЊЕ НА СМЕТ 

За реон број 3-трактор со 2 работника 

 ПОНЕДЕЛНИК 

1.Ул:Чеде Филиповски Даме 

2.Ул:Сокак Н.Н. Борче 

3.Ул:Сокак на ул:Ленинова 

4.Ул:Марксова 

5.Ул:Дојранска 

6.Ул:Даме Груев 

7.Ул:Јане Сандански 

8.Ул:6-ти Ноември 

9.Сокак од Шлукара до Добре(Киро Донец) 

10.Ул:Ѓорги Сугарев 

11.Ул:Јавор 

 ВТОРНИК 

1.Ул:Готен 

2.Ул:Мирче Ацев 

3.Сите сокаци помеѓу Ул:Мирче Ацев и 

ул:Партизанска 

4.Ул:Серта 
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5.Ул:Партизанска-електродистрибуција 

 СРЕДА 

1.Ул:Шаин маало 

2.Ул:Корчо маало дел 

3.Бараките под полигонот 

4.Сокаците на Кеј 8-ми Септемврилева страна од 

Римскиот мост 

5.Ул:Обрад Цицмил сокак 

6.Сокак кај Гојчо нова куќа 

7.Сокак на ул:Дане Трајков 

8.Сокак кај Балабано (Величко) 

9.Сокак на ул.Плачковица Ананија 

10.Сокак на ул:Плачковички одреди 

 ЧЕТВРТОК 

1.Ул:Плачковица(Габрешко мааало) 

2.Сокак на ул:Плачковица (Кољо Борачо) 

3.Ул:Плачковица дел кај Ванчо Темов 

4.Ул:Коџа Баир под резервоарот 

5.Сокак 11-ти Октомври Зејни (20-та Бригада) 

6.Ул: Коџа Баир над турските гробишта 

 ПЕТОК 

1.Сокаците и високите делови на ул:Бел Камен и 

Ана Поцкова 

2.Ул:Шаин Маале над џамијата 

3.Да се доврши ако има останато некоја улица или 

сокак од претходните денови 

4.Генерално перење на возилото 

НЕДЕЛЕН РАСПОРЕД ЗА ПОДИГАЊЕ НА СМЕТ 

За реон број 4-трактор со 2 работника 

 ПОНЕДЕЛНИК 

1.Ул:Гоце Делчев 

2.Ул:Исаро 

3.Ул:Бел Камен до Казанџиев 

4.Ул:8-ми Септември сокак кај Блажо Јованов 

5.Ул:15-ти Корпус со сокакот 

 ВТОРНИК 

1.Ул:Стојмен Трајков 

2.Ул:Лисец со сокаците 

3.Ул:Ана Поцкова и кракот на брегот 

4.Населба Раклиш 

 СРЕДА 

1.Ул:Шаин Маало до резервоарите до Бозгело 

2.Дел од ул:Стив Наумов 

3.Ул:М.М. Брицо 

4.Сокак на ул:Партизанска-џагаданата 

5.Сокак на ул: Илија Алексов-Павлина ЕВН 

6.Ул:Страшо Пинџур со сокакот кај Вито 

7.Ул:Пиринска со сокакот кај Тренчев Николчо 

 ЧЕТВРТОК 

1.Ул:Герас Цунев до ул:Питу Гули со сокакот 

2.Ул:Егејска со сокакот 

3.Ул:Чазманска  

4.Ул:Видое Подгорец 

5.Дел од ул:Вардарска (крајот на улицата) 

6.Сокаците на дел од ул:Вардарска 

7.Дел од ул:Кирил и Методиј, В.С.Бато до ул:Браќа 

Миладиновци 

8.Ул: Браќа Миладиновци високото 

 ПЕТОК 

1.Ул:1-ви Мај позади факултетот 

2.Дел од ул:Коста Сусинов 

3.Ул:15-ти Корпус 

4.Сокак на ул:Плачковица (Милан Ристов) 

5.Сокак на Калаузлиска на крајот 

6.Дел од ул:Корчо Маало (Абдул Јашаров) 

7. Да се доврши ако има останато некоја улица или 

сокак од претходните денови 

8.Генерално перење на возилото 

ПРЕГЛЕД НА НЕПОСРЕДНИ ИЗВРШИТЕЛИ 

 

 

Р.бр Опис на работни места Број на извршители 

1. Раководител на РЕ 1 

2. Работоводител 1 

3. Возачи на специјални возила 4 

4. Возачи на трактори 3 

5. КВ и ПКВ работници 15 

6. Стражари на депонија 4 

7. АОП 2 

8. Инкасатори 4 

9. Административци 6 

 Вкупно 40 

 

ПРЕГЛЕД НА РАБОТНА РАКА ВО МЕХАНИЧКА РАБОТИЛНИЦА 

ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ВОЗИЛАТА 

Р.бр. Опис на работни места Број на извршители 

1. Раководител 1 

2. Механичар 2 

3. Бравар 1 

4. Електричар 1 

 Вкупно 5 
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ПОТРЕБНИ ИНВИСТИЦИОНИ ВЛОЖУВАЊА ВО 2016 ГОДИНА 

Р.бр. Опис на возила Количина  Потребна инвестиција 

1. Смекарка за садови од 1,1 m3-

половно 

1 1.500.000,оо ден. 

2. Трактори-нови 2 1.500.000,оо ден. 

3. Градежна машина ТГ-половно 1 1.200.000,оо ден. 

4. Градежна машина утоварач од 

3m3-половно 

1 1.200.000,оо ден. 

5. Камион кипер до 6m3-половно 1 1.000.000,оо ден. 

6. Цистерна за вода-половно 1 1.200.000,оо ден. 

 Вкупно 7 9.100.000,оо ден. 

 

ПРЕГЛЕД НА ВКУПНАТА ТЕЖИНА НА СМЕТ ДНЕВНО И МЕСЕЧНО ВО 2015 ГОД 

Податоци за отпад за 2015 месечно 

Месеци Отпад Т - месеци Отпад Т-дневно 

Јануари 383 Т/М 17.4 Т/Д 

Февруари 360Т/М 18Т/Д 

Март 440Т/М 21Т/Д 

Април 383Т/М 17.4Т/Д 

Мај 360Т/М 18Т/Д 

Јуни 462Т/М 21Т/Д 

Јули 409Т/М 19.5Т/Д 

Август 462Т/М 21Т/Д 

Септември 504Т/М 24Т/Д 

Октомври 396Т/М 18Т/Д 

Ноември   

Декември   

Вкупно 4 561 Т/М 195.3Т/Д 
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Вкупниот отпад во Општина Радовиш од месец 

Јануари до Месец Октомври 2015 година 

изнесува 4 561 тони. 

 Се очекува зголемување на отпадот од 

10 % до 15 % за 2016 во однос на 2015 година 

поради превземањето за подигање на отпад во 

селските населби. 

 Планирано е за во 2016 година да се 

распределат канти за смет од 80Л и тоа од 1 000 

броја. Секоја канта е со вредност од 30 евра или 

вкупен износ од 30 000 евра. 

 

ПРИХОДИ ОД ПОДИГАЊЕ НА СМЕТ 

1. Домакинства стамбен простор 281 330 m2 

×1.46 ден./ m2= 410 742 ден. 

410 742 ден×12 месеци=4 928 902 ден 

2.Дворна површина 349 099m2×0,44 ден/м2= 

153 604 ден/месец 

153 604ден×12 месеци=1 843 248 ден. 

3.Од фирми месечно се фактурира 249 889 

ден×12 месеци=2 998 668 ден. 

   ВКУПНО: 9 770 813 денари 

 

Br. 08-2072/2         Sovet na op{tina Radovi{ 
   23 Dekemvri 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 usvojuvawe na Programata za 
upravuvawe so otpad vo op{tina Radovi{ za 

2016 godina i Programata za upravuvawe  
so otpad vo op{tina Radovi{ za 2016 godina 
 

Gi proglasuvam i objavuvam Odlukata 
za usvojuvawe na Programata za upravuvawe 
so otpad vo op{tina Radovi{ za 2016 godina 
br.08-2073/1, i  Programata za upravuvawe so 
otpad vo op{tina Radovi{za 2016 godina,  
br.08-2073/2, 
{to  sovetot na op{tina Radovi{ gi donese 
na sednica odr`ana na den  23.12.2015 godina 
 
      Br. 09-2073/3        Gradona~alnik na 
     24 Dekemvri 2015 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.19 od 
Statutot na op{tina Radovi{,  Sovetot na 

op{tina Radovi{ na sednica odr`ana na 
23.12.2015 godina, donese 
 

O  D  L  U  K  A 
Za usvojuvawe na Programata za upravuvawe  
so otpad vo op{tina Radovi{ za 2016 godina 

 

I. Se usvojuva Programata za upravuvawe so 
otpad vo op{tina Radovi{ za 2016 godina. 

      II. Ovaa Odluka vleguva vo sila 
naredniot den od  denot na objavuvaweto vo 
"Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{". 
 
Br. 08-2073/1         Sovet na op{tina Radovi{ 
   23 Dekemvri 2015 g.          Pretsedatel 
       Radovi{               Nikol~o Miovski s.r. 
 

ПРОГРАМА 

ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД НА 

ОПШТИНА РАДОВИШ (2016) 

 

СОДРЖИНА 

 

Вовед 

  

I. ПРОГРАМА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО 

ОТПАДОТ (2016)  

 

1. Процена на видот и количеството на 

различните видови отпад  

2.    Мерки / активности 

 3. Начин на работа на објектите за преработка и 

отстранување на отпадот  

4. Мерки и активности за селекција на 

отпадот, вклучувајќи го и издвојувањето на 

опасните состојки од отпадот  

5. Мерки и активности за поттикнување на 

компостирањето на биоразградливиот отпад 

6. Начините за едукација и за подигање на 

јавната свест на граѓаните во врска со 

управувањето на отпадот 

7. Реализација на обврските за намалување на 

количеството на биоразградливиот отпад што 

се отстранува на депониите  

8.  Начинот на функционирање на 

интегрираната мрежа за  преработка и за 

отстранување на отпадот  

9. Реализација на мониторингот и на 

информативниот систем во 

областа на управувањето со отпадот 

10. Реализација на мерки за спроведување на 

увоз, извоз и транзит на отпад низ 

територијата на Република Македонија 

11. Други мерки од важност за реализација на 

Планот за управување со отпад  

 

Вовед 
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ЕЛС Општина РАДОВИШ – седиште во град Радовиш 

Заштитни бои на Општината: црвена и бела 

Површина: 608 км2 

Вкупен број на жители (попис 2002 год): 28 244 ж
1
 

Број на жители град Радовиш (попис 2002 год.): 16 223 ж 

Густина на населеност: 46 ж/км2 

Годишен прираст на населението: 6.1% 

Невработени лица: 6 800 ж (24%) 

Број на населени места: 36
2
 

Број на домаќинства 8270 

Број на живеалишта 9833 

Градот Радовиш и селата: Али-Коч, Али-Лобаси, Бучим, Воиславци, Дамјан, 

Држани, Дурутлија, Злеово, Ињево, Јаргулица,  Калаузлија, Калуѓерица, 

Каралобоси, Караџалар, Козбунар, Коџалија, Ново Село, Ораовица, Папавница, 

Погулево, Подареш, Покрајчево, Прналија, Раклиш, Сариѓол, Смиланци, 

Сулдурци, Супурге, Тополница, Ќоселија, Худаверлија, Чешме  Маале, 

Шаинташ, Шипковица и Штурово. 

                                                 
1
  Попис на населението, домаќинствата и становите во Република Македонија, 2002, Книга XIII 

2
 Закон за територијална организација на локалната самоуправа на Република Македонија (Сл. Весник 55/04) 
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Општина Радовиш е лоцирана во југоисточниот дел на 

територијата на Република Македонија. Територијата 

на регионот се простира меѓу планинскиот масив на 

север и североисток со Плачковица, на југоисток со 

Струмичко Поле, југозапад со пл. Смрдеш и 

северозапад со клисурата на Маденска река.   

На југозапад општина Радовиш се граничи со 

општина Конче, на исток со општина Берово, на југ со 

општина Василево, на северозапад со општина Штип 

и на север со општините Карбинци и Виница. 

Општината се наоѓа во југоисточниот плански регион 

на државата. 

 
 

 

Радовишката општина има мошне поволна 

географска положба, која е условена од просторно-

релјефните погодности и сообраќајните прилики. 

Конфигурацијата на земјиштето на оваа подрачје 

повеке е ритско -планинско со еден дел од 

рамничарски обработливи површини. Надморската 

височина на регионот се движи од 260 м. н.в. по 

течението на Радовишка Река до 1707 м.н.в. на врвот 

Бел Камен на Плачковица.  

Општината Радовиш има добри гравитациско-

контактни и функционални врски во правец Северо 

Запад-Југо Исток, односно Штип и Струмица , од кои 

градот Радовиш е оддалечен само 35 односно 30 км. 

Градот Радовиш е сместен во централниот дел на 

општината, на надморска височина од 380 м, и 

претставува општински административе центар со 

добра местоположба за развој на стопанството. 

I ПРОГРАМА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО 

ОТПАДОТ (2016 год.) 

 

1. Процена на видот и количеството на 

различните видови отпад 

Врз основа на Планот за управување со отпад, на 

територијата на општина Р а д о в и ш  за период 

2015-2020 година се очекува да се создадат  околу 

5000 тони комунален отпад. Од генерираниот 

отпад се очекува 93% од истиот да биде 

организирано собран, транспортиран и одложен на 

привремената депонија,  во непосредна близина 

на градот Радовиш, што ке биде практика се сосека 

не почне со работа предвидената регионална 

депонија. Процентуалниот состав на посебните 

фракции отпад се претпоставува дека ќе биде 

сличен со оној којшто е на национално ниво, како 

што следува: 

 

 

Фракција 

 

Застапеност (%) 
Органски отпад 26.2% 
Дрво 2.7% 

Хартија и картон 11.6% 

Пластика 9.7% 

Стакло 3.5% 

Текстил 2.9% 

Метали 2.6% 

Опасен отпад  

0.2% Композити  

2.2% Комплексни производи 0.3% 

Инертен отпад 3.6% 

Други категории 3.6% 

Ситни делови 30.9% 

Вкупно 100 % 
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2.  Мерки  /  активности за  реализација  на  

барањата  на  Планот  за управување со отпад 

Општина Радовиш преку дефинирање на политика 

за воведување на интегралното и регионално 

управување со отпадот, битно ќе влијае врз 

стимулирањето на избегнувањето на генерирање 

на отпад, повторна употреба, примарно 

селектирање и рециклирање на фракциите на 

отпадот кои се погодни за рециклирање. 

Успешноста на воведување на интегралното 

управување со отпадот, а особено селектирањето 

на отпадот е во голема зависност од изборот на 

концесионерот за управување со регионалната 

депонија во југоисточниот плански регион, 

правилното учество на локалното население во 

овие активности. Поради ова е неопходно 

активирање на невладиниот сектор кој би требало 

да учествува во планирањето, организирањето и 

реализацијата на целокупниот систем. 

Интегралното управување со отпадот може да се 

имплементира на повеќе начини и тоа: 

 Имплементирањето да се изврши целосно 

од страна на општинското јавно комунално 

претпријатие-ЈКП,,Плаваја,,  Радовиш, од 

корисникот на регионалната концесија или 

комбинирано;  

 Целосна организација на селектирање, 

транспорт и рециклирање на отпад на приватниот 

сектор (договор за услуги, концесија);  

                    Јавно Приватно Партнерство 

 Селекција на отпадот, повторно користење и 

рециклирање; 

-    Се    препорачува    воведување    на    

приватен    оператор    за организирање на 

примарната селекција на отпадот. 

 Компостирање на биоразградливиот отпад; 

-  Се  препорачува  да  се  спроведе  јавна  

кампања  за  домашното компостирање. 

- Се промовира модел на компостирање. 

 

3. Начин на работа на објектите за преработка и 

отстранување на отпадот 

ЈКП  „Плаваја“  изработува  годишна  оперативна  

програма  која  што  е поврзана со годишната 

програма на општината Радовиш.   

 

Воведување на катастар на загадувачи (отпад како 

загадувач) каде што сите оние индустриски 

капацитети кои создаваат оптад ќе бидат 

евидентирани и врз основа на годишните 

количини на создаден отпад ќе бидат обврзани да 

доставуваат годишни програми за сопственото 

управување со отпад. 

4. Мерки и активности за селекција на отпадот, 

вклучувајќи го и издвојувањето на опасните 

состојки од отпадот 

Во една избрана населба кадешто е доминантно 

колективно живеење, ќе се оформат 5 локации – 

зелени острови, на коишто ќе се собира 

комуналниот  отпад.  Тоа  ќе  бидат  пунктови  на  

селекција  на  отпадот, затоа што на истите 

локации ќе се постават 3 контејнери со 

запремина од 1.1 м
3

, различно обоени во коишто 

посебно ќе се одлага пластика, хартија и 

комунален отпад. 

5. Мерки и активности за поттикнување на 

компостирањето на био- 

разградливиот отпад 

5.1 Јавна кампања 

За прифаќање на концептот за искористување на 

биоразградливиот отпад, Општината ќе спроведе 

јавна кампања за подигање на јавната свест, која 

што ќе содржи: организирање на јавни презентации, 

подготовка на популарен материјал (лифлети, 

постери), информирање преку јавните медиуми, 

едукации на младата популација со посочување на 

извори за финансирање како кредитни или 

донаторски линии (ИПА фондови, Светска банка, 

Национални програми за финансирање итн.). 

5.2 Техничка докуменатација 

Врз основа на проценети количини на 

биоразградлив отпад и инвентарот на инсталации 

кои генерираат ваков вид на отпад, Општината ќе 

превземе активност на подготовка на проектна 

документација за управување со овој вид на отпад, 

која ќе даде предлози за капацитетот на објектот, 

применетата технологија и пласирање на крајниот 

продукт. 

6. Начините за едукација и за подигање на јавната 

свест на граѓани- 

те во врска со управувањето на отпадот 

Изработка на програма за подигање на јавна свест, 

која ќе содржи елементи на информирање на 

населението и едукација на неколку старосни   

категории   од   населението   за   соодветно   

управување   со отпадот. 

7. Реализација на обврските за намалување на 

количеството на био- 

разградливиот отпад што се отстранува на 

депониите 

Реализација на обврските за намалување на 

количеството на био- разградливиот отпад што 

се отстранува на депониите, ќе се спроведе низ 

едукација на населението и подготовка на 

проектна документација. 

8.  Начинот на функционирање на интегрираната 

мрежа за преработка и за отстранување на отпадот 

До   постигнување   на   капацитети   за   

преработка   на   отпадот   на територијата на 

општина Радовиш ќе се превземат активности за 

подобрување на системот за отстранување на 

отпад со збогатување на возниот парк и 

воведување на систем за селектирање и 

преработка на ЈКП. 
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9. Реализација на мониторингот и на 

информативниот систем во областа на 

управувањето со отпадот 

Мониторигнот на состојбите со отпадот ќе се 

реализира преку база на податоци која што ќе ја 

оформи ЈКП во соработка со Општината. 

Достапност до базата на податоци ќе имаат 

надлежните вработени од ЈКП и Секторот за 

комунални работи во Општината. 

Мониторингот за 2016 г. ќе се спроведе со 

пополнување на обрасците за идентификација и 

транспорт на отпад, како и со изготвување на 

годишните извештаи за управувањето со отпадот. 

Овие обрасци се задолжителни за приватните 

прептријатијата, како и за ЈКП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Реализација на мерки за спроведување на увоз, 

извоз и транзит на отпад низ територијата на 

Република Македонија 

Реализација на мерки за спроведување на увоз, 

извоз и транзит на отпад низ територијата на 

Република Македонија ќе се спроведува во 

согласност на постојната законска регулатива. 

 

11. Други мерки од важност за реализација на 

Планот за управување со отпад 

Инвентаризација на бројот на дивите депонии, 

приближно определување на количините на 

депониран материјал, како и видот на депониран 

материјал. 

Расчистување на депониите и нивна 

рекултивација. 

 

 

 Активности за 2016 година за управување со 

отпад 
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Акции од планот Активност Вкупно 

проценети 

финансиски 

сретства 

(денари) 

1. Јакнење на 

административни 

капацитети 

Јакнење на капацитети на ЈКП и 

Општината 

 

 - ЈКП: нова организациона 

поставеност, ефикасно 

искористување на постоен кадар 

540 000 

 - Општина: вработување на кадар за 

следење на животната  

средина 

15 000 

 - Техничко опремување на 

администрација (компјутери) 

60 000 

2. Уредување на на 

постојна депонија 

(постигнување на 

стандарди за минимум 

технички 

критериуми) 

Спроведување на условите дадени 

во дозволата за ИСКЗ 

-    Оградување 

-    Пристапен пат 

-    Физичко обезбедување 

Во зависност од 

изградбата на 

регионалната депонија 

3. Регионално 

управување со отпад во 

Југоисточна 

Македонија 

Изработка на физибилити 

студија за регионално 

управување со отпад 

3 100 000 

4. Воведување на 

систем за селектирање 

и собирање на отпад 

на целата територија 

Припремни работи за 

воведување на системот 

Возен парк и садови за 

собирање на отпад 

-    1.1 м
3 

75 броја 

Возила (смеќар и автоподигач) 

3 100 000 

5. Центри за 

рециклажа 

Проектна документација (хартија, 

метал и пластика) 

600 000 

6. Управување со 

биоразградливиот 

Отпад 

Проектна документација 600 000 

7. Мониторинг на 

управување со отпад 

Изготвување на база на 

податоци 

- Диви депонии (инвентаризација 

и предлог мерки за решавање) 

/ 

8. Подигање на јавна 

свест 

Изготвување програма за 

подигање на јавна свест 

600 000 

Вкупно  8 615 000 

 

       Br. 08-2073/2                                                       Sovet na op{tina Radovi{ 
23  Dekemvri  2015 god.                                                                   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 usvojuvawe na Planot za 
upravuvawe so otpad vo op{tina Radovi{ za 
2015-2020 godina i Planot za upravuvawe so 

otpad vo op{tina Radovi{ za 2015-2020 godina 
 

Gi proglasuvam i objavuvam Odlukata 
za usvojuvawe na Planot za upravuvawe so 
otpad vo op{tina Radovi{ za 2015-2020 
godina, br.08-2074/1, i  Planot za upravuvawe 
so otpad vo op{tina Radovi{ za 2015-2020 
godina, br.08-2074/2, {to  sovetot na op{tina 
Radovi{ gi donese na sednica odr`ana na den  
23.12.2015 godina 
 
      Br. 09-2074/3        Gradona~alnik na 
     24 Dekemvri 2015 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.19 od  
Statutot na op{tina Radovi{,  Sovetot na 
op{tina Radovi{ na sednica odr`ana na 
23.12.2015 godina, donese 
 

O  D  L  U  K  A 
Za usvojuvawe na Planot za upravuvawe so 

otpad vo op{tina Radovi{ za 2015-2020 godina 
 

 
I. Se prifa}a Planot za upravuvawe so 

otpad vo op{tina Radovi{ za 2015-2020 
godina. 
 

      II. Ovaa Odluka vleguva vo sila 
naredniot den od  denot na objavuvaweto vo 
"Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{". 
 
Br. 08-2074/1         Sovet na op{tina Radovi{ 
   23 Dekemvri 2015 g.          Pretsedatel 
       Radovi{               Nikol~o Miovski s.r. 
 

ПЛАН 

ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД НА ОПШТИНА 
РАДОВИШ (2015-2020) 

 

СОДРЖИНА: 
ВОВЕД 
 
I.Појдовни одредби за изработка на План за 
управување со отпад на општината 
 
1.Опис и оценка на постоечката состојба во врска 
со управувањето со отпад 
2.Предвидувања на идните состојби во врска со 
управувањето со отпадот 
3.Насоки и цели во врска со управувањето со 

отпадот вклучувајќи го и временскиот распоред на 

нивното реализирање 

4.Стимулативни мерки за реализација на 

активностите за избегнување и за намалување на 

количеството на создадениот отпад, како и 

повторно користење, рециклирање и користење на 

отпадот како извор на енергија 

5.Начин на отстранување на отпадот што не може 

да се избегне и да се преработи  

6.Определување на видот и на количеството отпад 

според кои се определува обврската за правните и 

на физичките лица да изработуваат програми за 

управување со отпадот 

7.Реализација на системот за мониторинг при 

управувањето со отпадот 

8.Конкретни мерки и активности за намалување на 

биоразградливите состојки во отпадот наменет за 

отстранување и временскиот распоред и обемот на 

нивно реализирање.  

9.Локации и инсталации за отстранување на 

отпадот 

10.Податоци за интегрирана национална мрежа за 

отстранување на отпадот и инсталациите за 

преработка на отпадот 

11.Технички и други услови коишто треба да се 

исполната при управувањето со отпадот 

12.Мерки за санација на дивите депонии и на 

загадените области 

13.Активности кои се преземаат од страна на 

единиците на ликалната самоуправа, во врска со 

управувањето со отпадот 

14.Определување на региони за управување со 
отпад 
15.Мерки за едукација и за подигање на јавната 

свест за управување со отпадот 

16.Процена на трошоците за операциите на 

преработка и отстранување на отпадот 

17.Финансиски инструменти за спроведување на 

Планот за управување со отпад 

18.Заклучок 
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Вовед 

ЕЛС Општина РАДОВИШ – седиште во град Радовиш 

Заштитни бои на Општината: црвена и бела 
Површина: 608 км2 
Вкупен број на жители (попис 2002 год): 28 244 ж

3
 

Број на жители град Радовиш (попис 2002 год.): 16 223 ж 
Густина на населеност: 46 ж/км2 
Годишен прираст на населението: 6.1% 
Невработени лица: 6 800 ж (24%) 
Број на населени места: 36

4
 

Број на домаќинства 8270 
Број на живеалишта 9833 

Градот Радовиш и селата: Али-Коч, Али-Лобаси, Бучим, Воиславци, 

Дамјан, Држани, Дурутлија, Злеово, Ињево, Јаргулица,  Калаузлија, 

Калуѓерица, Каралобоси, Караџалар, Козбунар, Коџалија, Ново Село, 

Ораовица, Папавница, Погулево, Подареш, Покрајчево, Прналија, 

Раклиш, Сариѓол, Смиланци, Сулдурци, Супурге, Тополница, Ќоселија, 

Худаверлија, Чешме  Маале, Шаинташ, Шипковица и Штурово. 

Општина Радовиш е лоцирана во југоисточниот дел на територијата на Република 

Македонија. Територијата на регионот се простира меѓу планинскиот масив на север и 

североисток со Плачковица, на југоисток со Струмичко Поле, југозапад со пл. Смрдеш и 

северозапад со клисурата на Маденска река.   

На југозапад општина Радовиш се граничи со општина Конче, на исток со општина 

Берово, на југ со општина Василево, на северозапад со општина Штип и на север со 

општините Карбинци и Виница. Општината се наоѓа во југоисточниот плански регион на 

државата. 

 
 

 

Радовишката општина има мошне поволна географска положба, која е условена од 

просторно-релјефните погодности и сообраќајните прилики. Конфигурацијата на 

земјиштето на оваа подрачје повеке е ритско -планинско со еден дел од рамничарски 

обработливи површини. Надморската височина на регионот се движи од 260 м. н.в. по 

течението на Радовишка Река до 1707 м.н.в. на врвот Бел Камен на Плачковица.  

Општината Радовиш има добри гравитациско-контактни и функционални врски во правец 

Северо Запад-Југо Исток, односно Штип и Струмица , од кои градот Радовиш е оддалечен 

                                                 
3
  Попис на населението, домаќинствата и становите во Република Македонија, 2002, Книга XIII 

4
 Закон за територијална организација на локалната самоуправа на Република Македонија (Сл. 

Весник 55/04) 
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само 35 односно 30 км. Градот Радовиш е сместен во централниот дел на општината, на 

надморска височина од 380 м, и претставува општински административе центар со добра 

местоположба за развој на стопанството. 

 

I.Појдовни одредби за изработка на План за 

управување со отпад на општината 

 Согласно со Законот за управување со 

отпад, единиците на локална самоуправа се 

должни да изработат план и програма за 

управување со отпад кои се во согласност со 

Националниот план за управување со отпад и 

Националната програма за управување со 

отпад. Планот треба да ги дефинира насоките 

и активностите кои треба да се превземат од 

страна на општинските власти со цел 

реализација на Националниот план за 

управување со отпад. Исполнувањето или 

неисполнувањето на акциите во голема мера 

ќе зависи од способноста на самата општина 

постепено, во фази да планира и да се справи 

со оваа проблематика. Планот и Програмата за 

управување со отпадот во Општина Радовишсе 

изработени согласно членовите 18, 19 и 21 од 

Законот за управување со отпадот, 

Стратегијата за управување со отпад на 

Република Македонија (2008- 2020), 

Националниот план за управување со отпад на 

Република Македонија (НПУО 2009-2015) и 

Локалниот акционен план за животна средина 

на Општина Радовиш, Стратешкиот докумен 

,,Зелена Агенда,, (2011-2015) како Планови на 

активности за заштита и за унапредување на 

животната средина во Општина Радовиш. 

Планот за управување со отпад за периодот од 

2015 до 2020 година, како и Програмата за 

2015 година, се едни од најважните документи 

во оваа област и при нивната изработка 

неопходно е покрај позитивната законска 

регулатива, која ја третира оваа област, да се 

предвиди и примена на ЕУ директивите за 

отпад, а согласно со целите поставени во 

Националниот план, кои се детерминирани со 

цел обезбедување на минималните услови за 

безбедно управување со отпад со примена на 

сите принципи и мерки кои се применуваат во 

Европската Унија. Едногодишната програма, 

која е резултат од планот, е документ со кој е 

извршено планирање на активностите во текот 

на планираната календарска година. 

Активностите во планот се и основа за 

согледување на можните извори на 

финансирање на истите, како и за 

пресметување на делот од општинскиот буџет 

наменет за целите дадени во програмата за 

управување со отпад. 

1.Опис и оценка на постоечката состојба во 

врска со управувањето со отпад 

На ниво на општина Радовиш имаме 

нецелосна и незаокружена општинска 

регулатива, неподготвени и неусвоени обврски 

за опасен отпад, за отпадни масла, за пакување 

и отпад од пакување, за отстранување на 

батерии и акумулатори, за отпадна електрична 

и електронска опрема, стари возила. Потребно 

е да биде зајакната институционалната и 

организационна поставеност и да бидат 

создадени предуслови за вклученост на 

приватниот сектор. ЈКП,,Плаваја,, нема 

организациски капацитет и можности да 

овозможи целосна покриеност на теренот, 

односно моментално имаме нецелосна 

покриеност со организирана услуга за 

собирање на отпадот, ниски стандарди за 

собирање и депонирање на отпадот, недоволна 

застапеност на селективно собирање на видови 

отпад со потенцијал да бидат рециклирани, 

непостоење на соодветно депонирање на 

опасен и медицински отпад, непостоење на 

селективно селектирање на специјални видови 

на отпад. 

На локално ниво има недоволно 

човечки ресурси кои се вклучени во процесот 

на управување со отпад. А истотака има и 

несоодветни инвестициони капацитети за 

изградба на логистика, недоволно финансиски 

средства за изградба на системи за депонирање 

како и непостоење на соодветни економски 

инструменти кои  можат да помогнат во 

реализирање на дел активности за 

подобрување на состојбата со управување со 

отпадот на локално ниво. 

Во описот на моменталната состојба 

важна улога има и јавната свест на носителите-

институции кои се надлежни и јавноста, во 

моментот постои недоволна комуникација 

меѓу заинтересираните страни на сите нивоа 

во врска со ова област, како и недоволна 

комуникација со јавноста, недостигаат проекти 

за  подигање на јавната свест. Вкупно 

комунален отпад кој се собира на годишно 

ниво од територијата на општина Радовиш 

односно само од град Радовиш бидејќи нема 

организирано собирање на отпад од 

населените места е 4730 тони. Отпадот на ниво 

на општина Радовиш го собира ЈКП ,,Плаваја,, 

само во град Радовиш, но не и во руралните 

средини. 
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Vkupen broj `iteli vo Op{tina Радовиш( spored popis od 2002) 28.244 

Vkupen broj na uslu`eni `iteli 16.000 

Nivo na opfatenost na naselenieto so uslugata (%) 74% 

Vkupen broj `iteli vo urbaniot del 20.000 

Nivo na opfatenost so uslugata na naselenieto od urbaniot del 
(%) 

100% 

Vkupen broj `iteli vo ruralniot del 8.244 

Nivo na opfatenost so uslugata na naselenieto od ruralniot 
del (%) 

0% 

Vkupen broj na naseleni mesta 20 

Vkupen broj na uslu`eni naseleni mesta 0 
Broj na uslu`eni ruralni naseleni mesta 0 

 

Отпадот на ниво на општина го собира ЈКП,,Плаваја,, 

само во град Радовиш, и не во руралните средини 

Цена  за физички и правни Субјекти во 2015 

  
Услуги 

постоечка цена    

Смет од  стан за граѓани:Ф 1,46 м2 

Смет од двор за граѓани:Ф 0,44 м2 

Смет од  стан зa училишта:П 1,46 м2 

Смет од двор за училишта:П 0,44 м2 

Смет од стан за фирми:П 2,1 м2 

Смет од двор за фирми:П 0,75 м2 

Смет од стан за дуќани:П 10 м2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комунален отпад (количини и состав) 

Комуналниот отпад е значајно застапен во 

вкупното количество отпад создаден во 

општината. Тоа е отпад собран од 

домаќинствата, отпад собран од одржувањето 

на јавната чистота, отпад од парковите, 

комерцијалните субјекти, институциите, како 

и отпад собран од домаќинствата. Мал дел од 

комуналниот отпад е опасен: малите 

преносливи батерии кои содржат тешки 

метали и киселини, пакувања со остатоци од 

бои, разредувачи, киселини, алкалии, 

површинско активни материи, инсектициди и 

сл. 

 Согласно овие проценки во 2014-та 

година во општина Радовиш се создава околу 

4730 тони комунален отпад. 

 

Комерцијален отпад  

Комерцијалниот отпад воглавно ги 

содржи истите состојки како и комуналниот 

отпад од домачинствата, но се создава од 

правни и физички лица при вршење на 

комерцијални, индустриски, занаетчиски, 

административни и слични дејности, па 

оттаму застапеноста на хартијата, картонот и 

лепенката-повеќеслоен картон (претежно 

отпад од пакување). 

На територијата на општина Радовиш 

објекти кои создаваат најголеми количини на 

комерцијален отпад се конзервната ф-ка 

,,Бест Фуд,, поголемите маркети лоцирани на 

различни локации во градот: ТЕРА Маркет, 

Пакет Маркет, КАМ Маркет, Маком Маја 

Маркет, и други помали маркети. Јавното 

претпријатие ,,Плаваја,, не го собира и 

депонира отпадот од овие објекти, бидејќи 

истите имаат склучено договор со локалните 

отпади кои ги превземаат од нив. 

 

Индустриски отпад  

Јавното Комунално Претпријатие 

,,Плаваја,, превзема индустриски отпад по 

договор со Рудникот за бакар ,,Бучим,, од каде 

превзема 145м3, индустриски отпад. Од други 

претпријатија воопшто не се превзема 

индустриски отпад, а регистрирано е дека се 

создава. Нема податоци за количините и 

начинот на отстранување или депонирање. 

 

Специфични текови отпад  

Отпадот кој се превзема од локалните 

кланици и по барање на објекти кои работат со 
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храна односно расиплива стока се отстранува 

по претходно нивно барање и пополнети 

формулари за споменатиот отпад. Вработените 

во ЈКП,,Плаваја,, постапуваат по следниов 

начин при депонирање на ваков тип на отпад, 

на локалната депонија се затрупува и се 

дезинфицира (посипување со вар) истиот за да 

не дојде во допир со локалното население и да 

се избегнат случаи на негова злоупотреба. 

 

- Земјоделски и животински отпад во 

општина Радовиш се создава во 

количини кои значајно ја оптоваруваат 

животната средина, а истовремено 

претставува извор на материјали кои 

можат да се преработуваат до вредни 

нови производи. 

Во ова група спаѓаат следните 

видови отпад: 

 Животински нус-производи (измет, 

отпад од животински ткива-мрши и 

животински ткива) 

 Отпад од растителни ткива (прачки од 

лозја и овошни насади, слама од житни и 

фуражни растенија, зелен отпад од 

градинарски култури) 

 Агрохемиски отпад кој содржи опасни 

супстанци-пестицидеи со изминат рок или 

пакувања кои содржат пестициди. 
 

Општина Радовиш не располага со 

податоци за количеството отпад кој е 

создаден од активностите на одгледување на 

добиток и живина. Дел, од овој отпад делумно 

се искористува за наѓубрување на почвата. 

Практиката за користење на животински 

измет како ѓубриво не е пропратена со 

соодветна обука за фармерите за процесите на 

негово компостирање и планирана 

(контролирана) примена на компостот на 

почвата. 

 Отпад од хемиски опасн супстанци е 

отпад кој соджи опасни супстанци и најчесто 

е претставен со контаминиран отпад од 

пакување на пестициди, инсектициди и други 

хемиски средства за заштита на земјоделските 

култури од штетници (воглавно пластични, 

картонски и метални пакувања). Општина 

Радовиш не располага со податоци каде 

завршува овој отпад, дали на нивите или во 

депонијата. 

Медицински отпад 

Медицинскиот отпад во општина 

Радовиш се создава во здравстените 

институции ЈЗО,,Здравен дом,,- Радовиш, 

приватните стоматолошки амбуланти и 

ординации. Овој отпад потекнува од 

искористени предмети и материјали како 

резултат на дијагностицирање, медицински 

третман и превенција на заболувања кај 

луѓето и животните. На територијата на 

општина Радовиш медицинскиот отпад се 

собира од фирма со која здравствените 

институции имаа склучено договор.  

 

Отпадни батерии и акумулатори 

 

Според Националниот План за 

управување со отпад, количината на 

создаден отпад - потрошени акумулатори 

изнесува 1500 тони/годишно. Не постојат 

податоци како оваа количина е распределена 

на територијата на државата.   Општина  

Радовиш   исто   така   не   располага   со   

податоци   за количината создаден отпад од 

овој вид. 

Количината  на  отпадни  батерии  

кои  се  создаваат  на  ниво  на државата не е 

позната, ниту пак е позната распределбата 

по региони. Општина Радовиш не располага 

со податоци за количината создаден отпад 

од овој вид на своја територија. 

Отпадни масла 

Податоци за создадените количини 

отпадни масла на локално ниво не 

постојат, додека според НПУО, на 

национално ниво се создаваат околу 8000 

тони/годишно отпадни масла. 

Искористени возила 

Податоци  за  создадени  количини  

искористени  возила  на  локално ниво не 

постојат, додека според НПУО, на 

национално ниво се создаваат 17500 

парчиња/годишно искористени возила. 

Искористена електрична и електронска опрема 

Податоци за создадени количини од овој вид 

отпад не постојат на локално ниво. 

Отпадни гуми 

Податоци за создадени количини 

отпадни гуми на локално ниво не постојат, 

додека според НПУО, на национално ниво 

се создаваат 5000 тони/годишно отпадни 

гуми. 

Старо “железо” (црни и обоени метали) 

Отпадните црни и обоени метали и 

метални предмети во праксата се 

подведуваат под називот “старо железо”, 

најверојатно затоа што железото е 

најзастапената компонента. Интензитетот на 

создавање на овој вид отпад на национално 

ниво е проценета како 40-45 кг/жител.  Со 

оглед на веќе воспоставениот систем за 

управување со ваков вид отпад, овие 

количини нема да го оптоварат 

управувањето со отпадот во општината. 
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Градежен шут 

Најзастепениот инертен отпад, 

градежниот шут (отпад од градење и 

рушење) потекнува од активностите како 

градење на објекти/згради и цивилна 

инфраструктура, целосно или делумно 

рушење и реконструкција на објекти/згради 

и цивилна инфраструктура, одржување на 

патна инфраструктура. Овој отпад обично се 

состои од: бетон, плочки, арматура, 

асфалтно поплочување, асфалтен покривен 

материјал, дрвена граѓа, гипсени плочи, 

камен, земја и ситни остатоци. Иако 

главнината на отпадот е инертна, овој отпад 

може да содржи и состојки од опасен 

отпад (азбест,ПВЦ,  третирано дрво  со  

средства  за  заштита  и сл.),  за  што  

постојната пракса како на национално, така 

и на локално ниво не обрнува доволно 

внимание. Ваков вид на отпад дел од 

фирмите и граѓаните без надомест го 

одлагаат на градската депонија, а дел се 

случува да биде одложен и на локации 

надвор од депонијата кои се третираат како 

диви деопнии. 

Сите количини на собран отпад се носат 

на градската депонија која ја управува ЈКП 

,,Плаваја,, во Табелата подолу се дадени 

податоците за начинот на депонирање.

 

 

�        Податок Опис  

 

Управување ЈКП Плаваја 

Вид на отпад кој се депонира 

(индустриски, комерцијален, градежен 

шут итн.) на цврстиот отпад 

комунален, комерцијален, 

индустриски неопасен, 

биоразградлив, медицински отпад 

Одалеченост на депонијата од градот 4,5 км 

Број на население кое го опслужува 28.244 од град Радовиш 

 Начин на транспортирање на отпадот до 

депонијата 

Контејнерски камиони  

за контејнери од 5 м
3
 

Трактори со приколка  
Законска рамка Постоечки законски и подзаконски акти во 

секторот на управување со отпад на 

локално ниво 

- Одлука за комунален ред и 

мерки за нејзино 

спроведување; 

- Одлука за јавна чистота на 

територијата на Општина 

Радовиш; 
�    Диви депонии 

На територијата на општина Радовиш постоја повеќе локации кои можат да се третират 

како диви депонии. Меѓутоа ЈКП ,,Плаваја,, има регистрирано само две диви депонии 

кои редовно во годината двапати ги чисти и го одвезува комуналниот смет на 

депонијата. Според податоци со кои располагаме речиси во секое населено место си 

има своја дива депонија која не е опфатена за интервеција со програмата на ЈКП 

,,Плаваја,,. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Број Име на најблиско место 

каде е депонијата 

Опис (дали е покрај река, покрај 

пат,, на рамна површина, во дол 

и.тн.) 

Вид на отпад 

1. Депонија Полигон Депонијата е покрај 

регионален пат (Радовиш-

Штип) кој води до Планина 

Плачковица 

Мешовит 

комунален 

отпад( градежен 

шут, пластика, 

стакло) 

2. Депонија по течението на градска 

река (под Спортска сала) 

Депонија е покрај река Мешан отпад 

3. Диви депонии на различни локации 

во градот кои не се чистат воопшто. 

Над Стариот базент, по 

стариот пат кон Штип, во сите 

населени места во општината 

Мешан отпад 
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2.Предвидувања на идните состојби во врска со 

управувањето со отпадот 

Основното сценарио се однесува на 

очекуваната состојба со отпадот во планскиот 

период доколку не се интервенира со 

активностите предвидени со Планот. Проценката 

е направена врз база на стандардна методологија 

која ги зема предвид порастот на населението 

(кое во случајот на Општина Радовиш не се 

очекува драстично да порасне) и порастот на 

животниот стандард. Според оваа методологија 

порастот на создавање комунален отпад во 

oпштината во планскиот период се очекува да 

достигне околу 200 тони на годишно ниво. 

Доколку се превземат активности за превенција и 

селективно собирање и рециклирање 

/компостирање, се проценува дека количините 

создаден отпад ќе   се   намалат   во   голема   

мера,   во   зависност   од   успешноста   на 

спроведување на планираните мерки и 

активности. 

Прогнозите за трендовите на создавање на 

комерцијален отпад се директно врзани со 

стопанскиот развој на oпштината. Евентуалните 

зголемувања на количините комерцијален отпад 

кој би се создавал од развојот на туризмот и 

услужните дејности во овој документ не може да 

се предвидат. Во секој случај како нови извори на 

создавање на комерцијалниот отпад во oпштината 

би биле новите објекти на малото стопанство и 

терцијарен сектор (туристичко стопанство и 

агробизнис). 

Генерално, подобрувањето на 

макроекономската политика и климата за развој 

на мали бизниси на национално ниво повлекува и 

зголемување на бројот и големината на 

стопанските субјекти што ќе резултираат со 

зголемување на количините на комерцијален 

отпад. 

Со завршувањето на приватизацијата во 

индустрискиот сектор можна е ревитализација 

на некои индустриски капацитети што ќе 

предизвика зголемување на количините на 

индустриски отпад. За oпштината битни се 

количините на неопасниот индустриски отпад, 

бидејќи управувањето со опасниот отпад е во 

надлежност на централната власт. 

Проценките за трендовите во однос на 

количините на овој вид отпад се задача која се 

решава на национално ниво. 

Во планскиот период, се очекува да се 

интензивираат земјоделските активности  и 

повисоките фази на преработка на овие 

производи, кои би ја зголемиле количината на 

создаден земјоделско-сточарски отпад. 

  Батерии  и  акумулатори,  отпадни  масла,  

искористени возила, искористена  електрична  и  

електронска  опрема, искористени гуми, старо 

“железо” (црни и обоени метали) 

Со предвидувањата за интензивиран 

економскиот развој на oпштината, а во резултат 

на тоа и раст на животниот стандард на 

населението, се очекува пораст и на 

интензитетот на создавање на овие специјали 

текови отпад. 

Со планираната изградбата на нови 

инфраструктурни објекти (улици, патишта, 

градски пазар и сл.) и реконструкција и 

реновирање на постојните, а и со порастот на 

животниот стандард се очекува и пораст на овој 

вид отпад. Со овој План не се предвидуваат 

активности за рециклирање на овој вид отпад 

освен потенцијални индивидуални иницијативи 

за повторна употреба. 

Зголемувањето на количината на создаден отпад 

се води од фактот дека во идниот период покрај 

очекуваното зголемување на населението со 

услугата за собирање на отпад ќе бидат опфатени 

сите рурални населени места. 

 Што се однесува до градската депонија, истата 

има дозвола за времено користење, и таму се 

потребни инвестиции за заштита и обезбедување 

на истата по сите законски параметри.  

Во тек е процес на регионално ниво за изградба 

на регионална депонија кој е потпомогнат од 

Министерството за животна средина, Центарот 

за развој на Југоисточниот регион и во иднина се 

очекува собирањето и депонирањето на отпадот 

да биде организирано на регионално ниво и да се 

започне со првите постапки за селективно 

собирање на отпадот. 

Јавното комунално претппијатија во ова насока би 

требало комплетно да се зајакне како со човечки 

ресурси-мекаџерски капацитет, така и со 

едуцирани вработени. Техничката екипираност и 

опременоста на улиците со канти и контејнери 

соодветно би требало да бидат приоритет за 

Јавното комунално претпријатие. 

 

3.Насоки и цели во врска со управувањето со 

отпадот вклучувајќи го и временскиот распоред на 

нивното реализирање 

 Општина Радовиш во голем дел е 

еколошки чиста животна средина, која располага 

со големи ресурси и потенцијали за производство 

на здрава храна, како и капацитети од шуми и 

води. Отпадот, кој не е соодветно третиран 

претставува закана не само за животната средина, 

туку е и потенцијална закана за загадување на 

водното богатство во општината. Според 

Националниот План за Управување со Отпад на 

Р.М дефинирани се 6 (шест) области кои треба да 

се опфатат за имплементирање на интегрирано 

управување со отпад и тоа како следува:  

1.Политика за управување со отпад. Законска 

рамка и транспортирање на отпад  

2.Институционални/организациски аспекти 

 3.Човечки ресурси и градење на капацитети  
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4.Техничка и оперативна инфраструктура 

 5.Економски/Финансиски прашања 

 6.Свест на инволвирани субјекти/јавност 

 

  Иако овој план се однесува на државно 

ниво, сепак сите овие области се релевантни и за 

локално ниво, освен првата област која е примарна 

одговорност на државата, иако политиките на 

управување со отпад треба да се градат и на 

локално ниво. Но, бидејки регионалниот пристап е 

веќе дефиниран со овој план, може да се заклучи 

дека на локално ниво, особено кај помалите 

општини невозможно е да бидат опфатени сите 

области, пред се поради немање на потребен 

капацитет и од аспект на финансии и од аспект на 

човечки ресурси.  

 Согласно погоре наведеното се 

препорачува вклучување на приватен капитал во 

областа на управување со отпад и тоа во следните 

случаи: 

 (јавно приватно партнерство-законски можности) 

 * ако услугата или постројката од областа на 

управување со отпад не можат да се обезбедат со 

капацитетите и стручните знаења на локалните 

власти;  

*ако воведувањето на приватен капитал значи 

веројатно зголемување на квалитетот на услугите 

или на постројката;  

*ако вклучувањето на приватниот сектор 

овозможи побрзо вклучување и остварување на 

услугата или постројката отколку што би било 

кога би се чекало јавно финансирање; 

 *ако има подршка од корисниците на услуги за 

воведување на приватниот сектор; 

 *ако постои простор за тендерско натпреварување 

помеѓу носителите на услуги од приватниот 

сектор; *ако не постојат административни или 

правни пречки за вклучување на приватниот 

сектор; 

 *ако понудувачите на услуги обезбедуваат 

простор за подобрување и новитети. 

 Сепак, досегашните искуства говорат дека е 

потребен регионален пристап при управување со 

отпадот со цел да се постигне финансиска 

исплатливост на системот, што е и најважен, ако 

не и единствен услов за заинтересираност на 

приватниот капитал за инвестирање. Сите овие 

препораки говорат дека еден од начините за 

постигнување на дадените цели е вклучување на 

приватниот капитал во јавните услуги на 

собирање, транспорт, рециклажа и депонирање на 

комунален отпад.  

 Документот на Обединетите Нации Агенда 

21 во која управувањето со отпадот е елаборирано 

во посебно поглавје, дефинира одржлив начин на 

управување со отпадот кој всушност е и еколошки 

најприфатливиот начин на управување со отпадот. 

Согласно препораките од НПУО и Агенда 21 

основната цел на оваа план и програма е: 

Воведување на интегрално управување со 

цврстиот отпад на целата територија на општина 

Радовиш.  

4.Стимулативни мерки за реализација на 

активностите за избегнување и за намалување на 

количеството на создадениот отпад, како и 

повторно користење, рециклирање и користење на 

отпадот како извор на енергија 

Општина Радовиш, досега нема 

превземено иницијативи за превенција и 

минимизација на отпад, како и за количество на 

создадениот отпад. 

Нема селектирање и рециклирање на 

отпад кое е организирано на ниво на Јавно 

комунално претпријатие, иако има капацитети за 

собирање на секундарни суровини, пластични 

шишиња, старо железо, хартија и др. 

Нема иницијативи за користење на 

отпадот како извор на енергија. 

Интегралното управување со отпадот 

претставува комплексен начин на управување со 

отпадот и истиот е најприфатлив од аспект на 

заштита на животната средина. Како мерка за 

намалување и избегнување на создавањето на 

отпад индустријата треба да применува 

најдостапни технологии што е основа во 

издавањето на интегрирани еколошки дозволи. 

Во однос на населението се препорачува да се 

воведат стимулативни мерки со процентуално 

намалување на цената на собирање на отпад за 

оние лица кои ќе вршат селекција на отпадот. 

Воведувањето на економско – финансиските 

инструменти за намалување на 

биоразградливиот отпад, како што би бил 

посебен данок за депонирање на овој вид на 

отпад, може да се спроведат само на државно 

ниво. Исто така се препорачува, на државно 

ниво, да се формира Агенција за рециклажа чија 

основна функција би била финансиска подршка 

на општинските иницијативи за примарна 

селекција и рециклажа на комуналниот отпад. 

Овој начин на управување ги опфаќа мерките за 

намалување и избегнување на создавање на 

отпадот, селектирањето на отпадот на местото 

на настанување, негово подигнување, транспорт, 

рециклирање, повторна употреба и депонирање 

на фракциите кои не можат да се рециклираат, 

во соодветни депонии. Од аспект на заштита на 

животната средина, пирамидата за 

најприфатливите начини на третирање на 

отпадот. Избегнување Превенција Повторно 

користење рецилирање, горење (со 

искористување на енергијата) Депонирање, 

одлагање на депонии (висок еколошки ризик, 

неприфатливо. Отварање, обично горење, (висок 

еколошки ризик, неприфатливо). Бидејки во 

Општина Радовиш доминантен отпад кој се 

создава е комуналниот цврст отпад од 

домаќинствата, стимулативните мерки за 
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реализација на интегралното управување со 

отпадот треба да бидат насочени кон принципот 

на “загадувачот плаќа”. односно промена на 

начинот на наплата за услугата за подигнување 

на отпадот кој не е рециклабилен. Постојниот 

начин на наплата по м2 корисна површина за 

правни лица, а за физички лица според 

пресметка на фиксни и варијабилни трошоци, 

треба да се промени во наплата на услугата на 

подигање на отпад по количина (волумен) или 

тежина на подигнат отпад. Како еден од 

начините за намалување на генерирањето на 

отпадот, особено во однос на населението кое во 

општина Радовиш и е најголем генератор на 

отпад, се препорачува да се воведат едукативни 

и стимулативни мерки со процентуално 

намалување на цената за собирање на отпад за 

оние лица кои вршат селекција на отпадот. Кој 

вид на стимулација ќе се усвои треба да биде 

дефинирано врз основа на извршено 

согледување на одржливоста на секој од 

нотираните мерки, односно да се изврши 

мултикритериумска анализа која покрај 

финансиската одржливост преку анализа на 

трошоци за транспорт на отпад, без систем на 

селекција и со воведен систем, но со намалени 

транспортни трошоци, ќе ги согледа и 

економските бенефити и заштитата на 

животната средина. Економско-финансиските 

инструменти за намалување на 

биоразградливиот отпад или другиот вид отпад, 

како што би бил посебна такса за депонирање на 

рециклабилен отпад, може да се спроведат само 

на државно ниво. Општина Радовиш преку 

дефинирање на политика за воведување на 

интегралното управување со отпадот, битно ќе 

влијае врз стимулирањето на избегнувањето на 

генерирање на отпад, повторна употреба, 

примарно селектирање и рециклирање на 

фракциите на отпадот кои се погодни за 

рециклирање. Успешноста на воведување на 

интегралното управување со отпадот, а особено 

селектирањето на отпадот е во голема зависност 

од правилното учество на локалното население 

во овие активности. Поради ова е неопходно 

активирање на невладиниот сектор кој би 

требало да учествува во планирањето, 

организирањето и реализацијата на целокупниот 

систем. Интегралното управување со отпадот 

може да се имплементира на повеќе начини и 

тоа: 

 Имплементирањето да се изврши целосно 

од страна на општинското јавно комунално 

претпријатие-ЈКП,,Плаваја,,  Радовиш;  

 Целосна организација на селектирање, 

транспорт и рециклирање на отпад на приватниот 

сектор (договор за услуги, концесија);  

 Јавно Приватно Партнерство.  

 

5.Начин на отстранување на отпадот што не може 

да се избегне и да се преработи  

Отпадот што не може да се употреби 

повторно, преработи или искористи како извор 

на енергија, по правило би требало да се 

отстранува со примена на посебни операции. 

Отстранувањето би требало да се врши на 

посебни определени места и локации, како и во 

посебно изградени објекти и инсталации, кои 

имаатт добиено А или Б интегрирана еколошка 

дозвола. Начинот на отстранување е дефиниран 

со соодветни законски прописи во ова област. 

Во моментов ЈКП,,Плаваја,, целиот отпад 

кој се собира се одлага на градската депонија, 

отпадот од животинско потекло или расипана 

храна се одлага во специјални ископани дупки и 

се покрива со гасена вар поради дезинфекција и 

да се спречи негово доаѓање во контакт со луѓе 

или животни. 

Доколку операторот со храна има таква 

расипана храна пополнува барање во 

просториите на ЈКП,,Плаваја,, и потоа се 

постапува со овој тип на отпад. 

Горењето е најнепожелно решение и истото не се 

применува. 

Депонијата нема изградено специјални 

кафилерии за одлагање на животински отпад. 

 

6.Определување на видот и на количеството отпад 

според кои се определува обврската за правните и 

на физичките лица да изработуваат програми за 

управување со отпадот 

 Според Законот за управување со оптпад 
правните и физичките лица кои во вршењето на 
својата дејност во текот на една календарска 
година создаваат повеќе од 200 килограми опасен 
отпад и/или повеќе од 150 тони неопасен отпад се 
должни да изготват и да ја реализираат 
Програмата за управување со отпад, согласно со 
член 19 од овој закон. 
 Заради воведување на систем за 
управување со отпадот на ниво на општина, треба 
да бидат вклучени сите создавачи на отпад 
(правни и физички лица) кои стопанисуваат во 
општина Радовиш.  По идентификувањето сите 
кои според законските норми имаат обврска да 
изготвуваат програма и кои се должни да ја 
доставуаат истата до општината. Општина 
Радовиш има изготвено листа/база на инсталации 
кои фигурираат на нејзина територија. Ваквите 
информации за создавачите на отпад Општината 
треба да ги систематизира во соодветна база за 
следење на создавањето, постапување со отпад, 
неговиот транспорт и одлагањето. 
7.Реализација на системот за мониторинг при 

управувањето со отпадот 

Планот за управување со отпадот во општина 

Радовиш (2015-2020) претставува само почетна 
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фаза на еден долготраен процес. Околностите во 

Република Македонија поврзани со прашањата 

за управување со отпадот можат и речиси 

сигурно да се менуваат континуирано во 

позитивен правец. Затоа од суштинско значење е 

овој План кој ќе биде усвоен од општината, да 

биде предмет на контуиран мониторинг за да се 

осигура дека поставените цели, мерките за 

воведување на промените, како и планските 

претпоставки се уште се валидни, и дека 

временската рамка за постигнување на 

усогласување како со европското така и со 

националното законодавство, и исполнувањето 

на обврските. Во периодот утврден како 

временска рамка за спроведувањето на Планот 

(2015-2020), мониторингот ќе се насочи кон: 

1. Спроведување на политиките- до кој степен 

се спроведени во пракса политиките и мерките 

поставени во Планот; 

2.Развој на капацитет за управување со отпад-

до кој степен се развиени, според 

планираното, потребните капацитети на 

инфраструктурата и системите за физичко 

управување со отпадот за да се усогласат со 

целите на Планот; 

3. Резултати-резултати постигнати во однос 

на остварувањето на квалитативните и 

квантитативните цели на Планот. 

Согласно претходното општината врши 

мониторинг врс спроведување на Планот 2015-

2020 со особено внимание кон напредокот во: 

 Намалување на опасностите и ризиците за 

животна средина од активностите на управување 

со отпад; 

 Развој на нови системи и постројки за управување 

со отпад; 

 Оперативност на надлежните органи 

(коордаинација помеѓу Државниот инспекторат за 

животна средина и просторно планирање и 

локалните инспектори; 

 Собирање на средства за да се обезбеди 

финансиска одржливост на системот за 

управување со отпадот од сите оние кои создаваат 

отпад (надоместоци врз основа на начелата 

,,загадувачот плаќа,, и ,,одговорност на 

производителот,,). 

Исто така будно ќе се следат барањата на 

законодавството. Донесувањето на законите и 

стандардите во областа со отпадот. Системот 

треба са верифицира дека се постигнати и 

одржливи планираните планираните подобрувања 

во врска со отпадот, доследно спроведување на 

барањата од Правилникот за евиденција и 

известување за постапување со отпад (Сл.Весник 

7/2006). 

 За оценка на успешноста на спроведување на 

Планот се предлагаат следните индикатори кои ќе 

се следат на годишно ниво: 

  Количестви на вкупно собран мешан комунален 

отрпад (посебно за руралниот и урбаниот дел); 

 Колиучество на создаден неопасен индустриски 

отпад; 

 Количество на селективно собран отпад  по 

фракции; 

 Сума на собрани средства од  продажба на 

селектирани фракции; 

 Број на диви депонии; 

 Број на вклучени домаќинства во компостирање на 

биоразградлив отпад; 

 Процент на наплата на надоместокот за услугата; 

 Број на успешно реализирани проекти од областа 

управување со отпад; 

 Број на извршени инспекциски увиди и 

 Број на наплатени казни 

 
8.Конкретни мерки и активности за намалување на 

биоразградливите состојки во отпадот наменет за 

отстранување и временскиот распоред и обемот на 

нивно реализирање.  

Сите активности кои водат кон намалување на 

биоразградливите состојки од отпадот кој се носи 

на градстата-општинска депонија, се содржани во 

предвиденото воведување на селекција на 

биоразградливиот отпад и негово компостирање. 

Со оглее на фактот што во општина Радовиш 

количината на биоразградлив отпад не надминува 

3000 т на годишно ниво, а доколку во брзо време 

не се воведе регионално управување со отпадот 

(процес кој е во тек со отварање на регионална 

депонија за Југоисточниот регион лоцирана во 

с.Добрашинци-струмичко) се препорачува да се 

премине кон привремено решавање на проблемот 

со сепарирање на отпадот и изградба на 

компостара која би ја користеле и соседни 

општини. 

Европските директиви упатуваат на тоа дека 

органскиот отпад во индина би требало да се 

третира со компостирање како најефективна 

технологија во депонирањето на органскиот отпад. 

Интерес од спроведување на ваков проект или 

проекти имаат сите заинтересирани страни : 

општината, локалната заедница, бизнис 

заедницата, невладиниот сектор, јавните 

претпријатија. 

9.Локации и инсталации за отстранување на 

отпадот 

Целиот комунален отпад е од локален 

карактер и истиот се собира, транспортира и 

депонира на градската депонија. Депонијата е од 

локален карактер и истата е оградена со мрежа, 

со површина од 20 ха од кои се користат само 

70%. Претпријатието ЈКП ,,Плаваја,, има 

дозвола за времено користење на локацијата 

како времена депонија. 

ЈКП,,Плаваја,, располага со 120 типизирани 

садови за подигање на комунален отпад со 

волумен 1.1 м3, канти за подигање на смет со 

волумен од 120 л. кои се 200 на број, 
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претпријатието располага со 4 специјални 

возила за собирање на отпадот (контењерки) и 

два трактори кои служат за потешко достапните 

места на терен. Капацитетот на возилата е од 13 

до 26 м3, а капацитетот на тракторите е 2 м3. 

На три локации, постојат парцијално 

примарна селекција на отпадот со издвојување 

на компонентите на старо железо, алуминиум, 

бакар, месинг, акумулатори, пластика и друг 

вид на отпад кој се откупува од овластени лица. 

Досега во општина Радовиш се регистрирани 3 

складишта за секундарни суровини. Општината 

сеуште нема организирано собирен центар за 

собирање на издвоени компоненти од отпадот, 

каде граѓаните можат истите  да ги остават.  

Во општина Радовиш постои една 

инсталација за рециклирањер на отпадна 

земјоделска фолија (поливинилска и 

полипропиленска) која се преработува/ 

рециклира во гранулат. Но таа не  во функција. 

Локацијата на истата е во поранешен рудник 

Дамјан. 

Селективно собраните видови отпад (ПЕТ/ 

хартија, старо железо) се упатуваат кај 

рециклатори надвор од општината.  

Општина Радовиш моментално не располага 

со депонија за инертен отпад-градежен шут. 

Градежниот шут се депонира заедно со 

комуналниот отпад или на диви депонии. 

Медицинскиот отпад оддвоено се собира од 

овластени лица кои потоа постапуваат со него 

надвор од територијата на општина Радовиш. 

Општина Радовиш припаѓа кон јнугоисточен 

плански регион, кој од сите осум плански 

региони е најнапред во процесот на регионално 

управување со отпад, што ќе значи многу за 

самиот регион доколку биде избрана фирма-

коцесионер која ќе управува со отпадот на ниво 

на регион.  

 

10.Податоци за интегрирана национална мрежа за 

отстранување на отпадот и инсталациите за 

преработка на отпадот 

Согласно стратешките документи на национално и 

локално ниво ќе се развијат и соодветни услови за 

развивање на регионален систем за управување со 

комуналниот отпадот и на тој начин ќе сесоздаде 

интегрирана мрежа за управување со отпадот. Во 

моментов таква мрежа се уште не постои бидејќи 

депониите  се се уште на ниско ниво во однос на 

усвоените стандарди. 

11.Технички и други услови коишто треба да се 

исполната при управувањето со отпадот 

 Во Правилникот за постапување со 

комунален и другите видови на неопасен отпад 

(Службен весник на РМ 147/07) јасно се поставени 

условите како се постапува со отпадот. Општината 

заедно со ЈКП,,Плаваја,, ги почитуваат условите 

поставени во овој Правилник и преку 

активностите во овој План ќе продолжат со 

правилно управување со отпадот на локално ниво. 

12.Мерки за санација на дивите депонии и на 

загадените области 

Во општина Радовиш не постојат индустриски 

загадени области кои имаат свое историско 

значење. Сепак свеста кај населението не е на 

високо ниво, ниво кое може да гарантира добро 

управување со отпадот.  

Именно локации на диви депонии е лоша и грда 

слика за општината. ЈКП,,Плаваја,, има 

регистрирано само три поголеми локации на диви 

депонии кои на определен временски период ги 

чисти, и трите депонии се во близина на град 

Радови. Организираното собирање на комунален 

отпад е само на територијата на град Радовиш. 

Целосно останатите 20 населби однос но рурални 

области немаат услуга насочена кон собирање и 

управување со отпад, тоа води да во близината или 

во самото населено место се создаваат диви 

депонии, кои пак од друга страна воопшто не се 

чистат, ист таков е случајот и со викенд населбата 

на Планината Плачковица, која на граѓански 

иницијативи еднаш или двапати во годината се 

чисти, но набргу потоа пак се создаваат диви 

депонии. 

Мерки за санација како постојан план или 

програма кои се однесуваат на заштита на 

животната средина од неконтролираното 

депонирање на отпад нема. Ретки се акциите на 

граѓанските асоциации кои водат ко еднодневни 

акции за чистење на одредени локации. 

13.Активности кои се преземаат од страна на 

единиците на ликалната самоуправа, во врска со 

управувањето со отпадот 

Врз  основа  на  претходните  проценки и 

констатации,  дефинирани  се акции кои треба 

да се исполнат за следниот шест годишен 

период.  Предложените  акции  се  дадени  

земајќи  ги предвид реалните можности  на 

општинат а , како и барањата што 

произлегуваат од националната законска рамка 

и ЕУ директивите. Исполнувањето или 

неисполнувањето на акциите во голема мера ќе 

зависи од способноста на самата Општина, 

постепено, во фаз, да планира, имплементира и 

целосно да се справи со оваа проблематика. 

Предложените проценти на опслужено 

население, ниво на селекција и рециклажа и 

нивото на компостирање, се дадени врз основа 

на претпоставки за влегување на приватен 

капитал во оваа дејност, како најлесно 

изводлива опција за постигнување на дадените 

цели. Во секој случај, остварувањето на Планот 

треба да се следи систематски и секогаш да се 

интервенира доколку е потребно. 

 

Анализа на јаките и слабите страни  на 

состојбите  со управување со отпадот се 
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претставени како што следува: 

 

Јаки страни 
 

Слабости 

- Формирано јавно претпријатие 

- Има воспоставен систем на собирање и 

одлагање на отпадот 

- Има релативно добра наплата 

-    Има времена депонија, која 

ги задоволува минималните услови и има 

капацитет до 

2020 г. 

- Постои  јака воља за учество во 

регионалниот пристап на решавање на отпадот 

-    Постои физибилити студија 

за сепарирање 

 

Можности   

- Намалување на отпад по пат на 

сепарирање    

- Употреба на корисни фракции од 

комуналниот отпад со отпад 

- Правилно управување со депонија  

 

 

Индикаторите за остварувањето на Планот можат 

да се одредат врз основа на конкретни показатели 

во однос на предложените активности. Истите 

зависат од вкупниот број на опслужено население, 

што соодветно би создавало одредени количини на 

отпад кои организирано ќе се собираат и врз 

основа на планираните проценти на рециклирање 

и компостирање, дадени се количините на 

селектиран отпад кои треба да се соберат. Овие 

индикатори се променливи, што значи ако некој од 

нив не се исполнил треба да се  направи детална 

анализа за причините и врз основа на таа оценка 

да се ажурираат планските барања за следните 

години. Тоа значи да се намалат одредените 

плански барања, ако е можно да бидат изразени во 

бројки или да се оптимизираат одредени 

активности. Ако некој од индикаторите покажува 

успех, тогаш треба да се стимулира таа одредена 

акција. Исто така треба да се анализираат и оние   

индикатори  кои   не   покажуваат   ниту   раст  

ниту  намалување 

-    Застарен возен парк на ЈКП 

- Слабо развиена свест кај населението 

- Недостаток на финансики сретства/инвестиции 

(надворешни и на Општината) 

-    Не се создадени услови за 

селектирање, собирање и транспорт на 

биоразградлив отпад 

 

 

 

 

 

  Закани 

-несоодветно управување 

- загадена животна средина 

 

 

. 
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Предвидени активности во планот за управување со отпад (период 6 години) 

Акции 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Финансиски 

ресурси 

1. Јакнење на 

административн 

ите капацитети 

Јакнење на 

капацитети 

на ЈКП и 

Општината 

Техничка 

опременост 

Техничка 

опременост 

Техничка 

опременост 

Техничка 

опременост 

Техничка 

опременост 

Буџет / 

надворешни 

(кредити, 

донации) 

2. Уредување на 

постојна депонија 

(постигнување на 

стандарди за 

минимум технички 

критериуми) 

Спроведува ње 

на условите 

дадени во 

дозволата за 

ИСКЗ 

Спроведува 

ње на 

условите 

дадени во 

дозволата за 

ИСКЗ 

Спроведувањ е 

на условите 

дадени во 

дозволата за 

ИСКЗ 

Спроведувањ е 

на условите 

дадени во 

дозволата за 

ИСКЗ 

Спроведување на 

условите дадени 

во дозволата за 

ИСКЗ 

Спроведувањ е 

на условите 

дадени во 

дозволата за 

ИСКЗ 

Буџет / 

надворешни 

(кредити, 

донации и 

финансиски 

програми) 

3. Регионално 

управување со 

отпад во 

Југоисточна 

Македонија 

Изработка на 

тендерска 

документациј а 

и избор на 

најповолни 

понудувачи 

Избор на 

најповолен 

понудувач 

Изградба на 

центар за 

управување со 

отпад, набавка 

на комунални 

возила и 

контејнери 

Почеток на 

новиот 

регионален 

систем за 

управување со 

отпад 

Регионален 

систем за 

управување со 

отпад 

/ значителни 

трошоци - 

надворешно 

финансирање 
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Акции 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Финансиски 

ресурси 

4. Воведување на 

систем за 

селектирање и 

собирање на отпад 

на целата 

територија 

Припремни 

работи за 

воведување на 

системот 

Покривање 

на 20% од 

неопслуж. 

население 

Покривање на 

40% од 

неопслужено 

население 

Покривање 

на 60% од 

неопслуж. 

население 

Покривање на 

80% од 

неопслуж. 

население 

Покривање 

на 100% од 

неопслуж. 

население 

по пресметка 

заедничко 

вложување 

(договор со 

приватен 

оператор) 

5. Центри за 

рециклажа 

Воведување на 

систем за 

примарна 

селекција 

Ниво на 

рециклажа 

10 % 

Ниво на 

рециклажа 10 

% 

Ниво на 

рециклажа 15 

% 

Ниво на 

рециклажа 15 

% 

Ниво на 

рециклажа 20 

% 

по пресметка 

заедничко 

вложување 

(договор со 

приватен 

оператор) 

6. Управување со 

биоразградливи от 

отпад 

Селектирањ 

е/собирање/ 

Изградба на 

компостара 

Ниво на 

застапеност 

30% 

Ниво на 

застапеност 

50% 

Ниво на 

застапеност 

70% 

Ниво на 

застапеност 

75% 

Ниво на 

застапеност 

80% 

Општина / 

инвестиција 

7. Мониторинг на 

управување со 

отпад 
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Акции 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Финансиски 

ресурси 

8. Подигање на 

јавна свест 

Изготвување 

програма за 

подигање на 

јавна свест 

Кампања за 

правилно 

управување со 

отпад и 

управување со 

органски 

отпад и 

сепарирање 

на отпад 

Исполнување на 

активности од 

програмата 

Исполнување на 

активности од 

програмата 

Исполнување на 

активности од 

програмата 

Исполнување на 

активности од 

програмата 

Буџет / 

програма за 

животна 

средина на 

МЖСПП 
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14.Определување на региони за управување со отпад 

 

Општина Радовиш спаѓа во Југоисточниот 

регион, веќе на ниво на регин има отпочнато 

постапка која е во фаза на подготовка на тендерска 

документација за избор на најповолен понудувач-

концесионер за регионално управување со отпад на 

нниво на Југоисточен регион.   

 

15.Мерки за едукација и за подигање на јавната 

свест за управување со отпадот 

 

Воспоставување на пракса за вклучување на 

јавноста е битен фактор во процесот  на  

донесување  на  одлуки,  значајни  за  животната  

средина, преку соработка со јавните комунални 

претпријатија, Локалната самоуправа и НВО 

секторот. Процедурата за вклучувањето на 

јавноста е дефинирана во Архуската конвенција 

и стана обврска за Р. Македонија со денот на 

нејзиното ратификување. Исто така, елементи од 

Конвенцијата се преточени во Законот за животна 

средина, кои го гарантираат  правото  на   учество   

на   јавноста   во   одлучувањето   и пристапот до 

правдата за прашања поврзани со животната 

средина. 

Најважна активност во целиот процес е 

организација за собирање на отпадот, како одлука 

на граѓаните. Јавноста ќе биде јасно и прецизно 

информирана за начинот на собирање на отпадот. 

Јавноста треба да биде информирана и 

едуцирана за потребата од намалување на отпадот, 

како и негова реупотреба и рециклирање. За секоја 

активност која што ќе ја превземе Оштината, 

јавноста ќе биде известена и вклучена во неа. 

Во процесот на дефинирање на цените за 

извршување на услугите во областа на животната 

средина, јавноста треба да биде вклучена, а 

координатор на активноста може да биде локална 

НВО која се бави со оваа дејност или други 

стручни лица кои се бават со оваа проблематика. 

На ваков начин населението полесно ќе ја прими 

обврската и свесно ќе ја реализира. 

Од голема важност е преземање на 

конкретни активности и проекти од типот "Заедно 

кон почиста Општина", организирање на трибини, 

конференции за печат и пратење на истото од 

страна на локалните медиуми. Највисока цел, која 

треба да се постигне со јавните кампањи, е 

зголемување на јавната свест кај населението, но и 

изнаоѓање на најдобро можно и одржливо решение 

со што ќе се воспостави баланс помеѓу потребите 

на населението, можностите на јавното комунално 

претпријатие и потребите на приватниот сектор. 

Комуналните  претпријатија  или  

приватниот  сектор  ќе ја информираат јавноста за 

преземање на конкретни чекори во управувањето 

со отпадоти ќе побараат мислење од граѓаните во 

врска со тоа. Ова е битно за понатамошно 

успешно работење и одржливост на целиот систем 

на работа. Од голема важност е системот за 

собирање на отпад да биде прифатен од страна на 

населението со што би се постигнале саканите 

ефекти,  а  би  било од  корист  и  за  идните 

инвеститори кои што би го искористиле отпадот, 

како и за Јавното комунално претпријатие. 

Медиумите се алатка на Општината и на 

ЈКП за подобро запознавање на јавноста за сите 

активности кои се преземени од оние кои 

управуваат со отпадот, било да е ЈКП „Плаваја“ 

или приватно комунално претпријатие. 

Соработката со медиумите е важна поради: 

 

•   Пренесување на пораките преку медиумите; 

•   Можност да се чуе гласот на локалното 

население; 

• Информирање и јакнење на свеста кај 

јавноста / целни групи во јакнење на 

животната средина; 

• Можност за повикување на граѓаните на 

акција како и објаснување како тие можат 

да учествуваат; 

•   Можности за влијание врз државните 

органи (институции, власти, 

политичари). 

 

Во согласност со горе наведеното, треба да се 

направи стратешки план за комуникација со 

медиумите при реализирање на Планот: 

 

• Одредување  на  медиумски  цели  на  

Планот  како  резултат  на општите 

проектни цели; 

• Одредување на целни групи на кои ќе 

им се обраќаме и каков впечаток ќе 

оставиме врз нив; 

• Одредување   на   пораки   кои   треба   да   

бидат   пренесени   за постигнување на 

саканата цел. 

 

Активности на јавната кампања 

 

Активностите   кои   треба   да   се   преземат   за   

реализирање   на 

"Кампања за подигнување на јавната свест": 

 

Припрема, дизајн и печатење на промотивен 

материјал-флаери; 

ƒ  Поставување   на   основни   информации   

за   Планот   како   и планираните активности кои 

следат за селективното собирање на комуналниот 

отпад и негово рециклирање; 

 

Подготовка на радио и телевизиски емисии под 

наслов "За почист град и општина-заедно до 

поразвиена општина" 

Во соработка со заинтересирани телевизиски и 

радио канали со финансиска подршка од 
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Општината, Програмата за животна средина на 

МЖСПП и други спонзори, би се снимиле одреден 

број на телевизиски и радио  емисии,  заради  

подобро  претставување  на  проблемот- 

управување со отпад во општина Радовиш. 

Истотака ќе бидат искористени и социјалните 

мрежи како важна алатка во комуникацијата со 

граѓанството. Темите кои ќе се опфатат во 

емисиите,  се  оние  кои  се  застапени  во  самиот  

документ  "План  и програма за управување со 

отпад во општина Радовиш". Емисиите ќе бидат во 

два циклуса, при што првиот циклус на емисии ќе 

биде со цел да се презентираат активностите кои 

ќе бидат преземени, а во вториот циклус ќе бидат 

презентирани постигнатите резултати од тие 

активности. 

 

Овие емисии можат да одат два-три пати неделно, 

во ударни термини во текот на еден месец, а потоа 

да се повторуваат во одредени интервали. 

 

Кампања за подигнување на јавната свест во 

процесот на воспоставување на одржливо 

управување со отпад 

Прва фаза: 

ƒ    Доставување на флаери на корисниците на 

комунални услуги; 

ƒ  Поставување постери на достапни 

места во Општината со цел промоција на проектот 

и известување на јавноста за значајот на 

управувањето со отпадот и идниот одржлив развој 

на Општината; 

ƒ    Емитување на првиот циклус на радио и 

телевизиски емисии; 

ƒ  Одржување на конференција за печат 

со цел претставување на проектот,  неговите  цели  

и  активности.  На  конференцијата треба да бидат 

повикани претставници од електронските и 

печатените медиуми; 

ƒ    Web презентација на изведените активности во 

оваа фаза. 

 

- Втора фаза: 

Еднодневна  работилница-обука  на  наставниот  

кадар  во  основните училишта која ќе ги опфати 

следните активности: 

ƒ    Наставници    од    основните    училишта    кои    

ќе    покажат заинтересираност за проектот, ќе 

учествуваат во работилница со цел нивна обука за 

изведување на работилници во рамки на училиштата 

на тема "Правилно управување со отпадот-пат до 

почист развој"; 

Обуката  ќе  ги  опфати  следните  теми:  сегашна  

состојба  во областа  со  управување  со  отпад,  

економски  и  еколошки аспекти на рециклирањето, 

примарна сепарација, потреба од минимизирање на 

отпадот, промена на навиките на потрошувачите, 

негативни ефекти и неправилно третирање на 

отпадот, неопходна промена на односот кон 

животната средина итн; 

ƒ    Емитување на вториот циклус на радио и 

телевизиски емисии; 

ƒ  Web  презентација  на  изведените  

активности  и  постигнатите резултати во оваа фаза. 

- Трета фаза: 

Преземање на конкретни активности кои ќе 

ја финализираат јавната кампања: 

ƒ    Повик  кон  локалното  население  во  

учество  во  акција  за собирање на материјали за 

рециклирање; 

ƒ  Организација   на   наставниот   кадар   

заедно   со   учениците практично да ги  применат  

искуствата  стекнати  од  обуките  и работилниците; 

ƒ    Награди   од   страна   на   Општината   до   

оние   кои   собрале најголема количина на 

материјали за рециклирање; 

ƒ  Web  презентација  на  изведените  

активности  и  постигнатите резултати во оваа фаза. 

 

Очекувани резултати од јавната кампања: 

ƒ  Развиен модел за едукација  на 

населението за проблемите во животната 

средина; 

ƒ    Развиен модел за едукација на наставниот 

кадар, подготвен да ги 

едуцира учениците во основните училишта за 

управување со отпадот, потребата од рециклирање, 

минимизирање и повторна употреба на отпадот. 

Развиена свест на просветните работници за 

потребата од интензивирана едукација; 

ƒ    Повисоко ниво на свест кај најмладата 

популација и пошироката 

јавност за потребите од рециклирање и учество во 

примарната селекција  на  отпадот.  Поголема  

заинтересираност  на популацијата за проблемите 

во животната средина и учество во акции на ниво 

на Општината; 

ƒ    Развиена   свест   на   медиумите   за   

потребата   од   учество   и 

сеопфатно и реално информирање на јавноста за 

сите аспекти за заштитата   на   животната   

средина   (посебно   за   отпадот)   и актуелните 

случувања на тоа поле; 

ƒ    Воспоставување   на   соработка   на   НВО   

секторот,   локалната 

самоуправа, медиумите, ЈКП „Плаваја“, приватниот 

сектор и сите заинтересирани во процесот за 

подигање на јавна свест и воспоставување на 

систем  за управување со отпад. 

Процесот на подигнување на јавната свест е 

неопходно да се продолжи и да се збогатува со 

нови содржини во склад со принципите на 

правилно управување со отпадот. 

 

16.Процена на трошоците за операциите на 

преработка и отстранување на отпадот 

Секое воведување на нов начин на собирање или 

третирање на отпад претставува предизвик за било 
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која организација. Ризикот кој го носи учеството на 

населението е релативно висок и е потребно време 

да со соодветна медиумска јавна кампања и друг 

вид на мерки се постигнат зацртаните резултати. 

Поради ова, при дефинирање на приходите усвоено 

е дека во првата година ќе се постигне 

рециклирање на 40% од генерираните количини на 

рециклабилен материјал, во втората година 60%, 

а во другите години 70%. 

 

Приходите по основ на продажба на рециклабилни 

материјали кои се обработени  до  фаза  на  

балирана  хартија  и  иситнета  пластика  се 

следните: 

 

Година / 

Опис 

 

2015 (40%) 

 

2016 (60%) 

 

2017 (70%) 

2018 (70%)  

2019 (70%) 

Генериран ПЕТ 

отпад (кг) 

421480 422680 423888 425096 426320 

ПЕТ амбалажа 

вкупно (т) 

421 423 424 425 426 

Друг вид на 

пластика 

1041 1057 1075 1094 1111 

Хартија 1747 1769 1792 1815 1839 

Приходи МКД 7,584,704 11,510,016 13,595,243 13,769,806 13,930,448 

Вкупно приходи € 123,329 € 187,155 € 221,061 € 223,899 € 226,511 

 

Постојниот начин на управување со отпадот во 

општина Радовиш, кој вклучува и управување со 

комуналната општинска депонија, која не ги 

задоволува ниту најелементарните стандарди за 

санитарна депонија, предизвикува негативно 

влијание врз животната средина и економијата и 

претставува  ризик  по  истите.  Исто  така,  

постојното  управување  со отпадот  не  е  во  

согласност  со  националната  правна  рамка  и  

ЕУ директивите за управување со отпадот. 

 

Средствата за подигање, транспортирање и 

одложување на отпадот веќе се претставени во 

претходните поглавја. Трошоците не е планирано 

да се менуваат за овој вид на услуги кои ги дава 

ЈКП „Плаваја“. 

 

Воведувањето   на   селекција   на   материјалите   

кои   можат   да   се рециклираат од комуналниот 

отпад, претставува активност за која се потребни 

релативно големи финансиски сретства. Ова 

претставува голема потешкотија за Локалните 

самоуправи, кои се надлежни за обезбедување на 

комунални услуги, каква што е и подигнувањето и 

депонирањето на комуналниот отпад. 

 

Искуствата покажуваат дека инвестирањата во 

соодветното управување со комуналниот отпад (во 

овој случај селекција и рециклирање на корисните 

фракции од комуналниот отпад), генерално 

овозможуваат, односно резултираат со економски 

и социјални добивки. 

 

•   Селекција на отпадот во соодветен погон 

 

• Селектирање на отпадот на местото на 

создавање на отпадот со полуавтоматски 

процес 

• Селектирање на отпадот на местото на 

создавање на отпадот со мануелен процес 

 

Врз основа на извршената анализа и дефинираните 

инвестициони трошоци се предлага 

имплементирање на третата опција, односно 

Селектирање на отпадот на местото на неговото 

создавање со мануелен процес на одделување на 

материјалот кој може да се рециклира, пред негова 

продажба на претпријатијата кои се занимаваат со 

рециклирање на пластика и хартија. 

 

Со оглед на направените проценки и анализа 

оперативните трошоци за селектирање на отпад 

на годишно ниво само за општина Радовиш се 

прикажани во следната табела: 

               Оперативни трошоци за селектирање на отпад   
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Вид на трошоци 

 

Износ на трошоци 

 

Износ на трошоци 

Плати на вработени (бруто) МКД 2,640,000 € 42,927 

Трошоци за возила МКД 300,000 € 4,878 

Одржување и поправки МКД 250,000 € 4,065 

Електрична енергија, вода и 

канализација 

МКД 600,000 € 9,756 

Телекомуникации МКД 60,000 € 976 

Потрошен материјал МКД 300,000 € 4,878 

Други оперативни трошоци МКД 200,000 € 3,252 

Трошоци за собирање на 

селектираниот материјал, 

специјални камиони 

МКД 1,500,000 € 24,390 

Транспортни трошоци МКД 500,000 € 8,130 

Вкупно МКД 6,350,000 € 103,252 

 

17.Финансиски инструменти за спроведување на 

Планот за управување со отпад 

Финансирањето на акциите кои се 

предвидени со овој план е еден од главните ризици 

за негово реализирање во планскиот период. Треба 

да се потенцира дека во основа капиталните 

инвестиции поради својата големина вообичаено се 

финансираат од два или повеќе извори.  

Финансирањето на капитални инвестиции е 

можно од следниве извори:  

 Општински буџет  

 Јавно Комунално Претпријатие 

  Учество на приватниот сектор преку разните 

видови на негово вклучување (Јавно-Приватно 

партнерство, концесии) 

  Долгорочни заеми од страна на комерцијални 

финансиски институции  

 Долгорочни заеми од страна на меѓународни 

финансиски институции(Европска банка за обнова и 

развој, Светска банка, и др) 

  Долгорочни кредити од билатерални 

извори(Германска банка за обнова и др)  

 Трансфери од државниот буџет  

 Програма на МЖСПП 

  Грантови од Инструментот за предпристапна 

помош-ИПА,за земјите кандидати за членство во ЕУ 

Додека финансирањето на капиталните инвестиции 

може да се обезбеди од повеќе извори, самото 

одржување, односно покривање на оперативните 

трошоци на системот за интегрално управување со 

комуналниот цврст отпад може да се покрива само 

од наплата на дефинираната тарифа за овој вид на 

услуга и од другите приходи остварени од оваа 

дејност (продажба на рециклабилни материјали и 

сл.) 

 

18. Заклучок 

Според погоре напишаното и податоците со 

кои општина Радовиш располага односно не 

располага  може да се заклучи дека општината и 

службите кои се задолжени за ова проблематика 

како и ЈКП,,Плаваја,, се исправени пред вистински 

предизвик во однос на процесот на добро и 

интегрирано управување со отпадот. Имено 

големиот број на проблеми со недостатокот на 

човечки ресурски, слабата техничка опременост на 

ЈКП, потоа немањето на услуга во руралните 

средини насочена кон собирање и депонирање на 

комунален отпад што допринесува за создавање на 

диви депонии, и хроничниот недостаток на 

финансиски средства и ниската јавна свест за овие 

проблеми се работи кои укажуваат на тоа дека 

процесот во ова област ќе биде долготраен и тежок. 

Можеби состојбите ќе се подобрат доколку 

се забрза постапката околу регионалната депонија и 

проблемите и нивното решавање ќе бидат донесени 

на едно повисоко ниво во насока на нивно 

поскорешно решавање. 

Клучни за целиот процес и неговата 

успешност се пред се добрата воља, доброто 

менаџирање и соодветно обучени човечки ресурси и 

секако финансиски средства кои се потребни за 

реализација на сите наведени и планирани 

активности во овој План за управување со отпад за 

општина Радовиш за 2015-2020 година.  

 Ова е плански документ кој дава 

информации за моменталната состојба со 

управувањето со отпад и отпадот, но и предлага 

превентивни, практични и финансиски изводливи 

решенија за приоритетните проблеми во 

управувањето со отпадот, прилагодени кон 

локалните проблеми во управувањето со отпадот 

како и  кон локалните карактеристики и 

можности. 

Визијата за Одржлив развој подразбира висок 

квалитет на животната средина  дефиниран со 
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достапност на чиста вода, воздух, почва. Сите овие 

природни ресурси се под закана на производните 

процеси, потрошувачката, мобилноста и 

стремежот за економски раст т.е движечките сили 

во создавањето на отпадот. Количината и видот 

отпад кој го создаваме е еден значаен индикатор 

за нашето однесување кон природните ресурси, 

затоа што со создадениот отпад, нив неповратно ги 

губиме. Сите ние мора да водиме сметка колку 

отпад создаваме, да бараме решенија да го 

намалиме неговото создавање, да управуваме со 

него на безбеден начин, да бидеме подготвени да 

платиме за да се елиминираат последиците врз 

животната средина од отпадот, затоа што секој кој 

создава отпад носи одговорност за влијанието што 

тој отпад го врши врз животната средина и 

здравјето на луѓето. 

Локалната самоуправа, секако е институција која 

и помага на заедницата да се справи со 

предизвиците во управувањето на отпадот со тоа 

што создава услови : 

 за ефективно управување со 

ресурсите; 

 создавање помалку отпад; 

 отпадот да се преработи; 

 за безбедно отстранување на отпадот 

кој неможе повторно да се   

        употреби или преработи; 

Управувањето со отпадот е комплексна 

материја.  

Резултатите во справување со проблемите, во 

постигнување на континуирани подобрувања, во 

голема мерка зависат од интегрираниот пристап 

кој го обезбедуваат многуте учесници во 

процесот: јавноста, стопанството, надлежните 

органи. 

 
Br. 08-2074/2         Sovet na op{tina Radovi{ 
   23 Dekemvri 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 
 

R   E   [   E   N   I   E 
Za proglasuvawe i objavuvawe na Odlukata  

so koja vo idna urbanisti~ko-planska 
dokumentacija za KO Radovi{ }e se izvr{i 

vklopuvawe bespravno izgradeniот objekt na 
Karaba{ev Ilija 

 
Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata so 

koja vo idna urbanisti~ko-planska 
dokumentacija za KO Radovi{ }e se izvr{i 

vklopuvawe bespravno izgradeniot objekt 
baratelot Karaba{ev  Ilija, br. 08-2075/1, 
{to sovetot na op{tina Radovi{ ja donese na 
sednica odr`ana na den 23.12.2015 godina. 
 
      Br. 09-2075/2        Gradona~alnik na 
     24 Dekemvri 2015 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 
23.12.2015 г. , донесе 
 

ОДЛУКА 
со која во идна урбанистичко планска 

документација за КО Радовиш 
ќе се изврши вклопување на плански опфат 

на бесправно изградени објекти 
 

Член  1 
Со оваа Одлука се утврдува во идна 

урбанистичко-планска документација зa КО 
Радовиш, да се изврши  вклопување во плански 
опфат на бесправно изграден  

-Објект изграден на КП бр.4989/6, за 
зграда 1, КО Радовиш,  м.в.,,Свињи вир,, по 
поднесено барање,  бр. УП.1 26-1873 од 19.08.2011 
година, од страна на Карабашев Илија; 

Член 2 
Одлуката влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во ,,Службен гласник на 
Општина Радовиш,,. 
 
Br. 08-2075/1         Sovet na op{tina Radovi{ 
   23 Dekemvri 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 Re{enie za formirawe na zaedni~ka 

Komiisja za podgotovka na predlog-akt za 
vospostavuvawe na me|uop{tinska sorabotka 
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pome|u op{tina Radovi{ i op{tina 
Krivoga{tani 

 
Go proglasuvam i objavuvam Re{enieto za 

formirawe na zaedni~ka Komiisja za 
podgotovka na predlog-akt za vospostavuvawe na 
me|uop{tinska sorabotka pome|uop{tina 
Rdaovi{ i op{tina Krivoga{tani , br.08-2076/1, 
{to  sovetot na op{tina Radovi{ gi donese na 
sednica odr`ana na den 23.12.2015 godina 

 

      Br. 09-2076/2        Gradona~alnik na 
     24 Dekemvri 2015 g.      Op{tina Radovi{  
         Radovi{                   Sa{ko Nikolov s.r. 

 
Vrz osnova na ~len 8 od Zakonot za 

me|uop{tinska sorabotka (Slu`ben vesnik na 
RM br.79/09), ~len 36 stav 1 to~ka 15 od Zakonot 
za lokalna samouprava (Slu`ben vesnik na RM 
broj 5/2002) i ~len 21 stav 1 to~ka 43 od Statutot 
na op{tina Radovi{ (Slu`ben glasnik na 
op{tina Radovi{ br.2/2005), Sovetot na 
op{tina Radovi{ na sednica odr`ana na den 
23.12.2015 godina, donese 
      
  R  E  [  E  N  I  E 

Za formirawe na zaedni~ka Komiisja za 
podgotovka na predlog-akt za vospostavuvawe na 

me|uop{tinska sorabotka pome|uop{tina 
Rdaovi{ i op{tina Krivoga{tani 

 
1. Se formira zaedni~ka Komisija za  

podgotovka na predlog-akt za  vospostavuva 
me|uop{tinska sorabotka  me|u op{tina 
Radovi{ i op{tina Krivoga{tani vo sostav: 

- Kosta Mitev-rakovoditel na sektor 
za inspkciski nadzor i 

- Aleksandra Temova-sovetnik 
ovlasten grade`en inspektor. 

2. ^lenovite na Komisijata od to~ka  
1na ova Re{enie , zaedno so ~lenovite  na 
Komisijata od op{tina Krivoga{tani  }e gi 
podgotvat predlog-aktite za vospostavuvawe 
me|uop{tinska sorabotka me|u dvete op{tini, 
vrz osnova na prethodno izrabotena 
analiza.Me|uop{tinskata sorabotka }e se vr{i 
vo oblasta na grade`nata inspekcija. 
 

3. Mandatot na ~lenovite na  
Komsiijata e do zavr{uvaweto na rabotite za  
koi e formirana. 

 
4. Re{enieto  vleguva vo sila   

naredniot den od denot na objavuvaweto vo  
<Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{<. 
 
Br. 08-2076/1         Sovet na op{tina Radovi{ 

   23 Dekemvri 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 vospostavuvawe na 
me|uop{tinska sorabotka pome|u op{tina 

Radovi{ i op{tina Krivoga{tani 
 

Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata za 
vospostavuvawe na me|uop{tinska sorabotka 
pome|u op{tina Rdaovi{ i op{tina 
Krivoga{tani , br.08-2077/1, {to  sovetot na 
op{tina Radovi{ gi donese na sednica odr`ana 
na den 23.12.2015 godina 

 
      Br. 09-2077/3        Gradona~alnik na 
     24 Dekemvri 2015 g.      Op{tina Radovi{  
         Radovi{                   Sa{ko Nikolov s.r. 

 
Vrz osnova na ~len 4 stav 3 i ~len 7 stav 1 

od Zakonot za me|uop{tinska sorabotka 
(Slu`ben vesnik na RM br.79/09), ~len 36 stav 1 
to~ka 15 od Zakonot za lokalna samouprava 
(Slu`ben vesnik na RM broj 5/2002) i ~len 21 
stav 1 to~ka 43 od Statutot na op{tina Radovi{ 
(Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{ 
br.2/2005) Sovetot na op{tina Radovi{ na 
sednica odr`ana na den 23.12.2015 godina, donese 
 

O  D  L  U  K  A 
Za vospostavuvawe na me|uop{tinska sorabotka 

pome|uop{tina Radovi{ i op{tina 
Krivoga{tani 

 
^len 1 

 So ova Odluka se vospostavuva 
me|uop{tinska sorabotka  me|u op{tina 
Radovi{ i op{tina Krivoga{tani. 

^len 2 
 Me|uop{tinskata sorabotka }e se vr{i 
vo oblasta na grade`nata inspekcija. 

^len 3 
 Me|uop{tinskata sorabotka }e se 
ostvari so sklu~uvawe na Dogovor za vr{ewe na 
opredeleni raboti od strana na edna op{tina za 
druga op{tina, vrz osnova na ~len 9 stav 2 
alinea 2 od Zakonot za me|uop{tinska 
sorabotka. 

^len 4 
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 Odlukata vleguva vo sila naredniot den 
od denot na objavuvaweto vo <Slu`ben glasnik 
na op{tina Radovi{<. 
 
Br. 08-2077/1         Sovet na op{tina Radovi{ 
   23 Dekemvri 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 usvojuvawe na Programata za 
rabota na Sovetot na mladi vo op{tina 

Radovi{ za 2016 godina 
 

Gi  proglasuvam i objavuvam Odlukata za 
usvojuvawe na Programata za rabota  na Sovetot 
na mladi vo op{tina Radovi{ za 2016 godina, 
br.08-2078/1, i Programata za rabota na Sovetot 
na mladi vo op{tina Radovi{ za 2016 godina, 
br. 08-2078/2, {to  sovetot na op{tina Radovi{ 
gi donese na sednica odr`ana na den  
23.12.2015 godina 
 
      Br. 09-2078/3        Gradona~alnik na 
     24 Dekemvri 2015 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.19 od Statutot 
na op{tina Radovi{,  Sovetot na op{tina 
Radovi{ na sednica odr`ana na 23.12.2015 
godina, donese 
 

O  D  L  U  K  A 
Za usvojuvawe na Programata za rabota  

na Sovetot na mladi vo op{tina Radovi{ za 
2016 godina 

 
I. Se prifa}a Programata za rabota na 

Sovetot na mladi vo op{tina Radovi{ za 2016 
godina. 
      II. Ovaa Odluka vleguva vo sila 
naredniot den od  denot na objavuvaweto vo 
"Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{". 
 
Br. 08-2078/1         Sovet na op{tina Radovi{ 
   23 Dekemvri 2015 g.          Pretsedatel 
       Radovi{               Nikol~o Miovski s.r. 
        
 

Врз основа на член 21 став 1 точка 43 од 

Статутот на општина Радовиш, а согласно 

Статутарната одлука за формирање Совет на млади 

во општина Радовиш, Советот на Општина Радовиш 

на редовната седница одржана на ден 23.12.2015 

год.  донесе  

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА РАБОТА НА СОВЕТ НА МЛАДИ НА 

ОПШТИНА РАДОВИШ ЗА 2016 ГОДИНА  

 

Во текот на 2016 година, Советот на млади 

на општина Радовиш согласно Програмата за работа 

за 2016 год. ги планира следните активности:  

1.Тема ,, И јас сум Совет на млади,, 

 Во текот на целата година ќе бидат организирани 

настани со цел да се поттикнат младите да се 

вклучат во младинскиот активизам и активно да 

делуваат и дејствуваат. Со тоа ќе се промовира 

работата на Советот на млади и ќе им биде 

понудено истите да се вклучат во неговата работа. 

Со овој проект исто така ќе се промовира 

младинскиот активизам и значењето на улогата на 

младите во општеството. Младите со свои идеи и 

препораки ќе дејствуваат во сите тела и институции 

во општината и државата, со цел да се надминат 

некои проблеми поврзани со прашањето за младите.  

2. Дебата на тема ,,Традиционалното наспроти 

модерното општество“ Советот на млади на 

Општина Радовиш ке спроведе низа едукативни 

дебати и работилници во текот на целата година се 

со цел да привлечат што поголем број на млади кои 

ќе дебатираат и разменуваат свои знења и искуства 

и ќе стекнуваат нови пријателства. Дебатата на тема 

,, Традициналното наспроти модерното општество 

ќе се реализира во периодот Септември-Октомври 

во просториите на ОНБ „Браќа Миладиновци“ 

 3. Зголемување на работните вештини на младите 

Советот на млади ќе биде во постојана соработка со 

Агенцијата за вработување и сите институции кои 

се занимаваат со вработување, пракса, волонтирање 

и стажирање на младите. Ќе биде организирана 

обука во периодот на месец Април за пишување на 

CV, Мотивациско писмо, интервју и посета на 

бизнис заедницата.  

 4. Проект ,,Подари љубов, подари внимание, 

подари добра мисла“ Проектот ќе се реализира во 

периодот на месец Март во централното градско 

подрачје со поставување на штанд на Советот на 

Млади на Општина Радовиш, овој проект има за цел 

да ја подигне свеста за соживотот кај младите на 

повисоко ниво и да се стекнуваат со позитивни и 

здрави навики (остави цигара земи овошје), во 

животот преку споделување на добри мисли, пораки 

и бесплатно прегрнување од страна на Советот на 

Млади. 

 5. Маратон под мотото ,, Стоп за алкохолот, 

дрогата и цигарите-живеам спортски, живеам 

здраво - Европска недела на мобилноста “. Советот 
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на млади ќе организира различни спортски 

активности со цел да го поттикне спортскиот дух кај 

младите. Ќе организира различни натпревари и 

спортски активности од забавен карактер. 

Маратонот (пеш-велосипед) ке се реализира во 

периодот септември, во маратонот ќе земат учество 

сите млади на Општина Радовиш со претходно 

пријавување и потврда за присуство кај советот на 

млади.  

6. Детски Монмартр-Ликовен фестивал Настанот 

Детски Монмартр ќе се реализира со подршка од 

основните општински училишта т.е. со 

наставниците по ликовна уметност и ќе се спроведе 

во периодот Мај-Јуни и ќе биде од натпреварувачки 

карактер така да за најдобрите три фотографии ќе 

следуваат награди од Советот.  

7. Mountain Vibes Festival На големо задоволство за 

љубителите на електронската и клуб забава Совет 

на млади на Општина Радовиш ќе го организира 

Фестивалот Moutain Vibes во перидот Јули- Август 

на добро позната локација, планина Плачковица во 

придружба на познати ДЈи продуценти. На големо 

задоволство за љубителите на природата и 

природните вредности, оваа година фестивалот 

Mountain Vibes ќе биде збогатен со нова содржина, 

од страна на Младинскиот Совет на Општина 

Радовиш ќе се спроведе настан од спортско-

рекративен карактер на планина Плачковица со 

координации од планинарски клуб Радовиш под 

мотото A Day in the Wild за успешно искачување на 

најголемиот врв на планина Плачковица- Лисец 

(1754м).  

8. Трибина на тема ( Македонскиот јазик и 

писменост ) Трибината ке се одржи во периодот 

јануари–февруари во просториите на ОНБ „Браќа 

Миладиновци“ и ќе се реализира од страна на 

предавачи професори по македонски јазик од СОУ 

Коста Сусинов.  

9. Европски ден во Радовиш Оваа манифестација ќе 

се реализира на 9-ти Мај, со програма по повод 

денот на победата над фашизмот и денот на Европа. 

Од страна на Советот на млади ќе биде поставен 

штанд каде ке бидат поделени промотивни и 

едукативни материјали.  

10. Хуманитарни активности и активности од 

културно забавен карактер Советот на млади на 

Општина Радовиш во текот на целата година ќе 

спроведе повеќе активности од хуманитарен 

карактер, како и неколку културно забавни 

активности.  

11. Отворен ден - сподели своја идеја Советот на 

млади на Општина Радовиш во текот на целата 

година ќе поставува штандови и ке спроведува 

анкети на социјалните мрежи се со цел секој еден 

млад човек во општината да има можност да ја 

сподели својата идеја за подобро утре за подобра 

иднина на младите во Општина Радовиш.  

Програмата влегува во сила наредниот ден од 

објавувањето во ,,Службен гласник на општина 

Радовиш,,. 

 

Br. 08-2078/2         Sovet na op{tina Radovi{ 
   23 Dekemvri 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 osloboduvawe od komunalna 
taksa za javno osvetluvawe vo op{tina Radovi{  

 
Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata za 

osloboduvawe od komunalna taksa za javno 
osvetluvawe vo op{tina Radovi{, br. 08-2079/1, 
{to  sovetot na op{tina Radovi{ a donese na 
sednica odr`ana na den  
23.12.2015 godina 
 
      Br. 09-2079/2        Gradona~alnik na 
     24 Dekemvri 2015 g.      Op{tina Radovi{  
         Radovi{                   Sa{ko Nikolov s.r. 

 
Vrz osnova na ~len  21 stav 1 to~ka 43, a 

soglasno ~len 1 od Odluka za osloboduvawe od 
komunalna taksa za javno osvetluvawe vo 
op{tina Radovi{ br. 07-487/1 od 25.03.2011 
godina, Sovetot na op{tina Radovi{ na sednica 
odr`ana na  23.12.2015  g., donese 
 

ODLUKA 
 za osloboduvawe od komunalna taksa 

za javno osvetluvawe vo op{tina Radovi{ 
 

~len 1 
Se osloboduvaat od pla}awe komunalna 

taksa za javno osvetluvawe vo op{tina Radovi{ 
slednive lica: 

 

Red. 
br. 

Ime i prezime adresa Br. na 
korisnik 

Lokacija  

1.  \or|i \orgiev Tasko Andonov 42  Vikendica po reka 

2.  Petre Zifov 8 Septemvri 148 007412351 Vikendi~ka vo pole 

3.  Mitko Kazanxiev Plo{tad Sloboda 57 007347644 Vikendica na pl. Pla~kovica 

4.  Bla`e Dimitrov Samoilova bb 007340755 Vikendica na pl. Pla~kovica 
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5.  Tome Danevski Ana Pockova 25 007355522 Vikendica na pl. Pla~kovica 

6.  Trajan Spaskov s.Oraovica 007394152 Vikendi~ka po reka 

7.  Gerasim Konzulov s.Rakli{ 007341024  Vikendica na pl.Pla~kovica 

8.  Pan~e Kova~ev Ana Pockova 41 007355876 Vikendica na pl. Pla~kovica 

9.  Qup~o Behlimov Geras Cunev 37 100503123 Vikendica na pl. Pla~kovica 

10.  Qup~o Behlimov Geras Cunev 37 100503123 Vikendica na pl. Pla~kovica 

 
^len 2 

 Osloboduvaweto od pla}awe komunalna 
taksa  e od vremen karakter i }e va`i do 
promena na  uslovite so obezbeduvawe uli~o 
osvetluvawe ili promena na zakonskata 
regulativa. 

^len 3 
  Odlukata da se dostavi do EVN 
Makedonija Skopje  KEC 1 Strumica za 
ponatamo{na postapka i da se pobara povraten 
odgovor. 

^len 4 
Ovaa odluka vleguva vo sila naredniot 

den od denot na objavuvaweto vo <Slu`ben 
glasnik na op{tina Radovi{<, a }e se primenuva 
so smetkite od 01.01.2016 godina. 
 
Br. 08-2079/1         Sovet na op{tina Radovi{ 
   23 Dekemvri 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 usvojuvawe na Buxetot na 
op{tina Radovi{ za 2016 god. 

 
Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata za 

donesuvawe na Buxetot na op{tina Radovi{ za 
2015 god., br. 08-2080/1 i Buxetot na op{tina 
Radovi{ za 2016  godina broj 08-2080/2, {to 
sovetot na op{tina Radovi{ ja donese na 
sednica odr`ana na den 23.12.2015 god. 
 
      Br. 09-2080/3        Gradona~alnik na 
     24 Dekemvri 2015 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.19 od Statutot na op{tina 
Radovi{,  Sovetot na op{tina Radovi{ na 
sednica odr`ana na 23.12.2015 godina, donese 
 

O  D  L  U  K  A 

Za usvojuvawe Buxetot  
na op{tina Radovi{ za 2016 godina 

 
I. Se usvojuva Buxetot na op{tina 

Radovi{ za 2016 godina. 
      II. Ovaa Odluka vleguva vo sila naredniot 
den od  denot na objavuvaweto vo "Slu`ben 
glasnik na op{tina Radovi{". 
 
Br. 08-2080/1         Sovet na op{tina Radovi{ 
   23 Dekemvri 2015 g.          Pretsedatel 
       Radovi{               Nikol~o Miovski s.r. 
 

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 2 od 
Zakonot za lokalna samouprava ("Slu`ben 
vesnik na R.M."br.5/2002) i ~len 28 stav 1 od 
Zakonot za finansirawe na edinicite na 
lokalnata samouprava ("Slu`ben vesnik na 
R.M."br. 61/2004, 96/2004 i 67/07),  Sovetot na 
Op{tina Radovi{ na 14 sednicata odr`ana na 
20.12.2013 godina, donese: 
 

BUXET 
na Op{tina Radovi{ za 2016 godina 
 

Op{t del 
 

^len 1 
Buxetot na Op{tina Radovi{ za 2016 

godina se sostoi od: 

I.Vkupni prihodi                          495.803.003 denari 

Dano~ni prihodi                           52.710.965 denari 
Nedano~ni prihodi                       13.442.793 denari 
Kapitalni prihodi                     103.782.000 denari 
Prihodi od dotacii                    207.132.000 denari 
Transferi                                     117.153.175 denari 
Prihodi od donaci                          1.582.070 denari 
II.Vkupni rashodi                         525.803.003 denari 
Utvrdeni nameni                         523.803.003 denari 
Rezervi                                               2.000.000 denari 

III. DEFICIT                               -30.000.000 denari 
IV. FINANSIRAWE                  30.000.000 denari 
Priliv                                             30.000.000 denari 
Doma{ni zadol`uvawa                30.000.000 denari 
Prilivi od stranski zaem            0 denari 
Odliv               0 denari 
Otplata na glavnica             0 denari 

^len 2 
 Prihodite na buxetot po vidovi na 
prihodi se utvrdeni vo bilansot na prihodi, a 
rashodite po osnovni nameni se utvrdeni vo 
bilansot na rashodi i toa kako {to sleduva:
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O B R A Z L O @ E N I  E 

Na  Buxetot na ELS- Radovi{ za 
2016 godina 

 
                  Osnova za izgotvuvawe na Buxetot na 
ELS- Radovi{ za 2016  godina e: Zakonot za 
lokalna samouprava ("Slu`ben vesnik na RM" 
5/2002 )Zakonot za finansirawe na ELS (Sl. 
vesnik na R.M 61/2004 , 96/2004 , 67/07 i 156/09 i 
47/11)  Zakonot za buxetite ( "Slu`ben vesnik 
na RM" br.64/2005, 4/08, 103/08, 
156/09,95/10i180/11  godina)   i Buxetskiot 
cirkular - nasoki za podgotovka na Buxetite na 
ELS za 2016 godina  dobien od Ministerstvoto 
za finansii-Sektor za buxeti i fondovi vo 
vrska so izgotvuvaweto na predlog buxetot na 
ELS (br.08-9876/1/1 od 22.09.2015 godina i 
pregledi za proceneti prihodi od namenski i 
blok dotacii za 2016 godina ,br.08-9876/2 od 
05.11.2015.  
     Pri podgotovkata na Buxetot na ELS 
Radovi{ za 2016 godina,bea zemeni vo predvid 
postavenite strate{ki celi na op{tinata za 
2016-2018 godina ,so koi }e se obezbedi efikasno 
izvr{uvawe na nadle`nostite i ispolnuvawe na 
potrebite na gra|anite. Napravena e analiza i 
procenka na prihodite i rashodite koi se 
o~ekuva da se realiziraat vo tekot na 2016 
godina, zemenajki ja vo predvid ekonomskata 
politika na Vladata na R.M za srednoro~niot 
period so slednite prioriteti: 
-zgolemuvawe na ekonomskiot rast i 
konkurentnost na ekonomijata na trajna osnova, 
-zgolemuvawe na vrabotenosta,podobruvawe na 
`ivotniot standard i kvalitetot na `ivotot na 
naselenieto, 
-zgolemuvawe na kapitalnite rashodi za 
podobruvawe na infrastrukturata 
-integracija vo EU i NATO, 
-prodol`uvawe na borbata protiv kriminalot i 
korupcijata i efikasno sproveduvawe na 
pravoto, 
-odr`uvawe na dobri me|uetni~ki odnosi i 
so`ivot, 
-investirawe vo obrazovanieto kako najsiguren 
pat za sozdavawena silni individui i silna 
dr`ava. 
Soglasno ~len 2 ,to~ka 8 od Zakonot za Buxetite 
("sl.Vesnik na RM br. 64/05, 4/08, 103/08, 156/09, 
95/10 i  180/11 i 171/12) buxetot na edinicata na 
lokalna samouprava pretstavuva godi{en plan 
na prihodi,drugi prilivi i odobreni sredstva i 
gi vklu~uva osnovniot buxet,buxetot na 
dotacii,buxetot na donacii,buxetot na zaemi i 
buxetot na samofinansira~ki aktivnosti. 

 Buxetot na edinicata na lokalna 
samouprava sodr`i : op{t ,poseben i razvoen 
del.  
 Op{tiot del gi sodr`i vkupnite prihodi 
i drugite prilivi i vkupnite rashodi i drugite 
odlivi na buxetot za fiskalnata godina,kako i 
globalnite proekcii na 
prihodite,prilivite,rashodite i odlivite za 
narednite dve godini,(vklu~uvajki go i 
planiraniot deficit). 
 Posebniot del sodr`i plan na odobreni 
sredstva po programi,potprogrami i stavki za 
fiskalnata godina 
 Razvojniot del gi sodr`i planovite na 
programite za razvoj prika`ani po razvojni 
proekti.Vo razvojniot del na buxetot se 
prika`uvaat srednoro~ni planovi za 
programite za razvoj nameneti za ra- zvojni 
investicii odobreni od Sovetot na op{tinata. 
   
  Buxetot na op{tinata gi vklu~uva site 
prihodi utvrdeni vo ~len:4,5,6,7,8 i 9 od Zakonot 
za finansirawe na ELS (Slu`ben vesnik na R.M 
br.61/2004 i 96/2004 godina) i toa: 

Lokalni danoci 
             -Danok na imot 
-Danok na nasledstvo i podarok 
-Danok na promet na nedvi`nosti  

            Lokalni taksi 
-Komunalni taksi 
-Administrativni taksi 

           Lokalni nadomestoci 
-Nadomestok za grade`no zemji{te 
-Nadomestok za prostorni i urbanisti`ki 
planovi 

           Sopstveni prihodi 
-Prihodi od zakup 
-Prihodi od proda`ba na imot 

            Prihodi od donacii vo stoka ili pari 
Prihodi od samopridones 

Prihodi od Personalen danok na dohod 
-3,0% personalen danok od li~ni primawa od 
plati od fizi~ki lica  naplaten vo op{tinata 
vo koja se prijaveni so postojano mesto za 
`iveewe i prestojuvawe. 
-!00% Personalen danok na dohod od fizi~ki 
lica koi se zanimavaat so zanaet~iska dejnost,vo 
op{tina na ~ie podra~je se registrirani za 
vr{ewe dejnost. 

Dotacii 
-Prihodi od DDV 
-Namenski-blok dotacii 
-Kapitalni dotacii 
  
PRIHODI 
   Vo tekot na 2016 godina se o~ekuva da se 
realiziraat vkupno 525.803.003 denari i toa od 
slednite izvori: 
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1.Od dano~ni prihodi  }e se realiziraat 
52.710.965 denari  i toa:  
-od danok od dohod,od dobivka i od kapitalni 
dobivki (plati 
 i drugi nadomestoci) 3.030.965 denari . 
-od danoci na imot(danok na imot,danok na 
nasledstvo i podaroci ,danok na promet na 
nedvi`nosti i prava) 19.530.000 denari 
-od danoci na specifi~ni uslugi (site vidovi na 
komunalni taksi i nadomestot za ureduvawe na 
grade`no zemji{te) 29.940.000 
denari. 
-taksi na koristewe ili dozvoli za vr{ewe na 
dejnost(nadomest za dobivawe na licenci za 
ugostitelska dejnost,nadomest za upravuvawe so 
otpad) 210.000 denari. 
2.Od nedano~ni prihodi  se o~ekuva realizacija 
na prihodi vo iznos 
od 13.442.793 denari, i toa: 
-od globi za storeni prekr{oci, od 
administrativni taksi i drugi lokalni 
taksi,1.530.000 denari. 
-od taksi i  nadomestoci kaj lokalnite javni 
ustanovi.9.411.793 den. 
-od drugi nedano~ni prihodi (konto 
725939,premii za kasko osiguruvawe na 
vozilata),2.501.000 denari. 
3.Od kapitalni prihodi  se o~ekuva realizacija 
od 103.782.000 denari, i toa: 
-od proda`ba na kapitalni sredstva (op{tinski 
imot) 100.000 denari 
-od poda`ba na zemji{te i nematerijalni 
vlo`uvawa(grade`no zemji{te ,koncesii za 
mineralna surovina) 103.682.000 denari. 
4. Od transferi , donacii i dotacii,ke se 
ostvarat 325.867.245 denari. 
-od transferi od drugi nivoi na vlast,74.759.046 
denari 
-od transferi od buxetot na fondovite,6.000.000 
denari 
-od dotacii na op{tinata od DDV, 32.394.129 
denari. 
-od namenski-blok dotacii,207.132.000 denari. 
- od drugi op{ti i tekovni 
donacii.1.582.070 denari.  
5. Od doma{no zadol`uvwe ke se dobijat 
30.000.000 denari. 
Od ovoj izvor( kredit od Svetska banka preku 
Ministerstvo za Finansiina) za prv pat 
op{tina Radovi{  ke dobie povratni sredstva so 
minimalna kamatna stapka OD 2%, koi ke bidat 
nameneti za podobruvawe na infrastrukturata 
odnosno za izgradba na lokalen pat od s. 
Kalugerica do s. Podare{.  
:        Buxetot na Edinicata na lokalnata 
samouprava se sostoi od slednite elementi: 
bilans na prihodi, bilans na rashodi, bilans na 
tekovno -operativni rashodi ,bilans na 

kapitalni rashodi, poseben del na rashodite po 
programi i podprogrami ,funkcionalna 
klasifikacija na rashodite kako i 
obrazlo`enie na buxetot i odluka za 
izvr{uvawe na buxetot. 
             Vkupnite sredstva planirani vo Buxetot 
na op{tinata za 2016 godina koi se ostvaruvaat 
od izvornite prihodi na op{tinata, od 
nedano~nite prihodi, transferite od drugi 
nivoa na vlast, od dotacii od buxetot na R.M  i 
drugi prihodi se planirani vo edinstveniot 
buxet i se rasporedeni namenski so cel za nivno 
ekonomi~no koristewe, iska`ani na stavki i 
podstavki vo posebniot del od Buxetot. 
 
            RASHODI    
           Od sretstvata ostvareni vo Buxetot na 
op{tina Radovi{ vo  2016 godina }e se 
finansiraat nadle`nostite na Sovetot na 
op{tinata, Gradona~alnikot,Op{tinskata 
administracija i Programskite aktivnosti 
predvideni vo programite i podprogramite koi 
se sostaven del na op{tinskiot buxet. 
            Buxetot na op{tina Radovi{ za 2016 
godina se sostoi od 12 programi i 23 
potprogrami i toa: 
  1-Programa-A0 -Sovet na op{tina 
            -Podprograma A00 Sovet na op{tinata  
             Za ovaa programa se planirani 6.290.600 
denari  so koi  }e se finansiraat aktivnostite -
rabotewe na komisii i sednici na sovetot na 
op{tinata pri donesuvawe na bitni 
akti,propisi i dokument od Javen interes  od 
lokalno zna~ewe vo ramki so utvrdenite 
nadle`nostite na sovetot na op{tinata vo 
Zakonot za lokalna samouprava (Slu`ben 
Vesnik na R.M 5/02 ) druri Zakoni i Statutot na 
op{tinata. 
2-Programa-D0-Gradona~alnik 
 - Podprograma -D00 Gradona~alnik 
Za ovaa programa se planirani 1.386.010 denari 
za finansirawe na aktivnostite na 
gradona~alnikot na op{tinata pri 
realizacijata na nadle`nostite utvrdeni so 
Zakon i so Statutot na op{tinata kako {to se: 
-Pretstavuvawe i zastapuvawe na op{tinata; 
-Kontrolirawe na zakonitosta na propisite na 
Sovetot na op{tinata; 
-Obezbeduvawe na izvr{uvaweto na rabotite 
koi so Zakon i se delegirani na op{tinata; 
-Predlagawe na godi{en buxet i godi{na smetka 
na Buxetot na op{tinata; 
-Izvr{uvawe na Buxetot na op{tinata; 
-Rakovodewe so op{tinskata administracija; 
i mnogu drugi nadle`nosti utvrdeni vo Zakonot 
za lokalna samouprava(Sl.Vesnik na R.M 
br.5/2005 godina)i drugi zakoni so koi e 
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utvrdena nadle`nosta na gradona~alnikot na 
op{tinata. 
3-Programa E0- Op{tinska Administracija 
 -Podprograma E00 Op{tinska Administracija 
-Podprograma-EA0 Kapitalni tro{oci na 
op{tinata. 
Za rabota na op{tinskata administracija za 
potprogram E00 se planiraat 58.123.765 denari  
od koi sredstva se obezbeduvaat: 
1-Plati i nadomestoci na vrabotenite i za 
novite vrabotuvawa vo op{tinskata 
administracija i za: 
2- tekovno-operativni tro{oci za 
funkcionirawe na op{tinskata administracija 
,vklu~uvajki go i raboteweto na sovetot i 
gradona~alnikot, kako {to se: 
a) kancelariski materjali, 
b) fiksni telefonski smetki 
c) potro{ena elektri~na energija 
d) tekovni popravki i odr`uvawe na 
kapitalnite sredsva na op{tinata (oprema 
,vozila,zgrada ) 
Dodeka za podprograma EA0- kapitalni tro{oci 
na op{tinata 
se planiraat 7.550.000 denari od koi;  4.000.000 
denari za kupuvawe na medicinska ,800.000 za 
informati~ka oprema,300.000 za kancelariski 
mebel; 600.000 za kompjuterski softver,1.500.000 
denari za prevzemeni garancii od op{tinata i 
350.000 denari za podgotovka na Elaborat za 
za{tita i bezbednost na zdravje pri rabota za 
vrabotenite vo op{tina Radovi{. 
  
4-Programa F Urbanisti~ko planirawe F1 
   -Podprograma F10 Urbanisti~ko planirawe 
   Za realizacija na aktivnostite vo 
Podprograma F10 Urbanisti~ko planirawe se 
planiraat 11.354.102 denari,  od koi del se za 
veke izraboteni detalni urbanisti~ki planovi 
(DUP) za pove}e urbani blokovi  a del }e se 
Izrabotat vo tekot na 2016 godina za ru{ewe na 
divogradbi  i za nadzor nad izgradbata na 
objektite ~ii investitor e op{tinata, kako i za 
nabavka na oprema 
 
5-Programa G10- Podr{ka na Lokalen 
ekonomski razvoj 

- Podprograma G10 Podr{ka na LER 
(lok. ek. razvoj) 
Za realizacija na aktivnostite vo ovaa 
podprograma se planirani 3.990.000 denari i toa 
del 3.200.000 denari za transferirawe do 
nevladini organizacii kako u~estvo pri 
aplicirawe za odredeni proekti i del 500.000 
denari za nadomest na lica anga`irani po 
Proekt za op{tinsko korisni raboti  i 290.000 
denari transfer za jugoisto~niot planski 
region. 

            6- Programa J0 komunalni dejnosti 
-Podprograma J30 Javno osvetlenie 
-Programa  J40- Javna ~istota 
-Podprograma J60 Odr`uvawe na lokalni 
pati{ta i ulici 
-Podprograma J70 Odr`uvawe i za{tita na 
parkovi i zelenil 
-Podprograma JD0 Izgradba i rekonstrukcija na 
lokalni pati{ta i ulici 
Za podprogramite od  programa J0 - komunalmni 
dejnosti se planirani sredstva za slednite 
aktivnosti : 
      Podprogram  J30 Javno osvetluvawe 
- 14.500.000 denari  

- Potprograma J40 javna ~istota 
1.490.607 denari 
 
-Podprogram J60 Odsr`uvawe na lokalni 
pati{ta i ulici vkupno 1.848.854 denari i toa 
za: 
- za odr`uvawe ( zimsko odr`uvawe- za 
rizla i mehanizacija) na lokalnite pati{ta i 
ulici   
- za horizontalna i vertikalna 
signalizacija   
- za krpewe na udarni dupki  

- za ~istewe na kanavki i propusti i 
popravka na bankini na lokalni pati{ta  
- Podprograma J70 Odr`uvawe i 
za{tita na parkovi i zelenilo 
2.700.000 denari .  
Podprograma JD0 Izgradba i rekonstrukcija na 
lokalni pati{ta i ulici  za 2016 godina,zaedno 
so potprogramite JDA i JDG ke anga`ira 
sredstva vo iznos 181.162.592 denari. 
                   Za realizacija na aktivnostite vo 
podprograma JD0  - Izgradba i rekonstrukcija na 
lokalni pati{ta i ulici se planiraat vkupno  
142.013.384 denari,od koi del 9.150.779 za 
izrabotka na podgotvitelni raboti (premer na 
zemji{te,a`urirawe na geodetski podlogi 
elaborati za eksproprijacija , proekti za 
izgradba na ulici,pati{ta i drugi objekti) , 
dodeka 128.862.605 denari se planirani za 
izgradba na pati{ta i ulici planirani vo 
Programata za ureduvawe na grade`no 
zemji{te;za  mostovi;  , za rekonstrukcija na 
ulici i pati{ta , za izgradba na pre~istitelni 
stanici i kolektori , za izgradba na kapacitet 
za vodosnabduvawe ,  za izgradba na drugi 
objekti, za rekonstrukcija na drugi objekti i 
2.000.000 denari za nadomest za odzemen imot.  
            Vo tekot na 2016 godina transferite  do 
nevladinite organizacii odnosno do sportskite 
klubovi i do zdu`enijata na gra|ani ke se 
izvr{uva preku prpgramite: 
             7. L0 -Sport i rekreacija 8.000.000 denari 
i  
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             8. K4- Kulturni manifestacii i 
tvore{tvo 4.292.000 denari. 
 So buxetot na op{tina Radovi{ za 2016 
godina se finansiraat platite i ostanatite 
tekovno-operativni  tro{oci  na instituciite 
od javen interes od oblasta na kulturata 
,socijalnata za{tita (detski gradinki), 
osnovnoto i srednoto obrazovanie i prevozot na 
u~enicite od osnovnoto  i srednoto 
obrazovanie. Isto taka tro{ocite za plati i 
nadomestoci na teritorijalnata protivpo`arna 
edinica se realiziraat preku op{tinskiot 
buxet za koi aktivnosti finansiski sretstva vo 
vid na namenski-blok dotacii  se transferiraat 
od Republi~kiot buxet. 
            9- Programa K1  Kultura   
              -Podprogram K10 Bibliotekarstvo 
              -Podprogram K20 Muzi~ka i scensko 
umetni~ka dejnost 
 
             Za realizacija na aktivnostite od 
oblasta na kulturata se planirani vkupno 
8.538.477 denari, so cel finansirawe na plati i  
ostanati tekovno operativni rashodi  od 
soodvetnite dejnosti  soglasno zakonite za 
kultura,biblioteki,muzei. 
             Za tekovno operativni rashodi vo  
bibliotekarstvoto od namenskite dotacii  se 
planiraat 2.754.169 denari ,od donacii 327.867 
denari, od osnoven buxet 1.110.000 denari dodeka 
od samofinansira~ki aktivnosti 360.000 denari, 
ili sevkupno 4.552.036 denari koi sretstva se 
planira da se realiziraat za tekovno 
operativni potrebi na bibliotekata vo 
Radovi{. 
            Za Podprogram K20 Muzi~ka i scensko 
umetni~ka dejnost vo 2016 godina se planira da 
se realiziraat vkupno 3.806.441 denari, od koi 
1.144.831 denari se rashodi od blok dotacii, 
2.361.610 denari se od osnovniot buxet na 
op{tinata dodeka 300.000 denari se planirani 
rashodi od samofinansira~ki aktivnosti. 
 
             10-Programa V1- Socijalna za{tita i 
za{tita na decata                              .               -
Podprograma V10- detski gradinki 
              Za podprograma V10-Detski gradinki vo 
buxetot za 2016 godina se planirani vkupno 
27.258.793 denari od koi 20.790.000 denari se 
sretstva koi }e se dobijat kako blok dotacii od 
buxetot na R.M dodeka 6.468.793 denari se 
planira da se ostvarat od samofinansira~ki 
aktivnosti na gradinkite . Vkupnite sretstva }e 
se iskoristat za nesmetano vr{ewe na dejnosta 
odnosno za tekovno-operativni rashodi a samo 
108.793 denari se planirani za  kupuvawe na 
oprema. 
           11.Programa N1  Obrazovanie 

       -Podprograma N10- osnovno obrazovanie 
     -Podprograma N20- sredno obrazovanie 
 
             Za programa N10-Osnovno obrazovanie se 
planirani vkupno 133.393.814 denari koi 
sretstva }e se obezbedat od blok dotacii vo 
obrazovanieto 131.517.000 denari od 
samofinansira~ki aktivnosti vo obrazovanieto 
730.000 denari i 1.146.814 denari od donacii. So 
planiranite sretstva }e se finansiraat platite 
i ostanatite tekovno-operativnite rashodi vo 
obrazovanieto odnosno pette osnovni 
u~ili{ta(OU ,,Nikola Karev,, Krste Petkov 
Misirkov, Orce Nikolov,Kiril i Metodij i 
Kosta Racin) .  
               Za osnovnoto obrazovanie od vkupnite 
sredstva 133.393.814 denari, za kapitalni 
rashodi se planira  iznos od 2.279.814 denari. 
. 
            Za srednoto obrazovanie Podprogram N20 
se planiraat sredstva vo vkupen iznos od 
46.125.389 denari.Od niv pokraj za tekovno 
operativni rashodi  se predviduvaat sretstva i 
za kapitalni rashodi vo iznos od 2.421.616 
denari.  
            Sretstvata se planira da se ostvarat od 
blok dotacii 44.418.000 denari  od 
samofinansira~ki aktivnosti iznos od 1.600.000 
denari i 107.389 denari od donacii. 
             12- Programa W0 Protivpo`arna 
za{tita 
- Podprograma W00 Protivpo`arna 
za{tita 
            Finansiraweto na protivpo`arnite 
edinici vo op{tina Radovi{  vo.2016  godina se 
planira da se izvr{uva del od  op{tinskiot 
buxet, i toa za tekovno operativni potrebi vo 
iznos od 1.470.000 denari soglasno so ~len 49 od 
Zakonot za po`arnikarstvo , dodeka 
finansiraweto na rashodite za plati i 
nadomestoci na teritorijalnite protivpo`arni 
edinici }e se izvr{uva so sretstva koi }e se 
transferiraat od buxetot na R.M vo vid na blok 
dotacii vo iznos od 6.508.000 denari,ili vkupno 
za finansirawe na podprograma W00 se 
planiraat 7.978.000 denari. 
              Od dosega ka`anoto mo`eme da 
konstatirame deka za finansirawe na 
aktivnostite, kako tekovno -operativnite ,taka 
i kapitalnite vo site  programi i  podprogrami 
koi se sostaven del na Buxetot na op{tina 
Radovi{ za 2016  godina se potrebni vkupno 
525.803.003 denari. Sretstvata }e se realiziraat 
kako od izvornite prihodi na osnovniot buxet 
zaedno so transferite 277.630.140 i dotaciite od 
Buxetot na RM,, namenskite-blok dotacii 
207.132.000 denari, , od samofinansira~ki 
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aktivnosti na javnite ustanovi 9.458.793 denari , 
od donacii 1.582.070 denari. 
              Podetalen pregled za konkretnite 
nameni za koi }e se izvr{uvaat planiranite 
prihodi mo`e da se vidi vo Posebniot del od 
Buxetot na op{tinata kade rashodite se 
iska`ani na potstavki. 
               Osven op{tiot i posebniot del Buxetot 
na op{tina Radovi{ soglasno zakonskata 
regulativa ima i Razvoen del. 
               Za razvojniot del na op{tinskiot buxet 
za 2016 koj opfa}a 2(dve) potprogrami i toa: 
JDA i JDG, ima planirano sredstva vo vkupen 
iznos od 39.149208 denari od koi 9.149.208 denari 
vo podprograma JDG za dofinansirawe na 
izgradbata na kulturniot dom vo s.Oraovica i 
30.000.000 denari kreditni sredstva planirani 
vo podprograma JDA nameneti za izgradba na 
lokalen pat od s.Kalugerica do s.Podare{ i  
istite se vgradeni vo buxetot na op{tinata za 
2016 godina celosno .  

 
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 izvr{uvawe na Buxetot na 
op{tina Radovi{ za 2016 godina 

 
Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata za 

izvr{uvawe na Buxetot na op{tina Radovi{ za 
2016 godina, br. 08-2081/1, {to  sovetot na 
op{tina Radovi{ ja donese na sednica odr`ana 
na den 23.12.2015 god. 
 
      Br. 09-2081/2        Gradona~alnik na 
     24 Dekemvri 2015 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("Slu`ben 
vesnik na R.M." br.5/2002), ~len 23 stav 8 od 
Zakonot za finansirawe na edinicite na 
lokalnata samouprava ("Slu`ben vesnik na 
R.M." br. 61/2004 , 96/2004 i 67/07 , 156/09 i 47/11) 
~len 43 od Statutot na Op{tina Radovi{ 
("Slu`ben glasnik na Op{tina Radovi{ br. 
5/2002 ), kako i izmenite i dopolnuvaweto na 
Zakonot za plata i drugite nadomestoci na 
pratenicite vo sobranieto na RM i drugite 
izbrani i imenuvani lica ("Slu`ben vesnik na 
RM " br.36/90, 38/91, 23/97, 37/05, 84/05, 121/2007, 
161/08, 92/09, 42/10, 97/10, 161/10, 11/12, 145/12, 
170/13 i 139/14) so koj zakon se regulirani i 

platite i nadomestocite od plati i na 
gradona~alnicite na op{tinite i 
Gradona~alnikot na Grad Skopje,Sovetot na 
op{tina Radovi{ na 44 sednicata odr`ana na 
23.12.2015, donese 

 
O D L U K A 

za izvr{uvawe na Buxetot na Op{tina  Radovi{ 
za 2016 godina 

 
^len 1 

 Buxetot na Op{tina Radovi{ za 2016 
godina (vo ponatamo{niot tekst Buxetot), se 
izvr{uva spored odredbite na ovaa Odluka. 

^len 2 
 Buxetot na Op{tinata se sostoi od : 
Osnoven buxet; Buxet na samofinansira~ki 
aktivnosti; Buxet na donacii; Buxet na dotacii. 

^len 3 
 Korisnicite na sredstvata na Buxetot se 
dol`ni utvrdenite sredstva vo Buxetot da gi 
koristat namenski, racionalno i ekonomi~no. 

^len 4 
 Rashodite utvrdeni so buxetot se 
maksimalni iznosi nad koi buxetskite 
korisnici ne mo`at da prezemaat obvrski.  
 Za da se prezemat novi obvrski, do 
sovetot na op{tinata mora da se predlo`i nov 
izvor na sredstva ili da se predlo`i 
namaluvawe na drugite rashodi vo srazmeren 
iznos. 

^len 5 
 Gradona~alnikot na op{tinata ja sledi 
realizacijata na planot na prihodite i drugite 
prilivi na buxetot na op{tinata.   
 Dokolku vo tekot na izvr{uvaweto na 
buxetot, gradona~alnikot na op{tinata oceni 
deka se neophodni pozna~ajni preraspredelbi na 
odobrenite sredstva so buxetot ili deka 
realizacijata na prihodite i drugite prilivi 
zna~itelno otstapuva od planot, predlaga na 
sovetot na op{tinata izmenuvawe i 
dopolnuvawwe na buxetot. 

Sovetot na op{tinata na predlog na 
gradona~alnikot gi donesuva izmenite i 
dopolnuvawata na buxetot najdocna do "15 
noemvri" vo tekovnata godina. 

^len 6 
   Prenamenata vo ramkite na 
odobrenite buxeti na buxetskite korisnici ja 
odobruva sovetot na op{tinata.  
 Vo ramkite na rashodite utvrdeni vo 
Buxetot na buxetskiot korisnik, korisnikot 
mo`e da vr{i preraspredelba me|u rashodnite 
stavki, programi i potprogrami po prethodno 
odobruvawe od sovetot na op{tinata, no istite 
na nivo na stavka vo ramkite na potprograma i 
buxet ne mo`e da bidat namaleni pove}e od 20%. 
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Odobrenite sredstva za plati, naemnini 
i nadomestoci na nivo na stavka  vo ramkite na 
buxetot, ne mo`e da se zgolemat  so 
preraspredelba  pove}e od 10%. 

^len 7 
 Buxetskite korisnici, vo uslovi koga vo 
buxetot na samofinansira~ki aktivnosti; 
buxetot na donacii i/ili buxetot na dotacii, 
planiranite prihodi i drugi prilivi ne se 
realiziraat odnosno se realiziraat nad 
planiraniot iznos, dostavuvaat barawe za 
namaluvawe odnosno zgolemuvawe na planot na 
prihodite i drugite prilivi i planot na 
odobrenite sredstva vo ovie buxeti, koi 
gradona~alnikot gi dostavuva do sovetot na 
op{tinata na odobruvawe. 

^len 8 
 Buxetskite korisnici po usvojuvaweto na 
buxetot izgotvuvaat godi{en finansiski plan 
po kvartali za koristewe na odobrenite 
sredstva. Koristeweto na sredstvata vo daden 
kvartal buxetskiot korisnik go izvr{uva vrz 
osnova na finansiskiot plan po meseci. 

^len 9 
Isplatata na platite  i nadomestocite  

za op{tinskata administracija i javnite 
lokalni ustanovi se utvrduva soglasno Zakonot 
za isplata na platite vo Republika Makedonija( 
Sl. Vesnik na RM"br.48/13-pre~isten tekst, 
170/13, 139/14 i 147/15 ) i Zakonot za plati i 
drugi nadomestoci na izbrani i imenuvani lica 
vo Republika Makedonija("Slu`ben vesnik 
naSRM"br.36/90 i"Sl.Vesnik na RMakedonija 
"br.38/91,  23,97, 37/05, 84/05, 121/07, 161/08, 92/09, 
42/10, 97/10, 161/10, 11/12, 145/12, 170/13 i 139/14). 

Visinata na sredstvata za isplata na 
plata za izbranite i imenuvani lica vo 
op{tinata se utvrduva samo za Gradona~alnikot 
i toa spored zakonski utvrdenite koeficienti  
od 2.70-3.70 zavisno od brojot na `iteli. Vo 
op{tina Radovi{ so broj na `iteli od 25.001 do 
50.000 , koeficientot iznesuva 3.20 . 
Koeficientot pomno`en po vrednost na 
koeficient od 26.755 denari {to pretstavuva 
osnovica za plata, se primenuva za platata za 
periodot od 01.01.2016 se do izmenuvawe na 
Zakonot za plati  i drugi nadomestoci na 
izbrani i imenuvani lica vo Republika 
Makedonija. 

Vrednosta  na bodot za plata na 
vrabotenite vo ELS so status na dr`avni 
slu`benici ne mo`e da bide povisoka od 
vrednosta na bodot utvrdena so Odluka na 
Vladata na Republika Makedonija za 
soodvetnata fiskalna godina, soglasno ~len 88 
stav 4  od Zakonot za administrativni 
slu`benici  ("Sl Vesnik na RM" br 27/14,199/14 
i 48/15).Sovetot na op{tinata so posebna 

Odluka ja utvrduva vrednosta na bodot za plati 
na dr`avnite slu`benici na predlog na 
Gradona~alnikot vo rok od 10 (deset) dena od 
denot na donesuvaweto na Odlukata za 
izvr{uvawe naBuxetot. 

Isplatata  na platata i drugite 
nadomestoci na vrabotenite bez status na 
dr`avni slu`benici se vr{i soglasno 
va`e~kite propisi; Zakonot za rabotni odnosi, 
Zakonot za minimalna plata i drugo. 

Isplatata na platite na lokalnite javni 
ustanovi koi }e se finansiraat so blok dotacii 
od op{tinskiot buxet ja kontrolira i odobruva 
Ministerstvito za finansii.Buxetskite 
korisnici od lokalnite javni ustanovi koi }e se 
finansiraat so blok dotacii od op{tinskiot 
buxet se zadol`eni tri dena pred isplatata na 
plati do op{tinata da dostavat barawe za 
odobruvawe na sredstva za plati kon koe }e gi 
prilo`at potrebnite obrasci: Deklaracija za 
priem,Prilog6, MP 1 kopija od 
rekapitulacijata za presmetani neto i bruto 
plati,obrazec F-1 za brojot na vrabotenite po 
ime i prezime, bruto i neto plata kako i drugi 
podatoci vo pi{ana i elektronska verzija za 
odnosniot mesec za koj se odnesuva isplatata 
(kako i vo dosega{niot period). 
 Po izvr{enata kontrola soglasno 
planiranite sredstva vo Buxetot na 
op{tinata,gradona~alnikot na op{tinata 
pooddelnite presmetki za plata na lokalnite 
javni ustanovi  gi dostavuva do resornite 
Ministerstva od koi se transferira blok 
dotacijata. 
 Vo slu~aj na novi vrabotuvawa vo 
lokalnite javni ustanovi od oblasta na 
kulturata,obrazovanieto i socijalnata za{tia 
koi se finansiraat so blok dotacii se dava 
soglasnost  za -vrabotuvawa za koi se obezbedeni 
sredstva voBuxetot na RM za tekovnata 
fiskalna godina , soglasno ~len 51 stav 1 i 4 od 
Zakonot za buxetite za {to pismeno 
izvestuvawe ke dade Ministerstvoto za 
finansii,vrz osnova na barawe od 
Gradona~alnikot na op{tinata do nadle`noto 
Ministerstvo za potrebata od  vrabotuvawe vo 
lokalnata ustanova,so soodvetna propratna 
dokumentacija (re{enie za penzionirawe, 
boleduvawe, smrt idr) 

-vrabotuvawa za koi se obezbedeni 
sredstva od Buxetot na op{tinata za tekovnata 
fiskalna godina za {to,soglasno ~len 51 stav 3 
i 4 od Zakonot za buxetite pismeno izvestuvawe 
}e dade Gradona~alnikot na op{tinata.  

^len 10 
Na ~lenovite na sovetot naop{tinata im 
pripa|a mese~en nadomestok za prisustvo na 
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sednicite na sovetot i nadomestok na patni i 
dnevni tro{oci. 

^len 11 
Visinata na mese~niot nadomestok za 

prisustvo na sednici  se utvrduva vo 
procentualen iznos od 60% od prose~nata 
mese~na neto plata vo Republikata isplatena za 
prethodnata godina, soglasno ("Sl.Vesnikna 
RM"br.39/90i br.38/91, 23/97, 37/05, 84/05, 121/05, 
161/08, 92/2010 i 161/2010). 

^len 12 
       Na pretsedatelot na sovetot na 
op{tinata , za rakovodeweto i organiziraweto 
na rabotata na sovetot mese~niot nadomestok 
iznesuva 30% pove}e od nadomestokot utvrden vo 
~len 11. 

^len 13 
        Mese~niot nadomestok za prisustvo 
na sednicina sovetot se isplatuva za prisustvo 
na site sednici na sovetot vo tekovniot mesec. 
        Mese~niot nadomestok za prisustvo 
na sednicite na sovetot se namaluva za 30%za 
sekoe  otsustvo od sednica na sovetot. 
        Mese~niot nadomestok za prisustvo 
na sednicite ne se isplatuva, dokolku sovetot vo 
tekovniot mesec ne odr`al sednica. 
                                   ^len 14 

Nadomestokot za dnevnica za slu`beno 
patuvawe vo Republikata bez tro{ocite za 
no}evawe iznesuva 500 denari. 

Dokolku patuvaweto traelo pove}e od 12 
~asa se isplatuva cela dnevnica. 

Za patuvawe vo traewe od 8 do 12 ~asa se 
isplatuva 50% od utvrdeniot iznos vo stavot 1 
od ovoj ~len. 

^len 15 
Nadomestokot za regres za godi{en 

odmor za vrabotenite vo op{tinskata 
administracija e utvrden vo visina od 60% od 
prose~no isplatenata mese~na neto plata po 
rabotnik do denot na isplatata. 

^len 16 
Vo slu~aj na boleduvawe podolgo od {est 

meseci i vo slu~aj na pote{ki posledici od 
elementarni nepogodi vo smisla na Zakonot za 
za{tita i spasuvawe, i drugi slu~ai na 
vraboteniot vo op{tinata i lokalnata javna 
ustanova mu se isplatuva pomo{ vo visina  od 
edna posledno isplatena prose~na mese~na plata 
vo organot kade {to e vraboten. 

 Vo slu~aj na smrt na vraboteniot vo 
op{tinata i lokalnata javna ustanova,na 
negovoto semejstvo mu pripa|a pari~na pomo{ 
vo iznos od dve posledni isplateni prose~ni 
mese~ni plati vo organot kade {to bil vraboten 
rabotnikot, no ne pove}e od 30.000 denari. 

Na vraboteniot vo op{tinata i 
lokalnata javna ustanova,vo slu~aj na smrt na 

~len na potesnoto semejstvo (roditel,bra~en 
drugar, deca rodeni vo brak ili von brak, 
posinocite,posvoenite deca i decata zemeni na 
izdr`uvawe) dokolku `iveel vo zaednica,mu 
pripa|a pari~na pomo{ vo visina na edna 
posledna isplatena prose~na mese~na plata vo 
organot kade {to e vraboten,no ne pove}e od 
15.000 denari po semejstvo. 

Nadomestocite se isplatuvaat po 
prethodno dostaveno barawe vo tekovnata 
odnosno vo narednata godina. 

Site isplati na prednite nadomestoci se 
vr{at vrz osnova na prethodno oformena i 
kompletirana dokumentacija i doneseno 
Re{enie od strana na gradona~alnikot na 
op{tinata. 

Sredstvata za ovie nameni se planiraat 
vo buxetot na op{tinata vo potprograma A0 
sovet na op{tina, na potstavka 413110 tekovni 
rezervi (raznovidni rashodi). 

Nadomestokot za otpremnina za 
penzionirawe na vraboteniot vo op{tinata i 
lokalnata javna ustanova se isplatuva vrz osnova 
na ~len 9 stav 1 alinea 2 i stav 2 od Zakonot za 
isplata na platite i se planira vo visina od dve 
prose~ni mese~ni neto plati isplateni vo 
poslednite tri meseci vo R.M. na potstavka 
464940-Transferi pri penzionirawe. 

^len 17 
Koristeweto na sredstvata od buxetot na 

op{tinata za vr{ewe na funkciite na 
buxetskite korisnici se vr{i na toj na~in {to  
nabavkite na stoki i uslugi se fakturiraat, vo 
koi posebno se iska`uvaat rashodite po 
pooddelni stavki, po~ituvaj}i gi odredbite od 
Zakonot za javnite nabavki. 

Nabavkata na stoki i vr{eweto na uslugi 
mo`e da se vr{i i so smetkopotvrdi vo slu~aj 
koga za rashodite nemo`e da se izdade faktura i 
samo vo ograni~eni poedine~ni iznosi vo iznos 
do "6.000 denari" soglasno ~len 20 stav 4 od 
Zakonot za platen promet ("Sl. Vesnik na RM" 
br.113/07,22/08,159/08,133/09, i 145/2010), kade 
zadol`itelno mora da bide prilo`ena fiskalna 
smetka, pri {to rashodite treba da bidat 
iska`ani po klasifikacija na soodvetniot 
rashod. 

^len 18 
Za sredstvata utvrdeni vo buxetot na 

op{tinata vo ramkite na rezervite (postojana i 
tekovna buxetska rezerva),samostojno odlu~uva 
Gradona~alnikot do iznos od 50.000 denari a za 
ostanatiot del od sredstvata na rezervite, 
odlu~uva sovetot na op{tinata a gi izvr{uva 
gradona~alnikot. Za iskoristenite sredstva 
gradona~alnikot e dol`en da podnese godi{en 
izve{taj  za koristeweto na sredstvata od 
rezervite. 
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^len 19 
Sredstvata utvrdeni vo Buxetot i 

rasporedeni vo pooddelnite programi i 
potprogrami gi izvr{uva gradona~alnikot na 
op{tinata. 

^len 20 
Buxetskite korisnici mo`at da 

vrabotuvaat novi rabotnici i da popolnuvaat 
isprazneti rabotni mesta samo pod uslov, ako za 
toa se obezbedeni sredstva vo buxetot na 
op{tinata. Za obezbedenite sredstva 
gradona~alnikot na op{tinata dava pismeno 
izvestuvawe za obezbedenite sredstva, po 
prethodno dadeno pozitivno mislewe od 
Agencijata za dr`avni slu`benici na aktite za 
sistematizacija. 

^len 21 
Koga prihodite {to mu pripa|aat na 

Buxetot se pogre{no uplateni ili se naplateni 
vo iznos pogolem od utvrdeniot, pogre{no ili 
pove}e naplateniot iznos se vra}a prvenstveno 
na tovar na vidot na prihodite na koi se 
uplateni, a dokolku takvi prihodi nema, toga{ 
na tovar na drugite prihodi na Buxetot. 

Povratot na pogre{no, ili na pove}e 
uplateni, odnosno naplateni prihodi se vr{i so 
re{enie na gradona~alnikot, osven vo slu~aite 
kade nadle`nosta im pripa|a na drugi organi. 

^len 22 
Buxetot na Op{tina Radovi{ se 

izvr{uva od 01.01.2016 do 31.12.2016 godina 
 

^len 23 
Ovaa Odluka vleguva vo sila so denot na 

objavuvaweto vo "Slu`ben glasnik na Op{tina 
Radovi{". 

 
Br. 08-2081/1         Sovet na op{tina Radovi{ 
   23 Dekemvri 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 Buxetskiot kalendar na op{tina Radovi{  
za 2016 godina 

 
Go proglasuvam i objavuvam Buxetskiot 

kalendar na op{tina Radovi{ za 2016 godina, br. 
08-2082/1, {to  sovetot na op{tina Radovi{ go 
donese na sednica odr`ana na den 23.12.2015 god. 
 
 

      Br. 09-2082/2        Gradona~alnik na 
     24 Dekemvri 2015 g.      Op{tina Radovi{  
         Radovi{                   Sa{ko Nikolov s.r. 
 
 Vrz osnova na ~len 27 stav 5 od Zakonot  
za finansirawe na edinicite na Lokalnata 
samouprava(Sl.vesnik na RM br.61 od 2004 i 96 / 
2004  i 67/2007 godina), Sovetot na ELS op{tina  
Radovi{ na sednicata odr`ana na den 23.12.2015 
godina donese  
 

BUXETSKI KALENDAR 
MO@EN DATUM BUXETSKI 
AKTIVNOSTI-ODGOVORNOST 

 
fevruari Sovetot na op{tinata ja donesuva 
-mart   Zavr{nata smetka i Godi{niot Izve{taj 
na Buxetot na op{tinata za prethodnata godina.       
Avgust Razgleduvawe na novi barawa i predlozi 
za nov Buxet od strana na oddelot za 
buxetirawe,po koi odlu~uva Gradona~alnikot. 
30- Septemvri Ministerot za finansii 
dostavuva buxetski cirkular so nasoki za 
izgotvuvawe na Predlog-buxetot za narednata 
godina 
Oktomvri Oddelot za Buxetirawe 
podgotvuva op{tinski buxetski cirkular so 
obrazlo`enie za potrebnite sredstva  i go 
dostavuva do op{tinskite buxetski korisnici 
Oktomvri Soglasno ~len 21-b od Zakonot za 
buxetite, Gradona~alnikot na op{tinata, 
podgotvuva Predlog plan na programi za razvoj 
usoglasen so nasokite od Cirkularot i istiot go 
dostavuva na odobruvawe do Sovetot na 
op{tinata najdocna do 20 oktomvri tekovnata 
godina. 
Noemvri Sovetot na op{tinata go odobruva 
Predlogot na planot na programite za razvoj 
najdocna do 15 Noemvri vo tekovnata godina 
Noemvri Op{tinskite buxetski korisnici 
gi dostavuvaat predlog-presmetkite za 
narednata godina so obrazlo`enie za visinata 
na iznosite po programi stavki i potstavki 
najdocna do 15 Noemvri tekovnata godina 
Noemvri Oddelot za buxet vr{i 
pregovarawe i analizirawe na dostavenite 
predlog-presmetki i gi odreduva prioritetite i 
odredbite za noviot Predlog-Buxet. 
15-Noemvri         Sovetot na op{tinata gi 
donesuva predlo`enite Programi  i Godi{ni 
Finansovi planovi na lokalnite javni ustanovi, 
koi ke bidat sodr`ani vo noviot Buxet soglasno 
kriteriumot za programsko buxetirawe 
Noemvri Gradona~alnikot go razgleduva i 
odobruva Predlog-buxetot podgotven od strana 
na finansiskiot oddel na op{tinata. 
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- Se odr`uvaat javni raspravi na sednica na 
komisijata za finansirawe i buxet 
Dekemvri Do Sovetot se dostavuva kone~en 
Predlog-buxet od strana na Gradona~alnikot. 
Dekemvri  Se vodi rasprava vo telata 
na Sovetot na op{tinata. 
kraj na Dekemvri Sednica na Sovetot na 
op{tinata za donesuvawe na buxetot za             
narednata buxetska godina i Buxetskiot 
kalendar za procesot na buxetirawe vo ELS. 
Januari Zapo~nuva novata buxetska godina 
i realizacija na noviot Buxet 
 
So buxetskiot kalendar se utvrduvaat rokovite 
vo koi :      
-Gradona~alnikot na op{tinata do op{tinskite 
buxetski korisnici gi dostavuva glavnite 
nasoki za izgotvuvawe na finansiskite 
planovi,kako i nasoki za podgotovka na Planot 
na programi za razvoj od strana na nadle`ni 
slu`bi vo op{tinata;   
-Op{tinskite buxetski korisnici gi 
dostavuvaat svoite finansiski planovi do 
Gradona~alnikot;i razvojnite programi; 
- Gradona~alnikot  go dostavuva predlogot na 
buxetot do Sovetot na op{tinata za donesuvawe; 
-Sovetot na op{tinata go donesuva Buxetot za 
narednata godina najkasno do 31.12 vo tekovnata 
godina. 
 
Br. 08-2082/1         Sovet na op{tina Radovi{ 
   23 Dekemvri 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 usvojuvawe na Programata za 
grade`no zemji{te sopstvenost na Republika 

Makedonija za 2016 godina, po pat na javno 
naddavawe za podra~je na op{tina Radovi{ i 

Programata za grade`no  zemji{te sopstvenost 
na Republika Makedonija za 2016 godina,  
po pat na javno naddavawe za podra~je na 

op{tina Radovi{  
 

Gi proglasuvam i objavuvam Odlukata za 
usvojuvawe na Programata za grade`no zemji{te 
sopstvenost na Republika Makedonija za 2016 
godina, po pat na javno naddavawe za podra~je na 
op{tina Radovi{, br.08-2083/1 i Programata za 
grade`no zemji{te sopstvenost na Republika 
Makedonija za 2016 godina, po pat na javno 

naddavawe za podra~je na op{tina Radovi{, 
br.08-2083/2, {to  sovetot na op{tina Radovi{ 
gi donese na sednica odr`ana na den  
23.12.2015 godina 
 
      Br. 09-2083/3        Gradona~alnik na 
     24 Dekemvri 2015 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.43 od Statutot na op{tina 
Radovi{, Sovetot na op{tina Radovi{ na 
sednica odr`ana na 23.12.2015 godina, donese 
 

O  D  L  U  K  A 
Za usvojuvawe Programata na grade`no zemji{te  

sopstvenost na Republika Makedonija za 2016 
godina, po pat na javno naddavawe za podra~je na 

op{tina Radovi{ 
 

I. Se Programata za grade`no zemji{te 
sopstvenost na Republika Makedonija za 2016 
godina, po pat na javno naddavawe za podra~je na 
op{tina Radovi{. 
 

      II. Ovaa Odluka vleguva vo sila naredniot 
den od  denot na objavuvaweto vo "Slu`ben 
glasnik na op{tina Radovi{". 
 
Br. 08-2083/1         Sovet na op{tina Radovi{ 
   23 Dekemvri 2015 g.          Pretsedatel 
       Radovi{               Nikol~o Miovski s.r. 
 

Врз основа на член 89 од Законот за 
градежно земјиште (Сл.весник на РМ бр. 17/11, 
53/11, 144/12, 25/13, 137/13, 163/13, 44/15 и 98/15 ) 
,Советот на Општина Радовиш на седницата 
одржана на ден  23.12.2015 година , донесе    
 
ПРОГРАМА  ЗА ОТУЃУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ 
СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  ЗА 2016 

ГОДИНА , ПО ПАТ НА ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО  
НАДДАВАЊЕ ЗА ПОДРАЧЈЕ НА ОПШТИНА РАДОВИШ 

 
 Вовед 
-  Општ дел 
- Предлог на градежи парцели за отуѓување  
                                                
                                           Општ дел 
 Во тековната 2016 година  Градоначалникот на 
Општина Радовиш во  Програмата за отуѓување на 
градежно земјиште  сопственост на Република 
Македонија кое се наоѓа на територијата на 
Општината , по пат на електронско јавно наддавање   
предлага  Градежни парцели кои според ДУП 
претставуваат градежнп неизградено земјиште 
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,сопственост на Република Македонија, кои можат 
да бидат предмет на отуѓување со електронско јавно 
наддавање во текот на 2016 година .  
Во   Програмата се опфатени Градежни парцели со 
намена Домување во семејни куќи , Г 2-лесна 
индустрија  , А2-колетивни станебени згради и А3-
Групно домување  ,согласно Детален урбанистички 
план за град Радовиш. 
 
DUP. 22   Радовиш 

GP.144  

Namena:А3- Групно домување (старечки дом)  
KP.BR.дел од 580  
 Povr{ina na parcelata: 2086 M2 

Povr{ina za gradba : 546 M2 

Maksimalna dozvolena visina: 9,20 м 
Бруто развиена површина :1638 м

2 

Po~etna cena : 61 denar 
Vkupna po~etna cena: 127 246,00  denari 

DUP. 22   Радовиш 

GP.143  

Namena:А1- Домување во семејни куќи 
KP.BR.дел од 580  
 Povr{ina na parcelata: 983 M2 

Povr{ina za gradba : 257 M2 

Maksimalna dozvolena visina: 10,20 м 
Бруто развиена површина :1028  м2 

Po~etna cena : 61 denar 
Vkupna po~etna cena: 59 963,00  denari 

DUP. 22   Радовиш 

GP.142  

Namena:А1- Домување во семејни куќи 
KP.BR.дел од 580  
 Povr{ina na parcelata: 858 M2 

Povr{ina za gradba : 362 M2 

Maksimalna dozvolena visina: 10,20 м 
Бруто развиена површина :1448  м2 

Po~etna cena : 61 denar 
Vkupna po~etna cena: 52 338,00  denari 
DUP. 22   Радовиш 

GP.141  

Namena:А1- Домување во семејни куќи 
KP.BR.дел од 580  
 Povr{ina na parcelata: 742 M2 

Povr{ina za gradba : 253 M2 

Maksimalna dozvolena visina: 10,20 м 
Бруто развиена површина :1012  м2 

Po~etna cena : 61 denar 
Vkupna po~etna cena: 45 262,00  denari 
ДУП на град Радовиш , УБ.22 
ГП.  25 
Намена :А 1 Домување во семејна куќа 
Кп.бр. 580  
Површина на парцелата  503 м2 
Површина за градба 116 м2 

Катност: П +2 

Почетна цена: 61 денари/м2 

Вкупна почетна цена: 30 683 ,00 денари 
ДУП на град Радовиш , УБ.22 
ГП.  26 
Намена :А 1 Домување во семејна куќа 
Кп.бр. 580  
Површина на парцелата  560 м2 
Површина за градба 145 м2 

Катност: П +2 
Почетна цена: 61 денари/м2 

Вкупна почетна цена: 34 160 ,00 денари 
ДУП на град Радовиш , УБ.22 
ГП.  27 
Намена :А 1 Домување во семејна куќа 
Кп.бр. 580  
Површина на парцелата  516 м2 
Површина за градба 163 м2 

Катност: П +2 
Почетна цена: 61 денари/м2 

Вкупна почетна цена: 31 476 ,00 денари 
ДУП на град Радовиш , УБ.22 
ГП.  29 
Намена :А 1 Домување во семејна куќа 
Кп.бр. 580  
Површина на парцелата  678 м2 
Површина за градба 183 м2 

Катност: П +2 
Почетна цена: 61 денари/м2 

Вкупна почетна цена: 41 358 ,00 денари 
ДУП на град Радовиш , УБ.22 
ГП.  30 
Намена :А 1 Домување во семејна куќа 
Кп.бр. 580  
Површина на парцелата  646 м2 
Површина за градба 171 м2 

Катност: П +2 
Почетна цена: 61 денари/м2 

Вкупна почетна цена: 39 406 ,00 денари 
ДУП на град Радовиш , УБ.9 и 8 
ГП. 2.10 
Намена : А2 Домување во станбени згради и  
компатибилна класа  на намена Б5,Б1,Б2.Б4,В3,В4 и 
Д3 
Површина на парцелата  2054 м2 
Површина за градба 588 м2 

Катност: П + 4 
Максимална височина на градење 16,50 метри 
Почетна цена: 1040 денари/м2 

Вкупна почетна цена:  2 136 160,00 денари 
ДУП на град Радовиш , УБ.9 и 8 
ГП. 2.16 
Намена : А2 Домување во станбени згради и  
компатибилна класа  на намена Б5,Б1,Б2.Б4,В3,В4 и 
Д3 
Површина на парцелата  1599 м2 
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Површина за градба 557 м2 

Катност: П + 4 
Максимална височина на градење 16,50 метри 
Почетна цена: 1040 денари/м2 

Вкупна почетна цена: 1 662 960,00 денари 
ДУП на град Радовиш , УБ.9 и 8 
ГП. 2.18 
Намена : А2 Домување во станбени згради и  
компатибилна класа  на намена Б5,Б1,Б2.Б4,В3,В4 и 
Д3 
Површина на парцелата  1602 м2 
Површина за градба 555 м2 

Максимална височина на градење 16,50 метри 
Катност: П + 4 
Почетна цена: 1040 денари/м2 

Вкупна почетна цена:  1 666 080,00 денари 
ДУП на град Радовиш , УБ.9 и 8 
ГП. 2.21 
Намена : А1 Домување во станбени куќи и  
компатибилна класа  на намена Б1 
Површина на парцелата  269 м2 
Површина за градба 109 м2 

Максимална височина на градење 10,20 метри 
Катност: П + 2 +Пк 
Почетна цена: 523 денари/м2 

Вкупна почетна цена:  140 687,00 денари 
ДУП на град Радовиш , УБ.9 и 8 
ГП. 2.24 
Намена : А1 Домување во станбени куќи и  
компатибилна класа  на намена Б1 
Површина на парцелата  562 м2 
Површина за градба 216 м2 

Максимална височина на градење 10,20 метри 
Катност: П + 2 +Пк 
Почетна цена: 523 денари/м2 

Вкупна почетна цена:  293 926,00 денари 
ДУП на град Радовиш , УБ.15 
ГП.  Е.35 
Намена : Семејна куќа  
Кп.4430/1 
Површина на парцелата  510 м2 
Површина за градба 201 м2 

Бруто развиена површина:603 м2 

Процент на изграденост 39,4  % 
Коефициент на искористеност :1,18 
Максимална дозволена  висина 10,2 м 
Почетна цена:61 денар 
Вкупна почетна цена:31 110  денари 
ДУП на град Радовиш , УБ.15 
ГП.  Е.36 
Намена : Семејна куќа  
Кп.4430/1 
Површина на парцелата  526 м2 
Површина за градба 190 м2 

Бруто развиена површина:570 м2 

Процент на изграденост 36,1  % 
Коефициент на искористеност :1,08 
Максимална дозволена  висина 10,2 м 
Почетна цена:61 денар 
Вкупна почетна цена:32 086  денари 
ДУП на град Радовиш , УБ.15 
ГП.  И.26 
Намена : Семејна куќа  
Површина на парцелата   406 м2 
Површина за градба 111 м2 

Бруто развиена површина:333 м2 

Процент на изграденост 27,3  % 
Коефициент на искористеност :0,82 
Максимална дозволена  висина 10,2 м 
Почетна цена:61 денар 
Вкупна почетна цена:24 766  денари 
ДУП на град Радовиш , УБ.15 
ГП.  И.30 
Намена : Семејна куќа  
Површина на парцелата   350 м2 
Површина за градба 144 м2 

Бруто развиена површина:432 м2 

Процент на изграденост 41,13  % 
Коефициент на искористеност :1,23 
Максимална дозволена  висина 10,2 м 
Почетна цена:61 денар 
Вкупна почетна цена:21 350  денари 
ДУП на град Радовиш , УБ.15 
ГП.  И.29 
Намена : Семејна куќа  
Површина на парцелата   335 м2 
Површина за градба 130 м2 

Бруто развиена површина:390 м2 

Процент на изграденост 38,8  % 
Коефициент на искористеност :1,16 
Максимална дозволена  висина 10,2 м 
Почетна цена:61 денар 
Вкупна почетна цена:20 435  денари 
ДУП на град Радовиш , УБ.2-Ум.А;Б;В 
ГП.  3 
Намена : Г.2 Лесна индустија и компатибилна класа 
на намена                
Б1,Б2,Г3 и Г4 
Кп.бр. 4556/4 дел 
Површина на парцелата  1014 м2 
Површина за градба 460 м2 

Вкупно изграден.повр.920 м2 

Катност: П +1 
Почетна цена: 61 денари/м2 

Вкупна почетна цена:  61 854,00 денари 
ДУП на град Радовиш , УБ.2-Ум.А;Б;В 
ГП. 5  
Намена : Г.2 Лесна индустија и компатибилна класа 
на намена                
Б1,Б2,Г3 и Г4 
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Кп.бр. 4556/6 дел и 4558/2 дел 
 Површина на парцелата 3841 м2 
Површина за градба 2009 м2 

Вкупно изграден.повр.4018 м2 

Катност: П +1 
Почетна цена:61 денари/м2 

Вкупна почетна цена:   234 301,00 денари 
ДУП на град Радовиш , УБ.2-Ум.А;Б;В 
ГП.  9 
Намена : Г.2 Лесна индустија и компатибилна класа 
на намена                
Б1,Б2,Г3 и Г4 
Кп.бр. 4560 дел  
Површина на парцелата  1655 м2 
Површина за градба 534 м2 

Вкупно изграден.повр.1068 м2 

Катност: П +1 
Почетна цена:61 денари/м2 

Вкупна почетна цена: 100 955,00 денари 
ДУП на град Радовиш , УБ.2-Ум.А;Б;В 
ГП.  11 
Намена : Г.2 Лесна индустија и компатибилна класа 
на намена                
Б1,Б2,Г3 и Г4 
Кп.бр. 4560 дел  
Површина на парцелата  1672 м2 
Површина за градба 910 м2 

Вкупно изграден.повр.1820 м2 

Катност: П +1 
Почетна цена: 61 денари/м2 

Вкупна почетна цена: 101 992,00 денари 

ДУП на град Радовиш , УБ.2-Ум.А;Б;В 
ГП.  8 
Намена : Г.2 Лесна индустија и компатибилна класа 
на намена                
Б1,Б2,Г3 и Г4 
Кп.бр. 4560 дел  
Површина на парцелата  1140 м2 
Површина за градба 654 м2 

Вкупно изграден.повр.1308 м2 

Катност: П +1 
Почетна цена: 61 денари/м2 

Вкупна почетна цена: 69 540,00 денари 
ДУП на град Радовиш , УБ.2-Ум.А;Б;В 
ГП.  10 
Намена : Г.2 Лесна индустија и компатибилна класа 
на намена                
Б1,Б2,Г3 и Г4 
Кп.бр. 4560 дел  
Површина на парцелата  1185 м2 
Површина за градба 594 м2 

Вкупно изграден.повр.1188 м2 

Катност: П +1 
Почетна цена: 61 денари/м2 

Вкупна почетна цена: 72 285,00 денари. 
 
Br. 08-2083/2         Sovet na op{tina Radovi{ 
   23 Dekemvri 2015 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 donesuvawe na detalen 
Urbanisti~ki plan za UB 9,3 op{tina Radovi{ 

za planski period 2013-2018 godina  
 

Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata za 
donesuvawe na detalen Urbanisti~ki plan za UB 
9,3 op{tina Radovi{ za planski period 2013-
2018 godina, br.08-2084/1, {to  sovetot na 
op{tina Radovi{ ja donese na sednica odr`ana 
na den  23.12.2015 godina 
 
      Br. 09-2084/2        Gradona~alnik na 
     24 Dekemvri 2015 g.      Op{tina Radovi{  
         Radovi{                   Sa{ko Nikolov s.r. 

 
Vrz osnova na ~l. 26,   od   Zakonot za 

prostorno i urbanisti~ko planirawe pre~isten 
tekst (Sl.Vesnik na RM br.70/2013, 55/2013, 70/13, 
163/13,i 42/14) ~l. 21,stav 1, to~ka 7 od Statuton 
na op{tina Radovi{, Gradona~alnikot na 
op{tina Radovi{ na sednica odr`ana na den 
23.12.2015 god. podnese: 
 

O   D   L   U   K   A 
ZA DONESUVAWE  NA DETALEN  
URBANISTI^KI PLAN ZA UB 9,3 

OP[TINA RADOVI[ ZA PLANSKI 
PERIOD  2013-2018 g. 

 
^len 1 

   Se donesuva  Detalen urbanisti~ki plan za UB 
9.3, op{tina Radovi{ za planski period (2013-
2018) vo granica na opfat:  
  - Na istok granicata zapo~nuva od prese~na 
to~ka na ul. ,,2,, so ul. ,,Kej 8-miSeptemvri,, i se 
dvi`i na jugo-istok po osovinata na re~noto 
korito na ,,Radovi{ka reka,, se do Kp br.4183/1.  
  - Na jug granicata zapo~nuva od KP br.4183/1 I 
se dvi`i na zapad po granicata na urban opfat 
na grad Radovi{ se do KP br.4172/1. 
  - Na zapad granicata zapo~nuva od KP br.4172/1 
I se dvi`I na sever po osovinata na ul. ,,1,, se 
do presek so ul. ,,2,, 
   -  Na sever granicata zapo~nuva od prese~nata 
to~ka na ul. ,,1,, i ul. ,,2,,I se dvi`i na istok po 
osovinata na ul. ,,2,, se do presek po osovinata na 
re~noto korito na ,,Radovi{ka reka,,  

      Vkupna povr{ina opfatena vo ramkite na 
opi{anite granici iznesuva 7,80 ha. 

^len 2 
Sostaven del na ovaa Odluka e Predlog 

planot na Detalniot urbanisti~ki plan za UB 
9,3 op{tina Radovi{, koj se sostoi od:  
Tekstualen del, Parametri za sproveduvawe i 
Grafi~ki prilozi. kako i Soglasnosta br.24-
16278/2 od 07.12.2015 god. izdadena od 
Ministerstvoto za transport i vrski -Sektor za 
ureduvawe na prostorot 

^len 3 
    Odredbi i Predlog planot ke gi sproveduva, 
Odelenieto za urbanize i  `ivotnata sredina, 
pri Sektorot za urbanizam i `ivotna sredina, 
komunalni raboti i LER, vo op{tina  Radovi{ , 
soglasno utvrdena postapka. 

^len 4 
Odlukata vleguva vo sila  so denot na 

objavuvaweto vo Slu`ben Glasnik na op{tina 
Radovi{. 
 
Br. 08-2084/1         Sovet na op{tina Radovi{ 
   23 Dekemvri 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 

usvojuvawe na Programata za odr`uvawe na 
gradskite grobi{ta vo op{tina Radovi{, 

naselnite mesta Rakli{, Oraovica i Podare{ 
za 2016 godina i Programata za odr`uvawe na 

gradskite grobi{ta vo op{tina Radovi{, 
naselnite mesta Rakli{, Oraovica i Podare{ 

za 2016 godina   
 

Gi proglasuvam i objavuvam Odlukata za 
usvojuvawe na Programata za odr`uvawe na 
gradskite grobi{ta vo op{tina Radovi{, 
naselnite mesta Rakli{, Oraovica i Podare{ 
za 2016 godina , br.08-2085/1 i Programata za 
odr`uvawe na gradskite grobi{ta vo op{tina 
Radovi{, naselnite mesta Rakli{, Oraovica i 
Podare{ za 2016 godina br.08-2085/2,  {to  
sovetot na op{tina Radovi{ gi donese na 
sednica odr`ana na den 23.12.2015 godina 
 
      Br. 09-2085/3        Gradona~alnik na 
     24 Dekemvri 2015 g.      Op{tina Radovi{  
         Radovi{                   Sa{ko Nikolov s.r. 
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Vrz osnova na ~l. 22 od Zakonot za 
lokalna samouprava (Sl.vesnik na RM br.5/2002), 
a soglasno ~l.21 st.1 t.43 od Statutot na op{tina 
Radovi{,  Sovetot na op{tina Radovi{ na 
sednica odr`ana na 23.12.2015 godina, donese 
 

O  D  L  U  K  A 
Za usvojuvawe Programata za odr`uvawe  

na gradskite grobi{ta vo op{tina Radovi{, 
naselnite mesta Rakli{, Oraovica i Podare{ 

za 2016 godina 
 

I. Se donesuva Programata za odr`uvawe 
na gradskite grobi{ta vo op{tina Radovi{, 
naselnite mesta Rakli{, Oraovica i Podare{ 
za 2016 godina. 
 

      II. Ovaa Odluka vleguva vo sila naredniot 
den od  denot na objavuvaweto vo "Slu`ben 
glasnik na op{tina Radovi{". 
 
Br. 08-2085/1         Sovet na op{tina Radovi{ 
   23 Dekemvri 2015 g.          Pretsedatel 
       Radovi{               Nikol~o Miovski s.r. 
 

P   R   O   G   R   A   M   A 
za одржување на градските гробишта во 

општина Радовиш,населените места Раклиш, 
Ораовица и Подареш за  

2016 година. 
 

 ЈП Плаваја на територијата на општина 
Радовиш ги извршува комуналните дејности, а 
во склоп на ова претријатие РЕ Погребни услуги 
е надлежна за одржување на гробиштата и тоа 
градските гробишта на општина Радовиш, како 
и гробиштата во населените места Ораовица, 
Раклиш и Подареш. 
 Оваа Програма има за цел да ги утврди 
видот, физичкиот обем и вредноста на работите 
кои ќе се извршуваат за потребното ниво на 
општо уредување и одржување на комуналната 
хигиена и зеленилото, како и тековното 
одржување на инфраструктурните - градежни 
објекти и опремата што се во функција на 
извршување на основната дејност на градските 

гробишта и гробиштата во населените места со 
кои стопанисува ЈП Плаваја Радовиш.   
  Основен проблем на гробиштата 
посебно на градските гробишта во градот е 
недооформена комунална инфраструктура, при 
што е отежнато одржувањето на гробиштата, 
спроведувањето на закопите и посетата на 
граѓаните до гробните места. 
 Во текот на 2015 година ЈП Плаваја 
Радовиш преку РЕ Погребни услуги се потруди 
да реши дел од проблемите со кои се соочува 
при одржувањето на гробиштата и 
овозможувањето на граѓаните да ги спроведат 
верските обреди со тоа што изврши 
израмнување на нова површина за погребување 
на покојните лица која ќе се користи во 
наредните 3-4 години и која се парцелизира 
според динамиката на погрeбите што се вршат 
за што се потрошени средства во износ од 
39.000,оо денари и тоа: 
- рамнење на површината со булдожер 10h x 
2.500 ден. =25.000,оо ден. 
за оградување на површината со влезна врата: 
- бодликава жица 50м x 100,оо ден.= 5000,оо 
ден. 
- железна врата 1x 4000,оо ден.= 4000,оо ден 
- човечки ресурси = 5000,оо ден. 
 Активностите и мерките кои треба да се 
превземат за целосно извршување на работите 
предвидени во 2016 година на гробиштата кои 
ги стопанисува и одржува ЈП Плаваја Радовиш 
се следните: 
 - ископ и закоп на починатите лица 
 - одржување на комуналната хигиена и 
зеленило  
 -парцелизирање на гробни јами 
 -косење на гробиштата  
 - собирање и транспорт на комуналниот 
отпад 
 - сечење и кастрење на дрва и грмушки 
 - одржување на комуналната 
ифраструктура на гробиштата во градот и 
населените места. 
  
 ископ и закоп на починати лица 

Ред.бр. локација Број на погреби Човечки ресурси дневница вкупно 

1. Градски 
гробишта 

200 4 500,оо ден 400.000,оо 

2. с.Раклиш 13 2 500,оо ден 13.000,оо 

3. с. Ораовица 15 2 500,ооден 15.000,оо 

4.  с. Подареш 15 2 500,оо ден 15.000,оо 

                                                                                    ВКУПНО:     443.000,оо 

 
За извршувањето на погребот како чин 
потребна е и погребна опрема со оглед 
горенаведените податоци за погребување на 

покјните лица на ЈП Плаваја и се потребни 
средства за набавка на истата и тоа во 
приближен износ од :  
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р.бр Ковчези Крст Венец букви трака 

Ед.мерка 250 бр. 250 бр. 250 бр. 5000 250 

цена 2000,оо 300,оо 200,оо 9,оо 80,оо 

   вкупно               500.000,оо 75.000,оо 50.000,оо 45.000,оо 20.000,оо 

 Вкупно приближен износ за погребна опрема е 
потребно : 690.000,оо денари. 
 

 за  одржување на комуналната хигиена 
и зеленило: 

Ред.бр. локација Денови на  
интервенција 

Човечки ресурси дневница вкупно 

1. Градски 
гробишта 

50 4 270,оо ден 54.000,оо 

2. с.Раклиш 20 2 270,оо ден 10.800,оо 

3. с. Ораовица 25 2 270,ооден 13.500,оо 

4.  с. Подареш 25 2 270,оо ден 13.500,оо 

                                                                                      ВКУПНО:     91.800,оо 

 
 

 парцелизирање на гробни јами: 

Ред.бр. локација Денови на  
интервенција 

Човечки ресурси дневница вкупно 

1. Градски 
гробишта 

20 6 270,оо ден 32.400,оо 

2. с.Раклиш 10 4 270,оо 10.800,оо 

3. с. Ораовица 12 4 270,оо 12.960,оо 

4.  с. Подареш 12 4 270,оо 12.960,оо 

                                                                                      ВКУПНО:     69.120,оо 

 косење на гробиштата 

Ред.бр. локација Денови на  
интервенција 

Човечки 
ресурси 

дневница вкупно 

1. Градски 
гробишта 

8 6 270,оо ден 12.960,оо 

2. с.Раклиш 6 4 270,оо 6.480,оо 

3. с. Ораовица 8 4 270,оо 8.640,оо 

4.  с. Подареш 8 4 270,оо 8.640,оо 

                                                                                      ВКУПНО:     36.720,оо 

За извршување на овие работи потребни се средства за набавка на материјал и тоа. 

Ре
д.б
р. 

локација Горив
о 
Ед.ме
р 

Цена Вкуп. Уље 
Ед.мера 

Цена Вку. Конец 
ед.ме
р 

Цена Вкуп
. 

вкупно 

1. Градски 
гробишта 

80 л 70,оо  5.600,оо 15л 200,о
о 

3.000,оо 800 м 10,оо 8.00
0,оо 

16.600,о
о 

2. с.Раклиш 10л 70,оо 700,оо 4л 200,о
о 

800,оо 300 м 10,оо 3000
,оо 

4.500,оо 

3. с. 
Ораовица 

12л 70,оо 840,оо 5л 200,о
о 

1000,оо 400 м 10,оо 4000
,оо 

5.840,оо 

4.  с. Подареш 12л 70,оо 840,оо 5л 200,о
о 

1000,оо 400 м 10,оо 4000
,оо 

5.840,оо 

Вкупно : 
32.780,оо ден. 

 
Или вкупно за реализација на оваа активност се 
потребни 69.500,оо денари. 
Активноста собирање и транспорт на комунален 
отпад ЈП Плаваја ја врши само во градските 

гробишта на општина Радовиш и тоа 3-4 пати во 
текот на годината и за изведување на истата се 
потребни следните средства: 
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1. 8 камионски тури x 4 пати = 32 тури за 

истите се потрошува гориво 200л  x 70,оо ден = 

14.000,оо ден. 

2. Уље 20 л x200,оо = 4000,оо ден. 

3. Човечки ресурси 4 дена x 3 работника x 

270,оо = 3.240,оо ден. 

Или вкупно за оваа ставка се потребни средства 
во износ од 21.240,оо денари. 
За изведување на активноста сечење и 
кастрење на древа и грмушки приближно се 
потрошуват околу:  
- Човечки ресурси за сите места каде се 

одржуват гробиштата се потребни: 40 денови на 

интервенција, 4 работника и дневница за истите 

270,оо ден. =43.200,оо ден. 

- Уље 10 лит. X 200,оо ден. = 2000,оо 

денари 

- Или вкупно потребни средства во износ 

од 45.200,оо денари 

За изведување на активноста одржување на 
комуналната инфраструктура потребни се 
следните средства: 
- За бетонирањ на патеки – песок 10-15м3 

x 1.500,оо ден. = 22.200,оо 

- Цемент – 80-100 вреќи x 370,оо ден = 

37.000,оо ден 

- Даски за шеловање 1 м3  x 13.000,o den = 

13.000,oo den 

- Човечки ресурси – 6 работника x 270,оо 

ден x 20 дена = 32.400,оо ден.  

- Вкупно за целата активност потребни се : 

104.600,оо ден. 

За непречено одвивање на процесот на 
градските гробишта во општина Радовиш 
потребно е да се оспособи- ревитализира патот 
од местото викано Чешмиџик до гробиштата во 
должина од 500-600 метри кое Општина 
Радовиш пожелно е што побргу да го изведе, а 
и да го предвиди во своите програми и буџет. 
При реализација на оваа програма во предвид 
се земаат и личните доходи на вработените кои 
се ангажирани за изведување на овие 
активности и истите изнесуваат 1.400.000,оо 
денари или се вкупно по сите основи за 
реализација на програмата за одржување на 
гробиштата во Радовиш и населените места 

потребни се средства во износ од 2.934.460,оо 
денари 
 
Br. 08-2085/2         Sovet na op{tina Radovi{ 
   23 Dekemvri 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  davawe soglasnost za isplata na  
finansiski sredstva na JP <Plavaja< Radovi{ 

po pat na dogovor za asignacija 
 

Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata za  
davawe soglasnost za isplata na  finansiski 
sredstva na JP <Plavaja< Radovi{ po pat na 
dogovor za asignacija, br. 08-2086/1, {to sovetot 
na op{tina Radovi{ ja donese na sednica 
odr`ana na 23.12.2015 god. 
 
      Br. 09-2086/2        Gradona~alnik na 
     24 Dekemvri 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 21 stav 1 to~ka 43 od 
Statutot na op{tina Radovi{, Sovetot  na 
op{tina Radovi{ na sednica odr`ana na  23.12. 
2015 god., donesuva 

 
O  D  L  U  K  A 

za  davawe soglasnost za isplata na  finansiski 
sredstva na JP <Plavaja< Radovi{ po pat na 

dogovor za asignacija 
 

^len 1 
Se dava Soglasnost za isplata na 

finansiski sredstva vo visina od 2.096.752,00 
denari  po pat na dogovor za asignacija. 
Za isplata na ova suma potrebno e da se sklu~at 
dva dogovora za asignacija i toa: 
1. Pome|u op{tina Radovi{, JP<Plavaja< i 
<Tehnoskop< DOOEL Skopje, vo visina od 
1.000.000 denari 
2. Pome|u op{tina Radovi{, JP<Plavaja< i 
EVN Makedonija Skopje, vo visina od 1. 096.752 
denari. 

^len 2 
Sredstvata da se isplatat od obvrskata {to ja 
ima op{tina Radovi{ kon JP <Plavaja< 
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Radovi{ za izvr{enite uslugi koi 
proizleguvaat od sproveduvaweto na:  
1. Programata za javna ~istota za 2015 
godina: 
-f-ra br. 591 za juli 2015 g. iznos -93.872,oo den.; 
-f-ra br. 593 za avgust 2015 g.iznos -82.661,oo 
den.; 
-f-ra br. 595 za septemvri 2015 g. iznos -36.166,oo 
den.; 
2. Programata za parkovi i zelenilo i 
drugi zeleni povr{ini za 2015 god.: 
-f-ra br. 498 za juni 2015 g.  iznos -396.286,oo 
den.; -ostatok; 
-f-ra br. 592 za juli 2015 g.  iznos -610.300,oo 
den.; 
-f-ra br. 594 za avgust 2015 g.iznos -425.425,oo 
den.; 
-f-ra br. 596 za septemvri 2015 g.  iznos -
326.168,oo den.; 
 3.    Redovni smetki za voda i smet 
-septemvri 2015 g.  iznos -58.257,oo den.; 
-oktomvri 2015 g.  iznos -38.536,oo den.; 
-noemvri 2015 g.  iznos -29.081,oo den.; 
 

~len 3 
Odlukata  vleguva vo sila so denot na 

donesuvaweto, a }e se objavi vo <Slu`ben 
glasnik na op{tina Radovi{<. 
 
Br. 08-2086/1         Sovet na op{tina Radovi{ 
   23 Dekemvri 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  utvrduvawe na vrednosta na 
bodot za platite na dr`avnite slu`benici vo 

op{tina Radovi{ 
 

Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata 
utvrduvawe na vrednosta na bodot za platite na 
dr`avnite slu`benici vo op{tina Radovi{, br. 
08-2087/1, {to sovetot na op{tina Radovi{ ja 
donese na sednica odr`ana na 23.12.2015 god. 
 
      Br. 09-2087/2        Gradona~alnik na 
     24 Dekemvri 2015 g.      Op{tina Radovi{  
         Radovi{                   Sa{ko Nikolov s.r. 
 

Врз основа на член 88 став(2) од Законот 
за административни службеници (,,Службен 
весник на Република Македонија,,бр.27/14, 

199/14, 48/15 и 154/15), Советот на општина 
Радовиш, на седницата одржана на 23.12.2015 
година, донесе 
 

ОДЛУКА 
за утврдување на вредноста на бодот за платите 

на државните службеници за 2016 година 
 

Член 1 
     Вредноста на бодот за платите на 
државните службеници за 2016 година изнесува 
76,8 денари. 

Член 2 
      Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во ,,Службен гласник на општина 
Радовиш,, , а ќе се применува со исплата на 
платата за јануари 2016 година. 
 
Br. 08-2087/1         Sovet na op{tina Radovi{ 
   23 Dekemvri 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 finansiski sredstva  
za FA <Kitka< s.Oraovica Radovi{  

 
Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata za  

odobruvawe finansiski sredstva za FA <Kitka< 
s.Oraovica Radovi{, br. 08-2088/1, {to sovetot 
na op{tina Radovi{ ja donese na sednica 
odr`ana na den 23.12.2015 god. 
 
      Br. 09-2088/3        Gradona~alnik na 
     24 Dekemvri 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  na op{tina 
Radovi{ na sednica odr`ana na  23.12. 2015 god., 
donese 
 

O  D  L  U  K  A 
za  odobruvawe finansiski sredstva  
za FA <Kitka< s.Oraovica Radovi{  

 
~len 1 

 Se odobruvaat finansiski sredstva vo 
visina od -28.000,oo denari na FA <Kitka< 
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s.Oraovica Radovi{, za organizacija na  
manifestacijata <Veligdenski sredbi-2016<. 

~len 2 
Odlukata  vleguva vo sila so denot na 

donesuvaweto, a }e se objavi vo <Slu`ben 
glasnik na op{tina Radovi{<. 
 
Br. 08-2088/1         Sovet na op{tina Radovi{ 
   23 Dekemvri 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 finansiski 
sredstva za nagradi za verskiot praznik 

Bogojavlenie-Vodici  
 

Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata za  
odobruvawe finansiski sredstva za nagradi za 
verskiot praznik Bogojavlenie-Vodici, br. 08-
2089/1,  {to sovetot na op{tina Radovi{ ja 
donese na sednica odr`ana na den 23.12.2015 god. 
 
      Br. 09-2089/2        Gradona~alnik na 
     24 Dekemvri 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  na op{tina 
Radovi{ na sednica odr`ana na  23.12. 2015 god., 
donese 
 

O  D  L  U  K  A 
za  odobruvawe finansiski sredstva  

za nagradi za Bogojavlenie-Vodici vo op{tina 
Radovi{  

 
~len 1 

 Se odobruvaat finansiski sredstva vo 
visina od 35.000 denari za nagradi za praznikot 
Bogojavlenie-Vodici od koi 1h10.000 denari i 
5h5.000 denari. 

~len 2 
Odlukata  vleguva vo sila so denot na 

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

 
 

Br. 08-2089/1         Sovet na op{tina Radovi{ 
   23 Dekemvri 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  davawe Soglasnost za proda`ba 
na dvi`en imot vo OOU <Kiril i Metodij< 

s.Oraovica op{tina Radovi{ 
 

Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata za  
davawe Soglasnost za proda`ba na dvi`en imot 
vo OOU <Kiril i Metodij< s.Oraovica op{tina 
Radovi{, br. 08-2090/1, {to sovetot na op{tina 
Radovi{ ja donese na sednica odr`ana na den  
23.12.2015 god. 
 
      Br. 09-2090/2        Gradona~alnik na 
     24 Dekemvri 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  na op{tina 
Radovi{ na sednica odr`ana na  23.12. 2015 god., 
donese 
 

O  D  L  U  K  A 
za  davawe Soglasnost za proda`ba na dvi`en 
imot vo OOU <Kiril i Metodij< s.Oraovica 

op{tina Radovi{ 
 

~len 1 
 Se dava Soglasnost davawe Soglasnost za 
proda`ba na dvi`en imot  vo OOU <Kiril i 
Metodij< s.Oraovica op{tina Radovi{ za 
proda`ba na dvi`ni 316m2 krovni paneli od 
sportskata sala vo s.Oraovica. 

~len 2 
Odlukata  vleguva vo sila so denot na 

donesuvaweto, a }e se objavi vo <Slu`ben 
glasnik na op{tina Radovi{<. 
 
Br. 08-2090/1         Sovet na op{tina Radovi{ 
   23 Dekemvri 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 
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na op{tina Radovi{, Gradona~alnikot na 
op{tina Radovi{ donesuva 
 

RE[ENIE 
Za proglasuvawe i objavuvawe 

na Odlukata za  davawe Soglasnost za proda`ba 
na dvi`en imot vo SOU <Kosta Susinov< 

Radovi{ 
 

Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata za  
davawe Soglasnost za proda`ba na dvi`en imot 
vo SOU <Kosta Susinov< Radovi{, br. 08-2091/1,  
{to sovetot na op{tina Radovi{ ja donese na 
sednica odr`ana na den  23.12.2015 god. 
 
      Br. 09-2091/2        Gradona~alnik na 
     24 Dekemvri 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  na op{tina 
Radovi{ na sednica odr`ana na  den 23.12. 2015 
god., donese 
 

O  D  L  U  K  A 
za  davawe Soglasnost za proda`ba na dvi`en 

imot vo OOU <Kosta Susinov< Radovi{ 
 

~len 1 
 Se dava Soglasnost davawe Soglasnost za 
proda`ba na dvi`en imot  vo SOU <Kosta 
Susinov< Radovi{ za proda`ba na dvi`ni 
stvari soglasno zapisnikot/specifikacija koja 
e sostaven del na ova odluka. 

~len 2 
Odlukata  vleguva vo sila so denot na 
donesuvaweto, a }e se objavi vo <Slu`ben 
glasnik na op{tina Radovi{<. 
 
Br. 08-2091/1         Sovet na op{tina Radovi{ 
   23 Dekemvri 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  u~estvo vo sopstven proekt 
 

Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata za  
u~estvo  vo sopstven proekt,  br. 08-2092/1,  
{to sovetot na op{tina Radovi{ ja donese na 
sednica odr`ana na den  23.12.2015 god. 
 
      Br. 09-2092/2        Gradona~alnik na 
     24 Dekemvri 2015 g.      Op{tina Radovi{  
         Radovi{                   Sa{ko Nikolov s.r. 
 

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од 

Законот за локална самоуправа („Службен весник на 

РМ“ бр.5/02) и член 1, став 1, точка 43 од Статутот 

на Општина Радовиш („Службен гласник на 

Општина Радовиш“ бр.5/02), и Решение за 

одобрување на План за управување со отпад на 

Општина Радовиш за период (2015-2020) број: 11-

1673/26 на Министерство за животна средина и 

просторно планирање, Советот на Општина Радовиш 

на седница одржана на 23.12.2015 година донесе  

 

ОДЛУКА 

За сопствено учество на проект 

 

Член 1 

Со оваа одлука се утврдува сопственото 

учество во висина од 363.000,00 денари за 

финансиско учество во проект:  

,,Изработка на регионален план за интегрирано 

управување со отпад на ниво на Југоисточен регион 

со учество на 10 општини од регионот,, 

кој проект ќе биде аплициран на повикот за 

поднесување на проекти за развој на регионите 

објавен од страна на Бирото за регионален развој на 

Република Македонија за 2016 година од страна на 

Центарот за регионален развој. 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила веднаш по 

објавувањето во „Службен гласник на Општина 

Радовиш “. 

 

Br. 08-2092/1         Sovet na op{tina Radovi{ 
   23 Dekemvri 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  
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R   E   [   E   N   I   E 
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. 09-2093/1, 
{to sovetot na op{tina Radovi{ go donese na 
sednica odr`ana na den  23.12.2015 god. 
 
      Br. 09-2093/2        Gradona~alnik na 
     24 Dekemvri 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 23.12.2015 g., donese 
 

Z A K L U ^ O K 
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 23.12.2015 
god. i toa: 
  
 -Komisija za osloboduvawe od pla}awe 
komunalna taksa za javno osvetluvawe 7-ma 
sednica odr`ana na 11.12.2015 godina; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SODR@INA: 
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na Odlukata 
za uvojuvawe na Godi{na programa  za rabota na 
ONB<Bra}a Miladinovci< Radovi{ za 2015 god. i 
Godi{nata programa za rabota na ONB <Bra}a 
Miladinovci< Radovi{ za 2016 godina----------------------- 1 
ODLUKA Za uvojuvawe na Godi{nata programa za 
rabota na ONB<Bra}a Miladinovci< Radovi{ za 2016 
god.------------------------------------------------------------------------1 

ГОДИШНА ПРОГРАМА za rabota na ONB<Bra}a 
Miladinovci< Radovi{ za 2016 god.--------------------------- 1 

RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na Odlukata 
za prifa}awe i Programata za rabota na OU CK <Aco 
Karamanov< Radovi{ za 2016 godina i Programata za 
rabota na OU CK <Aco Karamanov< Radovi{ ------------- 4 
ODLUKA za  usvojuvawe na Programata za rabota na OU 
CK <Aco Karamanov< Radovi{ za 2016 godina ------------ 4 

ГОДИШНА ПРОГРАМА za rabota na OU CK <Aco 
Karamanov< Radovi{ za 2016 godina -------------------------- 4 

  

 -Komisija za izgotvuvawe Programa za 
rabota na Sovetot na op{tina Radovi{, 3-ta 
sednica, odr`ana na  21.12.2015 godina; 
 -Komisija za zdravstvo i socijalna 
za{tita, 21-ta sednica odr`ana na 21.12.2015 
godina; 
 -Komisija za obrazovanie, sport i 
kultura, 33-ta sednica odr`ana na 21.12.2015 
godina; 
 -Komisija za javna bezbednost, bezbednost 
vo soobra}ajot i protivpo`arnata za{tita 19-ta 
sednica odr`ana na 22.12.2015 godina; 
 -Komisija za nagradi i priznanija, 12-ta 
sednica odr`ana na 22.12.1015 god.; 
 -Komisija za statut i propisi 17-ta 
sednica odr`ana na 22.12.2015 god.; 
 -Komisija za urbanizam, komunalni 
dejnosti i za{tita na `ivotnata sredina 27-ma 
sednica odr`ana na 22.12.2015 god.; 
 -Komisija za finansirawe, buxet i 
lokalen ekonomski razvoj sednica 23-ta sednica 
odr`ana na den 22.12.2015 godina; 
 
 

 II.Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila so denot 
na objavuvaweto vo ,,Slu`ben glasnik na 
op{tina Radovi{,,. 
 
Br. 08-2093/1         Sovet na op{tina Radovi{ 
   23 Dekemvri 2015 g.          Pretsedatel 
       Radovi{               Nikol~o Miovski s.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na Odlukata 
za usvojuvawe na Programata za javnite potrebi na 
sportot vo op{tina Radovi{ za 2016 god. ------------------- 6 
ODLUKA za prifa}awe na Programata za javnite 
potrebi na sportot vo op{tina Radovi{-------------------- 6 

ПРOГРАМА za javnite potrebi na sportot vo op{tina 
Radovi{  --------------------------------------------------------------- 7 

RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na Odlukata 

za usvojuvawe na Programata za активностите vo op{tina 
Radovi{ od oblasta na kulturata za 2016 god -------------- 8 

ODLUKA za prifa}awe na Programata za активностите  
vo op{tina Radovi{ od oblasta na kulturata za 2016 
god. ----------------------------------------------------------------------- 8 

ПРОГРАМА za активностите  vo op{tina Radovi{ od 
oblasta na kulturata za 2016 god. ------------------------------ 9  

RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na Odlukata  
za  usvojuvawe na Programata za rabota na Sovetot na 
op{tina Radovi{ za 2016 god. --------------------------------- 10 
ODLUKA za prifa}awe na Programata za rabota na 
Sovetot vo op{tina Radovi{ za 2016 god. ----------------- 10 
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PROGRAMA Za rabota na Sovetot na op{tina Radovi{ 
za 2016 g. -------------------------------------------------------------- 10 
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na 
Zaklu~okot  za  usvojuvawe na Izve{taj na TPPE-
Radovi{ za tretiot kvartal od 2015 god. ------------------ 16 
ZAKLU^OK Za usvojuvawe na  Izve{tajot na TPPE-
Radovi{ za tretiot kvartal 2015 god. ---------------------- 17 
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na Odlukata 
za uvojuvawe na Op{tinskiot operativen Plan za 
za{tita od po`ari  za 2016 godina za op{tina Radovi{ 
i Op{tinskiot operativen Plan za za{tita od po`ari 
za 2016 godina vo op{tina Radovi{-------------------------- 17 
ODLUK A Za uvojuvawe na Op{tinskiot operativen 
Plan za za{tita od po`ari  za 2016 godina za op{tina 
Radovi{----------------------------------------------------------------17  
Op{tinskiot operativen Plan za za{tita od po`ari  za 
2016 godina za op{tina Radovi{------------------------------ 17 

RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na Odlukata 
za uvojuvawe na Op{tinskiot operativen Plan  za 
za{tita od poplavi i urivawe na visoki brani  za 2016 
godina za op{tina Radovi{ i Op{tinskiot operativen 
Plan za za{tita od poplavi i urivawe na visoki brani  
za 2016 godina vo op{tina Radovi{-------------------------- 22 
ODLUK A Za uvojuvawe na Op{tinskiot operativen 
Plan  za za{tita od poplavi i urivawe na visoki brani  
za 2016 godina za op{tina Radovi{ ------------------------- 22 
Op{tinskiot operativen Plan  za za{tita od poplavi i 
urivawe na visoki brani  za 2016 godina za op{tina 
Radovi{--------------------------------------------------------------- 23 

RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na Odlukata 
za uvojuvawe na Op{tinskiot operativen Plan  za 
za{tita od sne`ni nameti  za 2016 godina za op{tina 
Radovi{ i Op{tinskiot operativen Plan za za{tita od 
sne`ni nameti   za 2016 godina vo op{tina Radovi{ -- 28  
ODLUK A Za uvojuvawe na Op{tinskiot operativen 
Plan  za za{tita od sne`ni nameti  za 2016 godina za 
op{tina Radovi{ ------------------------------------------------- 29 
Op{tinskiot operativen Plan  za za{tita od sne`ni 
nameti  za 2016 godina za op{tina Radovi{ ---------------29 

RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na Odlukata 
za uvojuvawe na Op{tinskiot operativen Plan  za 
za{tita i odbrana od poplavi za zagrozeni podra~ja za 
op{tina Radovi{ za 2016 godina i Op{tinskiot 
operativen Plan za za{tita i odbrana od poplavi za 
zagrozeni podra~ja za op{tina Radovi{ za 2016 god.-- 32 
ODLUK A Za uvojuvawe na Op{tinskiot operativen 
Plan za za{tita i odbrana od poplavi za zagrozeni 
podra~ja  za op{tina Radovi{ za 2016 godina ------------ 33 
Operativen Plan za za{tita i odbrana od poplavi za 
zagrozeni podra~ja  za op{tina Radovi{ za 2016 g.------33 

RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na Odlukata 
za usvojuvawe na Programata za odbele`uvawe na 
praznici i zna~ajni nastani  vo op{tina Radovi{ za 
2015 god. -------------------------------------------------------------- 38 
ODLUKA za usvojuvawe na Programata za 
odbele`uvawe  na praznici i zna~ajni nastani vo 
op{tina Radovi{ za 2016 god. --------------------------------- 39 
Programata za odbele`uvawe  na praznici i zna~ajni 
nastani vo op{tina Radovi{ za 2016 god.----------------- 39 
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na Odlukata 
za usvojuvawe na Programata za ureduvawe na grade`no 
zemji{te, izgradba i rekonstrukcija i odr`uvawe na 
komunalni objekti i lokalni pati{ta na  op{tina 
Radovi{ za 2016 god. i Programata za ureduvawe na 
grade`no zemji{te, izgradba i rekonstrukcija i 
odr`uvawe na komunalni objekti i lokalni pati{ta vo  
op{tina Radovi{ za 2016 god. ----------------------------------40 

ODLUKA za usvojuvawe na Programata za ureduvawe na 
grade`no zemji{te, izgradba i rekonstrukcija i 
odr`uvawe na komunalniobjekti i lokalni pati{ta na  
op{tina Radovi{ za 2016 god. --------------------------------- 40  
Programata za ureduvawe na grade`no zemji{te, 
izgradba i rekonstrukcija i odr`uvawe na 
komunalniobjekti i lokalni pati{ta na  op{tina 
Radovi{ za 2016 god. ---------------------------------------------- 40 
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na Odlukata 
za usvojuvawe na Programata za javno osvetluvawe vo 
op{tina Radovi{ za 2016 godina i Programata za javno 
osvetluvawe vo op{tina Radovi{ za 2016 god. ----------- 49 
ODLUKA za usvojuvawe na Programata za javno 
osvetluvawe vo op{tina Radovi{ za 2016 godina------- 49 
Programata za javno osvetluvawe vo op{tina Radovi{ 
za 2016 godina ------------------------------------------------------- 50 

RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na Odlukata 
za usvojuvawe na Programata  za urbanisti~ko 
planirawe za 2016 godina i Programata za urbanisti~ko 
planirawe za op{tina Radovi{ za 2016 godina --------- 50 
ODLUKA za usvojuvawe na Programata za urbanisti~ko 
planirawe za op{tina Radovi{ za 2016 godina --------- 50 
Programata za urbanisti~ko planirawe za op{tina 
Radovi{ za 2016 godina -------------------------------------- 51 
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na Odlukata 
za usvojuvawe na Programata za odr`uvawe i koristewe 
na parkovi i zelenilo i drugi javni povr{ini vo 
op{tina Radovi{ za 2016 godina i Programata za 
odr`uvawe i koristewe na parkovi i zelenilo i drugi 
javni povr{ini vo op{tina Radovi{  za 2016 godina -- 53 
ODLUKA Za usvojuvawe na Programata za odr`uvawe i 
koristewe na parkovi i zelenilo i drugi javni 
povr{ini vo op{tina Radovi{  za 2016 godina --------- 53 
Programata za odr`uvawe i koristewe na parkovi i 
zelenilo i drugi javni povr{ini vo op{tina Radovi{  
za 2016 godina ------------------------------------------------------- 53 

RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na Odlukata 
za usvojuvawe na Programata za javna ~istota  vo 
op{tina Radovi{ za 2016 godina i Programata za javna 
~istota vo op{tina Radovi{ za 2016 godina  ------------- 57 
ODLUKA Za usvojuvawe na Programata za javna ~istota  
vo op{tina Radovi{ za 2016 godina ------------------------- 57 
Programa za javna ~istota  vo op{tina Radovi{ za 2016 
godina ----------------------------------------------------------------- 57 

RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na Odlukata 
za davawe soglasnost na Programata za upravuvawe so 

otpad na JP “Plavaja“ Radovi{ za 2016 godina ---------- 60 
ODLUKA Za davawe soglasnost na Programata za 
upravuvawe so otpad na JP <Plavaja< Radovi{ za 2016 
godina ----------------------------------------------------------------- 60 
Programa za upravuvawe so otpad na JP <Plavaja< 
Radovi{ za 2016 godina За 2016 год. -------------------------- 60 

RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na Odlukata 
za usvojuvawe na Programata za upravuvawe so otpad vo 
op{tina Radovi{ za 2016 godina i Programata za 
upravuvawe so otpad vo op{tina Radovi{ za 2016 god.  65 
ODLUKA Za usvojuvawe na Programata za upravuvawe  
so otpad vo op{tina Radovi{ za 2016 godina ------------- 65 
Programata za upravuvawe  so otpad vo op{tina 
Radovi{ za 2016 godina ----------------------------------------- 65 

RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na Odlukata 
za usvojuvawe na Planot za upravuvawe so otpad vo 
op{tina Radovi{ za 2015-2020 godina i Planot za 
upravuvawe so otpad vo op{tina Radovi{ za 2015-2020 
godina ----------------------------------------------------------------- 71 
ODLUKA Za usvojuvawe na Planot za upravuvawe so 
otpad vo op{tina Radovi{ za 2015-2020 godina --------- 71 
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Plan za upravuvawe so otpad vo op{tina Radovi{ za 
(2015-2020) ----------------------------------------------------------- 71 
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na Odlukata 
so koja vo idna urbanisti~ko-planska dokumentacija za 
KO Radovi{ }e se izvr{i vklopuvawe bespravno 

izgradeniот objekt na Karaba{ev Ilija ------------------- 90 
Odlukata so koja vo idna urbanisti~ko-planska 
dokumentacija za KO Radovi{ }e se izvr{i vklopuvawe 

bespravno izgradeniот objekt --------------------------------- 90 
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na Re{enie 
za formirawe na zaedni~ka Komiisja za podgotovka na 
predlog-akt za vospostavuvawe na me|uop{tinska 
sorabotka pome|u op{tina Radovi{ i op{tina 
Krivoga{tani ------------------------------------------------------ 90 
RE[ENIE Za formirawe na zaedni~ka Komiisja za 
podgotovka na predlog-akt za vospostavuvawe na 
me|uop{tinska sorabotka pome|uop{tina Rdaovi{ i 
op{tina Krivoga{tani ----------------------------------------- 91 
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na Odlukata 
za vospostavuvawe na me|uop{tinska sorabotka pome|u 
op{tina Radovi{ i op{tina Krivoga{tani ------------- 91 
ODLUKA Za vospostavuvawe na me|uop{tinska 
sorabotka pome|uop{tina Radovi{ i op{tina 
Krivoga{tani ------------------------------------------------------ 91 
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na Odlukata 
za usvojuvawe na Programata za rabota na Sovetot na 
mladi vo op{tina Radovi{ za 2016 godina --------------- 92 
ODLUKA Za usvojuvawe na Programata za rabota na 
Sovetot na mladi vo op{tina Radovi{ za 2016 god. ----92 
Programata za rabota na Sovetot na mladi vo op{tina 
Radovi{ za 2016 god ---------------------------------------------- 92 

RE[ENIE za proglasuvawei objavuvawe na Odlukata 
za osloboduvawe od komunalna taksa za javno 
osvetluvawe vo op{tina Radovi{ -------------------------- 93   
Odlukata za osloboduvawe od komunalna taksa za javno 
osvetluvawe vo op{tina Radovi{ -------------------------- 93 
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na Odlukata 
za usvojuvawe na Buxetot na op{tina Radovi{ za 2016 
god. --------------------------------------------------------------------- 94 
ODLUKA Za usvojuvawe Buxetot na op{tina Radovi{ 
za 2016 godina ------------------------------------------------------- 94 
BUXET na Op{tina Radovi{ za 2016 godina ------------ 94 
OBRAZLO@ENIE Na  Buxetot na ELS- Radovi{ za 
2016 godina --------------------------------------------------------- 126 
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na Odlukata 
za izvr{uvawe na Buxetot na op{tina Radovi{ za 2016 
god.---------------------------------------------------------------------130 
ODLUKA za izvr{uvawe na Buxetot na Op{tina  
Radovi{ za 2016 godina ---------------------------------------- 130 
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na 
Buxetskiot kalendar na op{tina Radovi{  za 2016 
godina ---------------------------------------------------------------- 133 
BUXETSKIOT KALENDAR ------------------------------- 133 
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na Odlukata 
za usvojuvawe na Programata za grade`no zemji{te 
sopstvenost na Republika Makedonija za 2016 godina, po 
pat na javno naddavawe za podra~je na op{tina Radovi{ 
i Programata za grade`no  zemji{te sopstvenost na 
Republika Makedonija za 2016 godina, po pat na javno 
naddavawe za podra~je na op{tina Radovi{ ------------ 134 
ODLUKA Za usvojuvawe Programata na grade`no 
zemji{te sopstvenost na Republika Makedonija za 2016 
godina, po pat na javno naddavawe za podra~je na 
op{tina Radovi{ ------------------------------------------------ 134 
Programata za ottu|uvawe na grade`no zemji{te 
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