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

Ponedelnik 20 Juni
2016 godina
Broj 06/2016 god.

@iro smetka
br: 75801472063713
Dano~en br.: 4023005116486

RE[ENIE
Za proglasuvawe i objavuvawe na Pravilnikot
za izmena i dopolnuvawe na Pravilnikot za
koristewe na teniskite igrali{ta vo
op{tina Radovi{ br. 07-1183/1 od 18.06.2013
godina

млади и спорт, денските термини од 08:00 час. до
19:00 час. ќе може да ги користат
учениците од основните училишта, и тоа
на часовите по физичко воспитување поточно по
спортот тенис;
учениците од основните и средното
училиште за тренинзи и натпревари во
регистрираните училишни и тениски клубови;
здружениа на граѓани кои подржуваат
спорт за лица со посебни потреби како и спорт за
лица со телесно оштетување и инвалидитет, а
сето тоа во претходно договорен термин со
одговорното лице назначено од општината.“

Go
proglasuvam
i
objavuvam
Pravilnikot za izmena i dopolnuvawe na
Pravilnikot za koristewe na teniskite
igrali{ta vo op{tina Radovi{, br. 07-1183/1
od 18.06.2013 godina, br. 08-996/1,{to sovetot
na op{tina Radovi{ go donese na sednica
odr`ana na den 14.06.2016 god.

Член 2
Се врши измена на член 4 кој гласи :
„Термините од 19:00 час. до 23:00 час. без
и со рефлектори ќе ги користат граѓаните на
општината и тоа рекреативно по претходно
резервирани термини и претходно наплатена цена
за користење.“

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

Br. 09-996/2
20 Juni 2016 g.
Radovi{

Gradona~alnik na
Op{tina Radovi{
Sa{ko Nikolov s.r.

Врз основа на член 22 став 1 точка 6 од
Законот за локална самоуправа, член 21 од
Стаутот на Општина Радовиш како и врз основа на
член 15 , став 1 од Правилникот за одржување и
користење на Тениски игралишта изградени
согласно Проектот за изградба на 100 (сто)
тениски игралишта, Советот на општина Радовиш
на седница одржана на 14.06.2016 година донесе
ПРАВИЛНИК
за измена и дополнување на ПРАВИЛНИК за
одржување и користење на Тениските игралишта
во општина Радовиш бр. 07-1183/1 од 18.06.2013
год.
Член 1
Се врши измена во член 3 став 3 кој гласи :
„Врз основа на дадените приоритети во член 12 и
член 15 став 1 од Правилникот за одржување и
користење на тениски игралишта од Агенцијата за

Член 3
Се врши измена во член 5 став 1 кој гласи :
„Врз основа на член 15 став 2 од
Правилникот за одржување и користење на
тениски игралишта од Агенцијата за млади и
спорт, каде се предвидува приход за подмирување
на режиските трошоци и трошоците за тековно и
инвестиционо одржување, за користење на
термините за рекреативно играње од 19:00 час. до
23:00 час. се утврдуваат следната цена :
од 19:00 час. до 23:00 час. со и без
користење на рефлектори, цената за еден терен
изнесува 100 денари за 1 час ;
во случај на користење на терените во
парови, и покрај користење на повеќе реквизити и
опрема, цената останува иста ;
при нарушување на временските услови
пред да започне веќе закажан термин, не се
наплаќа терминот или доколку е наплатено
средствата се враќаат, а доколку се нарушат
временските услови по повеќе од 50% искористен
термин, средствата не се враќаат ;
ако на почетокот на закажаниот термин не
се појават лицата кои закажале, терминот може да
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биде даден а лицата задолжително опоменети за
ПРАВИЛНИК
нивната несериозност ;
за одржување и користење на повеќенаменско
Во цената за користење на терените вклучено е и
игралиште во склоп на СОУ Коста Сусинов
користење на тениската опрема т.е. тениски
Радовиш
рекети и топки, како и пропратната опрема :
клупи, масички, корпи за отпадоци и судиски
I.Општи одредби
стол.
Член 1
Ценовникот за користење на терените како и
Со овој Правилник се регулираат начинот
работното време да бидат поставени на видно и
и условите за одржување и користење на
достапно место за сите граѓани.
повеќенаменско игралиште во склоп на СОУ
Во понатамошниот период со посебна одлука ќе
Коста Сусинов кое е во сопственост на општина
биде утврдена и можност за месечна или сезонска
Радовиш и СОУ Коста Сусинов.
членарина, како и други услови кои би се појавиле
II. Користење на повеќенаменско игралиште
со формирање или регистрирање на клуб кој
професионално би се бавел со овој спорт
Член 2
Член 4
Повеќенаменско игралиште можат да ги користат
Овој правилник стапува на сила наредниот
сите граѓани, во склад со одредбите на овој
ден од денот на објавувањето во ,,Службен
Правилник.
гласник на општина Радовиш,,.
Член 3
Како работна сезона за рекреативно
Br. 08-996/1 Sovet na op{tina Radovi{
користење на повеќенаменско игралиште се смета
14 Juni 2016 g.
Pretsedatel
од месецот Април до месецот Октомври.
Radovi{
Nikol~o Miovski s.r.
Работно
време
на
повеќенаменско
игралиште
е
од
07:30
час.
до
23:00
час.
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 t.3 od
Zakonot za lokalna samouprava (Sl.vesnik na
Член 4
RM br. 5/2002), a vo vrska so ~len 44 od
Денските
термини
од
07:30 час. до 19:00 час. ќе
Statutot
na
op{tina
Radovi{,
може да ги користат :
Gradona~alnikot
na
op{tina
Radovi{
учениците од средното училиште, и тоа на
donesuva
часовите по физичко воспитување ;
учениците од средното училиште за
R E [ E N I E
тренинзи
и
натпревари
во
склоп
на
Za proglasuvawe i objavuvawe na
регистрираниот
училишен
спортски
клуб
;
Pravilnikot za odr`uvawe i koristewe na
здружениа на граѓани кои подржуваат
pove}enamensko igrali{te vo sostav na SOU
спорт за лица со посебни потреби како и спорт за
<Kosta Susinov< Radovi{
лица со телесно оштетување и инвалидитет, а
сето тоа во претходно договорен термин со
Go
proglasuvam
i
objavuvam
одговорното лице назначено од општината.
Pravilnikot za odr`uvawe i koristewe na
pove}enamensko igrali{ta vo sostav na SOU
Член 5
<Kosta Susinov< Radovi{, br. 08-997/1, {to
Термините од 19:00 час. до 23:00 час. кои
sovetot na op{tina Radovi{ go donese na
се во траење од 1 (еден) час, без и со рефлектори
sednica odr`ana na den 14.06.2016 god.
ќе ги користат граѓаните на општината и тоа
рекреативно по претходно резервирани термини и
Br. 09-997/2
Gradona~alnik na
наплатена цена за користење.
20 Juni 2016 g.
Op{tina Radovi{
Radovi{
Sa{ko Nikolov s.r.
Член 6
Заради
обезбедување
на приход за
Врз основа на член 22 став 1 точка 6 од
подмирување
на
режиските
трошоци
и трошоците
Законот за локална самоуправа, член 21 од
за тековно и инвестиционо одржување, за
Стаутот на Општина Радовиш, Советот на
користење на термините за рекреативно играње од
општина Радовиш на седница одржана на
19:00 час. до 23:00 час. се утврдува следната цена :
14.06.2016 година донесе
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претходно со договор не се одобрени од
од 19:00 час. до 23:00 час. со и без
општината ;
користење на рефлектори, за користење на теренот
се утврдува цена од 500 денари за 1(еден) час ;
внесување и шетање на животни ;
при нарушување на временските услови
било какво рекламирање без предходно
пред да започне веќе закажан термин, уплатените
одобрение или договор со општината.
средствата се враќаат, а доколку се нарушат
Член 10
временските услови по повеќе од 50% искористен
Присуството
на
мали
деца
во
термин, средствата не се враќаат ;
повеќенаменското игралиште задолжително мора
да биде под надзор на родители или старатели,
ако на почетокот на закажаниот термин не
или во случај на присуство на деца од
се појават лицата кои закажале, терминот може да
предшколските установи да бидат под надзор на
биде отстапен а лицата задолжително опоменати
надлежните воспитувачи или негуватели.
за нивната несериозност ;
Во цената за користење на терените вклучено е и
III. Одговорно лице
користење на топки, поставени мрежи на головите
Член 11
како и користење на трибинскиот простор.
Одговорно лице е лицето кое директно е
Ценовникот за користење на теренот како и
задолжено од Градоначалникот на општина
работното време да бидат поставени на видно и
Радовиш да се грижи за исправноста ,
достапно место за сите граѓани.
одржувањето и работењето на повеќенаменското
игралиште.
Член 7
Член 12
Закажувањето на термин за користење на теренот
Главни обврски и одговорности на одговорното
ќе се врши исклучиво кај одговорното лице, кое ќе
лице се :
биде задолжено да води дневник за евиденција на
водење грижа за теренот да е во исправна
закажани термини.
По закажаниот термин, корисникот на теренот е
состојба ;
должен да го уплати утврдениот износ на име на
одржување на опремата и реквизитите
ЕЛС општина Радовиш и уплатата да ја приложи
одобрени за користење ;
како доказ пред почетокот на терминот.
пред започнување и по завршувањето на
Пред да бидат користени терените
термините, теренот да е во исправна техничка
играчите се должни да се јават на одговорното
состојба за користење ;
лице за да се провери распоредот и времето
резервирање на термини и водење на
закажано за користење на истите.
дневна евиденција за истите ;
користење на терените според утврдениот
Член 8
распоред како и контрола дали корисниците се
Играчите кои ги користат терените мора да
придржуваат на утврдениот распоред
носат спортска опрема која е дозволена за
контрола на облеката и обувките на
предвидените
спортови,
во
спротивно
корисниците на терените ;
одговорното лице нема да дозволи користење на
контрола на однесувањето на корисниците,
истите.
нивно предупредување во случај да не се
Забрането е играње без маица.
придржуваат кон одредбите на овој Правилник
Забрането е играње во костими за капење како и
како и известување на надлежните органи во
играње во чевли и кондури со високи потпетици.
случај на било какви поголеми проблеми
предизвикани од страна на корисниците ;
Член 9
проверка на наплатата за користењето на
Во кругот на повеќенаменското игралиште
термини по прецизно утврдените цени во член 5
не е дозволено :
од овој Правилник ;
секакво недолично однесување кое би
на барање на надлежните органи во
сметало на одвивањето на играта или кое би го
општината, поднесување на евиденција за
нарушувало мирот и спортската дисциплина ;
користење на термините како и писмен извештај
намерна злоупотреба или оштетување на
за работата на повеќенаменското игралиште ;
реквизитите, опремата, топки, мрежа и др ;
вршење на други работи кои се во склад со
возење со велосипеди и мопеди како и
овој правилник а се однесуваат на работата на
возење на ролери ;
повеќенаменското игралиште;
внесување на храна и пијалок во големи
количини, како и продавање на стоки и услуги кои
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Член 13
Br. 09-998/2
Одговорното лице не одговара за изгубени
20 Juni 2016 g.
предмети оставени во и надвор од игралиштето.
Radovi{
Член 14
Во склоп на тениските терени, доколку има
одредена иницијатива постои можност за
поставување на рекламни платна или церади. Во
тој случај би била донесена посебна одлука со која
би се регулирале сите услови вклучувајкќи ги
цените, просторот и начинот на нивно
поставување.

20.06.2016 god.
Gradona~alnik na
Op{tina Radovi{
Sa{ko Nikolov s.r.

Врз основа на член 36, став 1, точка 1, а во
врска со член 22, став 1, точка 13 од Законот за
локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/2002 )
и член 21,став,1 точка 43, а во врска со член 12 од
Статутот на општина Радовиш (Службен гласник
на општина Радовиш бр.07-765/1 од 15.10.2002
год.) Советот на општина Радовиш на седницата
одржана на ден 14.06.2016 godina, ја донесе
следната:

IV. Надзор и завршни одредби
Член 15
Надзор на примената на одредбите од овој
Правилник врши ЕЛС - општина Радовиш.
При вршењето на надзорот на правилникот,
општината е должна да овозможи непречено
спроведување на истиот, увид во документацијата
за одржување и користење на објектот како и увид
во самиот објект.
Член 16
Измени и дополнувања на овој правилник можат
да се вршат на начин пропишан како и за неговото
донесување.
Член 17
Овој правилник стапува на сила наредниот
ден од денот на објавувањето во Службен гласник
на општина Радовиш.
Br. 08-997/1 Sovet na op{tina Radovi{
14 Juni 2016 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
osnovawe na Lokalen Ekonomski Sovet na
op{tina Radovi{
Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata za
osnovawe na Lokalen Ekonomski sovet vo
op{tina Radovi{, br. 08-998/1, {to sovetot na
op{tina Radovi{ go donese na sednica
odr`ana na den 14.06.2016 god.

ОДЛУКА
за основање на локален Економско-социјален
совет на општина Радовиш
Член 1
Заради воспоставување на демократски и
социјален дијалог во функција на постигнување на
траен и стабилен социјален мир и активно вклучување
на сите социјални партнери во процесот на
одлучување по најважните прашања од економско и
социјално значење за развивање на локалната
заедница, вклучително и прашањето за зајакнување
на суштинските врски помеѓу потребите на
пазарот на труд дефинирани од страна на
деловните субјекти и вештините што се развиваат
кај младите преку образовниот систем, како и
превенција и мирно решавање на работни и други
конфликти во локалната заедница, се основа локален
Економско-социјален совет на ниво на општина
Радовиш.
Член 2
Локалниот економско-социјалниот совет на општина
Радовиш се формира како консултативно и
советодавно тело во кое членуваат претставници на
општината, претставници на репрезентативните
работодавачи и синдикати, кое разгледува прашања,
дава мислења, предлози и препораки до Советот на
општина Радовиш и други тела, за одредени прашања
од економско социјалната сфера.
Во работата на локалниот Економскосоцијален совет на општина Радовиш партиципираат:
Агенција
за
вработување
на
Република
Македонија-Центар за вработување Радовиш,
Средното училиште од територија на општина
Радовиш, граѓански организации, и други
институции и организации од интерес на
Општината.
Локалниот Економско-социјален совет на
општина Радовиш разгледува прашања, дава мислења,
предлози и препораки до Советот на општина
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Радовиш и други тела, за прашања од економскоVrz osnova na ~len 20-b od Zakonot za
социјалната сфера.
vrabotenite vo javniot sektor (Sl. vesnik na
RM br. 27/14; 199/14 i 27/16) i ~len 21 to~ka 43
Член 3
od Statutot na op{tina Radovi{, Sovetot na
Членовите на Локалниот економско-социјален
op{tina Radovi{ na sednica odr`ana na den
совет на општина Радовиш наведени во член 2 став 1
18.05.2016 godina, donese
од оваа одлука, склучуваат Спогодба за основање на
Економско-социјален совет на општина Радовиш, со
ODLUKA
која поблиску се определува неговиот, состав,
za davawe Soglasnost na Godi{niot plan za
членство, делокруг и начин на работа.
vrabotuvawe vo OOU <Nikola Karev<
Radovi{ za 2017 godina
Член 4
Економско-социјалниот совет на општина
^len 1
Радовиш, дава мислења, предлози и препораки по
Se dava Soglasnost na Godi{niot plan
предлози на одлуки, стратегии и програми во
za vrabotuvawe vo OOU <Nikola Karev<
врска со економско-социјалните интереси на
Radovi{ za 2017 god., broj 09-28/18 od 02.06.2016
работниците и работодавачите, потребите на
godina.
пазарот на труд и вештините што се развиваат кај
^len 2
младите, пред истите да бидат разгледани од
Odlukata vleguva vo sila naredniot den
страна на Советот на општина Радовиш.
od denot na objavuvaweto vo <Slu`ben glasnik
na op{tina Radovi{<.
Член 6
Оваа Одлука влегува во сила со денот на
Br. 08-999/1 Sovet na op{tina Radovi{
донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник
14 Juni 2016 g.
Pretsedatel
на Општина Радовиш.
Radovi{
Nikol~o Miovski s.r.
Br. 08-998/1 Sovet na op{tina Radovi{
14 Juni 2016 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 Godi{niot plan za
vrabotuvawe vo OOU <Nikola Karev<
Radovi{ za 2017 god.
Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata za
davawe Soglasnost na Godi{niot plan za
vrabotuvawe vo OOU <Nikola Karev<
Radovi{ za 2017 god., br. 08-999/1,{to sovetot
na op{tina Radovi{ go donese na sednica
odr`ana na den 14.06.2016 god.
Br. 09-999/2
20 Juni 2016 g.
Radovi{

Gradona~alnik na
Op{tina Radovi{
Sa{ko Nikolov 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
a`urirawe na Procenkata za zagrozenost na
podra~jeto na op{tina Radovi{ od site
rizici i opasnosti
Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata za
a`urirawe na Procenkata za zagrozenost na
podra~jeto na op{tina Radovi{ od site
rizici i opasnosti,br. 08-1000/1, {to sovetot
na op{tina Radovi{ go donese na sednica
odr`ana na den 14.06.2016 god.
Br. 09-1000/2
20 Juni 2016 g.
Radovi{

Gradona~alnik na
Op{tina Radovi{
Sa{ko Nikolov s.r.

Vrz osnova na ~len 45 stav 3 od Zakont
za upravuvawe so krizi I ~len 14 stav 1 od
Uredbata za Metodologijata za izrabotka na
procenata na zagrozenosta na bezbednosta na
Republika Makedonija i ~len 21 od Statutot
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СРЕДИНА
na op{tina Radovi{, Sovetot na op{tina
Radovi{ na sednica odr`ana na 14.06.2016
Како еден од побитните општествени
godina, donese
сегменти, животната средина на светско и
републичко ниво е легислативно проследена и
ODLUKA
регулирана со низа законски акти, како и со
za otpo~nuvawe na aktivnosite za redovno
меѓународни конвенции, декларации и протоколи.
a`urirawe na Procenata na zagrozenost na
Согласно членот 8 од Уставот Република
op{tina Radovi{ od site rizici i opasnosti
Македонија,заштитата и унапредувањето на
broj 07-443/1 od 26.02.1014 godina
животната средина и на природата е темелна
вредност на Република Македонија.Понатаму,
^len 1
во Член 43 од Уставот на РМ се вели:„Секој човек
So ova Odluka se otpo~nuvaat
има право на здрава животна средина. Секој е
aktivnosite za redovno a`urirawe na
должен да ја унапредува и штити животната
Procenata na zagrozenost na op{tina
средина и природата. Републиката обезбедува
Radovi{ od site rizici i opasnosti,
услови за остварување на правото на граѓаните на
broj 07-443/1 od 26.02.1014 godina.
здрава животна средина“.
Покрај уставните определби за животната
^len 2
средина, клучните законски акти кои го третираат
Odlukata vleguva vo sila naredniot den
прашањето за унапредување и заштита на
od denot na donesuvaweto, a }e se objavi vo
животната средина во Република Македонија се:
<Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{<.
- Закон за животната средина
- Закон за заштита од бучава во животната
Br. 08-1000/1 Sovet na op{tina Radovi{
средина
18 Maj 2016 g.
Pretsedatel
- Закон за заштита на природата
Radovi{
Nikol~o Miovski s.r.
- Закон за водите
- Закон за квалитетот на амбиентниот воздух
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 t.3 od
- Закон за управување со отпадот
Zakonot za lokalna samouprava (Sl.vesnik na
- Закон за енергетика
RM br. 5/2002), a vo vrska so ~len 44 od
- Закон за генетски модифицирани организми
Statutot
na
op{tina
Radovi{,
Меѓународни
конвенции,
декларации,
Gradona~alnikot
na
op{tina
Radovi{
протоколи како на пр:
donesuva
 Протоколот за стратегиска оцена на влијанието
врз животната средина.
RE[ENIE
 Конвенцијата за биолошка разновидност (РИО
Za proglasuvawe i objavuvawe na Programata
конвенција, 1992)
za za{tita na `ivotnata sredina vo op{tina
 Протоколот за биосигурност (КАРТАГЕНСКИ
Radovi{
протокол)
 Конвенцијата за пристап до информации,
Ja proglasuvam i objavuvam Programata
учество на јавноста во одлучувањето и пристап до
za za{tita na `ivotnata sredina vo op{tina
правдата за прашања поврзани со животната
Radovi{, br. 08-1001/1, {to sovetot na
средина (АРХУНСКА конвенција)
op{tina Radovi{ go donese na sednica
 Протокол за регистар на загадувачи и пренос на
odr`ana na den 14.06.2016 god.
загадувачки материи
Со Законот за животната средина се уредуваат
Br. 09-1001/2
Gradona~alnik na
правата и должностите на Република Македонија,
20 Juni 2016 g.
Op{tina Radovi{
на општините и на градот Скопје во
Radovi{
Sa{ko Nikolov s.r.
обезбедувањето услови за заштита и за
унапредување на животната средина, заради
Vrz osnova na ~len 21 stav 1 to~ka 11 od
остварување на правото на граѓаните на здрава
Statutot na op{tina Radovi{, Sovetot na
животна средина.
op{tina Radovi{ na sednica odr`ana na
Врз основа на член 22, став 2 од Законот за
14.06.2016 godina, donese
локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“
бр.5/02) и член 60 ОД ОД Законот за заштита на
ПРOГРАМА
животна средин општините во Р.Македонија и
ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА
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градот Скопје се должни да направат Програма за
- Размена на информации со различни засегнати
заштитата на животната средина.
страни и вклучување во проекти и активности за
Ваква програма изработува и општина Радовиш.
заштита на животната средина.
Од таму, стратешка цел на Програмата на
- Едукација на младите за теми од област заштита
Општина Радовиш за заштита на животната
на животната средина и одржливиот развој.
средина е насочена кон спроведување на
активности за заштита на животната средина во
Општа цел на Програмата:
надлежност
на
локалната
самоуправа,
исполнување на барањата на македонското
- да се обезбедат практични и финансиски
законодавство за животна средина, обезбедување
изводливи решенија за приоритетните проблеми и
на поквалитетни услови за живот на граѓаните и
активности во областа заштита на животната
почиста животна средина во општината.
средина;
прифаќање
на
еколошката
Во Програмата за заштита на животната
проблематика во останатите секторски програми
средина се предвидени законски утврдените
во насока на одржлив развој на локалната
активности
во
делот
на
планирањето,
заедница.
проектирањето и директните мерки кои треба да
се превземат голем број на активности. Главен
Специфични цели на Програмата:
акцент е даден на активностите околу заштита на
- Системска контрола на квалитетот на животната
животната средина при општина Радовиш
средина во општината;
,управувањето со отпадот како директна
- Спроведување на Оцена на влијанието врз
надлежност на општината согласно Планот за
животната средина уште во процесот на
управување со отпад во Општина Радовиш.
планирање на проектите за да се превенираат
Оваа програма предвидува проекти во
последиците од загадување на животната средина;
насока на одржлив развој на локалната заедница и
- Изработка на стратешки документи за заштита на
почиста животна средина, како што се проектите
животната средина;
за Унапредување и заштита на биодиверзитетот на
- Систематизирано спроведување на постојани
загрозени видови, зелениот план за зголемување
подобрувања со постојниот систем за управување
на зелените површини во општината заради
со отпадот во општината; - Зголемување на новите
амортизација на загадувањето на почвата, како и
зелени површини во општината, уредување на
изготвување на други стратешки документи како
запуштени зелени површини, амортизирање на
што е Регистер на загадувачи и Катастар на
загадувањето на почвата, воздухот и бучавата,
животната средина кој ќе ги детерминираат
подобрување на визуелниот изглед на урбаната
главните извори на загадување со загадувачките
средина, како и активности за пошумување.
материи кои се емитираат на територијата на
општината Радовиш.
II. ПРЕДМЕТ НА ПРОГРАМАТА
Програмата за активностите на Општина Радовиш
I ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА
во областа на заштитата на животната средина во
Со програмата за заштита на животната
текот на 2016 година треба да бидат насочени кон:
средина, Општината овозможува
2.1.
Контрола,
анализа,
следење
и
спроведување на еколошката политика согласно
информирање за квалитетот на животната средина
европските стандарди и се
на територијата на општината и тоа на:
залага за:
- влијание врз квалитет на амбиенталниот воздух
- Почитување на законите и регулативите кои што
од поединечни извори,
се однесуваат на
- влијание на отпадните води од поединечни
заштитата на животната средина, заштеда на
извори врз површинските води и други водотеци,
природни ресурси,
- влијание од бучава во животната средина;
намалување на отпадот, подобрување на
- Информирање за состојбата со квалитетот на
квалитетот на воздухот,
воздухот, водите и отпадот на територијата на
заштеда на водата за пиење и заштита на
општината преку систематизирање на добиените
биодиверзитетот
податоци од државната и локалната мрежа за
- Пристап до информации за заштита на
мониторинг за 2015г., како и
животната средина, како и
- известување на состојбите во управување со
граѓанско учество во процесот на одлучување за
отпадот преку Извештај за спроведување на
прашања од област
Годишната програма за управување со отпад за
заштита на животната средина,
2015г. и Анализа за управување со отпадот за
2015г.
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Согласно член 24 од Законот за животна
редуцирање, рециклирање, набавка на нови садови
средина и Уредбата за дејности и
за отпад за проширување на опслуженото
активности за кои задолжително се изработува
подрачје, постапување со електронски и
Елаборат, а за чие одобрување
електричен
отпад,
отпадни
батерии
и
е надлежен Градоначалникот на општината.
акумулатори, санација на диви депонии на
Елаборатот дава слика на постојната состојба
територијата на општината, печатење на
на животната средина во и околу објектот, ги
пропаганден материјал за подигнување на јавната
идентификува потенцијалните влијанија врз
свест на граѓаните за селектирање на отпадот и
медиумите и областите на животната средина во
учество на општината во националната акција
фазата на работење и предлага мерки за нивно
“Македонија без отпад 2016”.
ублажување, намалување и неутрализирање.
2.5. Спроведување на активности за
По одобрувањето, Инспекцијата за животна
подигнување на нови зелени површини и
средина од Општината, го следи
уредување на запуштени зелени површини во
спроведувањето на мерките и препораките
општината согласно Предлог-Програмата
за
наведени во Елаборатот за животна
подигнување на нови зелени површини; Набавка
средина.
на саден материјал за пролетно и есенско
На контрола на влијанијата врз животната
хортикултурно уредување на општината: цветен
средина, подлежат стопанските
расад и декоративни садници.
субјекти на територија на Општината кои што
2.6. Спроведување на активности од
обавуваат угостителска дејност
Програмата преку спроведување на Кампања за
(кафулиња, сендвичари и ресторани) како и
подигнување на јавната свест за заштита на
услужни дејности
животната средина и за управување со отпадот во
(автомеханичарски работилници и автоперални),
атарот на Радовиш.
како и одредени занаети
Општината спроведува примена на Архуската
согласно Уредбата.
Конвенција на локално ниво,
2.2. Изработка на еколошка проектна
преку овозможување пристап до информации за
документација за планска документација за
животната средина, состојбите
инсталации,
инфраструктурни
објекти
и
со загадувањето, мерките за заштита и планирани
реализација на научни проекти како што е
проекти за ремедијација на
проектот за :,, -Унапредување и заштита на
земјиште.
биодиверзитетот на загрозени видови во општина
За сите прашања од област заштита на
Радовиш,,како и изработка на други елаборати за
животната средина, Општината има обврска да
животна средина, изработка на проекти и Студии
овозможи учество на граѓаните во процесот на
за оцена на влијание врз животната средина,
одлучување, преку реализирање на барањата од
Стратешки оценки за влијание на животната
граѓаните, дискусии околу нивните предлози и
средина во постапките за донесување на
иницијативи и вклучување во годишната програма
урбанистичка планска документција и во
за работа.
согласност со закон.
Со програмата се планирани активности во
2.3. Изработка на стратешки документи за
урбаните заедници: анкетирање на јавното
животна средина: изработка на Регистер на
мислење со прашалници за теми од област
загадувачи со збир на податоци за изворот, видот,
заштита на животна средина и комунални работи,
количината, начинот и местото на испуштање,
организирање форуми за дискусија и средби со
пренесување и одлагање на загадувачките материи
граѓаните.
и отпадот во животната средина, како и изработка
на Катастар за животната средина на територијата
2.6.1.Образование и едукација за животна
на Општина Радовиш како квалитетивна
средина и одржлив развој
евиденција на загадувачите и изворите на
загадување кои испуштаат загадувачки материи и
Покрај
другото
со
програмата
се
супстанции во медиумите на животната средина,
предвидуваат голем број на активности со
во која е вклучена и картата на загадувачи.
основните училишта и градинки, за одбележување
2.4. Интервенција во системот за управување
на еколошките празници:
со отпад, преку донесување на Годишна Програма
- Денови на пролетта во месец март, 22 април
за управување со отпад како законска обврска на
– како Ден на Планета Земја,
општината согласно Законот за управување со
5 јуни - Светски ден на животната средина,
отпадот, во која ќе бидат планирани активности во
организирање акции за пошумување на различни
врска со имплементација на 3Р – реупотреба,
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локации, Ден на дрвото – дрводен ,,засади ја
цел повторна употреба на отпадот, селекција на
својата иднина,, како и активности на еко-одбори.
други фракции, како отпадни стари батерии,
Во рамките на проектите со здруженија на
електронски и електричен отпад, кабаст отпад и
граѓани за заштита на животната
др.
средина, планирани се серија едукативни
Со
цел
успешно
спроведување
на
работилници за различни теми и тоа:
активностите, планирана е соработка со ЈП за
-управување со отпадот, заштита на воздухот,
Комунална хигиена, колективни постапувачи со
водата и почвата
отпадот ( фирми со дозвола за управување со
-унапредување и заштита на биодиверзитетот,
отпадот), здруженија на граѓани и фондации.
како и
-воведување здрави навики во исхраната и
2.8. Учество на семинари, настани и
секојдневниот живот.
конференции
Со програмата е планирано учество на
Со програмата меѓу другото се спроведуваат
семинари, работилници и конференции за животна
посебни
активности
во
рамките
на
средина и одржлив развој, во земјава и странство,
таканаречениот,, Зелен пакет – образование за
во организација на ЗЕЛС, Министерството за
одржлив развој,, со цел да се подигне свеста за
животна средина, Универзитетот ,,Гоце Делчев,,
животната средина на младите луѓе и да се
Штип, на домашни и меѓународни организации и
негуваат вештини, вредности и навики за заштита
фондации, со цел едукација и соработка на
на животната средина и социјални активности партнерски проекти од областа на заштитата на
однесувањето и дејствувањето на учениците и
животната средина, енергетската ефикасност и сл.
граѓаните да се стави во функција на општиот
Програмата за заштита на животната средина
контекст на одржливиот развој.
на општина Радовиш е финансирана од средства
2.6.3. Стимулирање на здрави навики – Цел
на
општина
Радовиш
и
средства
од
Радовиш на велосипед!
Министерството заштита на животната средина и
Согласно предвидениот буџет, во текот на
просторно
планирање
и
други
средства
2016 година,со програмата треба да се планира и
обезбедени од Владата на Република Македонија.
реализира проект : ,, Цел Радовиш на велосипед ,,
што како акција се спроведува и во други
III. ФИНАНСИРАЊЕ
општини.Овој проект треба да биде поткрепен со
Предвидените проектни активности во рамки
серија на активности:
на оваа Програма во вкупна вредност од
- медиумски настани за промоција на проектот и
2.000.000,00 денари, ќе бидат финансирани од
активностите,
средствата на Буџетот на Општина Радовиш за
- печатење на промотивен материјал и
2016 година, средства обезбедени со буџетот од
- одржување на настани и манифестации за
Владата на Република Македонија, како и од од
стимулирање на велосипедизмот како здрава
надоместокот за поседување на Б - интегрирани
навика за превоз.
еколошки дозволи, Дозволи за усогласување со
За реализација на овој проект оптината Радовиш
оперативен план и од други такси и надоместоци.
треба да обезбеди субвенција на жителите на
Комисијата за урбанизам, комунални работи
Општината за купен велосипед, во вредност од
и заштита на животната средина при општина
30% од сумата за платен велосипед но најмногу до
Радовиш мора да го следи реализирањето на
4.000,00 денари.
предвидените активности во рамки на оваа
Исто така по примерот на други општини треба
Програма, да покренува иницијативи, да дава
да се отвори и координативна канцеларија за
мислења и поднесува предлози во врска со
проектот и да се подготви База на податоци за
остварувањето на нејзините цели.
евидентирање на барањата од граѓаните за
Во Програмата за заштита на животната
субвенција.
средина се предвидени законски утврдените
2.7.Со програмата се предвидува и изработка
активности
во
делот
на
планирањето,
на План за управување со отпадот која треба да
проектирањето и директните мерки кои треба да
опфаќа:
се превземат. Главен акцент е даден на
- планирање и спроведување на проекти за
активностите околу заштита на животната средина
селекција на отпадот, во соработка со здруженија
при општина Радовиш ,управувањето со отпадот
на граѓани, колективни постапувачи за отпад,
како директна надлежност на општината согласно
основни училишта и др.
Планот за управување со отпад во Општина
-организирана селекција на хартија и
Радовиш.
пластика со колективни постапувачи за отпад, со
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Оваа програма предвидува проекти во
насока на одржлив развој на локалната заедница и
Ja proglasuvam i objavuvam Programata
почиста животна средина, како што се проектите
za
ureduvawe
na
grade`no
zemji{te,
за Унапредување и заштита на биодиверзитетот на
odr`uvawe na komunalni objekti i lokalni
загрозени видови, зелениот план за зголемување
pati{ta za 2016 godina vo op{tina Radovi{
на зелените површини во општината заради
broj 08-2067/1 od 23.12.2015 godina, br. 08амортизација на загадувањето на почвата, како и
1002/1, {to sovetot na op{tina Radovi{ go
изготвување на други стратешки документи како
donese na sednica odr`ana na den 14.06.2016
што е Регистер на загадувачи и Катастар на
god.
животната средина кој ќе ги детерминираат
главните извори на загадување со загадувачките
Br. 09-1002/2
Gradona~alnik na
материи кои се емитираат на територијата на
20 Juni 2016 g.
Op{tina Radovi{
општината Радовиш.
Radovi{
Sa{ko Nikolov s.r.
Programata vleguva vo sila naredniot
den od denot na objavuvaweto vo “Slu`ben
Vrz osnova na ~l.46 od Zakonot za
glasnik na op{tina Radovi{“.
grade`no zemji{te (Sl. Vesnik na RM
br.82/2008) ~l.21 stav 1 to~ka 8 od Statutot na
Br. 08-1001/1 Sovet na op{tina Radovi{
Op{tina Radovi{ Sl. glasnik br.5/2002
14 Juni 2016 g.
Pretsedatel
Sovetot na Op{tina Radovi{ na sednicata
Radovi{
Nikol~o Miovski s.r.
odr`ana na den 14.06.2016 god. donese
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 t.3 od
Zakonot za lokalna samouprava (Sl.vesnik na
RM br. 5/2002), a vo vrska so ~len 44 od
Statutot
na
op{tina
Radovi{,
Gradona~alnikot
na
op{tina
Radovi{
donesuva

PROGRAMA
Izmena i dopolnuvawe na Programata za
ureduvawe na grade`no zemji{te odr`uvawe
na komunalni objekti i lokalni pati{ta za
2016 godina vo op{tina Radovi{ broj 082067/1 od 23.12.2015 g.

RE[ENIE
I.
Vo
Programata
se
predlagaat
Za proglasuvawe i objavuvawe na
zgolemuvawa i dopolnuvawa na slednite
Programataza izmena i dopolnuvawe na
stavki:
Programata za ureduvawe na grade`no
zemji{te, odr`uvawe na komunalni objekti i
lokalni pati{ta za 2016 godina vo op{tina
Radovi{ broj 08-2067/1 od 23.12.2015 godina
II.1
Ras~istuvawe na imotno pravni odnosi (eksproprijacija
na grade`no zemji{te i objekti vo urbaniot opfat na
2.000.000,00
gradot i naseleni mesta vo op{tinata)
XIII
Nabavka i monta`a na nova urbana oprema i popravka i
odr`uvawe na postoeka urbana oprema
550.000,00
Vkupno
2.550.000,00
Za finansirawe na gorenavedenite aktivnosti, sredstvata od iznos od 2.550.000,00 denari }e se
obezbedat so prenamena na sredstva od aktivnosti predvideni so Programata za 2016 godina со
намалување од следните ставки:
VI.4
VI.8
XII.9

Ulica br. vo s.Pokraj~evo
Ulica br. vo s.Oraovica
Nepredvidlivi grade`ni raboti za novata u~ili{na
zgradavo s.Pokraj~evo
VII
Trotoari
I.2
Revizija na proekti
Vkupno
II. Programata vleguva vo sila naredniot den
od denot na objavuvaweto vo <Slu`ben glasnik
na op{tina Radovi{<.

300.000,00
800.000,00
130.000,00
1.120.000,00
200.000,00
2.550.000,00
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Br. 08-1002/1 Sovet na op{tina Radovi{
Br. 09-1003/2
14 Juni 2016 g.
Pretsedatel
20 Juni 2016 g.
Radovi{
Nikol~o Miovski s.r.
Radovi{
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 t.3 od
zakonot za lokalna samouprava (Sl. vesnik na
RM br. 5/2002), a vo vrska so ~len 44 od
Statutot
na
op{tina
Radovi{,
Gradona~alnikot
na
op{tina
Radovi{
donesuva
RE[ENIE
Za proglasuvawe i objavuvawe na Odlukata za
izmena na rasporedot na sredstvata vo
Buxetot na op{tina Radovi{ za 2016 godina
Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata za
izmena na rasporedot na sredstvata vo
Buxetot na op{tina Radovi{ za 2016 godina,
br. 08-1003/1, {to sovetot na op{tina Radovi{
go donese na sednica odr`ana na den 14.04.2016
god.

20.06.2016 god.
Gradona~alnik na
Op{tina Radovi{
Sa{ko Nikolov s.r.

Vrz osnova na ~len 36 st. 1 t. 2 od
Zakonot za lokalna samouprava (Sl. vesnik na
RM br. 5/2002 godina), a vo vrska so ~len 34 od
Zakonot za Buxetite ( Sl. Vesnik na RM br.
64/2005, 4/2008, 103/2008, 156/2009, 95/2010,
180/2011, 171/2012), Sovetot na ELS Radovi{,
na 50 sednicata odr`ana na 14.06.2016 godina ja
donese slednata:
ODLUKA
Za izmena na rasporedot na sredstvata vo
Buxetot na op{tina Radovi{ za 2016 godina
^len 1
So ovaa odluka se vr{i izmena na
rasporedot na sredstvata vo Buxetot na
op{tina Radovi{ za 2016 godina i toa na
sledniot na~in :

Potprograma
Potstavka
Buxet
Samofin. Donacii Dotacii
F10 URBANISTI^KO PLANIRAWE
480190 Kupuvawe na druga oprema 550.000
0
0
0
JD0 IZGRADBA I REKONSTRUKCIJA NA LOKALNI PATI[TA I ULICI
482110 Podgotvuvawe proekti
vklu~uvaj}i dizajn na ilici - 200.000
0
0
0
482120 Izgradba na ulici,
pati{ta i avtopati
-1.100.000
0
0
0
482920 Izgradba na drugi objekti -1.250.000
0
0
0
485420 Nadomestok za odzemen imot 2.000.000
0
0
0
JDA0 IZGRADBA NA LIKALEN PAT s.KALUGERICA-s.PODARE[
425970 Konsultantski uslugi
0
0
0
0
482120 Izgradba na ulici,
pati{ta i avtopati
0
0
0
0
0
0
0
0
^len 2
Odlukata vleguva vo sila od denot na
objavuvawe vo Slu`ben glasnik na op{tina
Radovi{ i stanuva sostaven del na Buxetot na
op{tinata za 2016 godina.
Br. 08-1003/1 Sovet na op{tina Radovi{
14 Juni 2016 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
donesuva

na

Kredit

op{tina

0

0
0
0
0
778.210
-778.210
0
Radovi{

R E [ E N I E
Za proglasuvawe i objavuvawe na Odlukata
so koja se dava soglasnost vo idna
urbanisti~ko-planska dokumentacija za KO
Koxalija da se izvr{i vklopuvawe na
bespravno izgradeni objekti
Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata so
koja se dava soglasnost vo idna urbanisti~koplanska dokumentacija za KO Koxalija da se
izvr{i vklopuvawe bespravno izgradeni
objekti, br. 08-1004/1, {to sovetot na op{tina
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Radovi{ ja donese na sednica odr`ana na den
so koja se dava soglasnost vo idna
14.06.2016 godina.
urbanisti~ko-planska dokumentacija za KO
Radovi{ da se izvr{i usоglasuvawe na nameni
Br. 09-1004/2
Gradona~alnik na
i vklopuvawe vo planski opfat нa bespravno
20 Juni 2016 g.
Op{tina Radovi{
izgradeni objekti
Radovi{
Sa{ko Nikolov s.r.
Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata so
Врз основа на член 4 став 1од Законот за
koja se dava soglasnost vo idna urbanisti~koизменување и дополнување на Законот за
planska dokumentacija za KO Radovi{ da se
постапување со бесправно изградени објекти (Сл.
izvr{i usoglasuvawe na nameni i vklopuvawe
Весник на РМ 23/2011; 54/2011; 155/12; 53/2013;
vo planski opfat na bespravno izgraden
72/2013 ; 115/14; 199/14; 124/15; 129/15 и 217/15) и
objekt,br. 08-1005/1, {to sovetot na op{tina
член 1 и 2 од Правилникот за изменување и
Radovi{ ja donese na sednica odr`ana na den
дополнување на Правилникот за стандарди за
14.06.2016 godina.
вклопување
на
бесправни
објекти
во
Урбанистичко планска документација (Сл.Весник
Br. 09-1005/2
Gradona~alnik na
на РМ бр. 56/11; 162/12), и чл. 21 ст1 т. 43 од
20 Juni 2016 g.
Op{tina Radovi{
Статутот на Општина Радовиш. Советот на
Radovi{
Sa{ko Nikolov s.r.
Општина Радовиш на седницата одржана на 14.
06. 2016 г. , донесе
Врз основа на член 4 став 1од Законот за
изменување и дополнување на Законот за
ОДЛУКА
постапување со бесправно изградени објекти (Сл.
со која се дава согласност во идна урбанистичко
Весник на РМ број 23/2011; 54/2011; 155/12;
планска документација за КО Кoџaлија да се
53/2013; 72/2013 ; 115/14; 199/14; 124/15; 129/15,
изврши вклопување во плански опфат на
217/15 и 31/2016) и член 1 и 2 од Правилникот за
бесправно изградени објекти
изменување и дополнување на Правилникот за
стандарди за вклопување на бесправни објекти во
Член 1
Урбанистичко планска документација (Сл. Весник
Со оваа Одлука се дава согласност во идна
на РМ бр. 56/11; 162/12), и чл. 21 ст1 т. 43 од
урбанистичко- планска документација зa КО
Статутот на Општина Радовиш. Советот на
Кoџaлија да се изврши вклопување во плански
Општина Радовиш на седницата одржана на 14.
опфат на бесправно изградени објекти и тоа:
06. 2016 г. , донесе
-Објект изграден на КП бр.1258, КО Кoџaлија, за
зграда 3 и 4, м.в. ,,Село,, по поднесено барање,
ОДЛУКА
бр. УП.1 26-1518 од 15.08.2011 година, од страна
со која се дава согласност во идна урбанистичкона Усеин Алиов;
планска документацијаза КО Радовиш да се
Член 2
изврши усогласување на намени и вклопување на
Одлуката влегува во сила наредниот ден од денот
бесправно изградени објекти
на објавувањето во ,,Службен гласник на Општина
Радовиш,,.
Член 1
Со оваа Одлука се дава согласност во идна
Br. 08-1004/1 Sovet na op{tina Radovi{
урбанистичко- планска документација зa КО
14 Juni 2016 g.
Pretsedatel
Радовиш да се изврши усогласување на намени и
Radovi{
Nikol~o Miovski s.r.
вклопување на бесправно изградените објекти:
-Објект изграден на КП бр. 3981/1 за зграда 3, во
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 t.3 od
КО Радовиш, м.в. ,,Сушица,, , по поднесено
Zakonot za lokalna samouprava (Sl.vesnik na
барање, бр.УП.1 26-3193 од 31.08.2011 година, од
RM br. 5/2002), a vo vrska so ~len 44 od
страна на Хаџиилијев Илија, со намена од Г1-Г2
Statutot
na
op{tina
Radovi{,
во А1;
Gradona~alnikot
na
op{tina
Radovi{
donesuva
Член 2
Со влегувањето во сила на оваа одлука
R E [ E N I E
престанува да важи член 1 алинеа 37 од одлуката
Za proglasuvawe i objavuvawe na Odlukata
број 08-852/1 од 18.05.2016 година за КО Радовиш,
на име Хаџиилијев Илија;

Br. 06/2016 Str. 13

Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{
Член 3
Одлуката влегува во сила наредниот ден од
Br. 08-1006/1
денот на објавувањето во ,,Службен гласник на
14 Juni 2016 g.
Општина Радовиш,,.
Radovi{
Br. 08-1005/1
14 Juni 2016 g.
Radovi{

Sovet na op{tina Radovi{
Pretsedatel
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 na Nikol~o Kalajxiev od Radovi{
Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata za
odobruvawe finansiski sredstva na Nikol~o
Kalajxiev Radovi{, br. 08-1006/1, {to sovetot
na op{tina Radovi{ ja donese na sednica
odr`ana na den 14.06.2016 god.
Br. 09-1006/2
20 Juni 2016 g.
Radovi{

Gradona~alnik na
Op{tina 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
14.06. 2016 god., donese
O D L U K A
za odobruvawe finansiski sredstva
na Nikol~o Kalaxiev od Radovi{
^len 1
Se odobruvaat finansiski sredstva na
Nikol~o Kalajxiev od Radovi{ vo visina od
60.000,00 denari za zdravstveni potrebi.
Za namenskoto koristewe na sredstvata
da se dostavi izve{taj.
Baraweto e sostaven del na odlukata.
^len 2
Odlukata vleguva vo sila so denot na
donesuvaweto, a }e se objavi vo <Slu`ben
glasnik na op{tina Radovi{<.

20.06.2016 god.
Sovet na op{tina Radovi{
Pretsedatel
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 na Zdravko Stoilov od Radovi{
Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata za
odobruvawe finansiski sredstva na Zdravko
Stoilov od Radovi{, br. 08-1007/1,
{to
sovetot na op{tina Radovi{ ja donese na
sednica odr`ana na den 14.06.2016 god.
Br. 09-1007/2
20 Juni 2016 g.
Radovi{

Gradona~alnik na
Op{tina 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
14.06. 2016 god., donese
O D L U K A
za odobruvawe finansiski sredstva
na Zdravko Stoilov od Radovi{
^len 1
Se odobruvaat finansiski sredstva na
Zdravko Stoilov od Radovi{ vo visina od
16.000,00 denari za zdravstveni potrebi.
Za namenskoto koristewe na sredstvata da se
dostavi izve{taj.
Baraweto e sostaven del na odlukata.
^len 2
Odlukata vleguva vo sila so denot na
donesuvaweto, a }e se objavi vo <Slu`ben
glasnik na op{tina Radovi{<.
Br. 08-1007/1
14 Juni 2016 g.
Radovi{

Sovet na op{tina Radovi{
Pretsedatel
Nikol~o Miovski s.r.
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Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{
20.06.2016 god.
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 t.3 od
Gradona~alnikot
na
op{tina
Radovi{
zakonot za lokalna samouprava (Sl.vesnik na
donesuva
RM br. 5/2002), a vo vrska so ~len 44 od
Statutot
na
op{tina
Radovi{,
RE[ENIE
Gradona~alnikot
na
op{tina
Radovi{
Za proglasuvawe i objavuvawe
donesuva
na Odlukata za odobruvawe finansiski
sredstva za organizacija na uli~niot festival
RE[ENIE
<Baskerfest 2016< vo Radovi{
Za proglasuvawe i objavuvawe
na Odlukata za odobruvawe finansiski
Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata za
sredstva na FA <Kitka< s.Oraovica Radovi{
odobruvawe finansiski sredstva na uli~niot
festival <Baskerfest 2016< vo Radovi{, br.
Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata za
08-1009/1, {to sovetot na op{tina Radovi{ ja
odobruvawe finansiski sredstva na FA
donese na sednica odr`ana na den 14.06.2016
<Kitka< s.Oraovica Radovi{, br. 08-1008/1,
god.
{to sovetot na op{tina Radovi{ ja donese na
sednica odr`ana na den 14.06.2016 god.
Br. 09-1009/2
Gradona~alnik na
20 Juni 2016 g.
Op{tina Radovi{
Br. 09-1008/2
Gradona~alnik na
Radovi{
Sa{ko Nikolov s.r.
20 Juni 2016 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.
Vrz osnova na ~len 36 od Zakonot za
5/2002), a vo vrska so ~len 15 stav 1 od
lokalna samouprava (Sl. vesnik na RM br.
Statutot na op{tina Radovi{, Sovetot na
5/2002), a vo vrska so ~len 15 stav 1 od
op{tina Radovi{ na sednica odr`ana na
Statutot na op{tina Radovi{, Sovetot na
14.06. 2016 god., donese
op{tina Radovi{ na sednica odr`ana na
14.06. 2016 god., donese
O D L U K A
za odobruvawe finansiski sredstva
O D L U K A
za organizacija na uli~niot festival
za odobruvawe finansiski sredstva
<Baskerfest 2016< vo Radovi{
na FA <Kitka< s.Oraovica Radovi{
^len 1
^len 1
Se odobruvaat finansiski sredstva za
Se odobruvaat finansiski sredstva na
organizacija
na
uli~niot
festival
FA <Kitka< s.Oraovica Radovi{ vo visina od
<Baskerfest 2016< vo Radovi{ vo visina od
20.000,00 denari za patuvawe vo [vajcarija.
90.000,00 denari.
Za namenskoto koristewe na sredstvata
Za namenskoto koristewe na sredstvata da se
da se dostavi izve{taj.
dostavi izve{taj.
Baraweto e sostaven del na odlukata.
Baraweto e sostaven del na odlukata.
^len 2
Odlukata
vleguva vo sila so denot na
donesuvaweto, a }e se objavi vo <Slu`ben
glasnik na op{tina Radovi{<.
Br. 08-1008/1
14 Juni 2016 g.
Radovi{

Sovet na op{tina Radovi{
Pretsedatel
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{,

^len 2
Odlukata
vleguva vo sila so denot na
donesuvaweto, a }e se objavi vo <Slu`ben
glasnik na op{tina Radovi{<.
Br. 08-1009/1
14 Juni 2016 g.
Radovi{

Sovet na op{tina Radovi{
Pretsedatel
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{,
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Gradona~alnikot
na
donesuva

Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{
op{tina
Radovi{

RE[ENIE
Za proglasuvawe i objavuvawe
na Odlukata za odobruvawe finansiski
sredstva na Zdru`enie Triatlon ANA-DA
Radovi{
Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata za
odobruvawe
finansiski
sredstva
na
Zdru`enie Triatlon ANA-DA Radovi{, br.
08-1010/1, {to sovetot na op{tina Radovi{ ja
donese na sednica odr`ana na den 14.06.2016
god.
Br. 09-1010/2
20 Juni 2016 g.
Radovi{

Gradona~alnik na
Op{tina 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
14.06. 2016 god., donese
O D L U K A
za odobruvawe finansiski sredstva
na Zdru`enie Triatlon ANA-DA Radovi{
^len 1
Se odobruvaat finansiski sredstva na
Zdru`enie Triatlon ANA-DA Radovi{ vo
visina od 40.000,00 denari za u~estvo na
Balkanski i Evropski prvenstva.
Za namenskoto koristewe na sredstvata
da se dostavi izve{taj.
Baraweto e sostaven del na odlukata.
^len 2
Odlukata vleguva vo sila so denot na
donesuvaweto, a }e se objavi vo <Slu`ben
glasnik na op{tina Radovi{<.
Br. 08-1010/1
14 Juni 2016 g.
Radovi{

Sovet na op{tina Radovi{
Pretsedatel
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

20.06.2016 god.

RE[ENIE
Za proglasuvawe i objavuvawe
na Odlukata za odobruvawe finansiski
sredstva na Zdru`enie OLDTAJMER KLUB
Radovi{
Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata za
odobruvawe
finansiski
sredstva
na
Zdru`enie OLDTAJMER KLUB Radovi{, br.
08-1011/1, {to sovetot na op{tina Radovi{ ja
donese na sednica odr`ana na den 14.06.2016
god.
Br. 09-1011/2
20 Juni 2016 g.
Radovi{

Gradona~alnik na
Op{tina 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
14.06. 2016 god., donese
O D L U K A
za odobruvawe finansiski sredstva
na Zdru`enie OLDTAJMER KLUB Radovi{
^len 1
Se odobruvaat finansiski sredstva na
Zdru`enie OLDTAJMER KLUB Radovi{, vo
visina od 30.000,00 denari za organizacija na
defile-izlo`ba
na
stari
avtomobilioldtajmeri.
Za namenskoto koristewe na sredstvata da se
dostavi izve{taj.
Baraweto e sostaven del na odlukata.
^len 2
Odlukata vleguva vo sila so denot na
donesuvaweto, a }e se objavi vo <Slu`ben
glasnik na op{tina Radovi{<.
Br. 08-1011/1
14 Juni 2016 g.
Radovi{

Sovet na op{tina Radovi{
Pretsedatel
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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Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{
20.06.2016 god.
RE[ENIE
Член 2
Za proglasuvawe i objavuvawe na Odlukata
Одлуката влегува во сила наредниот ден
so koja se dava soglasnost vo idna
од денот на објавувањето во ,,Службен гласник
urbanisti~ko-planska dokumentacija za KO
на Општина Радовиш,,.
Radovi{ da se izvr{i vklopuvawe so namena
na bespravno izgraden objekt na Slav~oRistov
Br. 08-1012/1 Sovet na op{tina Radovi{
14 Juni 2016 g.
Pretsedatel
Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata so
Radovi{
Nikol~o Miovski s.r.
koja se dava soglasnost vo idna urbanisti~koplanska dokumentacija za KO Radovi{ da se
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 t.3 od
izvr{i vklopuvawe so namena na bespravno
Zakonot za lokalna samouprava (Sl.vesnik na
izgradeni objekti za Slav~o Ristov, br. 08RM br. 5/2002), a vo vrska so ~len 44 od
1012/1, {to sovetot na op{tina Radovi{ ja
Statutot
na
op{tina
Radovi{,
donese na sednica odr`ana na den 14.06.2016
Gradona~alnikot
na
op{tina
Radovi{
godina.
donesuva
Br. 09-1012/2
20 Juni 2016 g.
Radovi{

Gradona~alnik na
Op{tina 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; 72/2013; 115/14; 199/14; 124/15;
129/15 и 217/15) 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 14. 06. 2016
г. , донесе
ОДЛУКА
со која се дава согласност во идна
урбанистичко планска документација
за КО Радовиш да се изврши вклопување во
плански опфат со намена на бесправно
изграден објект
Член 1
Со оваа Одлука се дава согласност во
идна урбанистичко- планска документација зa
КО Радовиш да се изврши вклопување во
плански
опфат
со
намена
согласно
Уранистичкиот план на бесправно изграден
објект и тоа:
-Објект изграден на КП бр. 4201/1 и
4201/2, КО Радовиш, за намена А1-домување,
м.в. ,,Бела Црква,, , по поднесено барање, бр.
УП.1 26-2850 од 29.08.2011 година, од страна
на Славчо Ристов;

RE [ E N I E
Za proglasuvawe i objavuvawe na Odlukata
so koja se dava soglasnost vo idna
urbanisti~ko-planska dokumentacija za KO
Radovi{ da se izvr{i vklopuvawe so namena
na bespravno izgradeni objekti na Zigo [ped
dooel Radovi{
Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata so
koja se dava soglasnost vo idna urbanisti~koplanska dokumentacija za KO Radovi{ da se
izvr{i vklopuvawe so namena nabespravno
izgradeni objekti na Zigo [ped dooel
Radovi{, br. 08-1013/1, {to sovetot na
op{tina Radovi{ ja donese na sednica
odr`ana na den 14.06.2016 godina.
Br. 09-1013/2
20 Juni 2016 g.
Radovi{

Gradona~alnik na
Op{tina 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;
72/2013 ; 115/14; 199/14; 124/15; 129/15 и 217/15) 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 14.
06. 2016 г. , донесе
ОДЛУКА
со која се дава согласност во идна урбанистичко
планска документација за КО Радовиш да се
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Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{
20.06.2016 god.
изврши вклопување во плански опфат со намена
постапување со бесправно изградени објекти (Сл.
на бесправно изграден објект
Весник на РМ 23/2011; 54/2011; 155/12; 53/2013;
72/2013 ; 115/14; 199/14; 124/15; 129/15 и 217/15) и
Член 1
член 1 и 2 од Правилникот за изменување и
Со оваа Одлука се дава согласност во идна
дополнување на Правилникот за стандарди за
урбанистичко- планска документација зa КО
вклопување
на
бесправни
објекти
во
Радовиш се изврши вклопување во плански
Урбанистичко планска документација (Сл.Весник
опфат со намена на бесправно изграден објект и
на РМ бр. 56/11; 162/12), и чл. 21 ст1 т. 43 од
тоа:
Статутот на Општина Радовиш. Советот на
-Објект изграден на КП бр.4081/1, КО Радовиш за
Општина Радовиш на седницата одржана на 14.
зграда 5,
м.в. ,,Спасо Радовишки,,
каде
06. 2016 г. , донесе
досегашната
намена
Е2-комунална
супрастриктура
е компатибилна со намената
ОДЛУКА
комерцијални и деловни објекти Б1, Б2, Б3 и Б4 до
со која се дава согласност во идна урбанистичко
15% од површината за градење, по поднесено
планска документација за КО Тополница да се
барање, бр. УП.1 26-86 од 18.01.2016 година, од
изврши вклопување во плански опфат на
страна на Зиго Шпед дооел Радовиш;
бесправно изграден објект на Неџат Ибраимов
Член 2
Одлуката влегува во сила наредниот ден од
Член 1
денот на објавувањето во ,,Службен гласник на
Со оваа Одлука се дава согласност во идна
Општина Радовиш,,.
урбанистичко- планска документација зa КО
Тополница да се изврши вклопување во плански
опфат на бесправно изграден објект:
Br. 08-1013/1 Sovet na op{tina Radovi{
14 Juni 2016 g.
Pretsedatel
-Објект изграден на КП бр.1375, КО Тополница, за
Radovi{
Nikol~o Miovski s.r.
зграда 1-СТ,
м.в. ,,Голешец,, по поднесено
барање, бр. УП.1 26-512 од 10.03.2016 година, од
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 t.3 od
страна на Неџат Ибраимов;
Zakonot za lokalna samouprava (Sl.vesnik na
Член 2
RM br. 5/2002), a vo vrska so ~len 44 od
Одлуката влегува во сила наредниот ден од
Statutot
na
op{tina
Radovi{,
денот на објавувањето во ,,Службен гласник на
Gradona~alnikot
na
op{tina
Radovi{
Општина Радовиш,,.
donesuva
R E [ E N I E
Za proglasuvawe i objavuvawe na Odlukata
so koja se dava soglasnost vo idna
urbanisti~ko-planska dokumentacija za KO
Topolnica da se izvr{i vklopuvawe
na bespravno izgraden objekt na Nexat
Ibraimov
Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata so
koja se dava soglasnost vo idna urbanisti~koplanska dokumentacija za KO Topolnica da se
izvr{i vklopuvawe bespravno izgraden objekt
na Nexat Ibraimov, br. 08-1014/1, {to sovetot
na op{tina Radovi{ ja donese na sednica
odr`ana na den 14.06.2016 godina.
Br. 09-1014/2
20 Juni 2016 g.
Radovi{

Gradona~alnik na
Op{tina Radovi{
Sa{ko Nikolov s.r.

Врз основа на член 4 став 1од Законот за
изменување и дополнување на Законот за

Br. 08-1014/1
14 Juni 2016 g.
Radovi{

Sovet na op{tina Radovi{
Pretsedatel
Nikol~o Miovski s.r.

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 t.3 od
zakonot za lokalna samouprava (Sl.vesnik na
RM br. 5/2002), a vo vrska so ~len 44 od
Statutot
na
op{tina
Radovi{,
Gradona~alnikot
na
op{tina
Radovi{
donesuva
RE[ENIE
Za proglasuvawe i objavuvawe na Zaklu~okot
za prifa}awe na Izve{taite na rabotnite
tela na Sovetot vo op{tina Radovi{
Go proglasuvam i objavuvam Zaklu~okot
za prifa}awe na Izve{taite na rabotnite
tela na sovetot na op{tina Radovi{ br. 081015/1, {to sovetot na op{tina Radovi{ go
donese na sednica odr`ana na den 14.06.2016
god.
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Br. 09-1015/2
20 Juni 2016 g.
Radovi{

Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{
20.06.2016 god.
Gradona~alnik na
- Komisija za finansirawe, buxet i
Op{tina Radovi{
lokalen ekonomski razvoj 40-ta sednica,
Sa{ko Nikolov s.r.
odr`ana na den 10.06.2016 godina;
- Komisija za zdravstvo i socijalna
Vrz osnova na ~l. 21 st. 1 t. 43 od
za{tita 27-ma sednica, odr`ana na den
Statutot na op{tina Radovi{ (Slu`ben
10.06.2016 godina;
glasnik na op{tina Radovi{ br. 5/02),
- Komisija za statut i propisi 19-ta
Sovetot na op{tina Radovi{ na sednica
sednica, odr`ana na 10.06.2016 godina;
odr`ana na 14.06.2016 g., donese
- Komisija za javna bezbednost,
bezbednost vo soobra}ajot i protivpo`arna
ZAKLU^OK
za{tita 22-ra sednica, odr`ana na den
Za prifa}awe na Izve{taite na Rabotnite
13.06.2016 godina;
tela na na Sovetot na op{tina Radovi{
- Komisija za urbanizam, komunalni
dejnosti i za{tita na `ivotnata sredina 32ra sednica, odr`ana na den 13.06.2016 godina;
I.Se
prifa}aat
Izve{taite
na
rabotnite tela prilo`eni na sednica na
II.Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila so denot na
Sovetot na op{tina Radovi{ odr`ana na den
na 14.06.2016 god. i toa:
objavuvaweto vo ,,Slu`ben glasnik na
op{tina Radovi{,,.
- Komisija za obrazovanie, sport i
kultura 40-ta sednica, odr`ana na den
Br. 08-1015/1 Sovet na op{tina Radovi{
08.06.2016 g.;
14 Juni 2016 g.
Pretsedatel
Radovi{
Nikol~o Miovski s.r.
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Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{

SODR@INA:
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe
na Pravilnikot za izmena i dopolnuvawe na
Pravilnikot za koristewe na teniskite
igrali{ta vo op{tina Radovi{ br. 07-1183/1
od 18.06.2013 godina--------------------------------- 1
Pravilnikot za izmena i dopolnuvawe na
Pravilnikot za koristewe na teniskite
igrali{ta vo op{tina Radovi{ br. 07-1183/1
od 18.06.2013 godina--------------------------------- 1
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe
na Pravilnikot za odr`uvawe i koristewe
na pove}enamensko igrali{te vo sostav na
SOU <Kosta Susinov< Radovi{ --------------- 2
Pravilnikot za odr`uvawe i koristewe na
pove}enamensko igrali{te vo sostav na
SOU <Kosta Susinov< Radovi{ --------------- 2
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe
na Odlukata za osnovawe na Lokalen
Ekonomski Sovet na op{tina Radovi{ ----- 4
ODLUKA za osnovawe na Lokalen
Ekonomski Sovet na op{tina Radovi{ -- 4
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe
na Odlukata za davawe Soglasnost na
Godi{niot plan za vrabotuvawe vo OOU
<Nikola Karev< Radovi{ za 2017 god. ------- 5
ODLUKA za davawe Soglasnost na
Godi{niot plan za vrabotuvawe vo OOU
<Nikola Karev< Radovi{ za 2017 godina---- 5

20.06.2016 god.

RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe
na Odlukata za a`urirawe na Procenkata za
zagrozenost na podra~jeto
na op{tina
Radovi{ od site rizici i opasnosti---------- 5
ODLUKA za otpo~nuvawe na aktivnosite za
redovno a`urirawe na Procenata na
zagrozenost na op{tina Radovi{ od site
rizici i opasnosti broj 07-443/1 od
26.02.1014 godina------------------------------------- 6
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe
na Programata za za{tita na `ivotnata
sredina vo op{tina Radovi{-------------------- 6
Programata za za{tita na `ivotnata
sredina vo op{tina Radovi{-------------------- 6
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe
na Programataza izmena i dopolnuvawe na
Programata za ureduvawe na grade`no
zemji{te, odr`uvawe na komunalni objekti
i lokalni pati{ta za 2016 godina vo
op{tina Radovi{ broj 08-2067/1 od
23.12.2015 godina----------------------------------- 10
PROGRAMA Izmena i dopolnuvawe na
Programata za ureduvawe na grade`no
zemji{te odr`uvawe na komunalni objekti i
lokalni pati{ta za 2016 godina vo op{tina
Radovi{ broj 08-2067/1 od 23.12.2015 g. ---- 10
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe
na Odlukata za izmena na rasporedot na
sredstvata vo Buxetot na op{tina Radovi{
za 2016 godina--------------------------------------- 11
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ODLUKA za izmena
na rasporedot na
sredstva na Zdru`enie Triatlon ANA-DA
sredstvata vo Buxetot na op{tina Radovi{
Radovi{---------------------------------------------- 15
za 2016 godina--------------------------------------- 11
ODLUKA za
odobruvawe finansiski
RE[ENIE za proglasuvawe i objavuvawe na
sredstva na Zdru`enie Triatlon ANA-DA
Odlukata so koja se dava soglasnost vo idna
Radovi{---------------------------------------------- 15
urbanisti~ko-planska dokumentacija za KO
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe
Koxalija da se izvr{i vklopuvawe na
na Odlukata za odobruvawe finansiski
bespravno izgradeni objekti ------------------ 11
sredstva na Zdru`enie OLDTAJMER KLUB
Odlukata so koja se dava soglasnost vo idna
Radovi{---------------------------------------------- 15
urbanisti~ko-planska dokumentacija za KO
O D L U K A za odobruvawe finansiski
Koxalija da se izvr{i vklopuvawe na
sredstva na Zdru`enie OLDTAJMER KLUB
bespravno izgradeni objekti ------------------ 11
Radovi{ ---------------------------------------------- 15
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe
na Odlukata so koja se dava soglasnost vo
na Odlukata so koja se dava soglasnost vo
idna urbanisti~ko-planska dokumentacija za
idna urbanisti~ko-planska dokumentacija za
KO Radovi{ da se izvr{i vklopuvawe so
KO Radovi{ da se izvr{i usоglasuvawe na
namena na bespravno izgraden objekt na
nameni i vklopuvawe vo planski opfat нa
Slav~oRistov--------------------------------------- 16
bespravno izgradeni objekti ------------------ 12
ODLUKA so koja se dava soglasnost vo idna
Odlukata so koja se dava soglasnost vo idna
urbanisti~ko-planska dokumentacija za KO
urbanisti~ko-planska dokumentacija za KO
Radovi{ da se izvr{i vklopuvawe vo
Radovi{ da se izvr{i usоglasuvawe na
planski opfat so namena bespravno izgraden
nameni i vklopuvawe vo planski opfat нa
objekt ------------------------------------------------- 16
bespravno izgradeni objekti------------------- 12
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe
na Odlukata so koja se dava soglasnost vo
na Odlukata za odobruvawe finansiski
idna urbanisti~ko-planska dokumentacija za
sredstva na Nikol~o Kalajxiev od
KO Radovi{ da se izvr{i vklopuvawe so
Radovi{-----------------------------------------------13
namena na bespravno izgradeni objekti na
ODLUKA za
odobruvawe finansiski
Zigo [ped dooel Radovi{---------------------- 16
sredstva na Nikol~o Kalaxiev od
ODLUKA so koja se dava soglasnost vo idna
Radovi{-----------------------------------------------13
urbanisti~ko-planska dokumentacija za KO
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe
Radovi{ da se izvr{i vklopuvawe vo
na Odlukata za odobruvawe finansiski
planski opfat so namena na bespravno
sredstva na Zdravko Stoilov od
izgradeni objekti --------------------------------- 16
Radovi{---------------------------------------------- 13
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe
ODLUKA za
odobruvawe finansiski
na Odlukata so koja se dava soglasnost vo
sredstva na Zdravko Stoilov od Radovi{- 13
idna urbanisti~ko-planska dokumentacija za
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe
KO Topolnica da se izvr{i vklopuvawe na
na Odlukata za odobruvawe finansiski
bespravno izgraden objekt na Nexat
sredstva na FA <Kitka< s.Oraovica
Ibraimov-------------------------------------------- 17
Radovi{ ---------------------------------------------- 14
ODLUKA so koja se dava soglasnost vo idna
ODLUKA za
odobruvawe finansiski
urbanisti~ko-planska dokumentacija za KO
sredstva na FA <Kitka< s.Oraovica
Topolnica da se izvr{i vklopuvawe vo
Radovi{ ---------------------------------------------- 14
planski opfat na bespravno izgraden objekt
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe
na Nexat Ibraimov ------------------------------ 17
na Odlukata za odobruvawe finansiski
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe
sredstva za organizacija na uli~niot
na Zaklu~okot za prifa}awe na Izve{taite
festival <Baskerfest 2016< vo Radovi{-- 14
na rabotnite tela na Sovetot vo op{tina
ODLUKA za
odobruvawe finansiski
Radovi{---------------------------------------------- 17
sredstva za organizacija na uli~niot
ZAKLU^OK Za prifa}awe na Izve{taite
festival <Baskerfest 2016< vo Radovi{- 14
na Rabotnite tela na na Sovetot na op{tina
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe
Radovi{---------------------------------------------- 18
na Odlukata za odobruvawe finansiski

