
SLU@BEN GLASNIK NA 
OP[TINA RADOVI[ 

 
 

Slu`ben glasnik na 
op{tina Radovi{ 

Izleguva po potreba 

Ponedelnik 31 Dekemvri 
2019 godina 

Broj 17/2019 god. 

@iro smetka 
br: 758014072063018 

Dano~en br.: 6023073000000 
 
Vrz osnova na ~len 50  stav 1 t.3 od 

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

 
RE[ENIE 

Za proglasuvawe i objavuvawe 
na Odlukata za  usvojuvawe na Programata za 

potrebi za funkcionirawe na administracijata 
vo Edinica za lokalna samouprava Radovi{ za 

2020 god. i Programata za potrebi za 
funkcionirawe na administracijata  vo Edinica 

za lokalna samouprava Radovi{ za 2020 god. 
 

Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata za 
usvojuvawe na Programata za potrebi za 
funkcionirawe na adminiostracijata vo 
Edinica za lokalna samouprava Radovi{ za 2020 
god., br.08-1912/1 i Programata za potrebi za 
funkcionirawe na adminiostracijata vo 
Edinica za lokalna samouprava Radovi{ za 2019 
god., broj  08-1912/2, {to sovetot na op{tina 
Radovi{ ja donese na sednica odr`ana na den 
30.12.2018 god. 

 
      Br. 09-1912/3        Gradona~alnik na 
    31 Dekemvri 2019 g.      Op{tina Radovi{  
       Radovi{                  Gerasim Konzulov s.r. 

 
Vrz osnova na ~len  22stav 1 to~ka 12 od 

Zakonot za lokalna samouprava (Slu`ben vesnik 
na RM br. 5/2002) i ~len 22 stav  1 to~ka 43 od 
Statutot na op{tina Radovi{, Sovetot na 
op{tina Radovi{ na sednica odr`ana na  30.12. 
2019 g., donese 
 

O   D   L   U  K  A 
za donesuvawe na Programata 

za potrebi za funkcionirawe na 
administracijata vo Edinica za lokalna 

samouprava Radovi{ za 2020 god. 
 

I. Se donesuva Programa za potrebi za 
funkcionirawe na administracijata vo Edinica 
za lokalna samouprava Radovi{ za 2020 god. 

 

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

 
Br. 08-1912/1        Sovet na op{tina Radovi{ 

 30 Dekemvri 2019 g.               Pretsedatel 
Radovi{          Kole ^arak~iev s.r. 

 
Vrz osnova na ~l. 21 st. 1 t. 43 od Statutot 

na op{tina Radovi{, Sovetot na op{tina 
Radovi{ na sednica odr`ana na den 30.12.2019  g. 
donese 

 
PROGRAMA 

NA POTREBI ZA FUNKCIONIRAWE NA 
ADMINISTRACIJATA VO EDINICATA 

NA LOKALNA SAMOUPRAVA - RADOVI[ 
za 2020 god. 

 

I. Prioriteti na op{tinskata 
administracija 

 
Lokalnata samouprava Radovi{ za 

potrebite na gra|anite funkcionirawe na 
op{tinata vo 2020 godina rabote{e so 
op{tinska administracija od 85 izvr{iteli, od 
koi 1-gradona~alnik, 1-sekretar, 55 so status 
dr`avni slu`benici vo lokalnata samouprava i 
28 bez status na dr`aven slu`benik, od koi 9 vo 
lokalnata samouprava, a 19 lica vo TPPE .  

Del od platite za protivpo`arnata 
edinica,  hranarina i patni tro{oci za 9 lica 
se finansiraat preku MVR, a za 10 vraboteni 
platite, hranarinata i patnite tro{oci se 
obezbeduvaat preku op{tinskiot buxet. 
Ostanatite tro{oci za tekovno rabotewe, 
materjalni tro{oci, oprema, gorivo, 
osiguruvawe na vozila, odr`uvawe se na teret na 
buxetot na op{tinata. 

Stru~nata obrazovanost na izvr{itelite 
koi imaat status na dr`aven slu`benik vo ELS 
Radovi{ e sledna 39-VSS,  6-V[S, 10-SSS i bez 
status na dr`aven slu`benik 0-SSS  (treba 9) vo 
ELS i 10 (treba 19) vo TPPE so SSS ili vkupno 
83 vraboteni. 

Op{tinskata administracija raboti na 
raboti i rabotni zada~i soglasno 
nadle`nostite koi proizleguvaat od Zakonot za 
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lokalna samouprava i drugite podzakonski akti 
vo op{tinata. 

Vo 2020 godina platite na vrabotenite 
ostanuva da se opredeluvaat spored zakonot i 
doneseniot buxet od strana na sovetot na 
op{tinata za 2020 godina.  

Vo svojata rabota seu{te ostanuva 
problemot so prostornoto smestuvawe, no se 
nao|aat tekovni re{enija.  

Tro{oci za kacelariski materjal vo 
odnos na 2019 godina planirno e da se zgolemat 
za 10% odnosno na iznos  od 440.000,oo denari.  

Tro{ocite za tekovni i kapitalni 
potrebi za vrabotenite vo organot na ELS 
Radovi{, od potro{ena elektri~na energija, 
greewe, voda, PTT, telefon se utvrdeni po 
stavki vo Buxetot na op{tinata, soglasno 
napravenite tro{oci vo tekovnata godina i 
nasokoite za izgotvuvawe na buxetot.  

Planirana e nabavka na  kancelariska 
oprema metalni ormani, stolovi i klima 
uredi,serivisirawe na klima uredi spored 
potrebite, vo vkupna suma od 100.000,oo denari. 
Nabavkata na toneri e planirana vo visina od 
200.000 d. 

Vo delot za vrabotuvawa }e se vr{i 
soglasno Godi{niot plan za vrabotuvawe za 2020 
godina. 

Preku Agencijata za privremeni 
vrabotuvawa soglasno potrebite se planiraat 6 
({est) vrabotuvawa  so VSS  vo  nivo sovetnik, a 
ostanatite vrabotuvawa soglasno potrebite i 
Godi{niot plan za vrabotuvawe vo 2020 god. 

Za ovaa godina se planiraat 2 (dve) 
otpremnini po osnov penzionirawe.  

 
Planirani sredstva vo visina od 60.000 

denari za nabavka na podaroci za penzionirawe 
od ELS Radovi{ dosega se 10 (deset). 

Sekoja godina se utvrdat sredstva za da se 
izvr{i prskawe protiv komarci, odnosno 
dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija vo 
op{tinata, koi sredstva treba da se planiraat 
vo visina od-1.000.000 d. 

Od ovaa godina kako redoven tro{ok na 
op{tinata se planira i zalovuvawe na ku~iwa 
skitnici vo visina od 500.000 denari. 

Za uspe{en po~etok vo obrazovniot 
proces op{tina Radovi{, pove}e godini 
nanazad, na site zapi{ani u~enici vo prvo 
oddelenie im podaruva paket~e so u~ili{en 
pribor, a sredstvata treba da se planiraat vo 
visina od  100.000  d. 

Za manifestacii izrabotka i pe~atewe 
na bro{uri sredstva vo visina od 400.000 denari, 
za pe~atewe i izrabotka  na reklamen  materjal  

sredstva vo visina od  200.000 denari, hotelsko 
smestuvawe e planirano na 400.000 denari.  

Za potrebi od nabava na sitna stoka za 
odr`uvawe -80.000 den., prehranbena stoka za 
odredeni prigodi 300.000 den, podaroci za 
penzioneri od ELS, za Nova godina de`urni 
slu`bi, Bogojavlenie i drugi praznici, cve}e, 
maici, kapi  vkupno 295.000 den. (Prvomajski 
natprevari i drugo). 

Nabavka za ednogodi{no odr`uvawe i 
nabavka na toneri za fotokopiri se planira vo 
visina od 230.000 denari. 

Nabavka na toneri za pe~atari vo visina 
od 250.000 denari. 

Nabavka na kompjuteri, nadgradba na 
memorija na kompjuteri, pe~ata~i, 
multifunkciski printer i fotokopiri vo 
visina od 650.000 denari. 

Licencirana firma za antivirus, fiksen 
telefon i internet mre`a, ITK oprema-server 
i sli~no, servisirawe na fotoaparat  e 
planirano vo visina od minatata godina.  

Monitoring obezbeduvawe za javni  
objekti se planiraat vo visina od minatata 
godina.  

Nabavka  na nafta za greewe 
(obrazovanie) poradi zgolemeni ceni se 
planiraat 7.000.000 denari. 

Nabavka na drva za greewe (ELS, 
obrazovanie) se planiraat vo visina od 
minatata godina.  

Soglasno noviot zakon za arhivsko 
rabotewe vo op{tinata treba da se nabavi 
oprema kompjuter, pe~atar i softver za 
elektronsko vodewe na arhiva/ delovodnik za 
{to treba da se planiraat  200.000 denari. 

Nabavka na ognootporni arhivski ormari 
600.000 denari. 

Sredstvata za odr`uvawe na vozilata, 
nabavkata na gumi (1.000.000 den.) gorivo za 
vozilata,  (1.100.000 den.) osiguruvawe na 
vozilata kasko  (120.000 den.), osiguruvawe i 
avtoodgovornost (100.000 den.) se planira  vo 
zgolemena suma od  minatogodi{ni iznosi 
poradi amortiziranost na del od vozilata 
(TPPE).  

Obukite na op{tinskata administracija i 
TPPE koi se sproveduvaat po godi{nata 
programa za obuka na administracijata, a }e 
bidat utvrdeni vo Buxetot na op{tinata za 2020 
godina zgolemena za  20% od minatogodi{noto 
nivo.  

Godi{en zdravstven pregled na vraboteni 
vo TPPE  dva pati vo godinata soglasno zakon 
(21h1200 den.  25.200 den . dva pati godi{no) 
vkupno 54.200,oo denari. 
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Za izrabotka na legitimacii za 
vrabotenite vo TPPE treba da se planiraat 
sredstva vo visina od 35.000,oo denari.  

Posebno osiguruvawe od nezgoda odnosno 
povreda na rabota na vrabotenite vo TPPE na 
osiguritelnata kompalnija e na teret na buxetot 
na ELS i se planirani sredstva od 50.400 denari. 
(21h200 den). 

 
Potrebna  e nabavka za servisirawe na 

protivpo`arna oprema od popravki na pumpi za 
crpewe i isfrlawe voda, mlaznici i druga 
potrebna oprema po specifikacija za koja treba 
da se planiraat sredstva vo visina od 480.000,oo 
den. 

Redovna nabavka na uniformi za TPPE  
vo visina od 420.000 denari. 

Osven ovie redovno planirani sredstva za 
(TPPE), ovaa godina treba se predvidat sredstva 
za nabavka na dve vozila vo visina na  1.500.000 
denari. 

II.Celi na Programata 
Vakvoto planirawe i opremuvawe na 

organite vo lokalnata samouprava }e se postigne 
pobrza, poefikasna i pokvalitetna usluga vo 
rabotata na lokalnata samouprava za potrebite 
na gra|anite.  

Ovaa Programa e sostaven del na Buxetot 
za 2020 god. 

III.Rok na izvr{uvawe 
Vo tekot na celata godina od 01.01.2020 g.  

do 31.12.2020 god. 
Ovaa Programa vleguva vo sila naredniot 

den od objavuvaweto vo <Slu`ben glasnik na 
op{tina Radovi{<. 

 
Br. 08-1912/2        Sovet na op{tina Radovi{ 

 30 Dekemvri 2019 g.               Pretsedatel 
Radovi{          Kole ^arak~iev 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 volonterstvo vo op{tina Radovi{ za 2020 god 
i Programata za volonterstvo vo op{tina 

Radovi{ za 2020 god. 
 

Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata za 
usvojuvawe i Programata za volonterstvo vo 
op{tina Radovi{ za 2020 godina, br.08-1913/1 i 
Programata za volonterstvo vo op{tina 

Radovi{ za 2020 god., broj 08-1913/2, {to sovetot 
na op{tina Radovi{ ja donese na sednica 
odr`ana na den 30.12.2019 god. 
 
      Br. 09-1913/3        Gradona~alnik na 
    31 Dekemvri 2019 g.      Op{tina Radovi{  
       Radovi{                  Gerasim Konzulov s.r. 
      

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 14 od 
Zakonot za lokalna samouprava (Slu`ben vesnik 
na RM br. 5/2002) i ~len 6 stav 2 od Zakonot za 
volonterstvo (Slu`ben  vesnik na RM br. 85/07 i 
161/08), Sovetot na op{tina Radovi{ na sednica 
odr`ana na  30.12. 2019 g., donese 

 
O   D   L   U  K  A 

za donesuvawe na Programata 
za volonterstvo vo ELS op{tina Radovi{ za 

2020 godina 
 

I. Se donesuva Programa za volonterstvo vo 
op{tina Radovi{ za 2020 g. 

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

Br. 08-1913/1        Sovet na op{tina Radovi{ 
 30 Dekemvri 2019 g.               Pretsedatel 

Radovi{          Kole ^arak~iev s.r. 
 

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 14 od 
Zakonot za lokalna samouprava (Slu`ben vesnik 
na RM br. 5/2002) i ~len 6 stav 2 od Zakonot za 
volonterstvo (Slu`ben  vesnik na RM br. 85/07, 
161/08 i 147/2015), Sovetot na op{tina Radovi{ 
na sednica odr`ana na den 30.12.2019 g. donese 
        

P R O G R A M A 
Za volonterstvo vo ELS op{tina Radovi{ za 

2020 godina 
 

I.    So ovaa Programa se ureduva anga`iraweto 
na volonteri, uslovite i na~inot na vr{ewe na 
volonterskite uslugi, kako i pravata i 
obvrskite na volonterite vo ELS Radovi{, 
soglasno Zakonot za volonterstvo. 

II.   Soglasno Zakonot za volonterstvo, volonter 
mo`e da bide fizi~ko lice  

so zavr{eno najmalku IV stepen obrazovanie koe 
na dobrovolna osnova, bez nadomestok soodvetno 
na negovoto obrazovanie dava uslugi, ve{tini i 
znaewa vo korist na lokalnata samouprava. 

     III.  Volonterot za davawe na uslugite ima 
pravo na nadomestok na  
tro{oci za hrana i tro{oci za prevoz za doa|awe 
i vra}awe, vo visina od 15% od prose~nata 
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mese~na plata vo Republika Makedonija, kako i 
tro{ocite za slu`beni patuvawa i tro{oci za 
obuka dokolku se napraveni.  

IV.  Op{tina Radovi{ vo tekot na 2020 godina 
o~ekuva da ima potreba od anga`irawe na 
volonteri: 
-za proekti finansirani od Ministerstvo za 
trud i socijalna politika vo sorabotka so 
lokalnata samouprava; 
-proekti, programi i akcioni planovi na 
op{tinata koi }e gi donese i za niv odobri 
sredstva Sovetot na op{tinata; 
-institucii ~ij osnova~ e lokalnata samouprava, 
e nemaat mo`nost sami da anga`iraat volonteri 
za konkretna potreba; 
-sorabotka i prezemawe na proektni zada~i so 
nevladin sektor; 
 Brojot na anga`iranite lica }e zavisi od 
iska`anata potreba, no na godi{no nivo se 
planira da se anga`iraat najmnogu 12 (dvanaeset) 
volonteri, vo koi se vklu~eni i del od 
volonterite za potrebite na JOUDG.  

V. Op{tina Radovi{ so volonterot }e sklu~i 
dogovor vrz ~ija osnova  
}e se vr{i evidencija na volonterski sta` vo 
volonterska kni{ka. 

VI. Ovaa Programa vleguva vo sila so denot na 
donesuvaweto, }e se primenuva od 01.01.2020 
godina, a }e se objavi vo <Slu`ben glasnik na 
op{tina Radovi{<. 
 

Br. 08-1913/2        Sovet na op{tina Radovi{ 
 30 Dekemvri 2019 g.               Pretsedatel 

Radovi{          Kole ^arak~iev 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 aktivnostite na op{tina Radovi{ vo oblasta 
na obrazovanieto  za 2020 godina i Programata za 

aktivnostite na op{tina Radovi{  
vo oblasta na obrazovanieto za 2020 godina 

 
Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata za 

usvojuvawe i Programata za aktivnostite na 
op{tina Radovi{ vo oblasta na obrazovanieto za 
2020 godina, br.08-1914/1 i Programata za 
aktivnostite na op{tina Radovi{ vo oblasta na 
obrazovanieto za 2020 godina., broj 08-1914/2,  
{to sovetot na op{tina Radovi{ ja donese na 
sednica odr`ana na den 39.12.2018 god. 

      Br. 09-1914/3        Gradona~alnik na 
    31 Dekemvri 2019 g.      Op{tina Radovi{  
       Radovi{                  Gerasim Konzulov s.r. 
 

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 14 od 
Zakonot za lokalna samouprava (Slu`ben vesnik 
na RM br. 5/2002) i ~len 6 stav 2 od Zakonot za 
volonterstvo (Slu`ben  vesnik na RM br. 85/07 i 
161/08), Sovetot na op{tina Radovi{ na sednica 
odr`ana na  30.12. 2019 g., donese 

 
O   D   L   U  K  A 

za donesuvawe na Programata za aktivnostite na 
op{tina Radovi{ vo oblasta na obrazovanieto za 

2020 godina 
 

I.  Se donesuva Programata za 
aktivnostite na op{tina Radovi{ vo oblasta na  
obrazovanieto za 2020 godina 

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

Br. 08-1914/1        Sovet na op{tina Radovi{ 
 30 Dekemvri 2019 g.               Pretsedatel 

Radovi{          Kole ^arak~iev s.r. 
 
 Врз основа на чл. 21 став 1 точка 11 од 

Статутот на општина Радовиш (Службен гласник бр. 

05/02) , Советот на општина Радовиш, на седницата 

одржана на ден 30.12.2019 година ја донесе следната : 

 

П Р О Г Р А М А 

 ЗА АКТИВНОСТИТЕ НА ОПШТИНА РАДОВИШ  

ВО ОБЛАСТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО  ВО 2020 год. 

 

I.Вовед 

Образованието, како една од најсуштествените сфери 

во делот на школувањето и едукацијата на младите 

генерации во општина Радовиш е од витално значење 

за идниот развој на општина Радовиш. Со оваа 

Програма ќе се даде акцент на неколку важни 

сегменти во доменот на стимулирањето на успехот на 

учениците, јакнењето на натпреварувачкиот дух 

помеѓу учениците, стимулирањето на талентите, 

саемската презентација на најуспешните 

постигнувања на учениците и јакнењето на 

мултиетничкатѕа интеграција во општинските 

училишта во општина Радовиш/ 

II. Цели 

1. Создавање на натпреварувачка атмосфера во 

училиштата со цел подигнување на нивото на 

просечниот успех на учениците во образовниот 

процес, како и стимулирање на талентираните 

ученици во сите сфери на науката, уметноста и 

спортот како и стимулирање на на наставниците, кои 

работат со талентираните ученици. 
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             III. Aктивности 

Главните активности ќе се однесуваат на : 

 

1.Стипендирање на ученици во основните училишта 

и во средното училиште во општина Радовиш 

согласно Одлуката за доделување на стипендии на 

ученици во основното и во средното образование од 

општината Радовиш бр.07-1330/2 од 04 јули 2013 г. и 

(Сл. Гласник на општина Радовиш бр.) и 

Правилникот за доделување на стипендии на ученици 

во основното и во средното образование од 

општината Радовиш бр. бр.07-1330/1 од 04 јули 2013 

г. (Сл.Гласник на општина Радовиш бр.12 од 8.7.2013 

г.),. 

За таа цел  Градоначалникот на општина Радовиш ќе 

распише Конкурс за стипендирање на ученици во 

основните училишта во општина Радовиш и СОУ 

Коста Сусинов Радовиш за учебната 2020/2021 

година. 

 

             Согласно овие акти во општина Радовиш ќе 

се доделат вкупно 29 стипендии на ученици  од кои 

16 стипендии на талентирани ученици од VI до IX 

одделение –по 4 стипендии за секое одделение од 6 

до 9 то одд. во сите пет основни училишта во 

општина Радовиш. Стипендијата е во висина од 2 

500,00 денари месечно , а се исплатува 9 (девет) 

месеци во годината, како и 8 стипендии на 

талентирани ученици од I-IV година во средно 

образование од кои: 5 стипендии во прва година – по 

една за ученици од сите 5 општински, основни 

училишта и по една за  2, 3 и 4  година. Стипендијата 

е во висина од 3.000,00 денари месечно , а се 

исплатува 9 (девет) месеци во годината. 

Воедно, со новите измени во Правилникот за 

стипендирање бр. 08-1656/ 1 од 17.10. 2018 год. се 

доделуваат плус 5 стипендии по основ на социјална 

положба, исто така ви износ од 2.500, 00 ден. 

Вкупен износ на средства потребни за оваа 

активност:                                 ..............688 500, 00 ден. 

2. Наградување на талентирани ученици и ментори во 

образованите установи во општина Радовиш согласно 

Одлуката за наградување на талентирани ученици и   

ментори во образованите установи во    општина 

Радовиш  бр. 08-406 донесено врз основа на чл. 50 

ст.1 т.13 од Законот за локална самоуправа (Сл. 

Гласник на РМ бр. 5/02) и чл. 3 од Статутот на 

општина Радовиш. општина Радовиш согласно 

Решението  

Согласно овие акти во општина Радовиш ќе се 

доделат еднократни награди за освоени први, втори и 

трети места на општински, регионални, државни и 

меѓународни училишни натпревари на талентирани 

ученици и на нивните менотори од VI до IX 

одделение во основното и од 1 до 4 година во 

средното образование: 

1 награда ...6000, 00 ден., 2 награда 4000,00 ден. и 3 

награда 2000 ден  - поединечно и екипни награди: 1 

награда- 12 000,00 ден. , 2 награда – 10 000, 00 ден. и 

3 награда – 8 000, 00 ден. 

Вкупен износ на средства потребни за оваа 

активност:                                ..............200 000, 00 ден. 

3. Училишен научен саем за општински училишта во 

општина Радовиш 

Саемот се планира да се одржи на почетокот од Мај 

месец 2020 г.  

Саемот содржи аспекти на штандовско изложување, 

сценска презентација на училишната лична карта на 

училиштето и културно - уметничка програма. 

            Во контекст на штандовското изложување, 

училиштата ги изложуваат највредните проекти од 

сите предмети, вклучително и техниката со коишто 

постигнале успеси, или освоиле награди во тековната 

учебна година со целосна слобода во начинот и 

инвентивноста со која ќе ги уредат своите штандови, 

            Покрај со саемското изложување, училиштата 

се преставуваат и на сцената со културно-уметнички 

точки. 

           Воедно, училиштата се преставуваат со и 

рекламно – пропаганден карактер како флаери, 

брошури и банери флери, како и со презентирање на 

сцена на личната карта на училиштето од коешто 

доаѓаат со образложување на проектите со кои се 

преставуваат на нивните штандови. 

Вкупен износ на средства потребни за оваа 

активност:                                   ..............50 000, 00 ден. 

 

4. Најдобар наставник 

По повод  Денот на просветата и Светите 

браќа Кирил и Методиј 24 Maj, Општина Радовиш ќе 

додели награди за најдобрите наставници од                            

одделенска и предметна настава во основните 

училишта и за најдобриот наставник од средното 

училиште, како и награди за најдобри воспитувачи и 

негователки во детските градинки. 

Наградите ќе се доделуваат од страна на општината 

Радовиш на наставниците, коишто со својата работа 

допринеле кон остварување на одлични резултати на 

учениците, како и врвни резултати на општинските, 

регионалните, државните и меѓународните 

натпревари. 

Вкупен износ на средства потребни за оваа 

активност:                                   ..............25 000, 00 ден. 

5. Мултиетничка интеграција во образованието 

Меѓуетничката интеграција во образованието започна 

како проект во образованието во 2013 година со 

поддршка на УСАИД. Целта на проектот е 

надминување на етничките разлики меѓу децата, 

градење на подобар соживот и подобрување на 

средината во која учат младите со реновирање на 

просторот, потоа обуки за разновидност, техничка 

помош и стимул на училиштата. Во таа смисла и сите 

училишта во општина Радовиш се дел од тој проект 
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со кој овие пет години се спроведуват активности кои 

го рефлектираат мултикултурниот дух со кој 

наставниците и родителите ги учат децата да ги 

почитуваат другите култури, религии, јазици и 

ентитети. МИО актиностите станаа и дел од 

законските обврски на училиштата опфатени во делот 

на евалуациите. Улогата на општината беше да 

соработува  и да учествува во координацијата на  

МИО активностите со невладините организации во 

Република  Македонија, (МЦГО), кои во почетокот 

беа носители и главни координатори на овој прокет. 

Од 2018 година, УСАИД го заврши покровителството 

на овој проект поради што општината треба да го 

превземе делот на координацијата на МИО 

активностите со усвојување и на Акционен план за 

МИО на ниво на општина. Сега овој проект доби нов 

формат и продолжува под мотото Мултиетнчката 

интеграција во образование и младите – со целна 

група во предметна настава од 6 до 9 одделение во 

основните училишта и од 1 до 4 година во средното 

училиште. Проектот ќе се одвива во следните 5 

години. 

 

Со оваа Програма се предвидуваат неколку 

активности  за стимулирање на МИО  

во општина Радовиш: 

1. Мултиетнички саем на сите училишта во 

општина Радовиш на кој ќе се презентира 

мултиетничкта разновидност и интеракцијата на 

учениците од македонска и турска националност со 

презентација на меѓусебни активности и 

активностите со партнерските училишта од други 

општини во Р.Македонија. 

2. Мултиетнички карван со мешовит состав и 

меѓусебно запознавање на мултиетничките 

разновидности од културен, верски и традиционален 

аспект со прецизна агенда на посети на мултетнички 

и мултикултурни објекти, знеменитости и вредности 

3. Настава на наш-нивен јазик со наши 

наставници на час со наши соученици, наша историја, 

култура, литература со воннаставни активности со 

наша настава на нивен јазик, нивни наставници на 

час со нивни соученици, нивна историја, култура и 

литература – со еден збор мултиетничка интеракција 

во мешовити состави со цел – запознавање и 

зближување на различностите. 
Вкупен износ на средства потребни за оваа 

активност:                                   ..............50 000, 00 ден. 

 

6. КАРАМАНОВА НАГРАДА 

Повеќе од 20 години, општина Радовиш 

доделува парични награди во делот на Државните 

натпревари за македонски јазик и литература, кои ги 

организира Сојузот на друштвата за македонски јазик 

на Р.Македониа. 

Наградата се однесува на натреварите на учениците 

во трета година средно образование на теми поврзани 

со ликот и делото на Ацо Караманов, кој е застапен 

во учебниците за македонски јазик и литература во 3 

година средно.Традиционално, општина Радовиш 

доделува средства за 6 награди: 1, 2 и 3 награда и во 

делот на јазикот и во делото на литературата. 

Вкупен износ на средства потребни за оваа 

активност:                                   ..............13 000, 00 ден. 

7. Доделување на училишен прибор – пакетчиња за 

учениците од прво одделение. 

Вкупен износ на средства потребни за оваа 

активност:                                   ..............61 500, 00 ден. 

 

СЕ ВКУПНО ПОТРЕБНИ СРЕДСТВА ЗА ОВАА 

ПРОГРАМА:............1 088 000,00 ДЕНАРИ 

 

VI. Ovaa Programa vleguva vo sila so denot na 
donesuvaweto, }e se primenuva od 01.01.2020 
godina, a }e se objavi vo <Slu`ben glasnik na 
op{tina Radovi{<. 

 
Br. 08-1914/2        Sovet na op{tina Radovi{ 

 30 Dekemvri 2019 g.               Pretsedatel 
Radovi{          Kole ^arak~iev 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 Programata 

za javnite potrebi  na sportot vo op{tina 
Radovi{ za 2020 godina i Programata za javnite 
potrebi na sportot vo op{tina Radovi{ za 2020 

godina  
 

Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata za 
uvojuvawe na Programata za javnite potrebi na 
sportot vo op{tina Radovi{ za 2020 godina br. 
08-1915/1,  i Programata za javnite potrebi na 
sportot vo op{tina Radovi{ za 2020 godina, br. 
08-1915/2,  {to sovetot na op{tina Radovi{ gi 
donese na sednica odr`ana na den 30.12.2019 god. 
 
      Br. 09-1915/3        Gradona~alnik na 
    31 Dekemvri 2019 g.   Op{tina Radovi{  
       Radovi{                  Gerasim Konzulov 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  15 stav 1 to~ka 
6 i 21 stav 1 t. 43 od Statutot na op{tina 
Radovi{, Sovetot na op{tina Radovi{ na 
sednica odr`ana na 30.12.2019 godina, donesuva 
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O  D  L  U  K   A 
Za uvojuvawe na Programata za javnite potrebi 
 na sportot vo op{tina Radovi{ za 2020 godina  

 

I.Se usvojuva Programata za javnite 
potrebi na sportot vo op{tina Radovi{ za 2020 
godina.  

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

Br. 08-1915/1        Sovet na op{tina Radovi{ 
 30 Dekemvri 2019 g.               Pretsedatel 

Radovi{          Kole ^arak~iev s.r. 
 

Врз основа на чл. 15 став 1 точка 6 и член 21 

став 1 точка 43 од Статутот на општина Радовиш,  

Советот на општина Радовиш, на седницата одржана 

на ден 30.12.2019 година донесе  

 

ПРOГРАМА ЗА ЈАВНИТЕ ПОТРЕБИ НА СПОРТОТ 

ВО ОПШТИНА РАДОВИШ ЗА 2020 год. 

 

I.Вовед 

Во изминатите неколку години, општина Радовиш 

сериозно вложува напори и финансиски средства и во 

спортската инфраструктура и во спортските кадри, 

создавајќи услови и можности за активен спортско-

рекреативен живот на сите граѓани. 

Во Програмата за 2020 година покрај подршката за 

спортските клубови и здруженија и организирањето 

на веќе традиционалните спортски манифестации, 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, овозможување на развој на 

масовниот спорт и поттикнување на субјектите во 

кои спортуваат млади спортисти   

- 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 ; 

 

III. Активности:  

Активностите во областа на спортот во општина 

Радовиш ќе бидат насочени кон подршка и помагање 

на остварувањето на целите на оваа Програма. Во 

текот на 2020 год. согласно последните измени на 

Законот за спорт, особено внимание ќе се посвети на 

регулативите во однос на поттикнувањето на 

спортските таленти и нивните тренери, во однос на 

критериумите за финансирање на проекти и програми 

од областа на спортот, регулативи за правилно 

користење и одржување на спортските објекти во 

општина Радовиш и слично. 

Во 2020 год. планирано е изготвување на : 

• Правилници за користење на простории и 

термини во Спортска сала 25 Мај и на Градски 

стадион во Радовиш ; 

• Правилник за критериуми за распределба на 

средства за финансирање на спортски клубови и 

здруженија во општина Радовиш ; 

• Правилник за критериуми за доделување на 

спортски стипендии и еднократни награди на 

талентирани спортисти ; 

• Правилник за поддршка на спортски тренери и 

педагози ; 

Во текот на 2020 год. планирано е : 

• Одржување на работилница за измените на 

законот за спорт на тема : Примена на законите во 

поддршка на спортот – права и обврски ; 

• Реализација на проекти наменет за младински 

категории 

 

Во програмата за јавните потреби во спортот во 

општина Радовиш за 2020 год. се предвидува 

реализација на следните активности : 

 

1. Подршка на спортски клубови и здруженија : 

Р.б. Спортски клуб / здружение Активности и фин.подршка 

1. Фудбалски клуб Плачковица Според годишна програма 

2. Ракометен клуб Радовиш Според годишна програма 

3. Кошаркарски клуб Плачковица Баскет Според годишна програма 

4. Боречки клуб Бучим Радовиш Според годишна програма 

5. Шаховски клуб Рокада Радовиш Според годишна програма 
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6. Маи Таи клуб Комбат  Според годишна програма 

7. Џудо клуб Сенсеи Според годишна програма 

8. Триатлон клуб АНА-ДА Според годишна програма 

9. Велосипедски 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 Радовиш Според годишна програма 

17. Здружение Во здраво тело здрав дух Според годишна програма 

18. 
Здружение за развој на боречкиот спорт 

Бучим Шампиони 
Според годишна програма 

19. Женски фудбалски клуб Плачковица Според годишна програма 

20. ЗЛТ Готен Според годишна програма 

21. Здружение Мускулна уметност Според годишна програма 

22. 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 – трета 

лига, општинска лига 
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 2019-та Февруари ЕЛС општина Радовиш 

2. 
Општински Велигденски турнир 

во мал фудбал 

Април-

Мај 
ЕЛС општина Радовиш, Здружение 

3. 
Првомајски трки 2020-та и 

Средновековни спортски игри 
01.05 ЕЛС општина Радовиш, ОСУС 

4. 
Meѓународен турнир во 

стрелаштво Радовиш 2020 

Април-

Мај 
ЕЛС општина Радовиш, Здружение 

5. Турнир во баскет Стреетбал 2020 Јуни ЕЛС општина Радовиш, Здружение 

6. 
Меморијален турнир во фудбал 

Тополница 2020 

Јули - 

Август 
ЕЛС општина Радовиш, Здружение 

7. 
Отворена летна фудбалска школа 

Опен Фан 2020 
Август ЕЛС општина Радовиш 

8. Меморијален планински марш  Септември ЕЛС општина Радовиш, Здружение 

9. 
Планински велоспипедски 

маратон 2020 
Јули ЕЛС општина Радовиш, Здружение 

10. Меѓународен турнир во риболов Август ЕЛС општина Радовиш, Здружение 
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11. Општински турнир во Тенис Август ЕЛС општина Радовиш, Здружение 

12. Европска недела на спортот Септември ЕЛС општина Радовиш, Сов.млади 

13. 
6 то Ноемвриски турнир во мал 

фудбал  

Октомври-

Ноември 
ЕЛС општина Радовиш 

14. 
Поддршка на Манифестации во 

соработка со АМС 
2020 ЕЛС општина Радовиш 

 

 

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 одржување и функционирање на 

спортските објекти и сл. 

Во однос на спортската инфраструктура, 

доколку се планираат активности во делот на градба, 

реконструкција или одржување, истите ќе бидат 

предвидени во Програмата за уредување на 

градежно земјиште. Во текот на 2020 година ќе 

продолжи и процесот на упис на спортските објекти 

во Катастарот на Република Северна Македонија 

бидејќи од тоа зависи и самото распоредување на 

користење на просториите во склоп на самите 

објекти како правилното распоредување и користење 

на термини од страна на спортските клубови. 

Финансиските средства за подршка на 

активностите во областа на спортот во општина 

Радовиш во износ од 8,500,000 ден. ќе бидат 

предвидени во програмата L0 во Буџетот на општина 

Радовиш за 2020 год. Дел од предвидените средства 

ќе бидат распоредени по претходно објавен Јавен 

оглас на Советот на општина Радовиш за 

доставување на годишни програми а останатиот дел 

со посебни Одлуки од страна на Советот. Доколку се 

пројават дополнителни иницијативи во однос на 

организација на државни или изборни првенства, 

турнири, учества на меѓународни натпревари, 

промоции и други активности кои ќе придонесат за 

развој на спортот во општина Радовиш, истите ќе 

бидат дополнително разгледувани. 

 

 Оваа Програма влегува во сила 

наредниот ден од денот на објавувањето во 

,,Службен гласник на општина Радовиш,,. 

 

Br. 08-1915/1        Sovet na op{tina Radovi{ 
 30 Dekemvri 2019 g.               Pretsedatel 

Radovi{          Kole ^arak~iev 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 Programata za aktivnostite 

na op{tina Radovi{ vo oblasta na kulturata za 
2020 godina i Programata za aktivnostite na 
op{tina Radovi{ vo oblasta na kulturata za 

2020 godina vo op{tina Radovi{ 
 
Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata za 

uvojuvawe na Programata za aktivnostite na 
op{tina Radovi{ vo oblasta na kulturata za 
2020 godina  br. 08-1916/1  i Programata za 
aktivnostite na op{tina Radovi{ vo oblasta na 
kulturata za 2020 godina, br. 08-1916/2, {to 
sovetot na op{tina Radovi{ gi donese na 
sednica odr`ana na den 30.12.2019 god. 

 
      Br. 09-1916/3        Gradona~alnik na 
    31 Dekemvri 2019 g.      Op{tina Radovi{  
       Radovi{                  Gerasim Konzulov 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  15 stav 1 to~ka 
5 i 21 stav 1 t. 43 od Statutot na op{tina 
Radovi{,  Sovetot na op{tina Radovi{ na 
sednica odr`ana 30.12.2019 godina, donese 

 
O  D  L  U  K   A 

Za uvojuvawe na Programata za aktivnostite na 
op{tina Radovi{  vo oblasta na kulturata za 

2020 godina 
 

I.Se usvojuva Programata za aktivnostite 
na op{tina Radovi{ vo oblasta na kulturata  za  
2020 godina.. 

II.Odlukata vleguva vo sila so denot na 
objavuvaweto vo <Slu`ben glasnik na op{tina 
Radovi{<.  
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Br. 08-1916/1        Sovet na op{tina Radovi{ 
 30 Dekemvri 2019 g.               Pretsedatel 

Radovi{          Kole ^arak~iev s.r. 
 
Врз основа на чл. 21 став 1 точка 11 од 

Статутот на општина Радовиш ( Службен гласник 

бр. 05/02 ),  Советот на општина Радовиш, на 

седницата одржана на ден 30.12.2019 година донесе  

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА АКТИВНОСТИТЕ  НА  ОПШТИНА РАДОВИШ 

ВО ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА ВО 2020 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 2020-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 

Доближување на културата до сите граѓани, 

преку нивно директно и рамноправно учество како 

корисници и како творци во културните случувања ; 

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 ; 

Организирање на културни манифестации со 

презентирање на културното и нематеријално 

творештво и афирмирање и одржување на 

материјалното, духовното и културното наследство ; 

Сочувување на културниот идентитет и 

промовирање и подржување на нови идеи и проекти 

кои ќе ја афирмираат општина Радовиш како 

културен центар ; 

Проширување и интензивирање на 

меѓународната културна соработка ; 

 

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 ; 

 

Манифестации во 2020 год.: 

Р.б. Манифестација Датум Носител 
Планирани 

средства 

1. Маскембал Џамала, Василица 13.01 
ЕЛС општина Радовиш,  

ФА Китка 
 

2. 
Манифестација : Здраво живо 

баба марта 
Март 

ЕЛС општина Радовиш,  

ОНБ Браќа Миладиновци 
 

3. Детски радовишки карневал Април 
ЕЛС општина Радовиш, ООУ , 

ОУ ЦК Ацо Караманов 
 

4. Награда Ацо Караманов Април ЕЛС општина Радовиш  

5. 
Манифестација Велигденски 

креации 
Aприл 

ЕЛС општина Радовиш, 

ОУ ЦК Ацо Караманов 
 

6. Фестивал Велигденски средби  Aприл 
ЕЛС општина Радовиш,  

ФА Китка 
 

7. 
Манифестација Пролет на 

сребрените соништа 
Aприл 

ЕЛС општина Радовиш 

Здружение Невена 
 

8. Европски ден во Радовиш Мај 
ЕЛС општина Радовиш 

СОУ Коста Сусинов 
 

9. Ден на просветата 24.05 
ЕЛС општина Радовиш,  

СОУ, ООУ, ЈОУДГ 
 

10. 
Детски фолклорен 

фестивал Оро Весело  
Мај 

ЕЛС општина Радовиш 

ФА Бучим  
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11. 
Радовишко културно лето 
2020 

Јуни-

Август 

ЕЛС општина Радовиш,  

ОУ ЦК Ацо Караманов 
 

12. 
Меѓународна  

ликовна колонија 
Јуни-Јули 

ЕЛС општина Радовиш,  

ДЛУР РАДА 
 

13. 
Проект Калабалак 

Eкспириенс 2020 
Јуни-Јули 

ЕЛС општина Радовиш, 

Здружение на граѓани 
 

14. Јуручки Фестивал Јули 
ЕЛС општина Радовиш,  

КХО на Турците 
 

15. Мото Хепенинг 2020 Јули 
ЕЛС општина Радовиш, 

Здружение 
 

16. 
Манифестација Св.Спасо 

Радовишки 
21.08 

ЕЛС општина Радовиш,  

ОУ ЦК Ацо Караманов 

Храм Св.Троица 

 

17. Меѓународен ден на мирот 21.09 
ЕЛС општина Радовиш, 

Совет на млади 
 

18. 
Манифестација САМУН ем 

ТАТЛИЈА 
Октомври 

ЕЛС општина Радовиш,  

ОУ ЦК Ацо Караманов 

Здружение 

 

19. 
6 ти Ноември, Ден на 

ослободувањето 
06.11 

ЕЛС општина Радовиш, 

ОУ ЦК Ацо Караманов 
 

20. Караманови поетски средби Ноември 
ЕЛС општина Радовиш, 

ОУ ЦК Ацо Караманов 
 

21. Новогодишна програма Декември 
ЕЛС општина Радовиш, 

ОУ ЦК Ацо Караманов 
 

 
Вкупно предвидени 
средства за поддршка на 
манифестации 

  1,200,000 ден. 

22. 
Годишни концерти на соло 
изведувачи, модерен балет, 
црковни хорови и сл. 

2020 год. 
ЕЛС општина Радовиш, 
Балетско студио 

50,000 ден. 

23. 

Подршка на уметници, 
ансамбли и здруженија за 
патувања и учество на 
фестивали во земјата и 
странство, поддршка на 
јубилеи и значајни настани, 
поддршка на фолклорни 
смотри и набавка на носии. 

2020 год. ЕЛС општина Радовиш 100,000 ден. 

24. 
Поддршка на издавачка и 
драмска дејност на локално 
ниво 

2020 год. ЕЛС општина Радовиш 50,000 ден. 

25. 

Поддршка на аудио-
визуелно творештво, 
уметничко и сценско 
творештво и 
кинематографија. 

2020 год. ЕЛС општина Радовиш 50,000 ден. 

26. 
Поддршка на проекти за 

заштита и користење на 

културното наследство 

2020 год. ЕЛС општина Радовиш 50,000 ден. 

 Вкупна програма =   1,500,000 ден. 

 
Програмата за активностите од областа 

на културата во општина Радовиш во 2020 год. се 

базира врз стратешките усвоени документи на 

национално и локално ниво како и врз реалните 

потреби за остварување на целите на оваа 

програма. Поддршката на установите и 

здруженијата од областа на културата ќе се 

темели на реалните проекти и барања кои ќе ги 



Br. 17/2019 Str. 12            Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{                31.12.2019 god. 

  

задоволуваат културните потреби на граѓаните 

на општина Радовиш.  

Во однос на инфраструктурата во делот 

на локалните културни установи, доколку се 

планираат одредени активности во делот на 

градба, реконструкција, одржување и слично, 

истите ќе бидат предвидени во Програмата за 

уредување на градежно земјиште. 

Дел од средствата кои ќе се предвидат во 

Програмата К4 во Буџетот на општина Радовиш 

за здруженијата на граѓани, ќе бидат 

распоредени во Јануари 2020 год. преку јавен 

повик за доставување на годишни програми. 

Останатите средства од К4 програмата за 

здруженија кои ќе аплицираат на јавниот повик, 

ке бидат распоредени согласно останатите 

предвидени активности во Програмата за 

активности од областа на културата како и со 

поединечно донесени Одлуки од страна на 

Советот на општина Радовиш, во текот на 2020 

година а согласно оваа Програма. 

Корисниците на средствата од 

програмата и буџетот на општина Радовиш, се 

должни во делот на наменското и економичното 

трошење на доделените финансиски средства, 

задолжително да ги почитуват и применуват 

одредбите од Законот за јавни набавки и другите 

позитивни прописи во Р.Македонија. 

Средствата за локалните установи од 

културата ќе бидат предвидени во програмите 

К1 – Библиотекарство и К2 – Музичко-сценска 

дејност во буџетот на општина Радовиш, 

согласно доставените годишни програми и 

финансиски планови од самите установи.  

Доколку се јават реални потреби во текот 

на годината, до Комисијата за култура, 

образование и спорт и Советот на општина 

Радовиш може да бидат предложени одредени 

измени и дополнувања на Програмата за 

активностите од областа на културата. 

Оваа Програма влегува во сила наредниот 

ден од денот на објавувањето во ,,Службен 

гласник на општина Радовиш,,. 

 

Br. 08-1916/1        Sovet na op{tina Radovi{ 
 30 Dekemvri 2019 g.               Pretsedatel 

Radovi{          Kole ^arak~iev s.r. 
 

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

 
RE[ENIE 

Za proglasuvawe i objavuvawe 

na Odlukata za  usvojuvawe na Godi{nata 
Programata za rabota na OU Centar za kultura 

<Aco Karamanov< Radovi{ za 2020 godina  
i Godi{nata Programata za rabota na OU 

Centar za kultura <Aco Karamanov< Radovi{ za 
2020 godina 

 
Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata za 

usvojuvawe na Godi{nata Programata za rabota 
na OU Centar za kultura <Aco karamanov< 
Radovi{ za 2020 godina, br.08-1917/1 i Godi{na 
Programata za rabota na OU Centar za kultura 
<Aco Karamanov< Radovi{ za 2020 godina,  broj  
08-1917/2, {to sovetot na op{tina Radovi{ go 
donese na sednica odr`ana na den 30.12.2019 god. 
 
      Br. 09-1917/3        Gradona~alnik na 
    31 Dekemvri 2019 g.   Op{tina Radovi{  
       Radovi{                  Gerasim Konzulov s.r. 
      

Vrz osnova na ~len 22  stav 1 t.5 od 
Zakonot za lokalna samouprava (Sl. vesnik na 
RM br. 5/2002), a vo vrska so ~len  15 stav 1 to~ka 
8 i 21 stav 1 t. 43 od Statutot na op{tina 
Radovi{, Sovetot na op{tina Radovi{ na 
sednica odr`ana na 30.12.2019 godina, donesuva 

 
O   D   L   U  K  A 

za donesuvawe na Godi{nata Programata 
za rabota na OU Centar za kultura 

<Aco Karamanov< Radovi{ za 2019 godina 
 

I. Se donesuva Godi{nata Programata za 
rabota na OU Centar za kultura <Aco 
Karamanov< Radovi{ za 2020 godina. 

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

Br. 08-1917/1        Sovet na op{tina Radovi{ 
 30 Dekemvri 2019 g.               Pretsedatel 

Radovi{          Kole ^arak~iev s.r. 
 

 Врз основа на член 15 став 1 точка 5 од 
Статутот на општина Радовиш,  а согласно член 
27 од Законот за култура, Советот на општина 
Радовиш на седница одржана на 30.12.2019 
година, донесе  
 

Г О Д И Ш Н А  П Р О Г Р А М А 
За работа на ОУ Центар за култура „ Ацо 

Караманов ’’ Радовиш за 2020 година 
 
                    ОСНОВНИ ОБЛАСТИ НА ДЕЈНОСТ : 
 
           1.  Музичко – сценска дејност ; 
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           2.  Музејско – кинотечна дејност ; 
           3.  Реконструкција  адаптација и опрема ; 
 
          -   АФИРМАЦИЈА НА ФОЛКЛОРОТ  
     Центарот за култура „ Ацо Караманов ’’ – 
Радовиш и во оваa 2020 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, Oпштина 
Радовиш и Советот на Општина Радовиш, во 
рамките на своите можности го помагаат 
развојот на фолклорот во општината за 
нормалното функционирање на фолклорните 
ансамбли, Центарот за култура укажува на 
потребата за изнаоѓање и обезбедување на 
постојани извори на средства, за негување и 
зачувување на фолклорот и традицијата. 
    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. Фолклорниот ансамбал „Ацо 
Караманов“ е синоним за Општина Радовиш, 
друштво со најдолга традиција во општината, а 
од 2005 година е во склоп на Центарот за 
култура. Фолклорниот ансамбал „Ацо Караманов“ 
со години наназад успешно и достојно ја 
преставува нашата Општина како со настапи во 
земјата така и надвор од неа, тие се нашите 
културни амбасадори. 
     Во текот на 2020 година овој ансамбл ќе 
настапи на голем број манифестации во 
општината, републиката и на повеќе 
меѓународни фестивали: 
„Тодорица“-Свети Николе Република Македонија,  
„Денови на детето“ Република Турција,  
„Новоградски дани“-Сараево Република Босна и 
Херцеговина, Традиционален-заеднички концерт 
со збратимената општина- Велика Плана 
Република Србија, „Белишчанска златна јесен“ 
збратимената општина-Белишче Рпублика 
Хрватска, „Национален фолклорен фестивал“- 
Неделино Рпублика Бугарија, Фестивал во Печ 
Република Унгарија,  „Приднепровје“ – Република 
Украина, ХКУД „Владимир Назор“-Сомбор 
Република Србија и други настапи на покани кои 
ги добиват во текот на престојната година. Овие 

патувања се реализират со средства предвидени 
Во финансискиот план за 2020 година, со 
самофинансиреање на учеснициците и со 
подршка од донатори. 
Останатите фолклорните ансамбли од нашата 
општина настапуваат   на многу културни 
манифестации и фестивали во општината, 
републиката и недвор од неа, 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. 
Во 2020 година ОУЦК „Ацо Караманов“ планира 
за прв пат да востанови повеќедневен Фолклорен 
фестивал во повќе категории, од 
натпреварувачки и ревијален карактер. 
 
              -  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 
изминатите години  се покажаа како големи 
ентузијасти кои беа подржани од Центарот за 
култура. Токму затоа , и во текот на 2020 година 
ќе продожиме со праксата на одржување на 
повеќе концерти од народната, забавната, 
класичната музика.  
     Ќе им се даде можност 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. Тие се наша гордост и 
обврска за нивно помагање и афирмација, 
бидејки тие ја промовираат нашата општина во 
републиката и надвор од неа. 
При Центарот за култура работи и вокално-
инструменталниот состав  „Распеани 
радовишани’’ кои во рамките на својата 
програмска активност  ќе има свои настапи на 
културни манифестации и фестивали - 
национални и меѓународни: „Под кулите на 
Струмица“-Струмица, „Распеана чаршија“-
Гевгелија, Фестивал на старогратски песни- 
Валандово, Фестивал на сарогратска песна –
Велес, „Пеј Срце“- Ќустендил Република Бугарија 
и други настапи на  покани кои ги добиваат во 
текот на година. Овие патувања ќе се реализират 
со финансиски сретстава предвидени во 
финансискиот плани и од донации.  
Во текот на 2018 год. беше формиран нов 
музичко-инструментален состав, истот настапи 
на тамбурашкиот фестивал во Куманово. 
       Оваa 2020  година ке се одржи 
традиционалниот фестивал на староградски 
серенадни песни „ Саноќ седам ... ’’ кој прерасна во 
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меѓународен фестивал со натпреварувачки 
карактер.  
     Во текот на годината ќе се одржат и 
коцерти на класичната музика  на кои ќе 
настапат врвни оперски пеачи од македонската 
опера и балет.  
Предвидено да го реализираме музичко-
едукативниот проект “Пролетни звуци”со цел да 
ги анимираме и запознаеме од најмала возраст 
нашите деца со звуците на несекојдневните 
иструменти, од страна на членови на 
Македонската филхармонија. 
 
  -  АФИРМАЦИЈА НА ЛИКОВНАТА ДЕЈНОСТ 
Во нашата општина во постојан пораст е бројот на 

школувани академски ликовни уметници. 

Изминатата 2019 година Цетарот за култура ја  

организира традиционалната општинска ликовна 

колонија која програмски беш збогатена со учество 

на талентирани млади уметници од нашите 

општински училишта, под менторство на академски 

ликовни уметници и беше организирана 

работилница за користење на различни техники за 

сликање. Оваа 2019 година   колонијата „Караманов“  

прерасна во тридневна  меѓународна колонија, со 

учество на ликовни уметници од повеќе држави и 

голем број на  локали ликовни уметници. Од 

уметничките дела од ликовната колонија 

„Караманов 2019 “ Центарот за култура 

организираше две ликовни изложби кои пробудија 

голем интерес кај граѓаните. Како резултат на тоа 

зголемен е интересот за учество на поединечни и 

групни  изложби и на ликовни колонии кои ги 

организира Центарот за култура. Затоа во соработка 

со Друштвото на ликовни уметници од Радовиш – 

Рада во 2019 год. се организираше традиционалната 

меѓународнта ликовна колонија Св. Ѓорги која 

привлече големо внимание во пошироката 

јавност.На предлог на Организаторот, друштвото на 

ликовни уметници РАДА- ДЛУР од оваа  2020 

година организатор на меѓународната ликовна 

колонија Св. Ѓорги ке биде  ОУЦК.   
-  АФИРМАЦИЈА НА ДРАМСКАТА ДЕЈНОСТ 

Во рамките на оваа дејност во  2018 
година Центарот за култура „Ацо Караманов“ во 
ко-продукција со Центар за изведувачки 
уметности и едукација Театар Пи, Скопје на сцена 
ја постави авангардната театарска претстава 
„Подигни ме“. Претставата беше одиграна 
премиерно на сцената во Центарот за Култура на 
задоволсто на публиката истата предизвика 
големо воодушевување и поради големиот 
интерес се одиграа пет претстави. „Подигни ме“ 
гостуваше и во други градови во нашата држава. 
Оваа театарска престава која е во продукција на 
ОУЦК е уметнички производ со кој ние се 
преставуваме пред љубителите на театарот. 

   На барање на директорот а со одлука на 
управниот одбор на устанoвата во 2018 година се 
формира театарска секција под раководство на 
ментор.  

Во 2020 година  имаме за цел драмската 
секција да постави нови театарски претстави, на 
избрани текстови. Под менторство на професор 
Катерина Диманова Јованова предвидено е да се 
подготви и одигра театарската претстава 
„Переминување на границите“. 
 Центарот за култура во целост да ги поддржи 
поставените цели и истите да ги реализира и 
понуди на нашата публика. Во 2020 година на 
задоволсто на нашата публика која е голем 
љубител на театарот, планирани се на нашиот 
репертоар да се понудат повеќе театарски 
престави, по избор на јавното побарување и на 
нашиот стручен тим, на повеќе национални 
профисонални театри од Републиката и  театри 
од регионот.  
 
-АФИМАЦИЈА НА ЛИТЕРАТУРНАТА ДЕЈНОСТ 
    Центарот за култура, во соработка со ЕЛС-
Радовиш, во 2020 година по 47-ти пат ќе ја 
реализираат меѓународната поетска 
манифестација позната како „ Караманови 
поетски средби ’’. 
Реализацијата на оваа манифестација е во 
надлежност на Центарот за култура „ Ацо 
Караманов’’ – Радовиш и на Советот на 
Карамановите поетски средби. Во оваа 2020 
година стучниот тим од областа на културата на 
установата заедно со организациониот одбор 
имаат идеја за концепциска промна на 
содржината на Карамановите поетски средби со 
цел за издигнување на уште повисоко  ниво, 
достојно за нашиот великан. 
   Манифестацијата има за цел да го 
афирмира литературното творештво,како и 
подршка на младите поети  да ги зближи младите 
поети на меѓународен план, градејќи мост на 
соработка во натпреварувачки дух на полето на 
литературното творештво. 
 Планирано е одржување на поетско читање- 
“Поетски мердијани и илуминации”. 
Потикнатаи од творештвото на нашиот поетски 
великан Ацо Караманов кој покрај поезијата 
пишувал и афоризми оваа 2020 година година ќе 
се организира „Вечер на афоризми“. 
  -МУЗЕЈСКО-КИНОТЕЧНА ДЕЈНОСТ 
Музејско-кинотечната дејност е од посебно 
значење за зачувување и заштита на културниот 
и националниот идентитет на македонскиот 
народ и на националните заедници. Се 
организираа и неколку изложби на народни 
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носии од нашиот крај, за кои имаше 
задоволителен интерес. 
 

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 во 2013 година 
добивме кино проектор. Изминатата  2019 
година со наши средства успеавме да поставиме 
ново платно за проекција и после подолго време 
поново одпочнавме со кино-проекција.    Ќе 
спомнеме дека минатата година имавме богат 
кино-репертоар со прикажување на многу 
филмски премиери. Ќе го спомнеме и проектот на 
Германската Амбасада денови на германскиот  
филм , каде можеме слободно да кажеме дека 
имавме голема посетеност и побудивме голем 
интерес. Во 2019 година се прикажаа и многу 
играни филмови за деца и млади. И во 2020 
година  ќе поставиме богат репертоар на играни 
филмови на задоволство на нашата публика.Ќе 
настојуваме  да се прикажуваат повеќе филмови 
со документарна и образовно – поучна содржина. 
 

-ВИЗУЕЛНИ УМЕТНОСТИ 
Визуелната уметност ја промовира и афирмира  
културата преку организирање и реализирање  
на дела на јавен простор- фестивали, културни 
настани на улична уметност. 
По повод меѓународниот ден на шегата 1-ви 
Април Ценатрат за култура поќе од десет години 
во соработка со Детската градинка Општинските 
училишта и здружрнија на граѓани кои работат 
во областа на културата ја организира уличната 
манифестација АПРИЛИЈАДА. Учесниците во 
истата на посебни креативни работилници 
изготвуваат поединични и групни маски и 
креации со кои се претставуват на истата. 
Изминатата 2019 година имајќи го во предвид 
горе наведеното за оваа улична манифестација, 
Центарот за култура ораганизациски го 
надогради, и истиот за прв пат беше реализиран 
во облик на ДЕТСКИ КАРНЕВАЛ. Следната 2020 
година овој ДЕТСКИ КАРНЕВАЛ ќе одржи 
постигнатото високо ниво од 2019 година. 
Во делот на визуелните уметности во 2020 
година ќе бидат организирани три ликовни 
изложби на отворено со различни локации.  
„Улицата на Уметноста 2020„ е нов урбан проект 
на Центарот за култура кој содржи повеќе 
културно-умртнички содржини кои ќе се 
реализират на ул. 22-ри Октомври и Свети Спасо 
Радовишки. 
Проектот предвидува учество на улични 
музичари, магионичари, детски аниматори... 

Со одлука донесена од страна на управниот 
одбор, изминатат 2019 година се формира 
гратски мажуретски состав, кој  ги збогати сите 
улични настани и манифестации изминатата 
година, истиот ќе ги збогати и разубави сите 
улични манефестаци и во 2020 година. Градскиот 
мажуретски состав изминатат година имаше и 
меѓународни настапи на покана на многу 
престижни манифестации и фестивали, истиот 
има покани за учество и во 2020 година. 
По повод Новогодишните и Божикните празници 
Ценатарот за култура за најмладата популација 
на нашата Општина во соработка со 
Општинските училишта и Детската градинка ќе 
организира празнична програма.  
 
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 Гoце 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 ; 
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- 6 Ноември –денот на ослободувањето на 
Радовиш ; 

-  Ноември Караманови Поетски средби 

-  Дочек на2021 Нова година ; 
 
       -  РЕКОНСТРУКЦИЈА АДАПТАЦИЈА И ОПРЕМА                        
     За 2020 год. предвидено е со 
реконструкција, адаптација и уредување на 
објектот и просторот на локацијата етнолшки 
музеј, и со доопремување истиот да биде 
претворен во музеј-спомен куќа на нашиот 
Великан Ацо Караманов. Реновирање на 
тоалетите, службените простории, 
реконструкција и опремување на сцената, 
реновирање на помошните простори, санација на 
кровната конструкција, изградба на настрешница 
-простор за повразување со гардероба-гремиорна 
и уредување на гремиорните, уредување на 
просторот пред влезот на Центарот за култура. 
Набавка на опрема (аудио опрема, светлечки и 
други ефектии), опрема за потребите на 
вреботените и установата. 
Набавка на опрема за потребите на секциите; 
фолклорна, вокална, музичка, драмска. Набавката 
предвидува набавување на костими (носии- 
изворни и старогратски) за членовите на 
секциите, музички инструменти и пропратна 
опрема  за инструменталниот состав, опрема и 
реквизити за сценографија потрби на  драмската 
секција и на другите секции, и набавка на 
останати потреби за нормално функционирање 
на установата. 
 

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 сугестии од компетентни и 
стручни лица. Нејзината успешна реализација во 
голема мера ќе зависи од навременото и сигурно 
обезбедување на финансиски средства . Составен 
дел на оваа програма за 2020 година ќе бидат и 
настаните планирани во програмата на ЕЛС- 
Радовиш, каде е предвидено Центарот за култура 
да биде организатор на  дел од настаните. 
Финансиските средства за овие настани не се 
предвидени во финансовиот план за 2020, и за 
истите ке бидат доплнително одобрени 
потребните финасиски 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 денот на објавувањето во ,,Службен гласник 

на општина Радовиш,,. 

 

Br. 08-1917/2        Sovet na op{tina Radovi{ 
 30 Dekemvri 2019 g.               Pretsedatel 

Radovi{          Kole ^arak~iev s.r. 
 

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

RE[ENIE 
Za proglasuvawe i objavuvawe 

na Odlukata za  usvojuvawe na Godi{nata 
Programata za rabota na ONB<Bra}a 
Miladinovci< Radovi{ za 2020 godina  
i Godi{nata Programata za rabota na 

ONB<Bra}aMiladinovci<  
Radovi{ 2020 godina 

 
Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata za 

usvojuvawe na Godi{nata Programata za rabota 
na ONB<Bra}a Miladinovci< Radovi{ za 2020 
godina, br.08-1918/1 i Godi{nata Programata za 
rabota na ONB<Bra}a Miladinovci< Radovi{ 
za 2020 god.,  broj  08-1918/2, {to sovetot na 
op{tina Radovi{ ja donese na sednica odr`ana 
na den 30.12.2019 god. 
 
      Br. 09-1918/3        Gradona~alnik na 
    31 Dekemvri 2019 g.   Op{tina Radovi{  
       Radovi{                  Gerasim Konzulov s.r. 
 

Vrz osnova na ~len  22 stav 1 to~ka 5 od 
Zakonot za lokalna samouprava (Slu`ben vesnik 
na RM br. 5/2002) i ~len 15 stav 1 to~ka 5 od 
Statutot na op{tina Radovi{ Sovetot na 
op{tina Radovi{ na sednica odr`ana na 30.12. 
2019 g., donese 

      
O   D   L   U  K  A 

za donesuvawe na Godi{nata Programata za 
rabota na ONB<Bra}a Miladinovci< Radovi{ 

za 2020 godina 
 

I. Se donesuva Godi{nata Programata za 
rabota na ONB<Bra}a Miladinovci< Radovi{ 
za 2020 godina. 

II. Odlukata vleguva vo sila naredniot 
den od denot na objavuvaweto vo <Slu`ben 
glasnik na op{tina Radovi{<  
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Br. 08-1918/1        Sovet na op{tina Radovi{ 

 30 Dekemvri 2019 g.               Pretsedatel 
Radovi{          Kole ^arak~iev s.r. 

 

Врз основа на член 15 став 1 точка 5 од 
Статутот на општина Радовиш, Советот на 
општина Радовиш на седница одржана на 
30.12.2019 година, донесе  

 
P R O G R A M A 

za rabota na ONB<Bra}a Miladinovci< 
Radovi{ za 2020 godina 

 
Вовед 

Начинот на организациската поставеност 
на денешните библиотеки во глобалниот свет на 
информации е дел од големата слика на развојот 
на човековата мисла и потреба од акумулација на 
достапните знаења. Во тоа светло современите 
библиотеки не се пасивен отпечаток на 
опкружувањето, тие се живи, динамични 
институции, производители на новите услуги и 
вредности. За наполно да одговорат кон 
потребите на т.н. „пазар на знаења“, потребно е, 
со целосна компетенција на библиотечната 
струка, јасно дефинирање на начините и 
методите за унапредување на библиотечните 
услуги кои ќе ги предвидат новите ситуации во 
развојот на општеството на знаење. Имајќи ја во 
предвид општествената мисија на библиотеките 
која се менуваше сообразно со потребите на 
времето, произлегува дека освен грижата за 
чување на културната наследство, библиотеките 
имаат важна улога во општествениот развој и 
промовирање на  етички и морални вредности. 
Не случајно развој на публика  (audience 
development) е една од клучните области на 
интерес во областа на култура и централна тема 
во програмот на Европската унија за поддршка на 
проектите од областа на култура „Креативна 
Европа 2014-2020“.1    

 

Општинска народна библиотека ,,Браќа 
Миладиновци” Радовиш - мултифункционален 

граѓанско - информативен центар 
 

Основната цел на Општинска народна 
библиотека ,,Браќа Миладиновци” – Радовиш 
како мултифункционална културна установа е 
задоволување на индивидуалните и колективни 
потреби на граѓаните на Општините Радовиш и 
Конче во сферата на нивната образовно - 
културна надградба и активности. Просторно 

                                                 
1
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/ 

флексибилна и иновативна во понудените 
програми, библиотеката е поставена пред 
предизвикот на организација и складирање на 
огромен број библиотечната граѓа, на се 
позахтевни репозиториуми, навики и хобии на 
населението. Во рамките на своите можности,  на 
заинтересираните корисници им отвора пат до 
информациски ресурси како основ за стекнување 
на новите знаења, формирање на сопствено 
мислење и оспособување за активна 
партиципација во општеството. Граѓаните од 
најразлични возрасти, а пред се членовите на 
библиотеката, своите културни и духовни 
потреби поврзани со книгата, и во 2020 година ќе 
ги остваруваат преку користењето на 
најразлични услуги на библиотеката и 
информирањето почнувајќи од користење на 
бројниот и разновиден книжен фонд, 
промоциите на книги и непосредните средби со 
автори на книги, традиционалниот продажен 
саем на книги, разните трибини, работилници, 
предавања, користење на електронските извори 
за комуникација и слично.   
      

Во поглед на услугите и можностите кои 
библиотеката ги нуди на најразличние категории 
на услуги 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 
можностите за користење на: интернет, 
печатење, скенирање, копирање и слично, со што 
се зголемуваат можностите 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. 

 
МИСИЈА, ВИЗИЈА, ВРЕДНОСТИ 

Мисија 

 
Нашата мисија е спој на традиционалното 

и модерно библиотечно работење  со што на 
своите членови им овозможуваме поврзување со 
светот на информации преку креативни 
програми кои вклучуваат пристап до современо 
конципиран библиотечен материјал, решавање 
на информативно-комуникациски проблеми, 
давање поддршка на процесите на учење како 
поттик за подобрување на животот и развој на 
потенцијалите на поединецот и општеството. 
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Визија 

Мултимедијална библиотека: модерен 
информативен и едукативен  центар, место на 
знаење, социјална чувствителност, меѓу 
генерациска солидарност. 

Вредности (Што ни е важно?) 
- Стручно оспособен, креативен и 

мотивиран библиотечен кадар кој генерира 
позитивен и пријателски пристап кон 
корисникот. 

- Кориснички ориентирани 
програми за сите возрасти со вградување на 
вредности на билингвизам и мултилингвизам, и 
градење на релаксирани меѓуетнички односи во 
заедницата. 

- Опремување на Библиотеката со 
техничко информациски ресурси кои наполно 
задоволуваат потребите на заедницата. 

- Воспоставување на квалитетен 
физички и виртуелен пристап кон 
библиотечните фондови без оглед на различни 
категории на нејзините членови.  

ОНБ „Браќа Миладиновци“ Радовиш во 
своето работење ги почитува прнципите и 
документите на УНЕСКО и ИФЛА, особено 
Манифестот за јавни библиотеки, според кој 
библиотеката е општопознат културен центар на 
Радовиш, привлечно место за работа, игра и 
дружење, место за поддржување на 
образованието на корисниците од сите возрасти, 
им овозможува на корисниците информација за 
фондот во библиотеката но и во другите 
библиотеки преку електронскиот каталог, 
поттикнува користење на мрежни извори и 
услуги, особено обликување и одржување на веб 
страната на Библиотеката.  

Правни и финансиски рамки 
 Одговорност за јавната библиотека 

имаат локалните и национални власти. Таа мора 
да биде поддржана со посебни правни прописи и 
правила и финансирана од локалните и 
национални власти. Библиотеката мора да биде 
суштинска компонента на секоја долгорочна 
стратегија за развој во областа на културата, 
обезбедување на информации, описменување и 
образование. 

Манифестот за јавни библиотеки на 
ИФЛА И УНЕСКО  

 
ПРОГРАМСКО РАЗВОЈНИ АКТИВНОСТИ 
 
1. Просторно прашање 
 
Најголемиот проблем во работата на 

библиотеката претставува просторното прашање 

како и континуираното редуцирање на 
финансиските средства.  

Просториите на библиотеката се 
реконструирани и адаптирани во периодот 2005-
2006 година и се предуслов за подобра и 
квалитетна работа со корисниците, како и за 
воведување на нови услуги. Меѓутоа, треба да се 
истакне дека библиотеката во изминатите 12 
години има рапиден раст на библиотечен фонд, 
број на членови и посетители, како и воведување 
на нови услуги, што проблемот со просторното 
прашање се повеќе го актуелизира. Исто така 
треба околу 40% од стариот фонд се наоѓа во 
поранешните простории на Радио Радовиш. Во 
изминатиот период библиотеката беше 
препознаена како отворен јавен простор, што е 
потврдено со фактот дека во библиотеката се 
одржуваат бројни културни и едукативни 
програми за сите возрасни и образовно-
социјални групи на граѓани. Оттука се наметнува 
и потребата од посебна сала (или повеќе) за 
такви програми, поради соодветно сместување на 
заинтересираните посетители, како и 
избегнување на нарушувања во работата на 
Одделот за позајмување и читање на дневна 
штампа. Особено како круцијален проблем во 
работата на библиотеката претставува 
сместувањето на библиотечниот фонд.  

 
А.) Програмска основа за реконструкција и 

адаптација на спратот над библиотеката - основа 
за изработка на проектна документација за нова 
библиотечна зграда.  

Во разговор со Градоначалникот на 
Општина Радовиш, Претседателот на советот и 
Раководителот на Секторот за урбанизам за 
решавање на овој проблем се пристапи со 
подготовка на проектна документација за 
изработка на градежно техничка документација 
за реконструкција на постоечкиот објект, 
односно на спратот над библиотеката. Целта на 
овој документ е препознавање на библиотечните 
просторни и функционалните потреби на 
граѓаните од Општина Радовиш во новите 
општествени прилики во наредните 20-30 
години. Програмската основа за нови простории 
се размислувања на вработените во 
библиотеката и локалната заедница  како да се 
решат просторните ограничувања во 
библиотеката егзистира од далечната 1957 
година и претставуваат се поголема пречка за 
нормално функционирање. 

 
2. Набавка на книжен фонд 
Збогатувањето на книжниот фонд во 

библиотеката и во 2020 година останува 



Br. 17/2019 Str. 19            Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{                31.12.2019 god. 

  

приоритет во остварување на основната 
функција на библиотеката. При изготувањето на 
планот за набавка на книги се води сметка за 
моменталната состојба на книжниот фонд, како и 
предвидените стандарди за јавните библиотеки 
во РМ. Имајќи во предвид дека профилот на 
корисниците ги детерминира идните планови за 
набавка библиотечна граѓа, за квалитетно 
функционирање на сегментите поврзани со 
набавка ќе се направи: 

 соодветна анализа на постојниот библиотечен 
фонд, како и изготвување на анкетни 
прашалници за потребите на корисниците во 
однос на бараната библиотечна граѓа. 

 набавка на нематеријална граѓа (дробен печат, 
мултимедијални ЦД, филмови, ДВД, музикалии 
итн.). 

 набавка на списанија од земја и странство 

 континуирана евалуација и следење на 
библиотечниот фонд 

 набавка на библиотечна граѓа наменета за 
лица со попреченост 

 набавка на книжен фонд на повеќе јазици во 
зависност од интересот на корисниците 

За таа цел како и секоја година ќе се 
обезбедат наменски средства од Министерството 
за култура и оснивачот на библиотеката – 
Општина Радовиш и со мал дел од сопствени 
извори. 

 
3. Автоматизација на библиотечните процеси 

Стручната обработка на книжниот фонд 
во библиотеката со примена на меѓународните 
стандарди пропишани за оваа намена веќе е 
поставена на високо ниво соодветно на 
современите светски текови во 
библиотекарството. Библиотеката во процесот на 
автоматизација на библиотечните процеси се 
приклучи во 2006 година и учествува во взаемна 
база на податоци попозната како COBIB.MK. 
Платформата COBISS овозможи online достапност 
на библиотечната граѓа која во библиотеката се 
обработува во одделот за каталогизација.  

Со новите вработувања во 2019 (двајца 
библиотекари и еден библиотекарски помошник) 
во текот на 2020 година се планира да се 
активираат сегментите COBISS 3 - зајмување кој 
има особено значење за корисниците на 
библиотеката и новиот сегмент COBISS 3- 
Набавка, со што ќе се комплетира процесот на 
автоматизација во библиотеката. Со оглед дека 
автоматизација е во постојан подем со развојот 
на технологијата, планираме во идниот период: 

 постојана надоградба и следење за набавка на 
нов хардвер и софтвер како дел од  нови 
решенија во библиотечното работење. 

 замена на стара техничка опрема 
 обуки за вработените како дел од стручно 
професионално усовршување 

 стимулирање за користење на отворени бази 
на податоци 

 дигитализација на библиотечниот материјал 

 обезбедување на финансиска поддршка на 
обуки, семинари итн.  
Со ова, се очекува зголемување на бројката на 
автоматско обработени библиотечни едници и 
воспоставување на постапката за електронско 
издавање на обработениот книжен фонд во 
библиотекат, со што ќе се овозможи 
поедноставна и побрза пристапност на 
корисниците до потребната литература.  

 
Во сегментот на ИКТ опремата се планира 

набавка на: 

 набавка на информатичка опрема 
(таблети, е-читачи, 1 лап топ,  1 access point, 3 Д 
принтер,) 

 видео надзор 
Во рамките на ова, во текот на 2020 година ќе се 
заокружи и процесот на ревизија на 
библиотечниот фонд во библиотеката, кој како 
законска обврска започна во 2018 година.  
Потребните финасиски средства за ваквите 
активности како и досега целосно се покриваатод 
расположивите средства за тековно работење на 
библиотеката. 
 

4. Популаризација на книгата 
За да ја задржи актуелноста на своите 

програми и активности библиотеката мора 
внимателно да ги следи барањата на своите 
корисници, програми во другите средини кои се 
слични по своите можности, како и најновите 
трендови во библиотечното работење. 
Библиотеката во рамките на своите просторни, 
финансиски и кадровски можности во 2020 
година планира да ги унапреди програмите во 
интерактивни, креативни и мултимедијални 
промотивни активности. Библиотеката ќе 
спроведува културни, образовни и анимациски 
програми и проекти за деца и млади поврзани со 
промоција и популаризација на книги, читање и 
писменост на традиционални и нови медиуми. 
Специфичноста е што овие програми нема да се 
случуваат само во зградата на библиотеката, туку 
и пред библиотеката, на главниот градски 
плоштад (под чадори во летните месеци) и во 
Градскиот парк. Библиотеката ќе ја користи 
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предноста на нејзината локација - центарот на 
градот, а за некои активности ќе се користи и 
главниот градски плоштад, каде што е највисока 
зачестеноста на граѓаните. Големо внимание ќе 
биде посветено на квалитетот на овие програми 

и соработката со бројни институции и 
здруженија на граѓани во градот. Програмите ќе 
бидат класифицирани по возраста, како и по 
групата каде припаѓаат и тоа: 

4.1. Програми за деца и тин (teen) генерација 
  
 
 
 
 
 
 
 
Соодветно на тоа, оваа програма 

поддржува рано учење, семејно учење и 
доживотно учење. Во таа насока ќе се спроведат 
следните активности:  

 промотивни програми за читање во најраната 
возраст (бебешки програми) и работа со 
родители,  

 бесплатно зачленување и популаризација на 
сликовници за најраната возраст 
едукативни работилници и предавања (Фестивал 
на сликовници) 

 фамилијарни програми („Да читаме заедно“) 

 одбележување на Светскиот ден на книгата на 
детето (Ноќ со Андрсен) 

 воведување на иновативни  библиотечни 
програми и сервиси креирани од самите деца 

 организација на креативни и едукативни 
работилници (изработка на мартинки), 

 воведување на т.н. гејмификација во 
библиотеки (учење по пат на игра) 

 изработка на едукативни содржини поставени 
како апликации на мобилен телефон 

 музички манифестации поврзани со 
литература (средби со писатели, промоција на 
книги...и др. ) 

 програми со волонтери и студенти  

 програми за цртање  

 клуб на читатели 

 организација на активности надвор од 
библиотека (т.н. концепт на библиотека без 
ѕидови) 
4.2. Програми за различни категории на возрасни 
читатели 

 воведување на дебатни и клубови на читатели 

 мултимедијални промоции на најчитани 
автори 

 едукативни работилници и предавања 
поврзани со информациска писменост на 
возрасни 

 воведување на нови содржини поврзани со 
концептот за „хортикултурни е-библиотеки“ 

 Кариерно образование - работилници 
поврзани со определени вештини (пишување на 
CV, уредување, кроење, цртање, режија на кратки 
филмови, ракотворби, итн.) 

 програмите кои популаризираат 
интерактивен однос на корисникот и 
библиотекарот 
4.3. Програми за трето доба 
Категоријата на лица кои не се работно активни 
генерира специфични постапки во реализација 
на библиотечните активности, така што освен 
комуникациски вештини и обученост за работа 
со овие лица, потребни се и специфични 
активности:    

 Промоции и едукативни предавања за здравје 
и темите поврзани со сениорска популација 

 Обуки и тренинзи за информациска писменост 

 Курсеви за користење на MS Office пакетии 
Internet 
Предвидените програми ќе бидат реализирани со 
едукатори, библиотекари, издавачи, писатели и 
волонтери.  
Финансиски извори: Општина Радовиш, 
Министерство за култура, Библиотека, бизнис 
сектор, НВО. 
4.4. Културно - анимациска програма 
Посебна важност во редовната работа на 
библиотеката претставуваат културно-
анимациските активности кои библиотеката ги 
обезбедува преку промоција на книгата и 
пишаниот збор во текот на целата година и со 
посебен акцент на манифестацијата Месец на 
книгата кога на ниво на цела Македонија јавните 
библиотеки во периодот од 15.10 до 15.11 преку 
разни програми се вклучуваат во 
одбележувањето на месецот на книгата. 
Библиотеката традиционално го организира 
Есенскиот саем на книга со учество на 
реномирани издавачки куќи во Р. Македонија. 

Секое дете има право целосно да ги развива своите потенцијали, има право 
на слободен пристап до информации, материјали и програми со подеднакви 
услови за сите, без оглед на возрастаполот и етничката припадност. 
Конвенцијата на Обединетите нации за правата на детето 
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Значаен настан на овој план секако ќе биде и 
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. 
Конкретно пак, популаризацијата на книгата во 
2020 година се планира да се реализира преку 
следниве форми:  
- Редовна набавка на атрактивни наслови од 
белетристика, набавка на лектирни изданија и 
сликовници,  
- промоции на книги и преставување на автори, 
- литературни поетски читања,саем на книги, 
- трибини,изложби, 
- посети на библиотеката од ученици и деца од 
предшколска возраст и слично. 
Како и претходните години, планираме да 
одбележиме значајни датуми меѓу кои: 
- 21 февруари - Меѓународен ден на мајчин 
јазик, 
- 20 март - Светски ден на поезијата, 
- 2 април - Меѓународен ден за литература за 
деца, 
- 23 април - Светски ден на книгата и 
авторските права, 
- 9 мај - Ден на Европа, 
- 26 септември - Европски ден на јазиците, 
- 1-5 октомври - Светски недела на детето  
(5 Октомври – Светски ден на наставниците) 
 
5. Роднокрајно творештво 
 Афирмацијата и популаризацијата на 
роднокрајното творештво, како и досега, заради 
немањето на посебно вработени лица во овој 
оддел, и во 2020 година оваа активност во 
рамките на можностите ќе биде спроведена од 
страна на моментално вработените лица во 
библиотеката. Во рамките на ова, се планира да 
се продолжи со прибирање и чување 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 ОНБ ,,Браќа 
Миладиновци” – Радовиш е местото каде истите 
ќе најдат катче за нивно трајно зачувување за 
што ќе може да се отпочне и со дигитализација на 
ваквиот книжен фонд. Сето ова во многу ќе 
зависи и од решавањето на проблемот со 
недостатокот од простор, кој доколку се реши, 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 просторните 
услови, поврзана е и реализацијата на 
поранешната идеја за отварање на роднокрајно 
катче на поетот Ацо Караманов во кое би биле 
сместени сите негови ракописи, факсимили, 
фотографии и книги, а реализацијата и 
финасирањето на потребните трошоци за овој 
проект би требало да оди во соработка со ЕЛС на 
Општина Радовиш, МАНУ и Министерството за 
култура. 
 
5. Едукација на библиотечен кадар 
Бројот, составот и нивото на стручна наобразба 
на постоечкиот кадар во библиотеката и во 2020 
година ќе претставува потреба за негово 
понатамошно усовршување и едукација. 
Годишниот план за 2019 е комплетно реализиран 
со 3 (три) нови вработувања и како резултат на 
потребата се планира вработените да 
учествуваат на професионални семинари, 
особено во врска со обуката Кобис. Исто така, 
секоја година оваа база на податоци се ажурира 
така што е неопходно постојана професионална 
обука и подобрување на вработените; 
За едукација на високообразованиот кадар во 
библиотеката, пред се, се планира спроведување 
на редовно понудените обуки од страна на НУБ 
,,Свети Kлимент Oхридски” од Скопје кои се во 
насока на обучување на вработените за стручно 
библиотечно работење како и обуки за работа 
според програмата КОБИС, а планирани се и 
обуки за вработените во Одделот за позајмување 
и услуги каде треба да се воведе систем на 
електронско издавање и примање на 
библиотечниот материјал преку Сегмент COBISS 
3 позајмица, за што веќе има обезбедено 
соодветна опрема. Кога станува збор за обука на 
библиотечен кадар, и во 2020 година 
библиотеката стои на располање за 
овозможување на стручна помош на 
библиотекарите во училишните библиотеки во 
Општините Радовиш и Конче. 

Потребните средства не се прикажани 
како посебни програми туку се во рамките на 
редовната дејност на библиотеката преку 
трошоци за службени патувања, семинари и 
котизација. Предвидените средства ќе им 
овозможат на нашите  вработени присуство на 
обуки за стручно усовршување, Годишно 
собрание на БЗМ, состаноци и обуки кои ги 
организира Здружение за развој и иновации на 
библиотеки Инова Либ –Радовиш, други 
конференции и обуки кои се од значење за развој 
на библиотечната дејност.  

6. Работа со корисници 
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Предлагаме во текот на месец јануари и 
февруари да се преземат интензивни активности 
што ќе привлечат што е можно повеќе членови 
од различни категории. Во однос на зголемување 
на бројот на корисници предлагаме:  

 Организирање на колективно 
запишување, како и други активности што треба 
да ги организираат вработените во Одделението 
за позајмување и услуга. Во таа насока се 
планираат следните активности:  

 Бесплатно запишување ќе имаат 
лица со посебни потреби, социјално загрозена 
категорија на граѓани, а ние мислиме на болни 
лица; 

 На Меѓународниот ден на книгата, 
23 април 2020 година, планираме намалена цена 
на членарината со програма за одбележување на 
овој значаен ден; 

 На корисниците (65) ќе им биде 
обезбедена обука и запознавање со работата на 
компјутерите. Курсот за информатика за 
писменост ќе биде планиран за септември 2020. 

 На Меѓународниот ден на 
семејството, 15.05.2020 година, ќе има 
промотивна цена за запишување, што ќе има 
корисен ефект врз буџетот на многу семејства; 

 Со бесплатна зачленување и книга, 
ќе ги наградиме нашите најверни и најистакнати 
членови на Библиотеката, како и сите 
истакнати учесници на нашите програми; 

 Следење на трендот (во согласност 
со нашите можности) обезбедувајќи разновидна 
и современа содржина за да се привлечат што 
повеќе тинејџери. 

 Зголемување на бројот на наслови 
при што ќе се води сметка за задоволување на 
категоријата тинејџери. 

 За да се се презентира фондот до 
корисниците и да циркулира што поголем дел од 
фондот, потребно ќе се опреми еден агол во кој ќе 
бидат изложени најновите наслови и кои ќе се 
ажурираат секојдневно. Критериумите за избор 
на овие книги може да варираат, од тековните 
теми до бојата на насловната страница  

7. Проектни активности  
Програмата за работа на Општинска 

народна библиотека ,, Браќа Миладиновци” – 
Радовиш за 2020 година опфаќа и активности кои 
ќе бидат финасирани од донаторски средства. 

Во овие активности, во текот на 2020 
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, пред се, ќе 
бидат покриени потребните трошоци за: 
- обезбедување на услови за работа во 
библиотеката додека траат обуките, 
- обезбедување на материјали и техничка 
опрема за спроведување на обуките, 
- ангажирање на стручни лица за 
реализација на планираните обуки, 
- набавка на потребна стручна литература 
за спроведување на обуките. 
Покрај ова, во активностите посветени на 
ранливите категории на лица приоритет ќе се 
даде на мерките и насоките од Владата на 
Република Македонија и соодветните 
министерстваза набавка на соодветна 
софистицирана опрема преку која би се 
зголемила соработката но и приближувањето на 
книгата до овие категории на лица. Целокупните 
планирани активности и зафати на овој план ќе 
се покријат со расположивите финансиски 
средствана библиотеката и НВО партнери во 
голем број на активности.  

 
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 2020 година 
се планирани одредени активности.  

Како и во претходните неколку години, во 
соработка со ЕЛС на Општина Радовиш, пред се, 
приоритет ќе биде обезбедувањето на можности 
и услови за просторно проширување на 
библиотеката од причина што со постоечкиот 
простор библиотеката веќе не може нормално да 
функционира. 

Тука ги планираме следните активности: 
- Подготовка на техничка документација за 

реконструкција за спратот над библиотеката 
- Подготовка на проекти и аплицирање до 

донатори 
Покрај ова, во останатите планирани 

активности за 2020 година, доколку не се 
обезбеди дополнителен простор влегуваат и:  

- уредување на подот во постоечките 
простории во библиотеката, 

- вградување на вентилационен систем во 
санитарните јазли за службените лица во 
библиотеката, 

- други технички потреби при тековното 
работење на библиотеката. 

- нови рафотви за книги 
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За овие активности за одржување и 
градежно-технички зафати пред се во 
внатрешноста на библиотеката, потребните 
средства ќе бидат тековно определувани, а ќе се 
обезбедат од сопствените жиро сметки за 
сопствени извори, дотации и донации. 

За реконструкција и адаптација на 
спратот и кровот над библиотеката се планира 
градежните работи да завршат до крајот на 2020 
година. Потребните средства за градежно 
техничките зафати и опремување на ентериерот 
се планира да се обезбедат од сопствени извори, 
Министерство за култура, општина Радовиш, 
Рудникот за бакар Бучим и други потенцијални 

донатори.    

Оваа Програма влегува во сила наредниот 

ден од денот на објавувањето во ,,Службен гласник 

на општина Радовиш,,. 

 

Br. 08-1918/2        Sovet na op{tina Radovi{ 
 30 Dekemvri 2019 g.               Pretsedatel 

Radovi{          Kole ^arak~iev 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 2020 
godina i Programata za javna ~istota 
vo op{tina Radovi{ za 2020 godina 
 
Gi proglasuvam i objavuvam Odlukata za 

usvojuvawe na Programata za javna ~istota vo 
op{tina Radovi{ za 2020 godina br.08-1919/1 i  
Programata za javna ~istota vo op{tina 
Radovi{ za 2020 godin br.08-1919/2, {to  sovetot 
na op{tina Radovi{ gi donese na sednica 
odr`ana na den 30.12.2019 godina 
  
     Br. 09-1919/3        Gradona~alnik na 
    31 Dekemvri 2019 g.  Op{tina Radovi{  
       Radovi{                  Gerasim Konzulov 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 30.12.2019 godina, donese 

 
O  D  L  U  K  A 

Za usvojuvawe na Programata za javna ~istota 

vo op{tina Radovi{ za 2020 godina 
 

I. Se prifa}a Programata za javna 
~istota vo op{tina Radovi{ za 2020 g. 

II. Ovaa Odluka vleguva vo sila naredniot 
den od  denot na objavuvaweto vo "Slu`ben 
glasnik na op{tina Radovi{". 

 
Br. 08-1919/1        Sovet na op{tina Radovi{ 

 30 Dekemvri 2019 g.               Pretsedatel 
Radovi{          Kole ^arak~iev s.r. 

 
Врз основа на член  12 од законот за јавна 

чистота ( „Службен весник на РМ“ број 111/08 ) и 

член 21 став 1 точка 15 од Статутот на општина 

Радовиш  (Службен гласник на општината Радовиш 

број 5/2012), Советот на општина Радовиш на 

седница одржана на 30.12.2019 година, донесе 

 

П Р О Г Р А М А  

За Јавна чистота на општина Радовиш за 2020 година 

 

В О В Е Д 

Програмата за одржување на јавна чистота 

на подрачјето на општина Радовиш за 2020 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. 

 

1. Одржување на јавна чистота 

Одржувањето на јавната чистота ќе се состои од:  

 Рачно метење; машинско метење и миење на 

улиците, булеварот, 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. 
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Периодот на одржување е поделен на летен 

период од 01.04 до 31.10 со времетраење од 7 месеци 

со 244 работни дена во кои  се земени сите денови во 

неделите и сите државен празници, и зимски период 

од 01.11 до 31.03 со време од 5 месеци или 151 

работни дена во кои исто така се земени во предвид 

сите денови во неделите и државените празници. 

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. 

 Метење вон работни денови (за време 

на викенд и државни празници) само на 

најфреквентните улици во централно подрачје.  

 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  

Македонски .....................................................20 000 м² 

2. Кеј 8ми Септември ........................... 26 000 м² 

3. Св. Спасо Радовишки до дневен центар 

Порака ............................................................... 9 000 м² 

4. Ул. 22ри Октомври...............................5 000 м² 

5. Ул.Партизанска (дел)...........................3 500 м² 

6. Ул.Самуилова.......................................5 000 м² 

7. Ул.Илинденска......................................1 500 м² 

8. Ул.Блаже Коневски..............................1 400 м² 

9. Ул.Коста Сусинов.................................1 000 м² 

10.  Ул.15ти Корпус.......................................700 м² 

11.  Ул.1ви Мај ...........................................1 000 м² 

Вкупно ........................................................74 100 м² 

 

Втора Зона 

(Улици кои се одржуваат еднаш неделно) 

Ќе се чисти со: 

 Метење рачно и машински еднаш неделно 

 Изнесување на смет и наслаги еднаш 

неделно 

 Перењето на овие улици е по потреба, а 

најмалку двапати неделно 

 

Во втората зона спагаат следните улици и 

површини: 

1. Ул.Илија Алексов ................................5 000 м² 

2. Ул.Плачковица ...................................10 000 м² 

3. Ул.Гоце Делчев.....................................2 500 м² 

4. Ул.Шаин Маале................................... 1 500 м² 

5. Ул.Ана Поцкова....................................1 500 м² 

6. Ул.Мирче Ацев ................................... 1 000 м² 

Вкупно..............................................................21 500 м² 

 

Трета зона 

(Улици кои се одржуваат еднаш месечно) 

 

1. Ул.Ѓорче Петров.....................8 000 м² 

2. Ул.Вардарска ...........................3 000 м² 

3. Ул.Егејска..................................2 200 м² 

4. Ул.Исарот .....................................2 200 м² 

5. Ул.11ти Октомври ...................1 800 м² 

Вкупно .......................................................17 200 м² 

 

Одржувањето на гореспоменатите улици во 

трите зони се врши на класичен начин, со рачна 

количка и метла и со помош на специјално возило за 

метење на улици. 

Имајќи ја предвид структурата на 

населението, кое во најголем дел се занимава со 

земјоделие, одредени периоди од годината (осебено 

пролетниот и есенскиот, кога земјоделците се 

најактивни) некои улици изгледаат како да не се 

одржуваат.  

Голем проблем претставуваат и  пристапните 

патишта од полето кон градот, при што на 

коловозите се остава големи количини на земја, 

измет и друго.  

По секое невреме улиците во градот се со 

големи наноси од песок, тиња и земја, што 

претставува голем проблем за брзо нивно 

отстранување. 

На градот му е потребна авто цистерна за 

перење и дезинфекција на коловозите со што многу 

ќе се подобри чистотата на улиците особено во 

летниот период. Цената на ова возило е голема и се 

движи околу 6.000.000 ден. Јавното претпријатие не 

е во можност да ја набави од сопствени средста, но 

се  очекуваат подобри денови за нивна реализација 

со помош од општина Радовиш или на друг начин 

преку донација. 

 

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: 

 14 работници за метење во прва зона 

 6 работници за метење во втора зона 

 4 работници за метење во трета зона 

За да се изврши оваа работа потребно е да се 

ангажираат 24 работници, а за нив се потребни 

средства во износ од 6,111.360 денари 

24 работника х 21220 (плата) х 12 месеци = 6 111.360 

ден. 
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2. Потребен алат за одржување на јавна чистота 

Ред. 

бр 

Материјали Количина Цена (ден.) Вкупно (ден) 

1 Метли 2300 25 57 500 

2 Лопати 26 400 10 400 

3 Мотики 26 650 16 900 

4 Колички 10 1500 15 000 

Вкупно ( во денари) 99 900 

 

3. 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.  

Во работни денови за потребите на јавна 

чистота и по пријава на совесни граѓани за фрлање 

на кабаст отпад се интервенира со трактор со 

приколица и еден работник. 

156 тури х 700 ден = 109.200 ден. 

 

4. Миење на улиците 

Миењето во летната сезона е четири месеци 

во прва зона и тоа со автоцистерна со предни 

млазнаци, а додека миењето на улиците во втора 

зона се врши повремено до 15 дена во текот на 

годината. Во првата и втората зона се трошат 196 

цистерни со вода,( во еден ден се трошат 3-4 

цистерни ) или: 

196 цистерни х 2 000 ден./тура =392. 000 ден. 

 

***Овде требе да напоменеме дека е 

потребна и инвестиција од нова автоцистерна која 

покрај миење ке има можност да врши и 

дезинфекција на улиците и истата би чинела околу 

6,000,000 денари. 

 

5. ХТЗ Опрема 

Р.бр ХТЗ Опрема Количина Ед. цена Вкупно 

1. Работно одело летно 24 1500 36 000 

2. Работно одело зимно 24 1600 38 400 

3. Ракавици 96 100 9 600 

4. Кондури 24 1050 25 200 

5. Чизми 24 400 9 600 

6. Флуоросцент.елек 24 100 2 400 

7. Кабаници 24 300 7 200 

8. Маици 24 150 3 600 

Вкупно 132 000 

 

6. 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 ЕЛС. 

При расчистување на дивите депонии ќе се 

користат товарни возила и градежни машини ( 

камион кипер, трактори и утоварувачи ). 

Од искуството од минатите години за 

расчистување и траснспортирање на отпадот до 

гратската депонија предвидуваме 80 работни часа. 

80 часа х 2 200 денари ( багер утоварач ) = 

176. 000 ден. 

80 часа х 900 денари (камион кипер) = 72. 

000 ден. 

 Вкупно 248. 000 ден. 

 

7. Зимско одржување на улиците и тротоарите 

Зимско одржување на улиците и тротоарите 

во градот за 2019/2020 год 

Подрачјето на општина Радовиш 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 донесена од страна на Советот на 

општина Радовиш, правните и физичките лица се 

должни да го исчистат снегот и мразот од 

тротоарите, или до половина на улиците. 

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 Плаваја и 

локалната самоуправа го регулираат со посебен 

договор. 

Превентивни мерки на заштита 
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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. 

I . Времетраење и степен на приправност 

Времетраењето на приправноста е од 

15.11.2019 до 31.12.2019 год. и од 01.01.2020 до 

01.03.2020 год. 

Во овој период ќе бидат дежурни на повик: 

 два возачи на трактор  

 два работника за испомош  

 еден возач на специјална машина 

скип 

 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. 

II. Преглед на улици и места за интервенција 

по приоритет 

1. Ул.Булевар Александар Македонски се до 

преминот со улица Ѓорче Петров. 

2. Ул. Кеј  8 ми Септември  

3. Ул. 22 Октомври 

4. Ул. Св Спасо Радовишки 

5. Ул. Коста Сусинов 

6. Ул. 15ти Корпус 

7. Ул. Чедо Филиповски Даме 

8. Ул. Самуилова 

9. Влезовите пред следните институции: 

- Детски градинки 

- Здравен дом 

- Основен суд 

- Управа на ЕЛС 

- Стопанска Банка 

- Пристап до МВР 

10.  Сите угорници што ги има град 

Радовиш 

III. Планирано ангажирање на работна рака и 

механизација 

Планирана механизација: 

- Рово копач  1 број. 

- Мерцедес кипер 1 број. 

- Трактор за машинско растурање на 

сол 1 број. 

- Трактор за машинско растурање на 

сол и плуг за чистење на снег 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 и ќе се достават до ЕЛС по укажана потреба. 

 

IV. 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.  

 

Финансиска конструкција на програмата  

без зимско одржување на улиците 

- Ангажирање на работна сила6.111.360 ден 

- Потребен алат ..........................................99.900 ден 

- Одвоз на смет при метењето……......109.200 ден 

- Миење на улици ................................... 392.000 ден 

- ХТЗ Опрема .......................................... 132.000 ден 

- Чистење на диви депонии ...................  248.000 ден 

Вкупно ..................................................... 7 092.460 ден 

 

За остварување на финансиската 

конструкција на програмата за 2020 година без 

зимско одржување на улиците  ќе бидат потребни 

финансиски средства во вкупен износ од 7 092 160 

ден. и тоа за следните позиции: 

Финансирање на програмата 

Финансирањето на програмата за јавна чистота се 

врши по два основи и тоа:  
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1. Од такса за јавна чистота паушал 30 

денари за физички и правни субјекти 

2. Од комуналната такса  која се 

наплаќа само од физичките лица и тоа по м² за 

дворно место и стамбен простор во % од цената пом² 

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: 196.662,оо 

ден/месец. х 12 месеци =       2.359.944,оо ден 

Комунална такса 111.022,оо денари/месец х 

12 месеци = 1.332.264,оо ден. 

Вкупно по двата основи се собрани 

3.692.208,00 денари. 

 

На крајот може да се заклучи дека за 

одржувањето на јавната чистота се потребни 

7.092,460,00 денари, а ЈП Плаваја годишно 

фактурира  износ од 3.692.208,оо денари. Пратејки 

го процентот на наплата кој на годишно ниво се 

движи до 85% годишно се собираат 3.138.377,00 

денари. 

Вкупно за остварување на програмата се 

потребни средства од 7.092.460 денари  

Фактурирани средства од страна на ЈП 

Плаваја Радовиш за 2019 година се 3.692.208,00 

денари.  

Разликата од 3.400.000 ден.  требе да се 

доплати и пага на терет на буџетот на Општина 

Радовиш. 

 

Оваа Програма влегува во сила наредниот 

ден од денот на објавувањето во ,,Службен гласник 

на општина Радовиш,,. 

 

Br. 08-1919/2        Sovet na op{tina Radovi{ 
 30 Dekemvri 2019 g.               Pretsedatel 

Radovi{          Kole ^arak~iev 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 2020 godina i Programata za 
odr`uvawe na gradskite grobi{ta vo op{tina 
Radovi{, naselnite mesta Rakli{, Oraovica i 

Podare{ za 2020 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 2020 godina , br.08-1920/1 i Programata za 
odr`uvawe na gradskite grobi{ta vo op{tina 
Radovi{, naselnite mesta Rakli{, Oraovica i 
Podare{ za 2020 godina br.08-1920/2, {to  
sovetot na op{tina Radovi{ gi donese na 
sednica odr`ana na den 30.12.2019 godina 

 
      Br. 09-1920/3        Gradona~alnik na 
    31 Dekemvri 2019 g.      Op{tina Radovi{  
       Radovi{                  Gerasim Konzulov 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.22 od Statutot na op{tina 
Radovi{, Sovetot na op{tina Radovi{ na 
sednica odr`ana na 30.12.2019 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 2020 godina 

 

I. Se donesuva Programata za odr`uvawe 
na gradskite grobi{ta vo op{tina Radovi{, 
naselnite mesta Rakli{, Oraovica i Podare{ 
za 2020 godina. 

II. Ovaa Odluka vleguva vo sila naredniot 
den od  denot na objavuvaweto vo "Slu`ben 
glasnik na op{tina Radovi{". 

 
Br. 08-1920/1        Sovet na op{tina Radovi{ 

 30 Dekemvri 2019 g.               Pretsedatel 
Radovi{          Kole ^arak~iev s.r. 

 
Врз основа на член 21 став 1 точка 22  од 

Статутот на општина Радовиш, Советот на општина 

Радовиш на седница одржана на ден 30.12.2019 

година, донесе 

 

П  Р  О  Г  Р  А  М  А 

зa управување и одржување на градските гробишта 

во општина Радовиш и населените места Раклиш, 

Ораовица и Подареш за 2020 година. 

 

Јавното претпријатие за комунални дејности 

Плаваја Радовиш како носител на целокупните 

комунални дејности на територијата на општина 

Радовиш преку одделението за гробишта врши 

дејности во оваа област  и тоа  во градот Радовиш и 

во населените места Ораовица, Раклиш и Подареш. 

Со оваа програма се утврдува видот, 

физичкиот обем и вредностите на работите кои ќе се 

извршуваат на потребното ниво и општо одржување 
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и одржување на гробиштата во овие населени места 

со кои стопанисува ЈП Плаваја Радовиш. 

Одржувањето на гробиштата посебно во 

градот Радовиш претставува голем проблем поради 

недооформената комунална структура со што е 

отежнато спроведувањето на закопите и посетата на 

граѓаните на нивните гробни парцели. 

Поради исполнување на капацитетите за 

формирање на нови гробни места на градската 

гробишта во Радовиш, потребно е час побргу во 

текот на 2020 година да се најде решение кое ќе биде 

подолгорочно со проширување на постоечките 

локации со нови гробни парцели. Исто така е 

потребно да се обезбеди и дополнителен паркинг 

простор за потребите на граѓаните. 

ЈП Плаваја Радовиш преку одделението за 

гробишта за успешно извршување на планираните 

работи во 2020 година ги предвидува следните 

активности: 

1. Ископ и закоп на починати лица, 

2. Одржување и чистење на гробиштата, 

3. Парцелизирање на гробни јами, 

4. Косење на гробиштата, 

5. Собирање и транспорт на комуналниот 

отпад, 

6. Сечење и кастрење на грмушки. 

 

Ι  Расход  

 
1. Ископ и закоп на починати лица:     

2.  

 табела бр.1 

Ред.бр. Локација Број на погреби Човечки ресурси дневница вкупно 

1. 
Градски 

гробишта 
 до 200 4 986,оо ден 788.800,оо 

2. с.Раклиш до 15 2 986,оо ден 29.580,оо 

3. с. Ораовица до 18 2 986,оо ден 35.496,оо 

4. с. Подареш до 18 2 986,оо ден 35.496,оо 

ВКУПНО:     889.372,оо ден. 

3. За извршувањето на погребот како чин потребна е и погребна опрема со оглед на горенаведените 

податоци за погребување на покојните лица на ЈП Плаваја и се потребни средства за набавка на истата и тоа во 

приближен износ претставен во табела 2 и тоа :  

 

 

Табела бр.2 

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 претпоставен износ за погребна опрема е потребно : 690.000,оо денари 

4. Парцелизирање на гробни јами  :   

 табела бр.3      

Ред.бр. Локација Денови на  интервенција Човечки ресурси дневница вкупно 

1. Градски гробишта 20 6 986,оо  118.320,оо 

2. с.Раклиш 10 4 986,оо  39.440,оо 

3. с. Ораовица 12 4 986,оо  47.328,оо 

4. с. Подареш 12 4 986,оо  47.328,оо 

ВКУПНО:     252.416,оо 

 

5. За  одржување на комуналната хигиена и зеленило со косење:     

табела бр.4 

Ред.бр. локација 
Денови на  

интервенција 
Човечки ресурси дневница вкупно 

1. Градски гробишта 90 4 986,оо 354.960,оо 
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2. с.Раклиш 20 2 986,оо 39.440,оо 

3. с. Ораовица 25 2 986,оо 49.300,оо 

4. с. Подареш 25 2 986,оо 49.300,оо 

ВКУПНО:     493.000,оо. 

 

За извршување на претходно назначените активности од табела 4, потребни се средства за набавка на материјал 

прикажани во табела 5  и тоа:  

Табела бр.5 

Ред. 

бр. 
Локација 

Гориво 

Ед.мер 

литар 

Цена Вкуп. 

Уље 

Ед.мера 

литар 

Цена Вку. 

Конец 

ед.мер 

метар 

Цена Вкуп. СЕ вкупно 

1. 
Градски 

гробишта 
100  70,оо 7.000,оо 20 200,оо 4.000,оо 1000  10,оо 10.000,оо 21.000,оо 

2. с.Раклиш 15 70,оо 1050,оо 6 200,оо 1.200,оо 300  10,оо 3000,оо 5.250,оо 

3. с. Ораовица 80 70,оо 5.600,оо 15 200,оо 3000,оо 800  10,оо 8000,оо 16.600,оо 

4. с. Подареш 80 70,оо 5600,оо 15 200,оо 3000,оо 800  10,оо 8000,оо 16.600,оо 

Вкупно : 59.450,оо ден. 

 

За реализација на овие активности прикажани во 

табела 4 и 5 се потребни вкупно 

(493.000,оо+59.450,оо)   552.450,оо денари. 

Собирање и транспорт на комунален отпад ЈП 

Плаваја ке врши од гробиштата што се доделени на 

управување од страна на советот на општина 

Радовиш и тоа: градските гробишта во Радовиш и 

гробиштата во населените места Раклиш, Ораовица 

и Подареш, а исто така и од гробиштата од 

населените места каде што има непречени услови и 

тоа: Јаргулица, Покрајчево, Злеово и тоа 3 до 4 пати 

во текот на годината и за изведување на истата се 

потребни следните средства: 

1. 12 камионски тури х 4 пати = 48 тури за 

истите се потрошува гориво 300л  х  70,оо 

ден = 21.000,оо ден. 

2. Уље 30 л х 200,оо = 6000,оо ден. 

3. Човечки ресурси 4 дена х 3 работника х 

986,оо = 11.832,оо ден. 

Или вкупно за оваа ставка се потребни средства 

во износ од 38.832,оо денари. 

 

За обновување наоградувањето со бетонски 

столбови и жица на сите четири локации каде што 

има гробишта (во Радовиш, с.Раклиш, с.Ораовица и 

с.Подареш) особено на предвиденото проширување  

на локацијата на градските гробишта во Радовиш  

како и замена на постоечка ограда од стариот дел на 

гробиштата која е на граница на ул.Гоце Делчев 

потребни се : 

 20 дена х 8 работника х  986,оо ден. дневница 

= 157.760,оо 

Потребен материјал за оградување(Ограда од 

железо-дрво, метална мрежа, метални и бетонски 

столбови паушално 500.000,оо денари.  

 ВКУПНО: 657.760,оо денари. 

За изведување на активност и одржување на 

комуналната инфраструктура потребни се :  

 За бетонирање на патеки и потпорни ѕидови :  

Песок 10-15м
3
 х 1.500,оо = 22.200,оо ден. 

Цемент 100 вреќи х 370,оо ден. = 37.000,оо ден 

 Даски за шелување 1м
3
  х 13.000,оо ден = 

13.000,оо ден. 

 Човечки ресурси 6 работника х 986,оо ден х 

20 дена = 118.320,оо ден 

   ВКУПНО: 190.820,оо ден. 

Во реализацијата на оваа програма се опфатени и 

бруто личните доходи во административниот дел и 

тоа:  

1. Раководител на одделение -----------------    

472.260,оо  денари годишно 

2. Магационер   ----------------------------------   

378.640,оо денари годишно 

3. Возач на погребно возило  -----------------    

270.000,оо денари годишно 

4. Финансово и материјално книговодство ------

--    850.900,оо денари годишно 

5. Правни услуги  -  137.462,оо денари годишно 

За  реализација на оваа програма  се предвидени  

4.691.602,оо денари . 

 

II. Приход 

  Одделението за гробишта се финансира од 

погребна такса што се наплаќа по водомерно броило 

по желба на корисниците  и тоа во Радовиш, 

с.Раклиш, с.Ораовица и с.Подареш по 90,оо денари 

месечно, додека во с.Сулдурци и с.Воиславци истата 

изнесува по 65,оо денари месечно каде важи само за 

погребална опрема. 

 Вкупно месечните приходи од оваа такса се 

очекува да изнесуваат  390.360,оо денари или за 12 

месеци износот треба да е 4.691.602,оо денари со % 



Br. 17/2019 Str. 30            Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{                31.12.2019 god. 

  

на наплата од 100%, но бидејќи процентот на плата 

на годишно ниво е 85%  одделението за гробишта 

очекува годишен приход од 3.987.862,оо денари при 

што овде од објективни причини се појавува разлика 

од 703.740,оо денари.  

Од сето погоре прикажано очигледно е дека 

ЈП Плаваја Радовиш неможе со остварениот приход 

да ги покрие сите расходи кои се јавуваат во 

извршувањето на оваа дејност.  

 Оваа Програма влегува во сила наредниот 

ден од денот на објавувањето во ,,Службен гласник 

на општина Радовиш,,. 

 

Br. 08-1920/2        Sovet na op{tina Radovi{ 
 30 Dekemvri 2019 g.               Pretsedatel 

Radovi{          Kole ^arak~iev 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 i koristewe na parkovi i zelenilo i 

drugi javni povr{ini vo op{tina Radovi{ 
za 2020 godina i Programata za odr`uvawe i 

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

za 2020 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 2020 god., br. 
08-1921/1 i  Programata za odr`uvawe i 
koristewe na parkovi  i zelenilo i drugi javni 
povr{ini vo op{tina Radovi{ za 2020 godina 
br. 08-1921/2, {to  sovetot na op{tina Radovi{ 

gi donese na sednica odr`ana na den  30.12.2019 
godina 
 
      Br. 09-1921/3        Gradona~alnik na 
    31 Dekemvri 2019 g.      Op{tina Radovi{  
       Radovi{                  Gerasim Konzulov s.r. 
 

Vrz osnova na ~l. 22 stav 1 to~ka 4 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 
30.12.2019 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 2020 godina 

 

I. Se prifa}a Programata za parkovi i 
zelenilo i ostanati zeleni povr{ini vo 
op{tina Radovi{ za 2020 godina. 

 II. Ovaa Odluka vleguva vo sila 
naredniot den od  denot na objavuvaweto vo 
"Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{". 
 

Br. 08-1921/1        Sovet na op{tina Radovi{ 
 30 Dekemvri 2019 g.               Pretsedatel 

Radovi{          Kole ^arak~iev s.r. 
 

Врз основа на член 21 став 1 точка 16  од 

Статутот на општина Радовиш, Советот на општина 

Радовиш на седница одржана на ден 30.12.2019 

година, донесе 

 

ГОДИШНА   ПРОГРАМА 

За одржување и користење на паркови и други јавни 

површини во општина Радовиш за 2020 год. 

 

Во Табела 1 се прикажани сите позиции со 

изразени површини во м
2
 кој се планирани за 

тековно одржување во 2020 година и тоа:  

 табела 1: 

Ред.

бр. 

Опис површина во m
2
 

1. Градски парк (Ловен дом) 18.900 

2. Радовишка река (корито од радовишка река) 16.200 

3. Зелена површина на триаголник  на ул. “Илија Алексов ” 54 

4. Детски Парк  Марди   450 

5. Зелена површина и фонтана во Парк на младите 720 

6. Кружен тек на ул. “22 Октомври “ во спој со Ул.Партизанска  45 

7. Спомен паркот во сеќавање на 22 Октомври  – спроти Центар за култура 90 

8. Зелена површина пред стоковна куќа 135 

9. Зелена површина пред  зградата на основниот  суд 540 

10. Одржување на дрворедите по кеј 8 Септември  и булевар Александар 

Македонски 

5.400 
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11. Зелена површина позади основен суд  270 

12. Паркот  Липа  на ул. “ Бел Камен “ 135 

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

14. Зелени површини околу сите станбени згради  8.100 

15. Мало булеварче на ул.”Плачковица “ 90 

16. Зелена површина пред зградата на општина Радовиш 935 

17. Парк кај споменикот на загинатите и прогонуваните борци пред аптека Зегин 45 

18. Парк под јаворот кај споменикот на С. Коларов  90 

19. Жардинериите поставени на повеке локации низ  градот 36 

20. Зелена површина околу дневен центар UNICEF 45 

21. Тротоари на ул.” Плачковица“ 900 

22.  Зелен појас на триаголник на ул.Плачковица  35 

23. Зелени површини и фонтана на плоштад “ св.Спасо Радовишки 30 

24. Влезови на градот Радовиш 540 

25. Банкини на потег помеѓу бул.Александар Македонски и двата влеза на 

Радовиш 

500 

26. Зелена површина околу Спортска сала во Радовиш  1.350 

27. Зелена површина на стрелиштето 3.000 

28. Зеленило на Бул. “А. Македонски ” помеѓу двата коловоза 3.000 

29. Кружен тек на бул. А. Македонски со  ул. “Илија Алексов “ 160 

30. Кружен тек на бул.”А. Македонски “со Ул. 22ри Октомври 300 

31. Градски стадион 600 

32. Детско игралиште во с. Воиславци 100 

33. Детско игралиште во с.Сулдурци 100 

34. Детско игралиште во с. Калуѓерица 100 

35. Детско игралиште во с. Ораовица 100 

36. Детско игралиште во с. Подареш 100 

37. Детско игралиште во с. Јаргулица 100 

38. Детско игралиште во с. Злеово 100 

39. Детско игралиште во с. Ињево  

40. Парк и детско игралиште во н. Раклиш 200 

41. Парк во с. Ораовица 150 

42. Тениско игралиште во градинката “Цветови “ 550 

43. Ул Илија Алексов од кружен тек на булевар Александар Македонски до 

центарот на  н.Раклиш 

850 

44. Зеленило околу спортско игралиште во двор на  гимназија Коста Сусинов во 

Радовиш 

2.000 

45. Детско игралиште во н. Куклевица на ул. Кирил и Методи 100 

46. Детско игралиште во н. Куклевица на улица Вардарска 200 

47. Сечење и кроење на дрва низ градот и селата  

                                                                                                              

1.     Градски парк (Ловен дом )  

Градскиот парк е најголема површина од 18.900 м
2
  

во нашиот град и  бара постојани активности  за 

одржување на постоечката инфраструктура, тревни  

површини,  и др.  

Состојбата со хортикултурното и урбано уредување 

во гратскиот парк е лоша бидејки повеке години 

уназад не  е инвестирано во нови содржини , ниту 

нешто е  обновено од постоечките инфрастуктурни, 

хортикултурни и урбани содржини. За гратскиот 

парк да го добие сјајот на урбано уредено место за 

оваа намена, потребно е да се инвестира во него со 

посебен проект кој што ке ги опфати сите сегменти 

во негово уредување како урбано така и 

хортикултурно, а тоа може да го реализира општина 

Радовиш од сопствени средства. 

Во повеке наврати од годината во градскиот парк  се 

одвиваат следниве активности :  чистење од фрлен 

отпад, 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, 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 
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трактор, одржување на хигиената на корпите  за 

отпадоци и др. 

2.     Корито на Радовишка река  

Коритото на Радовишка река  од 16.200 м
2
 се  

протега по должина по целиот град, а тоа значи дека 

за одржување е предвиден просторот  од мостот 

Бриони  –  место до каде што е  изградено коритото 

со камен до последните куќи под  Спортска сала 25 

Мај Радовиш. 

Во коритото на Радовишка река се одвиваат 

следниве активности :  прскање со препарат против 

плевел на тревата и троскот по каменестите 

странични ѕидови на коритото, чистење на истите и 

отстранување на исчистениот отпад , чистење на 

фрлен отпад, 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. Зелена површина на  триаголник на 

ул.”Илија Алексов “ 

Со површина од 54 м
2
  е мало место ,но бидејќи е 

над  асфалтирана површина потребно е повеке 

ангажман за зеленилото да успее. 

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.    Детски Парк Марди  

Паркот е со површина од 450м
2
 .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 ,собирање на суви паднати листови во 

есен, се наводнува со црево. На оваа површина се 

планира обновување на зеленилото.  

5.     Зелена површина и фонтана во Паркот на 

младите 

Паркот е со вкупна површина од 720 м
2
 .Тревата се 

коси со моторна грбна косачка, се потхранува 

периодично,се врши чистење на патеките од плевел, 

прскање против плевел,сечење на стари исушени 

дрва и транспортирање до градската депонија 

,кастрење на ниски гранки и нивно 

отстранување,чистење на суви лисја во 

есен,прашење и прихранување ,чистење на фрлен 

отпад, 

наводнување со црево, отстранување на ѓубрето од 

кантите за отпадок.Во Паркот на младите исто така 

се планира редовно одржување на фонтаната, 

реновирање со премачкување со течна гума, украсно 

осветлување, обновување на млазници за 

распрскување на вода,редовно чистење од фрлен 

отпад. На оваа површина се планира обновување на 

зеленилото. 

6.     Кружен тек на ул. “ 22 Октомври “ во спој 

со Ул.Партизанска 

Вкупната површина е 45 м 
2 

и е мешан простор со 

сезонско цвеќе и трева.На оваа површина е 

извршено декорирање со украсен камен. 

Во пролетниот период од 2020 година на оваа 

површина ке се изврши комплетно реновирање на 

хортикултурното уредување со ново цвеке, трева и 

украсен камен. Исто така редовно ке се врши 

налевање со вода, плевење, чистење од фрлен отпад 

и др. 

7.     Спомен парк во сеќавање на 22 Октомври 

спроти Центарот за култура 

Со вкупна површина од 90 м 
2
 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, 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. На оваа површина се планира обновување 

на зеленилото. 

8.       Зелена површина пред зградата на 

Стоковната куќа 

Местото е со вкупна површина од 135 м
2
 и  на неа се 

врши косење со грбна моторна косачка ,наводнување 

во летниот период со цистерна или црево,чистење од 

фрлен отпад. На оваа површина се планира 

обновување на зеленилото. 

9.       Зелена површина пред зградата  на 

основен суд 

На површина од 540 м 
2
  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 на паднати лисја во есента. 

10.       Дрвореди по кејот 8 ми Септември и по 

булеварот Александар Македонски 

 Сета површина е околу 5.400 м
2
  и се распоредени 

по должината на кејот на Радовишка река од двете 

страни и по целата должина на булеварот 

Александар Македонски од двете страни . Во 

зимскиот период се превземаат следните активности: 

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, 
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расчистување на израстоци по стеблото на дрвата и 

др. 

11.       Зелена површина  позади основен суд 

 Овој простор од  270 м 
2 

 се  коси со моторна грбна 

косачка ,околу оградата и празниот простор,  се 

чисти од фрлен отпад . 

12.       Паркот Липа на ул. “Бел камен “ 

Паркот е со површина од 135 м
2
 и 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 , планираме обновување на 

тревата. На оваа површина се планира обновување 

на зеленилото.   

13.     Зелени површини на шеталиште “ св.Спасо 

Радовишки ”  

Зелените површини се распоредени на неколку места 

и се со вкупна површина од 90 м
2
,дел од нив се 

тревни површини, а на едното место има засадено и 

сезонско цвеќе. 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 сите станбени 

згради 

 Во оваа површина се вбројуваат  површините околу 

сите згради и пред нив и позади нив и тоа 8.100 м
2
 . 

На нив се врши косење со грбна моторна косачка , се 

чистат од фрлен отпад , се кројат ниските гранки на 

дрвјата и се транспортираат до градската депонија,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 м 
2
 и во него се одвиваат 

следниве активности:  косење со грбна моторна 

косачка, чистење на ивичњаците од плевел , 

наводнување со цистерна во топлите денови , 

чистење од фрлен отпад . На оваа површина се 

планира обновување на зеленилото, хортикултурно 

уредување и украсување со украсен камен. 

16.     Парк пред зградата на општина Радовиш 

На оваа површина од 935 м
2
 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 ,прашење и плевење околу цвеќињата 

, прихранување  и на тревата и на цвеќињата, 

чистење на фрлен отпад, чистење на плевел по 

патеките , наводнување  со црево, кастрење на ниски 

гранки, собирање на суви лисја во есента и др. На 

оваа површина се планира обновување на 

зеленилото во делот пред влезот на општина 

Радовиш и хортикултурно уредување со цвеке и 

растенија како и украсување со украсен камен. 

17.     Парк кај споменикот на загинатите и 

прогонуваните борци  

Паркот е со површина од 45 м
2
 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 , наводнување со 

цистерна , собирање на суви лисја од дрвјата  и 

нивно отстранување . На оваа површина се планира 

обновување на зеленилото. 

18.     Парк под јаворот кај споменикот на С. 

Коларов 

 Паркот е со површина од 90 м
2
  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 . На оваа површина се 

планира комплетно реновирање. 

19.     Жардинериите низ градот  

Со површина од 36 м 
2
 во нив се врши садење на 

сезонско цвеќе, прихранување, кубење на трева, 

отстранување на старо цвеќе,чистење на отпад, 

наводнување со црево,прашење на засадените 

цвеќиња. 

20.      Дневен центар UNICEF   

Зелена површина околу 45 м 
2 

. На површината пред 

просториите на седиштето на UNICEF се коси 

тревата со  грбна моторна косачка . 

21.     Тротоари на ул.”Плачковица “ 

На оваа површина е планирано косење со грбна 

моторна косачка, овде се врши и  прскање со 

препарат  и чистење на плевелот по ивичњаците .Се 

чисти од фрлен отпад. 

22.    Зелена површина на Триаголникот на 

ул.Плачковица 

На овој простор  од 35м
2
 се одвиваат косење со 

моторна грбна косачка,чистење на ивичњаците од 

плевел, чистење на отпад и наводнување со цистерна 

во најтоплите летни денови.На оваа површина се 

планира да се доуреди со украсен камен. 

23.     Зелена површина и фонтана на Плоштад 

Св.Спасо Радовишки 

На оваа површина од 30 м
2
  се посадуват  цвеќиња, 

се врши замена на старите со нови цвеќиња, 

окопување ,прихранување,наводнување  со 

цистерна, се чисти фрлен отпад, кубење на тревата 

израстено меѓу цвеќињата. На оваа површина се 

планира обновување на хортикултурното уредување. 

Исто така се планира редовно одржување на 

фонтаната, реновирање со премачкување со течна 

гума, украсно осветлување, обновување на млазници 

за распрскување на вода, редовно чистење од фрлен 

отпад. 

24.     Влезови на градот Радовиш 

На површината од 540 м2 се вршат следните 

активности: косење на тревата со грбна моторна 
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косачка , чистење на израснати џбунови и капини и 

се одржува хигиената. 

25.     Банкини на потег помеѓу Бул.Александар 

Македонски и влезови на градот Радовиш 

На  површина од 500м2  се одвиваат следниве 

активности :косење на трева со грбна моторна 

косачка, расчистување на израснати џбунови и 

капини по канафките од магистралниот пат и се 

врши чистење на фрлен отпад.  

26.    Зелена површина во кругот на Спортска 

сала во Радовиш 

 Во ова одржување спаѓа: косење на тревата со грбна 

моторна косачка целосно околу спортската сала и 

тоа :помеѓу Шампион, кај кејот и во целиот паркинг, 

собирање на окосената трева и нејзино 

отстранување, собирање паднати лисја во есен и 

нивно отстранување.  

27.  Зелена површина на стрелиштето 

Целата површина околу 3.000м
2
 по налог на 

општина Радовиш се коси со грбна моторна косачка 

неколку пати во годината.  

28.  Зеленило на Булевар “ Александар 

Македонски“  помеѓу двата коловоза                                                                

На површина  од 3.000м
2
 на средишниот дел од  

булеварот се вршат овие активности: прскање со 

хемиски препарат против плевел на местата каде има 

израстено, нивно чистење и отстранување, 

наводнување на  украсни растенија и тревата со 

цистерна и со систем капка по капка, косење на 

трева со  моторна косачка на туркање,сечење на 

исушените дрвца нивно отстранување и заменување 

со нови,чистење на фрлен отпад , прихранување на 

растенијата, тревата и дрвцата , кроење на 

зеленилото:prunus otto luycen,мини ружи,juniperus 

procumbens nana, и др., кубење на трева на делот од 

кружниот тек на ул. Илија Алексов – кружниот тек 

кај автобуската станица и др.  

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

ул.”Илија Алексов “                                          

Површината му е 160 м
2
  со приклучок за вода и се 

наводнува со црево и со распрскувачи , се врши  

прихранување,се чисти од отпад, а додека тревата се 

коси со моторна косачка на туркање , се прихранува, 

наводнува , се прскаат ивичнаците со препарат 

против плевел,прашење на зеленилото. На оваа 

површина се планира обновување на зеленилото, со 

ново хортикултурно уредување. 

   Кружен тек на бул. “ А. Македонски“ со ул. 22 

Октомври                        

Вкупната површина на кружниот тек од 300 м
2
  

заедно со четирите странични издигнати делови 

посеани и посадени  со трева .Овде се врши 

наводнување со систем капка по капка, косење со 

моторна косачка на туркање , прихранување 

,чистење на фрлен отпад, прскање на ивичњаците со 

препарат против плевел и негово  

отстранување,кроење на зеленилото. 

30. За површините од позиција 31 до позиција 46 

од табела 1 се врши косење на израсната трева со 

грбна косачка, чистење од фрлен отпад , плевење, 

прскање против плевел. 

 

***Во прилог 1 се прикажани сите видови на работа 

по сите позиции и единечна цена утврдена од 

ценовникот на ЈП Плаваја Радовиш донесен од 

страна на совет на општина Радовиш во 2014 година 

. 

Вкупен износ за реализација на програмата по 

табела 1  изнесува 5.279.457 денари. 

Потребен број на користење на  цистерна за вода за 

наводнување на сезонско цвеке и зелени површини 

како  и користење на трактор со приколка за 

собирање и транспортирње на отпад до депонија од 

зададените површини во табела 1 се: 

Опрема Вкупен број на тури Единечна цена по тура Вкупно 

Цистерна за вода 15 2,000 денари 30.000 ден. 

Трактор со приколка 50 700 денари 35.000 ден. 

                                                                                            Вкупно =   65.000 ден. 

 

Во табела 2 се прикажани поединечно потребните алати и опрема за реализација на програмата: 

 

Табела 2: 

метли 100 ден. х 5 броја 500 ден. 

            мотики   650 ден. х 3 броја 1.950 ден. 

            гребули за лисја 800 ден. х 3 броја  2.400 ден. 

моторна пила 28 .543 ден. х 1 број 28.543 ден. 

мали ножици 250 ден. х 5 броја 1.250 ден. 

 

ножици за жива ограда 650 ден. х 2 броја 1.300 ден. 

ножици за кроење со долги 

рачки 

1.500 ден х 2 броја 3.000 ден. 

семе за цвеќе 250 ќесиња х 25 ден. 6.250 ден. 

конец  4.000 м. х 5 ден. 20.000 ден. 
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најлон за расад 120 ден./кг. х 30 кг. 3.600 ден. 

семе за трева 400 ден./кг х 150 кг 60.000 ден. 

 

ХТЗ опрема за работниците на одд. “Зеленило “ 

работно одело 950 ден. х 5 броја 4.750 ден. 

ракавици 100 ден х 24 х 5броја 12.000 ден. 

чевли 1.050 ден. х 5 броја 5.250 ден. 

чизми гумени 400 ден. х 5 броја  2.000 ден. 

флуоросцентен елек 100 ден. х 5 броја 500 ден. 

кабаници 300 ден. х 5 броја 1.500 ден. 

маици 150 ден. х 5 броја 750 ден. 

                                                                            Вкупно =   155.543 ден. 

Вкупната сума потребна за реализација на 

програмата за одржување и користење на паркови и 

други јавни површини во општина Радовиш за 2020 

година  изнесува = 5.500.000 денари. 

 

 Оваа Програма влегува во сила наредниот 

ден од денот на објавувањето во ,,Службен гласник 

на општина Радовиш,,. 

 

Br. 08-1921/2        Sovet na op{tina Radovi{ 
 30 Dekemvri 2019 g.               Pretsedatel 

Radovi{          Kole ^arak~iev 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{tana  op{tina Radovi{ 

za 2020 god.i Programata za ureduvawe na 
grade`no zemji{te, izgradba i rekonstrukcija i 

odr`uvawe na komunalni objektii lokalni 
pati{ta vo  op{tina Radovi{ za 2020 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 2020 g. br. 08-
1922/1 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 2020 godina.,  
br. 08-1922/2,{to sovetot na op{tina Radovi{ gi 
donese na sednica odr`ana na den 30.12.2019  god. 
 
 
 

      Br. 09-1922/3        Gradona~alnik na 
    31 Dekemvri 2019 g.      Op{tina Radovi{  
       Radovi{                  Gerasim Konzulov 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.8 od Statutot na op{tina 
Radovi{, Sovetot na op{tina Radovi{ na 
sednica odr`ana na  30.12.2018  g., donese 
 

O  D  L  U  K  A 
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 2020 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 2020 god.  

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

Br. 08-1922/1        Sovet na op{tina Radovi{ 
 30 Dekemvri 2019 g.               Pretsedatel 

Radovi{          Kole ^arak~iev s.r. 
 

Врз основа  на член 95 став 4 од Законот за 

градежно земјиште (Сл.весник на РМ бр. 

15/15,98/15, 193/15, 31/16, 142/16, 190/16), 

Правилникот за степенот на уредување на 

градежното земјиште со објекти од комунална 

инфраструктура и начинот на утврдување на 

висината на трошоците за уредување во зависност од 

степенот на уреденост (Сл.весник на РМ бр. 193/16 и 

72/18) член 21 став 1 точка 8 од Статутот на 

општина Радовиш (Сл.гласник  бр.5/2002 г.), 

Советот на општина Радовиш на седница одржана на  

30.12.2019 година донесе    

     

П Р О Г Р А М А 

ЗА УРЕДУВАЊЕ  НА   ГРАДЕЖНО    ЗЕМЈИШТЕ,   

ИЗГРАДБА, РЕКОНСТРУКЦИЈА   И    
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ОДРЖУВАЊЕ    НА    КОМУНАЛНИ ОБЈЕКТИ  И 

ЛОКАЛНИ ПАТИШТА  ВО ОПШТИНА 

РАДОВИШ за 2020 година 

 

Цел на Програмата 

 

Со Програмата ќе се утврдува начинот 

формата и обемот на уредување на градежното 

земјиште, изградбата, реконструкцијата и 

одржување на инфраструктурните објекти на 

територијата на општина Радовиш. 

Појдовна основа за изработка на оваа 

Програма се барањата и интересите на граѓаните од 

општината, кои се организирани во месни заедници, 

преку кои ги искажаа своите потреби од оваа област, 

се со цел да се подобрат условите за живеење и 

подобрување на урбаниот изглед на градот и 

населените места во општината. 

Реализацијата на оваа Програма ќе овозможи 

порамномерен развој на комуналната 

инфраструктура на територијата на целата општина. 

Исто така оваа Програма содржи елементи 

кои ќе допринесат за зголемување на отпорноста на 

урбаните средини кон евентуални елементарни 

непогоди (особено поплави од поројни дождови) кои 

се се почести на територијата на целата општина.  

Изградбата на комунални објекти во 

станбени и индустриски зони  во реони за изградба 

на објекти  од културата, образованието, 

здравството, спортот и друго, е со цел да се создадат 

подобри услови за живеење на грѓаните. Изградба на 

локалните патни правци до населени места  во 

Општината е со цел да се создадат  услови  за 

нормална и брза комуникација  на граѓаните до 

градот и обратно. 

СОДРЖИНА  НА ПРОГРАМАТА 

Програмата  за уредување на градежно земјиште  

содржи: 

1. Планирани објекти и активности за 2020год.; 

2. Финансирање на Програмата; 

3. Реонизација на урбаниот простор на град 

Радовиш и висина  на надоместокот за 

уредување на градежното земјиште; 

4. Други одредби; 

1. ПЛАНИРАНИ ОБЈЕКТИ И АКТИВНОСТИ ЗА 2020  ГОДИНА 

 

Ред.бр. ВИД НА АКТИВНОСТ Износ / денари 

 

I  ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за:   

1 Уредување на централното градско подрачје 400.000,00 

2 Ќејска улица на Радовишка река во УБ15 200.000,00 

3 Улица бр. 3 во УБ9 200.000,00 

4 Ќејска улица на Радовишка река во V месна заедница 200.000,00 

5 Улица во с.Воиславци 200.000,00 

6 Улица во с.Калугерица 200.000,00 

7 Улица во с.Ињево 200.000,00 

8 Улица во с.Раклиш 200.000,00 

9 
Локален пат вон градежен реон (од бул.А.Македонски до 

ул.Калаузлиска) 
200.000,00 

10 Фекална канализација во с.Сулдурци 600.000,00 

11 Санација на дел од фекална канализација во с.Злеово 200.000,00 

12 Потпорни ѕидови на ул.Плачковица и ул.Ана Поцкова 200.000,00 

13 Санација на свлечиште на патен правец Подареш-Смиланци 500.000,00 

14 Термална вода во с.Раклиш 300.000,00 

15 Студија за зафаќање на питка вода од сливот на Радовишка Река 300.000,00 

16 Детско игралиште во Куклевица 200.000,00 

17 Повеќенаменско игралиште за селата Аликоч и Коџалија 300.000,00 

18 Канализација на КПМ 100.000,00 

19 Елаборат за кастрење и отстранување на дрворед 200.000,00 

ВКУПНО I 4.900.000,00 

  
 II  ИЗГРАДБА   
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1 Централно градско подрачје 2.000.000,00 

2 Улица Плачковица – Нова 7.500.000,00 

3 Улици 2, во УБ 9 5.000.000,00 

4 Улици во с.Јаргулица 9.000.000,00 

5 Улица во с.Раклиш 5.000.000,00 

6 Канализација во с.Злеово 2.000.000,00 

7 Канализација на КПМ 1.000.000,00 

8 Потпорни ѕидови на ул.Плачковица и ул.Ана Поцкова 1.500.000,00 

9 Повеќенаменско игралиште во с.Подареш 13.000.000,00 

10 ЕВН  1.500.000,00 

11 Локален пат с.Дамјан с.Погулево 8.200.000,00 

12 
Уредување на јавни површини -тротоари, пешачки патеки, 

паркинзи, детски игралишта и др. 
  

12.1 во градот 8.000.000,00 

12.2 во с.Аликоч, Коџалија, Парналија, Тополница и Бучим 6.000.000,00 

12.3 
во с.Воиславци, Сулдурци, Калугерица, Покрајчево, Подареш, 

Ораовица и Раклиш 
6.000.000,00 

ВКУПНО II  75.700.000,00 

  
 III.  ДРУГИ АКТИВНОСТИ   

1 Санација од штети   

1.1 Јаргулица, Покрајчево, водотеци 4.000.000,00 

1.2 Полски патишта 1.400.000,00 

2 Геомеханички и лабораториски испитувања 600.000,00 

3 Расчистување на имотно-правни односи 8.000.000,00 

4 Ангажирање на стручни лица - Проценители 300.000,00 

5 
Фасади на згради ( парк на млади, пензионерски дом, Булевар, 

22ри Октомври) 
1.500.000,00 

6 Зимско одржување 500.000,00 

7 Кастрење и сечење дрвореди 300.000,00 

8 Рушење на бесправно изградени објекти 300.000,00 

9 Свлечиште на пат Подареш Смиљанци 5.000.000,00 

10 Санација на мостови 1.000.000,00 

11 Чистење гробишта во населените места 400.000,00 

12 Санитарен јазол во подрачно училиште во Аликоч 600.000,00 

ВКУПНО III 23.900.000,00 

   IV НАДЗОР   

1 Централно градско подрачје, Потпорни ѕидови, Библиотека, ЕВН 200.000,00 

2 

Улици: Плачковица нова, Ќејски улици, ул.бр.2,7,8 во УБ9, ул.бр.2 

УБ9.2 , ул.В.С.Бато, Дане Трајков, Јаргулица, Раклиш и подрачно 

училиште во Аликоч 

500.000,00 

3 
Водоводи, фекални канализации, атмосферска канализација и 

санација на штети 
100.000,00 

4 Повеќенаменско гралиште во с.Подареш и урбана опрема 100.000,00 

5 Локални патишта с.Смиланци, с.Штурово и с.Погулево 200.000,00 
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6 Уредување на јавни површини 200.000,00 

        ВКУПНО  IV 1.300.000,00 

   
V ОБЈЕКТИ ВО ИЗГРАДБА, ДОГОВОРЕНИ ВО 2019 

1 
Изработка на техничка документација за градска библиотека во 

Радовиш 
296.722,80 

2 Изработка на техничка документација за Ул. 5 и 6 УБ 22 123.900,00 

3 

Изградба на нови водоводни линии и реконструкција на постоечки 

водоводни линии за кои ќе се обезбеди проектна документација– 

обезбедување на дополнителни количини за водоснабдување на 

Радовиш  

1.293.516,00 

4 Изградба на Улици 9.1 и 9.2 Ињево 10.257.549,08 

5 
Одржување на постоеки асфалтен коловоз на улици низ градот и 

населените места (крпење на ударни дупки) 
2.500.000,00 

6 Изградба на Улица 19.2 Ињево 3.259.301,60 

7 Булевар Рехабилитација 4.634.568,00 

8 Локален пат до автокамп Козбунар 16.231.212,25 

9 

Набавка на возило (камион кипер) за потребите на ЈП Плаваја 

средствата се обезбедени од гранд од МСИП во висина од 

3.960.263,00 ден. и кофинансирање од општината  во висина од 

498.666,00ден. 

4.458.929,00 

10 

Изградба на Улица бр.4 во УБ 15 и Атмосферска, фекална 

канализација и водоводна мрежа на Улица бр.4 и дел од улица бр.3 

во УБ 15-општина Радовиш 

1.692.403,00 

11 
Изработка на техничка документација за регионален пат Планина 

Плачковица - с.Карбинци 
1.180.000,00 

12 Изградба на Мост на Река Марлада 8.543.000,00 

13 
ВРШЕЊЕ НА СТРУЧЕН НАДЗОР над изградба на градежни 

објекти 
630.000,00 

14 
Елаборати за експропријација, нумерички податоци, ажурирани 

геодетски подлоги и картирање на урбанистички планови. 
1.000.000,00 

15 
Ангажирање на стручни лица (проценители) во постапката за 

расчистување на имотно правни односи 
50.000,00 

16 Атмосферска канализација на улиците 9.2 и 19.2 во с.Ињево 3.351.239,84 

17 Изградба на Улица 4 и 5 во с.Раклиш 10.066.496,00 

18 
Изработка на техничка документација за изградба на фудбалски 

стадион во с.Раклиш - општина  Радовиш 
500.000,00 

19 
Изработка на техничка документација за Топлификација на 

спортска сала и други јавни објекти 
600.000,00 

20 
Техничка документација за санација на објект на ЕВН кој се наоѓа 

на  ул.Свети Спасо Радовишки ( кај паркот на младите) 
150.000,00 

21 Проектна документација за регулација на реки и порои 1.210.494,00 

22 Техничка документација за гасификација 1.792.420,00 

23 

Изготвување на проектна документација за локален пат Радовиш – 

пристап до градски водовот во Радовиш во должина од околу 2700 

метри 

198.240,00 

24 Вертикална сигнализација 250.000,00 
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25 Хоризонтална сигнализација 250.000,00 

26 Изградба на Улица 8 УБ 9.3 3.000.000,00 

27 Изградба на Улица бр.11 с.Калугерица 3.000.000,00 

28 Косина на ул.Св.Спасо Радовишки 1.400.000,00 

29 Урбана опрема 3.000.000,00 

ВКУПНО  V 84.919.992,00 

               

 РЕКАПИТУЛАР Износ / денари 

I. ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 4.900.000,00 

II. ИЗГРАДБА   75.700.000,00 

III. ДРУГИ АКТИВНОСТИ 23.900.000,00 

IV. НАДЗОР 1.300.000,00 

V. ОБЈЕКТИ ВО ИЗГРАДБА ДОГОВОРЕНИ  ВО 2019 ГОД. 84.919.992,00 

  СЕ ВКУПНО: 190.719.992,00 

 

2. ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 

 

Ред.бр. ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ Износ / денари 

I Надоместок за уредување на градежно земјиште  8.000.000,00 

II Надоместок за експлоатација на минерални суровини 82.000.000,00 

III Јавно претпријатие за државни патишта 3.800.000,00 

IV Продажба на градежно земјиште 9.096.150,00 

V Министерство за животна средина и просторно планирање 700.000,00 

VI Биро за регионален развој 1.000.000,00 

VII Министерство за транспорт и врски 5.000.000,00 

VIII 
Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот 

развој 
27.488.760,00 

IX Пренесени средства од предходната година 53.635.082,00 

                СЕ ВКУПНО: 190.719.992,00 

 

3. РЕОНИЗАЦИЈА  НА УРБАНИОТ ПРОСТОР 

НА ГРАД  РАДОВИШ И ВИСИНА  НА 

НАДОМЕСТОК ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО 

ЗЕМЈИШТЕ 

3.1 РЕОНИЗАЦИЈА 

  

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. 

 

Прва зона со следните граници : 

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; УБ15 со граници улица Илија Алексов 

земјен пат покрај река Марлада , ул.Ќеј 8ми 

Септември и дел од бул.Александар Македонски; 

УБ9 и УБ8 со граници ул. Ќеј 8ми Септември, 

бул.Александар Македонски, река Сушица и граница 

на ГУП; и сите индустриски зони. 

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 со следните 

граници : 

Првиот дел го опфаќа северно од ул. Бел  Камен,   

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

заклучно со урбан блок 26. 
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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. 

 

Трета зона се состои од два посебни дела со следните 

граници: 

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. 

 

Четврта зона се други населени места ( селски 

населби). 

3.2 ВИСИНА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА 

УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ 

 

3.2.1 Определување на висина на надоместокот за 

уредување на градежно земјиште согласно намените 

на објектите 

A. ОБЈЕКТИ  СО КЛАСА НА НАМЕНА  

ДОМУВАЊЕ  

 За објектите  

 А0 домување во станбени куќи со посебен 

режим; 

 А1 домување во станбени куќи;  

 А3 групно домување и  

 А4 времено сместување  

висината на надоместокот за уредување на градежно 

земјиште е: 

 Прва зона            1.500,00ден/ м
2
 

 Втора зона            1.300,00ден/ м
2
 

 Трета  зона           1.000,00ден/ м
2
 

 Четврта зона                 700,00ден/ м
2
 

 За објектите А2 домување во станбени згради 

висината на надоместокот за уредување на градежно 

земјиште е иста за сите зони односно 1.500,00ден/ м
2
 

B. ОБЈЕКТИ  СО КЛАСА НА НАМЕНА  

КОМЕРЦИЈАЛНИ И ДЕЛОВНИ НАМЕНИ 

 Б1 мали комерцијални и деловни единици;  

 Б2 големи трговски единици;  

 Б3 големи угостителски единици;  

 Б4 деловни простори;  

 Б5 хотелски комплекси и  

 Б6 простори за собири. 

висината на надоместокот за уредување на градежно 

земјиште е иста за сите зони односно 2.000,00ден/ м
2
 

освен за четврта зона каде изнесува 900,00ден/ м
2
 

В.  ОБЈЕКТИ  СО КЛАСА НА НАМЕНА ЈАВНИ 

ИНСТИТУЦИИ 

 В1 образование и наука;  

 В2 здравство и социјална заштита;  

 В3 култура;  

 В4 државни институции и  

 В5 верски институции 

висината на надоместокот за уредување на градежно 

земјиште е иста за сите зони односно 2.000,00ден/ м
2
 

освен за четврта зона каде изнесува 900,00ден/ м
2
 

Г.  ОБЈЕКТИ  СО КЛАСА НА НАМЕНА 

ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И СЕРВИСИ 

 Г1 тешка индустрија;  

 Г2 лесна индустрија;  

 Г3 сервиси и  

 Г4 стоваришта 

висината на надоместокот за уредување на градежно 

земјиште е иста за сите зони односно 7.000,00ден/ м
2
 

освен за четврта зона каде изнесува 5.000,00ден/ м
2
 

Д.  ОБЈЕКТИ  СО КЛАСА НА НАМЕНА 

ЗЕЛЕНИЛО, СПОРТ И МЕМОРИЈАЛНИ 

ПРОСТОРИ 

 Д1 парковско зеленило;  

 Д2 заштитно зеленило;  

 Д3 спорт и рекреација и  

 Д4 меморијални простори 

висината на надоместокот за уредување на градежно 

земјиште е иста за сите зони односно 2.000,00ден/ м
2
 

освен за четврта зона каде изнесува 900,00ден/ м
2
 

Е.  ОБЈЕКТИ  СО КЛАСА НА НАМЕНА 

ИНФРАСТРУКТУРА 

 Е1 комунална инфраструктура;  

висината на надоместокот за уредување на градежно 

земјиште и друго земјиште на територијата на 

општина Радовиш низ кои минуваат 

инфраструктурните објекти е иста за сите зони 

односно 20,00ден/ м
’
  

 Е2 комунална супраструктура  

 Е3 некомпатибилна инфраструктура 

висината на надоместокот за уредување на градежно 

земјиште е иста за сите зони односно 2.000,00ден/ м
2
 

освен за четврта зона каде изнесува 900,00ден/ м
2 

        - Е2 комунална супраструктура, од типот 

Фотоволтаични централи                

(инсталација за производство на електрична енергија 

од сончеви зраци) висината на трошоците за 

уредување на градежно земјиште ќе се пресметува по 

м2 по површина која ја зафаќа Фотоволтаичната 

централа и тоа по 30 денари/м2. 

 

3.2.2 Определување на висина на надоместокот за 

уредување на градежно земјиште согласно 
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правилникот за степенот на уредувањето на 

градежното земијште со објекти од комунална 

инфраструктура. 

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 инфраструктура 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 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. 

 

4. Висината на трошоците за уредување на 

градежното земјиште, во зависност од степенот на 

уреденост на градежното земјиште согласно членот 2 

од правилникот за степенот на уредувањето на 

градежното земијште со објекти од комунална 

инфраструктура, се пресметува по метар квадратен на 

новата корисна површина што ќе се гради, што 

претставува збир на нето површините на подовите на 

сите простори во објектот, согласно заверениот 

основен проект и анекс на основниот проект, 

помножен со следните коефициенти: 

 

1. За станбени објекти:  

- станбени простории, 1,0;  

- станбени простории со висина до 2,50м, 

подпокривен простор 0,2;  

- лоѓија затворена од три страни, 0,4;  

- подлоѓија затворена од две страни, 0,3;  

- балкони, тераси, 0,2;  

- заеднички проодни тераси, пасажи, 0,2;  

- помошни простории, остава за гориво, котлара, 

визба, 0,3;  

- трафостаница до 35 KV во објектот и надвор од 

објектот, 0,3;  

- скалишен простор и заеднички комуникации, 0,3;  

- стражарници, управител, простории за домар, 0,5 и  

- паркиралишта и гаражи во подрум, 0,1; 

- гаражи во приземје, 1,0; 

 

2. За деловни и јавни објекти:  

- простории, 1,0;  

- магацини, 0,5;  

- помошни простории, остава за гориво, котлара, 0,3;  

- трафостаница до 35KV во објектот и надвор од 

објектот, 0,4;  

- скалишен простор и заеднички комуникации, 0,5;  

- паркиралишта и гаражи, 0,1;  
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- лоѓија затворена од три страни, 0,5;  

- подлоѓија затворена од две страни, 0,4;  

- балкони, тераси, 0,3 и  

- отворен наткриен простор, 0,3; 

 

3. За други објекти:  

- катни гаражи, 0,05;  

- спортски покриени објекти, 0,5;  

- спортски откриени објекти, 0,3;  

- гасни станици и базни станици за 50% од 

површината на локацијата, 1,0;  

- отворени пазаришта-за 30% од површината на 

локацијата, 1,0;  

- базени, 0,2 и  

- трафостаници над 35KV, 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, 0,01;  

- Г3 сервиси, 0,01 и  

- Г4 стоваришта, 0,015; 

 

Магацини, деловни простории, помошни простории, 

котлари ќе се пресметуваат по цените и 

коефициентите за деловни и јавни објекти. 

5. За бензинска пумпна станица и нејзини придружни 

содржини (продавници, кафетерии и ресторани, авто 

сервиси, 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 одморалишта, и за објектите од група на 

класи на намени А 4 - хотел, мотел, времено 

сместување во викенд куќи, планинарски дом и ловен 

дом:  

- сите простории, 0,05; 

7. За детски градинки, пензионерски домови и 

домови за стари лица:  

- сите простории, 0,05; 

8. За објекти за високо образование:  

- сите простории, 0,5; 

9.За објекти за култура: - сите простории, 0,01 и 

10. За објекти за терцијална здравствена заштита:  

- сите простории, 0,05. 

По исклучок од став (1) на овој член, во новата 

корисна површина што ќе се гради согласно 

заверената проектна документација, не се 

пресметуваат површините на: - инсталационите 

канали;  

- окната за лифтови;  

- окна на врати;  

- отворени паркиралишта;  

- подземни резервоари и  

- објекти заштитени како културно наследство. 

 

За агро берзи, откупно дистрибутивни центри или 

пазари, висината на трошоците за уредување на 

градежното земјиште, во зависност од степенот на 

уреденост на градежното земјиште, се пресметува на 

50% од вкупно пресметаната површина согласно 

ставовите (1) и (2) од овој член. 

 

За објектите од група на класи на намени Г - 

производство, дистрибуција и сервиси, висината на 

трошоците за уредување на градежното земјиште не 

може да биде повисока од 30% од висината на 

просечната нето плата во Република Македонија за 

последната година, помножена со коефициентите 

утврдени во став (1) точка 4 од овој член. 

 

За линиски инфраструктурни објекти - државни 

патишта, локални патишта и улици, магистрални 

улици, собирни улици, водоводи, канализации, 

железнички пруги, гасоводи, топловоди, далноводи 

со напонско ниво од и над 35 КV како и за брани со 

акумулации, термоцентрали, езерски и речни 

пристаништа и за доградби и надградби на објекти за 

кои е донесена одлука од страна на советот на 

општината, советот на општината во градот Скопје 

односно советот на градот Скопје согласно член 67-а 

став (1) од Законот за градење, а инвеститор е 

општината, општината во градот Скопје односно 

градот Скопје, не се утврдуваат трошоци за 

уредување на градежно земјиште. 

 

5. ДРУГИ ОДРЕДБИ 

Пренамената од станбен или помошен објект во 

деловен простор ќе се наплаќа за 1 м
2
 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.  
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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. 

-Доколку инвеститорот е верска заедница со посебна 

одлука на советот на општина Радовиш може да се 

ослободи од  надоместок за уредување на градежно 

земјиште.     

  

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 целосно 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. 

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% 

Во цената на комуналниот надоместок не влегуваат 

приклучните такси  за водовод, канализација , 

електрика,  трафостаници и телекомуникациски 

објекти. 

Приклучоците на градежните објекти на водоводната, 

канализационата и електричната улична мрежа  се 

изведуваат до регулационата линија . 

Надоместокот за експропријација ќе се наплаќа по 

утврдена цена согласно проценета пазарна вредност 

од овластен проценител. 

Меѓусебните обврски  помеѓу ЕЛС и инвеститорот се 

регулираат со договор. 

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. 

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. 

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. 

Реализацијата на Програмата  ќе зависи од 

обезбедување на потребните финансиски  средства,а 

за реализација на истата  се задолжува Секторот за 

урбанизам, комунални работи, заштита на животната 

средина и локален економски развој  при општина 

Радовиш.  

 Оваа Програма влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во ,,Службен гласник на 

општина Радовиш,,. 
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Br. 08-1922/1        Sovet na op{tina Radovi{ 
 30 Dekemvri 2019 g.               Pretsedatel 

Radovi{          Kole ^arak~iev 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 

izrabotka na urbanisti~ki planovi na 
podra~jeto na op{tina Radovi{ za 2020 godina i 

Programata za izrabotka na urbanisti~ki 
planovi na podra~jeto na op{tina Radovi{ za 

2020  godina 
 

Gi proglasuvam i objavuvam Odlukata za 
usvojuvawe na Programata  za izrabotka na  
urbanisti~ki planovi na podra~jeto na op{tina 
Radovi{ za 2020  god, br. 08-1923/1 i Programata 
za izrabotka na urbanisti~ki planovi na 
podra~jeto na op{tina Radovi{ za 2020 godina, 
br. 08-1923/2, {to sovetot na op{tina Radovi{ gi 
donese na sednica odr`ana na den  
30.12.2019 god. 
 
      Br. 09-1923/3        Gradona~alnik na 
    31 Dekemvri 2019 g.      Op{tina Radovi{  
       Radovi{                  Gerasim Konzulov 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  30.12.2019 g., donese 
 

O  D  L  U  K  A 
za usvojuvawe na Programa za izrabotka  
na urbanisti~ki planovi na podra~jeto 

na op{tina Radovi{ za 2020  godina 

I. Se usvojuva Programata za izrabotka na 
urbanisti~ki planovi na op{tina Radovi{ za 
2020  godina. 

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

Br. 08-1923/1        Sovet na op{tina Radovi{ 
 30 Dekemvri 2019 g.               Pretsedatel 

Radovi{          Kole ^arak~iev s.r. 
 

Врз основа на член20 од Законот за просторно 

и урбанистичко планирање („Сл.в. на Р.М.“ 

бр.199/14, 44/15,193/15,31/16,163/16,64/18 и 168/18), 

член50, став1, точка6 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), Советот на 

Oпштина Радовиш на седница одржана на ден 

30.12.2019 година     

                 

ПРОГРАМА   

ЗА ИЗРАБОТКА  НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ 

НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА РАДОВИШ ЗА 

2020 ГОДИНА 

 

1. Вовед 

       Годишна Програма за изработка на урбанистички 

планови на подрачјето   на Општина Радовиш за 

2020г. претставува основа за изработка, донесување и 

спроведување на урбанистички планови и 

урбанистичко плански документации , со цел да се 

обезбеди уредување и хуманизација на просторот . 

 

2. Урбанистичко планирање  

 

2.1 Генерален урбанистички план на град Радовиш        

         

  

2.2  

Детални урбанистички планови  и Урбанистички планиви за село   

   

Р.Бр. Генерален урбанистички план П (ha) Износ денари 

1. 
Изработка и донесување на нов Генерален урбанистички 

план за град Радовиш 
600,0 1.648.330,00 

 

ВКУПНО: 1.648.330,00 
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2.3   Урбанистички план вон населено место 

 

 

2.4   Урбанистички плански документации 

 

 

2.5 Урбанистичка планска документација со самофинансирање  

 

Р.Бр.  П  (ha) Износ денари 

1. ДУП за дел УБ7 25,00  

2. Урбанистички план за с.Ораовица   77,00  

3.  Урбанистички план за с.Воиславци 40,00  

4. Урбанистички план за с.Раклиш 40,00  

5. Урбанистички план за с.Калугерица  50,00  

6. Урбанистички план за с.Сулдурци  30,00  

7. Урбанистички план за с.Аликоч   12,00  

8. Урбанистички план за с.Коџалија   18,00  

9. Урбанистички план за с.Калаузлија 23,00  

10. Урбанистички план за с.Дамјан 26,00  

11. Урбанистички план за с.Смиланци  7,00  

12. Урбанистички план за с.Бучим   17,00  

13. Урбанистички план за с.Парналија 7,00  

14. Урбанистички план за  с.Тополница    36,00  

15. Урбанистички план за  с.Злеово    120,0  

16. Урбанистички план за с.Ињево   100,0  

17. Урбанистички план за с.Подареш  104,0  

 

ВКУПНО: 2.800.000,00 

Р.Бр

. 
Урбанистички план вон населено место П- (ha) Износ денари 

1. Индустриска зона Долна Рудина  5,00  

2. Услови за планирање на просторот паушал  

ВКУПНО: 100.000,00 

Р.бр. Урбанистички плански документации П (ha) Износ денари 

1. 

ЛУПД со намена Д1 и Д3 за реализација на проектот за 

одгледувалиште на дивеч во  одгледувалиште на дивеч со 

излетничко место на КП бр.553,626/1,666, КО Штурово, 

општина Радовиш 

4.00 100.000,00 

Р.б

. 
Планска документација П (ha) Износ денари 

1. Измена и дополнување на ДУП за дел од УБ 3,Радовиш 5,83 Самофинансирање 

2. Измена и дополнување на ДУП за УБ 1 и 8, дел од УМ, А и Б  10,49 Самофинансирање 

3. Измена и дополнување на ДУП за УБ7-дел ,Радовиш 25.00 Самофинансирање 

4. Измена и дополнување на ДУП за дел од УБ8 и УБ9, Радовиш 14,0 Самофинансирање 

5. Измена и дополнување на ДУП за дел од УБ15, Радовиш 10,0 Самофинансирање 

6. Измена и дополнување на ДУП за дел од УБ28, Радовиш 1.00 Самофинансирање 

7. 
Измена и дополнување на ДУП за дел од УБ 23, КП.  бр. 341,342 и 

др. Радовиш   
3.0 Самофинансирање 

8. 
ЛУПД со намена Г2,Г3,Г4 со компатибилни класи  на  КП бр.7, КП 

бр.8/1, КО Ињево вон г.р.  Општина Радовиш  
2.10 Самофинансирање 

9. 
ЛУПД  со намена E2 - на КП бр.1183,1184,1185  во КОРаклиш,  

Општина Радовиш 
0,01 Самофинансирање 



Br. 17/2019 Str. 46            Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{                31.12.2019 god. 

  

 

Рекапитулар : 

 

 

3. ФИНАНСИРАЊЕ 

 

        За финансирање на урбанистичките планови од 

Програмата , потребните средства ќе се обезбедат од: 

Буџет на Општина Радовиш, со самофинансирање, 

Југоисточен плански Регион преку БРР,преку АФПЗРР 

и од Буџетот на РМ. 

 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШИ ОДРЕДБИ 

 

       Во зависност од потребите на општината , како и на 

заинтересирани физички и правни лица тековно 

Програмата може да претрпи измени и дополнувања. 

Општина Радовиш како надлежен орган согласно Закон 

за просторно и урбанистичко планирање спроведува 

постапки за одобрување на локални урбанитички 

плански документации, архитектонско урбанистички 

проект и проекти за инфраструктура . 

      Оваа Програма задолжително се објавува во 

„Службен гласник на Oпштина Радовиш“ , а  во 

електронка форма во информацискиот систем е-

урбанизам.  

 

Br. 08-1923/2        Sovet na op{tina Radovi{ 
 30 Dekemvri 2019 g.               Pretsedatel 

Radovi{          Kole ^arak~iev 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 
ottu|uvawe na grade`no zemji{te sopstvenost na 
Republika Makedonija za 2020 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 2020 godina, po pat 

na javno naddavawe za podra~je na op{tina 
Radovi{ 

 
Gi proglasuvam i objavuvam Odlukata za 

usvojuvawe na Programata za ottu|uvawe na 
grade`no zemji{te sopstvenost na Republika 
Makedonija za 2020  godina, po pat na javno 
naddavawe za podra~je na op{tina Radovi{, 
br.08-1924/1 i Programata za ottu|uvawe na 
grade`no zemji{te sopstvenost na Republika 
Makedonija za 2020  godina, po pat na javno 
naddavawe za podra~je na op{tina Radovi{, 
br.08-1924/2,{to  sovetot na op{tina Radovi{ gi 

10. 
ЛУПД со намена А1, А4, Б1  на КП бр. 702, 703/1  и 704/1,  

КО Радовиш вон г.р.  Општина Радовиш 
0,5 Самофинансирање 

11. 
ЛУПД со намена Д3 на КПбр.242/1 КО Радовиш вон град,  

Општина Радовиш 
3.0 Самофинансирање 

12. 
ЛУПД со намена А1, А4, Б1 на КП бр. 211,212, и 5106/1 , КО 

Радовиш вон град,  Општина Радовиш 
1,0 Самофинансирање 

13. 
ЛУПД со намена А1, А4, Б1 на КПбр. 705 и 706 ,КО Радовиш вон 

г.р.  Општина Радовиш 
0,5 Самофинансирање 

14. 
ЛУПД со намена А1, А4, Б1 на КПбр. 699 и 700 ,КО Радовиш вон 

г.р.  Општина Радовиш 
0,5 Самофинансирање 

15. ЛУПД со намена Е2 на КП бр. 4993, КО Радовиш в.г.  1,0 Самофинансирање 

16. ЛУПД за базна станица за мобилна телефонија БТС Тополница, 0,02 Самофинансирање 

17. 

ЛУПД со намена Г2, Г3, Б3, Б5 со компатибилни класи  на             

КПбр. 1131/2,1162, 5315/3, 5315/4, 1163,1164/1 и 1165 КО Раклиш 

вон г.р.  Општина Радовиш 

1,5 Самофинансирање 

О п и с Износ /денари 

Генерален урбанистички план на град Радовиш                1.648.330,00 

Детални урбанистички планови и урб. планови за село 2.800.000,00 

Урбанистички планови  вон населено место    100.000,00 

Урбанистички плански документации 100.000,00 

  Урнабистичка планска документација со самофинансирање  Самофинансирање 

                 ВКУПНО : 4.648.330,00 
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donese na sednica odr`ana na den 30.12.2019  
godina. 
 
      Br. 09-1924/3        Gradona~alnik na 
    31 Dekemvri 2019 g.      Op{tina Radovi{  
       Radovi{                  Gerasim Konzulov 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 30.12.2019  godina, donese 
 

O  D  L  U  K  A 
Za usvojuvawe Programata ottu|uvawe na 

grade`no zemji{te sopstvenost na Republika 
Makedonija za 2020  godina, po pat na javno 
naddavawe za podra~je na op{tina Radovi{ 

 

I. Se Programata za ottu|uvawe na 
grade`no zemji{te sopstvenost na Republika 
Makedonija za 2020  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. 08-1924/1        Sovet na op{tina Radovi{ 
 30 Dekemvri 2019 g.               Pretsedatel 

Radovi{          Kole ^arak~iev s.r. 
 

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 30.12.2019 година 

донесе 
 

ПРОГРАМА 

ЗА ОТУЃУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ 

СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  ЗА 2020  

ГОДИНА , ПО ПАТ НА ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО   

НАДДАВАЊЕ ЗА ПОДРАЧЈЕ НА ОПШТИНА РАДОВИШ 

 

 Содржина: 

 Општ дел 

Предлог на градежи парцели за отуѓување  

                                              

Општ дел 

 Во тековната 2020 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 

,сопственост на Република Македонија, кои можат да 

бидат предмет на отуѓување со електронско јавно 

наддавање во текот на 2020 година .  

Во   Програмата се опфатени Градежни парцели со 

намена  A1- Домување во семејни куќи ,  Г 2-лесна 

индустрија  ,  А2-колетивни станебени згради  и  А3-

Групно домување    согласно Детален урбанистички 

план за град 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   согласно член 48  од 

законот за градежно земјиште, каде што во 

градежната парцела помалку од 30 % сопственик е 

друго лице и повеке 70 % сопственик е Република 

Македонија  предлагаме во  програмата за  2020 

отуѓување на градежни парцели во  Општина 

Радовиш да ги понуди со Објава за отуѓување за 

изградба на објекти со намена предвидена во 

деталните урбанистички планови.  

                                                                                  

Напоменувам дека согласно член 48  став 1 

од законот за градежно земјиште (Сл.весник на РМ 

бр.15/15, 98/15, 193/15, 226/15. 31/16, 142/16 и 190/16)    

Кога во рамки на една градежна парцела Република 

Македонија е сопственик или сосопственик на 

најмалку 70% од вкупната површна на градежната 

парцела , пред започнување на постапката на јавно 

наддавање ,оргнот што ја води постапката за јавно 

наддавање , со подавка преку нотар ке го понуди 

делот на градежното земјиште сопственост на 

Република Македонија на другите сопственици или 

сосопственици на катастарските парцели од кои е 

формирана градежната парцела предмет на 

отуѓување ,по предходно добиена согласност од 

Владата на Република Мкедонија , по цена на 

градежното земјиште определена од овластен 

проценувач согласно со  Методологијата за процена 

на вредноста на  недвижен имот. 
Доколку другите соственици или сосопствениеци се 

заинтересирани за земјиштетоод ставот (1) на овој 
член отуѓувањето на градежното земјиште се врши 

врз основа на договор на кој е дадено позитивно 

мислење од Државното правобранителство на 

Република Македонија. 

Доколку другите сопственици или сосопственици не 

се заинтресирани за земјиштето од ставорт 1 на овој 
член ,градежното земјиште сопственост на 

Република Мкаедонија може да биде предмет на 

отуѓување со јавно наддавање согласно со овој 
закон. 

По исклучок од ставот (1) на овој член ,градежното 

земјиште сопственост на Република Мкедонија може 
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да биде предмет на отуѓување по пат на јавно 

наддавање ,доколку другите сопственици или 

сосопственици предходно со изјава дадена преку 

нотар се откажат од правото на првенствено 

купување на  градежното земјиште сопственост на 

Република Мкедонија. 

Објавата за отуѓување на градежното земјиште во 

случаите од ставот  (3) и (4) на овој член содржи 

обврска идниот купувач , односно закупец , 

договорно сам  да ги уреди имотно правните односи 

со останатите сопственици ,односно сосопственици 

на градеѓното земјиште  во рамки на  градежната 

парцела која е предмет на отуѓување.  

ГРАДЕЖНИ ПАРЦЕЛИ 

 

Во електронското јавно наддвање за 2020 

година предвидено е да објавиме на продажба 

повеке градежни парцели и тоа: 

 

-Градежни парцели во УБ.22 со намена А1-домување 

во семејни куќи 

- Градежни парцели во УБ.9.2 со намена А1-

домување во семејни куќи 

- Градежни парцели во УБ.15 со намена А1-

домување во семејни куќи 

-Градежни парцели во УБ.22 со намена А3-Групно 

домување 

-Градежни парцели во УБ.2  со намена Г2- лесна 

индустрија  
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                                       Табеларен преглед: 

 

 

 

 

                                                      

 

                                        

 -Градежни парцели во УБ.22 со намена А1-домување во семејни куќи 

 

                                         Табеларен преглед: 

 

Број на 

градежна 
парцела, 

кп.бр. 

Намена на 

градежна 

парцела 

Максимална висина до 
венец (м) и катност 

Површ.на 

градежна 
парцела (м2) 

според 
Геод.елаборат 

Повр
шина 

за 

граде
ње 
(м2) 

Почетна 

цена по 
м2 

(денари) 

Вкупна 

почетна 

цена 
(денари) 

 

 43 Г2 П+1 1515 1018 61 92 415  

 2 од АУП Г2 П+1 3030 1666 61 184 830  

 

10 

(4556/5,4559/

1,4560/1) 

Г2 П+1 1185 594    

 

47 

 

2869/23 

2869/22 

А1 – 

Домувањ
е во 

станбени 
куќи и Б1 

компатиб
ил.                      

класа на 

намена 

10,20 

П+2+Пк 
362 150    
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- 

Градежни парцели во УБ.9.2 со намена А1-домување во семејни куќи 

 

                              Табеларен преглед: 

 
Број на 

градежна 

парцела 

Намена на 

градежна 

парцела 

Максимална висина до 
венец (м) и катност 

Површ. на 

градежна 

парцела 
(м2) 

според 
Геод.елаб

орат 

Површина 

за градење 
(м2) 

Почетна 

цена по 
м2 

(денари) 

Вкупна 

почетна 

цена 
(денари) 

 

142 

 

580/10 

А1 – 

Домување во 

станбени куќи 
и Б1 

компатибил.                      

класа на 

намена 

10,20 

П+2+Пк 
856 362 61,00 52 216,00 

 

137 

 

580/16 

А1 – 

Домување во 

станбени куќи 
и Б1 

компатибил.                      

класа на 
намена А1 – 

Семејна куќа 

10,20 

П+2+Пк 
816 349 61,00 49 776,00 

 

138 

 

580/17 

А1 – 

Домување во 

станбени куќи 
и Б1 

компатибил.                      

класа на 
намена А1 – 

Семејна куќа 

10,20 

П+2+Пк 
832 270 61,00 50 752.00 
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- 

Градежни парцели во УБ.15 со намена А1-домување во семејни куќи 

                               Табеларен преглед: 

 
Број на 

градежна 

парцела 

Намена на 

градежна 

парцела 

Максимална висина до 
венец (м) и катност 

Површ. на 

градежна 

парцела 
(м2) 

според 
Геод.елаб
орат 

Површина 

за 

градење 
(м2) 

Почетна 
цена по м2 

(денари) 

Вкупна 

почетна 

цена  
(денари) 

 

46 

 

2869/19 

А1 – 

Домување 

во 

станбени 
куќи и Б1 

компатибил
.                      

класа на 
намена А1 

– Семејна 

куќа 

10,20 

П+2+Пк 
372 152 61,00 22 692,00 

 
Број на 

градежна 

парцела 

Намена на 

градежна 

парцела 

Максимална висина до 
венец (м) и катност 

Површ. на 

градежна 

парцела 
(м2) 

според 
Геод.елаб

орат 

Површина 

за 

градење 
(м2) 

Почетна 
цена по м2 

(денари) 

Вкупна 

почетна 

цена  
(денари) 

 
Ѓ.3 

3829/1 

А1 – 

Домување 

во 

станбени 

куќи  

10,20 

 
541 196 61,00 33 001,00 
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-

Градежни парцели во УБ.22 со намена А3-Групно домување 

 

                               Табеларен преглед: 

 

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ѓ.4 

3829/1 

А1 – 

Домување 

во 

станбени 

куќи  

10,20 

 
477 257 61,00 29 097,00 

 
Ѓ.5 

3829/3 

А1 – 

Домување 

во 

станбени 

куќи  

10,20 

 
452 242 61,00 27 572,00 

 
Ѓ.6 

3829/1 

А1 – 

Домување 

во 

станбени 

куќи  

10,20 

 
524 180 61,00 31 196,00 

 

И.26 

 

2026/17 

А1 – 

Домување 

во 

станбени 

куќи  

10,20 

 
406 111 61,00 24 766,00 

 
И.30 

2026/17 

А1 – 

Домување 

во 

станбени 

куќи  

10,20 

 
350 144 61,00 21 350,00 

 
И.29 

2026/17 

А1 – 

Домување 

во 

станбени 

куќи  

10,20 

 
335 130 61,00 20 435,00 

 
Број на 

градежна 

парцела 

Намена на 

градежна 

парцела 

Максимална висина до 
венец (м) и катност 

Површ. на 

градежна 

парцела 
(м2) 

според 
Геод.елаб

орат 

Површина 

за 

градење 
(м2) 

Почетна 
цена по м2 

(денари) 

Вкупна 

почетна 

цена  
(денари) 

 
144 

580/1 

А3 – Групно 

домување 
и Б1 

компатибил
.                       

9,20 

П+2 
2086 546 61,00 127 246,00 
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Br. 17/2019 Str. 57            Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{                31.12.2019 god. 

  

      
               

Оваа Програма задолжително се објавува во 

„Службен гласник на Oпштина Радовиш“ , а  во 

електронка форма во информацискиот систем е-

урбанизам.  

 

Br. 08-1924/2        Sovet na op{tina Radovi{ 
 30 Dekemvri 2019 g.               Pretsedatel 

Radovi{          Kole ^arak~iev 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 2020 
godina i Programata za javno osvetluvawe vo 

op{tina Radovi{ za 2020 god. 
 

Gi proglasuvam i objavuvam Odlukata za 
usvojuvawe na Programata za javno osvetluvawe 
vo op{tina Radovi{ za 2020 godina br.08-1925/1 
i Programata za javno osvetluvawe vo op{tina 
Radovi{ za 2020 godina., br.08-1925/2, {to 
sovetot na op{tina Radovi{ gi donese na 
sednica odr`ana na den 30.12.2019 god. 
 
      Br. 09-1925/3        Gradona~alnik na 
    31 Dekemvri 2019 g.      Op{tina Radovi{  
       Radovi{                  Gerasim Konzulov 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  30.12.2019 g., donese 

 
O  D  L  U  K  A 

za usvojuvawe na Programata za javno 
osvetluvawe vo op{tina Radovi{ za 2020 godina 
 

I. Se usvojuva Programata za javno 
osvetluvawe vo op{tina Radovi{ za 2020 godina. 

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

Br. 08-1925/1        Sovet na op{tina Radovi{ 
 30 Dekemvri 2019 g.               Pretsedatel 

Radovi{          Kole ^arak~iev s.r. 

 
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 30.12.2019 год, донесе 

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ  НА  ПОДРАЧЈЕТО  

НА ОПШТИНА  РАДОВИШ  

ЗА 2020 ГОДИНА 

 

Со програмата се утврдуваат активностите за 

одржување на јавното осветлување за 2020 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. 
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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 2019год. 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  5.000.000,00 

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.) 

2.283.242,00 

3 
Средства за нови приклучоци (за објекти на општина 

Радовиш и за улично осветлување) 
200.000,00 

4 Дислокација на столбови и мрежи 200.000,00 

5 Новогодишно и божиќно украсување 1.486.800,00 

ВКУПНО : 9.170.042,00 

 

 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.  

      Оваа Програма задолжително се објавува во 

„Службен гласник на Oпштина Радовиш“ , а  во 

електронка форма во информацискиот систем е-

урбанизам.  

 

Br. 08-1925/2        Sovet na op{tina Radovi{ 
 30 Dekemvri 2019 g.               Pretsedatel 

Radovi{          Kole ^arak~iev 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 
lokalen ekonomski razvoj vo op{tina Radovi{ 

za 2020 godina i Programata za lokalen 
ekonomski razvoj na op{tina Radovi{ za 2020 

godina 
 

Gi proglasuvam i objavuvam Odlukata za 
usvojuvawe na Programata za lokalen ekonomski 
razvoj vo op{tina Radovi{ za 2019 godina , 
br.08-1926/1 i Programata za lokalen ekonomski 
razvoj vo op{tina Radovi{ za 2020 godina, br.08-
1926/2,    {to  sovetot na op{tina Radovi{ gi 
donese na sednica odr`ana na den 30.12.2019  
godina.  

 
      Br. 09-1926/3        Gradona~alnik na 
    31 Dekemvri 2019 g.      Op{tina Radovi{  
       Radovi{                  Gerasim Konzulov 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 30.12.2019 
godina, donese 

 
O  D  L  U  K  A 

Za usvojuvawe Programata za Lokalen 
Ekonomski razvoj vo op{tina Radovi{ za 2020 

godina 
 

I. Se donesuva Programata za Lokalen ekonomski 
razvoj vo op{tina Radovi{ za 2020 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. 08-1926/1        Sovet na op{tina Radovi{ 
 30 Dekemvri 2019 g.               Pretsedatel 

Radovi{          Kole ^arak~iev s.r. 
 

Врз основа на член 22, став 1, точка 6 од 

Законот за локална самоуправа (,,Сл.весник на Р.М,, 

бр: 5/02) Советот на општина Радовиш на седницата 

одржана на 30.12.2019 година, донесе 

 

П Р О Г Р А М А 

За Локален економски развој на општина Радовиш за 

2020 година 

 

Предлог ставки/активности: 

Р. 

бр. 

Предлог ставка Намена Износ 

(МКД) 

Коментар 

1. ИПА Прекугранична соработка со 

Република Грција:„Евалуација на 

мерки за енергетска ефикасност“ под 

акроним „3ЕМ“ средства наменати за 

мерки и градежни активности за 

подобрување на енергетската 

ефикасност на зградата на ООУ„Орце 

Николов“-Ињево. 

1.Економски развој 

2.Туризам 

3.Заштита на животна 

средина 
12.818.955 

Започната изградба по 

склучен договор 

2. Предвидување на средства кои ќе 

бидат наменети за учество при 

потенцијално аплицирање на проекти 

до посебни донатори (УНДП, 

УСАИД, ГИЗ, АФПЗРР, БРР, 

Агенции и други државни органи и 

тн.) 

1.Економски развој 

2.Туризам 

3.Заштита на животна 

средина 800.000 

За идни  огласи во 2020 

кои би биле објавени по 

различни основи како 

учество или 

кофинансирање од 

општината  

3. Реализација на проект: „Општинско-

корисна работа“ УНДП 

1.Економски развој 

2.Социјален развој 

 

800.000 

Проект на УНДП во 

социјалната сфера за 

посета и грижа за стари  и 

изнемоштени лица, лица 

со попреченост и 

потешкотии во 

секојдневниот живот. 

4. Предвидување на средства кои ќе 

бидат наменети за ангажирање на 

лица од социјално ранливи категории 

за изведување на јавни работи во 

Општина Радовиш.  

1.Економски развој 

2.Социјален развој 

3.Заштита на животна 

средина 
700.000 

Во врска со активните 

мерки на Агенцијата за 

вработување и 

ангажирање на јавни 

работници според 

програма за извршување 

на јавни работи донесена 

од Совет на општината. 

5. Финансиска подршка за проекти на 

граѓански здруженија според 

усвоената методологија за 

финансирање на проекти 

- црква Св. Пророк Илија 1.200.000 

- Црква Св. Константин и  

  царица Елена Раклиш     1.200.000 

- Џамија во с.Бучим            600.000 

- ЗЛТ Готен Радовиш       1.500.000 

-Лајф Старт                         750.000 

- Друго                                  600.000 

                       ВКУПНО:                       

 

 

 

 

1. Локален развој 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.850.000 

Распишување на јавен 

оглас согласно усвоена 

методологија за 

реализација на проекти за 

локален развој, а во 

согласност со 

стратешките документи 

на општина Радовиш 

6.  Годишна членарина за Центарот за 

развој на Југоисточен плански регион 

во Струмица за 2020 

1.Економски развој 

2.Инфраструктура 

3.Туризам 

4.Заштита на 

животната средина 

285.000 

Согласно законот за 

рамномерен регионален 

развој и претходно 

потпишан договор со 

Центарот за развој на 

Југоисточен плански 
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регион во Струмица, 

општините основачи на 

Советот за развој на 

регионот се обврзани да ја 

кофинансираат работата 

на Центарот. 

7. Изградба на дел од коритото на река 

Сушица ИПА ЦБЦ проект со 

Р.Бугарија преку Центар за 

Југоисточен регион 

1.Економски развој 

2.Инфраструктура 

3.Туризам 

4.Заштита на 

животната средина 

5.892.385 

Тендарската постапка е во 

тек, се очекува 

отпочнување со градежни 

активности во 2020 

8. ЛАГ Плачковица 1.Економски развој 

2.Инфраструктура 

3.Туризам 

4.Заштита на 

животната средина 

285.000 

Годишна членарина по 

договор и учество во 

проекти 

9. Членство во АЛДА-европска 

асоцијација за локална демократија 

 
40.000 

Годишна членарина 

10. Реализација на делови од донесените 

стратегии за Развој на туризмот за 

подршка на МСП и Вработување и 

Зелена Агенда во  општина Радовиш 

1.Економски развој 

2.Инфраструктура 

3.Туризам 

4.Заштита на 

животната средина 

500.000 

Реализација на проекти по 

одлука на Совет 

     

  Вкупно: 27.971.340  

 

      Оваа Програма задолжително се објавува во „Службен 

гласник на Oпштина Радовиш“ , а  во електронка форма во 

информацискиот систем е-урбанизам.  

 

Br. 08-1926/2        Sovet na op{tina Radovi{ 
 30 Dekemvri 2019 g.               Pretsedatel 

Radovi{          Kole ^arak~iev 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 
2020 godina i Programata za upravuvawe so 
otpad vo op{tina Radovi{ za 2020 godina 

 
Gi proglasuvam i objavuvam Odlukata za 

usvojuvawe na Programata za upravuvawe so 
otpad vo op{tina Radovi{ za 2019 godina , br.08-
1927/1 i Programata za upravuvawe so otpad vo 
op{tina Radovi{ za 2020 godina, br.08-1927/2, 
{to  sovetot na op{tina Radovi{ gi donese na 
sednica odr`ana na den 30.12.2019  godina. 
 
      Br. 09-1927/3        Gradona~alnik na 
    31 Dekemvri 2019 g.      Op{tina Radovi{  
       Radovi{                  Gerasim Konzulov 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 30.12.2019 
godina, donese 

 
O  D  L  U  K  A 

Za usvojuvawe Programata za upravuvawe so 
otpad vo op{tina Radovi{ za 2020 godina 

 

I. Se donesuva Programata za upravuvawe 
so otpad vo op{tina Radovi{ za 2020 godina. 

      II. Ovaa Odluka vleguva vo sila naredniot 
den od  denot na objavuvaweto vo "Slu`ben 
glasnik na op{tina Radovi{". 
 

Br. 08-1927/1        Sovet na op{tina Radovi{ 
 30 Dekemvri 2019 g.               Pretsedatel 

Radovi{          Kole ^arak~iev s.r. 
 

Врз основа на член 21 став1 точка 43 од 

Статутот на општина Радовиш, Советот на општина 

Радовиш на седница одржана на ден 30.12.2019 год., 

донесе 

 

ПРОГРАМА 

ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД НА ОПШТИНА 

РАДОВИШ (2020) 

 

СОДРЖИНА 
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Вовед 

  

I. ПРОГРАМА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАДОТ 

(2020)  

 

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 

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
2
 

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
3
 

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. 

 

                                                 
2
  Попис на населението, домаќинствата и становите во Република Македонија, 2002, Книга XIII 

3
 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 (2020год.) 

 

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% 
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Композити 2.2% 

Комплексни производи 0.3% 

Инертен отпад 3.6% 

Други категории 3.6% 

Ситни делови 30.9% 

Вкупно 100% 

 

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 биоразградливиот 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.). 

52 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 граѓаните во врска со управувањето на 

отпадот 

Изработка на програма за подигање на јавна свест, 
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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. 

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 2020 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. 

    Финансиската конструкција се содржи во 

Програмата на ЈКП ,,Плаваја,,. 

 

      Оваа Програма задолжително се објавува во 

„Службен гласник на Oпштина Радовиш“ , 

 а  во електронка форма во информацискиот систем е-

урбанизам.  

 

Br. 08-1927/2        Sovet na op{tina Radovi{ 
 30 Dekemvri 2019 g.               Pretsedatel 

Radovi{          Kole ^arak~iev 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 и зна~ајни настани 
vo op{tina Radovi{ za 2020 god. i Programata 

za odbele`uvawe na praznici и зна~ајнинастани 
vo op{tina Radovi{ za 2020 god. 

 
Gi proglasuvam i objavuvam Odlukata za 

usvojuvawe na Programata za odbele`uvawe na 

praznici и зна~ајни настани vo op{tina 
Radovi{ za 2020 god. br.08-1928/1 i Programata 

za odbele`uvawe na praznici и зна~ајни настани 
vo op{tina Radovi{ za 2020 god., br.08-1928/2,  
{to sovetot na op{tina Radovi{ gi donese na 
sednica odr`ana na den 30.12.2019 godina. 
 
      Br. 09-1928/3        Gradona~alnik na 
    31 Dekemvri 2019 g.      Op{tina Radovi{  
       Radovi{                  Gerasim Konzulov s.r. 
 

Vrz osnova na ~len 22  stav 1 t.5 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 
30.12.2019 godina, donesuva 

 
O  D  L  U  K  A 

za usvojuvawe na Programata za odbele`uvawe  

na praznici и зна~ајни настани vo op{tina 
Radovi{ za 2020 god. 

 

I. Se usvojuva na Programata za odbele`uvawe na 

praznici и зна~ајни настани vo op{tina 
Radovi{ za 2020 god. 

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

Br. 08-1928/1        Sovet na op{tina Radovi{ 
 30 Dekemvri 2019 g.               Pretsedatel 

Radovi{          Kole ^arak~iev s.r. 
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Врз основа на чл. 21 став 1 точка 3 од 

Статутот на општина Радовиш ( Службен гласник 

бр. 05/02 ), Советот на општина Радовиш, на 

седницата одржана на ден 06.12.2019 година донесе 

 
П Р О Г Р А М А  

ЗА ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ПРАЗНИЦИ И 

ЗНАЧАЈНИ НАСТАНИ во 2020 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 значајни 

настани.  

Во Програмата за одбележување на празници и 

значајни настани во 2020 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 

2. Јануари / Мај 2020 

Полагање на свежо цвеќе 

Спомен обележје на загинатите бранители од 2001 

год. 

Носители : ЕЛС општина Радовиш, МВР ПС 

Радовиш 

 

Март 

3. 8-ми Март, Меѓународен ден на жената 

Носители : ЕЛС општина Радовиш, Здруженија 

4. 21-ви Март, Ден на пролетта 

Носители : ЕЛС општина Радовиш, Основни и 

Средно општинско училиште 

 

Април 

5. 7-ми Април, Светски ден на Здравјето 

Носители : ЕЛС општина Радовиш, ЈЗО Здравствен 

Дом 

 

6. 19-ти Aприл, Велигден 

Света Божествена литургија ; Избор на најубава 

велигденска креација ;  

Фестивал „Велигденски средби 2020“ 

Носители : ЕЛС општина Радовиш, Црква 

Св.Пророк Илија, Храм Св.Троица 

Центар за култура Ацо Караманов, ФА Китка 

 

Мај 

7. 4-ти Мај, Одбележување на годишнина од 

смртта на Гоце Делчев 

Полагање на свежо цвеќе 

Носители : ЕЛС општина Радовиш, Сојуз на борци 

на општина Радовиш 

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

Европа 

Полагање на свежо цвеќе, културно-забавна 

програма 

Носители : ЕЛС општина Радовиш , Сојуз на борци 

на општина Радовиш 

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 

Носители : ЕЛС општина Радовиш, ООУ, СОУ, 

Центар за култура Ацо Караманов 

ОНБ Браќа Миладиновци 

 

Јуни 

11. 7-ми,8-ми Јуни, Св.Троица – Православен 

верски празник 

Света Архиерејска литургија во храм Св.Троица 

Носители : ЕЛС општина Радовиш, Храм Св.Троица, 

ФА Бучим ; 

 

Јули 

12. 7-ми Јули, Одбележување на годишнина од 

смртта на Дедо Дане Трајков 

Полагање на свежо цвеќе 

Носители : ЕЛС општина Радовиш, Сојуз на борци 

на општина Радовиш 

13. Јули, Курбан Бајрам 

Јуручки Фестивал 2020 

Носители : ЕЛС општина Радовиш, Здружение 

 

Август 

14. 2-ри Август, Илинден 

Полагање на свежо цвеќе, културно-уметничка 

програма 

Носители : ЕЛС општина Радовиш, Сојуз на борци 

на општина Радовиш, 

Центар за култура Ацо Караманов 

15. 21-ви Август, Св.Спасо Радовишки 

Света Архиерејска литургија, културно-уметничка 

програма 

Носители : ЕЛС општина Радовиш, Храм Св.Троица, 

Здружение 

16. 28-ми Август, Успение на Пресвета 

Богородица 

Света Божествена литургија 

Носители : ЕЛС општина Радовиш, Црква 

Св.Пророк Илија , Храм Св.Троица 

 

Септември 

17. 8-ми Септември, Ден на независноста на Р. 

С. Македонија 
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Полагање на свежо цвеќе, Културно-забавна 

програма 

Носители : ЕЛС општина Радовиш, Центар за 

култура Ацо Караманов 

18. 21-ви Септември, Меѓународен ден на мирот 

Полагање на свежо цвеќе, Културно-забавна 

програма 

Носител : ЕЛС општина Радовиш , Сојуз на борците 

на општина Радовиш, Здружение 

 

Октомври 

19. 11-ти Октомври, Ден на востанието во Р. С. 

Македонија 

Полагање на свежо цвеќе 

Носител : ЕЛС општина Радовиш, Сојуз на борците 

на општина Радовиш 

20. 22-ти Октомври, Ден на опожарувањето на 

Радовиш 

Полагање на свежо цвеќе 

Носител : ЕЛС општина Радовиш, Сојуз на борците 

на општина Радовиш 

21. 23-ти Октомври, Ден на Македонското 

револуционерно движење 

Полагање на свежо цвеќе, промоција на книга 

Носители : ЕЛС општина Радовиш, Сојуз на борците 

на општина Радовиш 

ОНБ Браќа Миладиновци 

 

Ноември 

22. 6-ти Ноември , Ден на ослободувањето на 

Радовиш 

Доделување на плакети и признаниа, свечена 

академија 

Носители : ЕЛС општина Радовиш, Цен за култура 

Ацо Караманов, ОНБ Браќа Миладиновци 

 

Декември 

23. 8-ми Декември, Св.Климент Охридски 

Света Божествена литургија во храм Св.Троица 

24. 19-ти Декември, Првиот партизански одред 

на планина Плачковица 

Полагање на свежо цвеќе 

Носители : ЕЛС општина Радовиш, Сојуз на борците 

на општина Радовиш 

25. 28-31 Декември, Новогодишна програма за 

дочек на 2021 година. 

 

Носители : ЕЛС општина Радовиш, 

Центар за култура Ацо Караманов 

Дел од активностите на општина Радовиш утврдени 

во Програмата за одбележување на празници и 

значајни настани во 2020 год, ќе се финансираат од 

средства преку склучените Договори за јавни 

набавки предвидени во Буџетот на општина 

Радовиш за 2020 год. а дел од буџетскатa програма 

К4. Одредени активности поврзани со одредени 

одбележувања ќе бидат предвидени и во Програмата 

за активности од областа на културата во општина 

Радовиш. 

 

      Оваа Програма задолжително се објавува во 

„Службен гласник на Oпштина Радовиш“ , а  во 

електронка форма во информацискиот систем е-

урбанизам.  

 

Br. 08-1928/2        Sovet na op{tina Radovi{ 
 30 Dekemvri 2019 g.               Pretsedatel 

Radovi{          Kole ^arak~iev 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 2020 godina za op{tina Radovi{ i 
Op{tinskiot operativen Plan za za{tita od 

sne`ni nameti za 2020 godina vo op{tina 
Radovi{ 

 
Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata za 

uvojuvawe na Op{tinskiot operativen Plan za 
za{tita sne`ni nameti  za 2020 godina za 
op{tina Radovi{, br. 08-1929/1  i Op{tinskiot 
operativen Plan za za{tita od sne`ni nameti  
za 2020godina vo op{tina Radovi{, br. 08-1929/2, 
{to sovetot na op{tina Radovi{ gi donese na 
sednica odr`ana na  den 30.12.2019 god. 
 
      Br. 09-1929/3        Gradona~alnik na 
    31 Dekemvri 2019 g.      Op{tina Radovi{  
       Radovi{                  Gerasim Konzulov 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  15 stav 1 to~ka 
10 i 21 stav 1 t. 43 od Statutot na op{tina 
Radovi{, Sovetot na op{tina Radovi{ na 
sednica odr`ana na 30.12.2019 godina, donesuva 

 
 

O  D  L  U  K   A 
Za uvojuvawe na Op{tinskiot operativen Plan 
za za{tita od sne`ni nameti  za 2020 godina za 

op{tina Radovi{ 
 

I.Se usvojuva Op{tinskiot operativen 
Plan za za{tita od sne`ni nameti  za 2020 
godina za op{tina Radovi{. 
 



Br. 17/2019 Str. 67            Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{                31.12.2019 god. 

  

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

Br. 08-1929/1        Sovet na op{tina Radovi{ 
 30 Dekemvri 2019 g.               Pretsedatel 

Radovi{          Kole ^arak~iev s.r. 
 

    ЕДИНИЦА НА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 

     ОПШТИНА РАДОВИШ 

 

ОПШТИНСКИ ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА 

ЗАШТИТА ОД СНЕГ И СНЕЖНИ НАМЕТИ 

ЗА 2020 ГОДИНА 

 

РАДОВИШ, НОЕМВРИ 2019 г. 

 

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 км
2 

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

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

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

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

Релјеф и пошуменост 

Релјефот 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 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 најголем 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.  
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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
0
С, на највисокиѕте планински масиви 

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

Август со 

просечна температура од  23
0
С, најстуден е месец  

Јануари со 1,2
0
С. Максималната температура 

изнесува 41
0
С, минималната -21

0
С. 

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 км
2
, 

потоа Ораовичка Река со 51km
2 

и Радовишка Река со 

50,8 km
2
. 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 
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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, 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 повеќе 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 напатните правци: М-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-
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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 ОпштинаРадовиш. 

Чистењето и одржувањето на локалната патна 

мрежа, улиците и тротоарите се во надлежност на 

Секторот за урбанизам,комунални работи,заштита на 

животна средина и Локален економски развој.  

Во  тек е јавна набавка за ангажирање фирма за 

зимско одржување на напред наведената 

инфраструктура. Набавено е  индустриска сол  во 

количина од 58 тони и ризла 233 m
3
,  

за посипување на улиците за време на снежни 

намети. 

Во случај на појава на екстремно ниски температури 

и снег, во санирањето на состојбата ќе бидат 

вклучени  ресурси од ЈП ,,Плаваја” по склучен 

договор за соработка при справување со ризици од  

настанување на природни несреќи и катастрофи на 

подрачјето на општината и граѓаните според Законот 

за јавна чистота.  

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 на Радовиш). 

Во време на снег и снежни намети дел од улиците: 

бул.А.Македонски - Илија Алексов и 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 
ри 

Октомври, Плачковица,Гоце Делчев, Партизанска, 

Први Мај, Илинденска,Св. Спасо Радовишки, 

Блаже Конески и преостанатите делови на бул. 

А.Македонски и Илија Алексов. Потоа ќе 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: 22 припадници на ТППЕ 

Радовиш и  од ЈП Плаваја за расчистување на наноси 

и за поправка на водоводна и канализациона мрежа - 

16 лица. Потенцијални  и персонални ресурси 

претставуваат и лицата ангажирани за изведување на 

јавни работи.  

 

Материјални ресурси кој можат да бидат вклучени во случај на снег и снежни намети се следните: 

  

Општина Радовиш 

Ред. 

број 

Возила Камиони 

кипери/цистерни 

Градежна 

механизација 

Други 

средства 
теренски патнички 

1. 2 2 ./. ./. ./. 
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ТППЕ Радовиш 

Ред. 

број 

Возила Камиони 

Цистерни 

Градежна 

механизација 

Други 

средства 
теренски патнички 

1. 1 ./. 4 ./. 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. 1 Lada Niva 

4x4 

 2 -Специјално 

возило -цистерна 

1 Булдожер TG 

80 

3 - Специјално      возило 

(губрарка) 

2.  1  FIAT 

Doblo 

1 ТАМ 80Т 50 Е3.2 1 Ровокопач 

UNKNAUF 770 

1 Специјално 

возило(погребно возило) 

3.  1 ТАМ патар 1 кипер 

MERCEDES 1213 

од 4 м3 

1  Скип 

PROGRES 

KRAMER ICB 

 

4.   2 -Трактор IMT                 

со циклон 

1 Ровокопач-

Универзален 

 

 

5.   1-Трактор кипер 

со плуг за 

чистењена снег  и 

соларка за 

посипување на сол 

  

        Br. 08-1929/2        Sovet na op{tina Radovi{ 
     30 Dekemvri 2019 g.               Pretsedatel 

Radovi{          Kole ^arak~iev 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 2020 

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

za 2020 godina vo op{tina Radovi{ 
 

Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata za 
uvojuvawe na Op{tinskiot operativen Plan za 
za{tita od po`ari za 2020 godina za op{tina 
Radovi{, br. 08-1930/1,  i Op{tinskiot 
operativen Plan za za{tita od po`ari  za 2020 
godina vo op{tina Radovi{, br. 08-1930/2, {to 
sovetot na op{tina Radovi{ gi donese na 
sednica odr`ana na den 30.12.2019 god. 
 
    Br. 09-1930/3        Gradona~alnik na 
    31 Dekemvri 2019 g.      Op{tina Radovi{  
       Radovi{                  Gerasim Konzulov 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  15 stav 1 to~ka 
10 i 21 stav 1 t. 43 od Statutot na op{tina 
Radovi{, Sovetot na op{tina Radovi{ na 
sednica odr`ana na 30.12.2019 godina, donesuva 
 

O  D  L  U  K   A  
Za uvojuvawe na Op{tinskiot operativen Plan 

 za za{tita od po`ari  za 2020 godina za 
op{tina Radovi{ 

 

I.Se usvojuva Op{tinskiot operativen 
Plan za za{tita od po`ari  za 2020 godina za 
op{tina Radovi{. 

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

Br. 08-1930/1        Sovet na op{tina Radovi{ 
 30 Dekemvri 2019 g.               Pretsedatel 

Radovi{          Kole ^arak~iev s.r. 
 

ЕДИНИЦА НА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 

ОПШТИНА РАДОВИШ 
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ОПШТИНСКИ ОПЕРАТИВЕН ПЛАН 

ЗА ЗАШТИТА ОД ПОЖАРИ ЗА 2020 ГОДИНА 

 

РАДОВИШ, НОЕМВРИ 2019 г. 

 

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 км
2 

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

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

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

-Густина на населеност---------------------- 46 ж. км
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-релјефните 

погоднoсти 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. 

Релјеф и пошуменост 

Релјефот на подрачјето на општина Радовиш, го 

карактеризираат три важни елементи: 

 Ридско-планински, котлински и речни долини. 

Најголем  дел од ридско-планинскиот релјеф 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 релјефот 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 

најголем 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. 
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Шумите во општината спаѓаат во категоријата на 

отворени шуми со сообраќајници. Во ридско 

планинскиот дел заради релјефните 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. 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 
0
С, на највисоките планински масиви до 7,5 

0
С. 

Најтопли месеци во годината се Јули и Август со 

просечна температура од  23
 0

С, најстуден е месец  

Јануари со 1,2 
0
С. Максималната температура 

изнесува 41 
0
С, минималната -21 

0
С. 

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 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 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 м
2
 , 

потоа Ораовишка Река со 51 км
2 

и Радовишка Река 

со 50,8 км
2
. 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 

22 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 
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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, 

отворен простор 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. 

Според податоците од ТППЕ  Радовиш, во периодот 

Јануари – Октомври 2019 година  регистрирани се 

вкупно 118  пожари, од кои 48 во урбани средини и 

70 на отворен простор, при што е причинета 

материјална штета, 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.   

Најголем дел од пожарите се предизвикани од 

луѓето, со нивно несоодветно однесување и негрижа 

при престојот на отворено и во шумски комплекси, 

особено  сточари, излетници, кампери, дрвокрадци, 

ловци, собирачи на шумски растенија и плодови. 

Други случаи на предизвикување на пожар се: 

невнимание, удар на гром, намерно палење и 

предизвикување на пожар, поради што имавме 

појава на пожар на 18 август 2019 г.,од голем размер, 

на пл.Готен и месноста меѓу населените места 

Злеово-Покрајчево-Јаргулица-Подареш, со вкупна 

опожарена површина од околу 1500 ха.  

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 

димоводи, 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, 
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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 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. 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 преизвикувачите 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 околу оваа 

проблематика ги решаваат 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 

 -спасување на луѓе, материјални и други добра од 

објектите и подрачјата загрозени од пожар. 

Преглед на потенцијални зони 

Сите подолу наведени објекти 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 поширокото 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: 

Бензински пумпи Лук Оил, Макпетрол, Јован 

петрол,Ресторант ,,Маг-мар”, Објекти на ,,Јака 

Табак”, ,,Еуро дом Проект”-изработка на мебел, 

Ресторан ,,Леона-Лукс”,Хотел,,Дајмон”,Месна 

индустрија,,6 ти Ноември”,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, погон за 

производство на  ПВЦ материјали и складиште 

,,Интерпласт” и ,,Ролопласт”,Погони за преработка 

на дрво, Погон за текстилни 

производи,,Штипко”,,,Маркос” и ,,Конели”, 

поранешен ,,Декортекс”, Хотел ,,Панорама”, ЈП 

,,Плаваја”, Комплекс занаетчиски работилници, 

Скалдиште на дрво-ЈП ,,Национални 

Шуми”подр.Плачковица, Складишта на градежни 

материјали, Автобуска станица,поранешен 

,,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-машински факултет, 

Центар за култура,,Ацо Караманов”, Старо собрание, 

Хотел ,,Центар”, ПТТ 

Радовиш,Црква,,св.Илија”,џамии,поранешна 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 производство на 

експлозив ,,Детонит”, Рудник ,,Бучим”, Ладилник 

земјоделско стопанство ,,Благој Туфанов”, бензинска 

пумпа ,,Еуропетрол” с.Калугерица, склад 

,,Индијана” –с.Калугерица, Склад за билки и 

растенија ,,Флорес”,,Флутинг мак”-с.Раклиш, 

с.Дамјан-основно училиште и Дом на културата, 

с.Погулево-црква, с.Ињево-основно училиште, Дом 

на културата, занаетчиски и производствени погони, 

црква и манстирски објекти лоцирани во околината 

на селото, с.Воиславци-основно училиште, црква и 

манастирски објекти во околината на 

селото,с.Сулдурци-основно училиште и црква, 
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с.Калугерица-основно училиште, Дом на културат, 

црква и џамија, с.Злеово-основно училиште, дом на 

културата и црква,с.Покрајчево-основно училиште, 

црква и манастирски објекти во околината на селото, 

с.Јаргулица-основно училиште, Дом на културата и 

црква, с.Подареш-основно училиште, Дом на 

културата, црква и манастирски објекти во 

околината на селото, с.Смиланци-основно училиште 

и црква,с. Ораовица-основно училиште, Дом на 

културата, црква, манстирски објекти во околината 

на селото,с.Раклиш-основно училиште, црква, погон 

за преработка и складирање на дрвен материјал,с. 

Калаузлија-основно училиште и џамија,с. Али Коч- 

основно училиште и џамија,с.Коџалија- 

џамија,с.Прналија- основно училиште и 

џамија,с.Тополница- основно училиште и џамија, 

с.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. 

На подрачјето на општина Радовиш, дејствува една 

професионална ТППЕ , која го покрива и подрачјето 

на општина Конче, недоволно кадровски опремена и 

обезбедена со поголем број на застарени техничко-

материјални средства и опрема ,согласно важечките 

стандарди.  

Спорд старосната структура на пожарникарите, 

просечната старост е 43 години. Последните години 

пожарникарскиот состав се пополнува со релативно 

помлади извршители. Вкупниот персонален состав 

брои 22 извршители. 

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 и др. 

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 стеблеста 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 разни видови 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.За жал на 

подрачјето на општината посебно за заштита од 

пожари, организирана формација има само ЈП 

,,Национални Шуми”–подружница ,,Плачковица” 

Радовиш. Набљудувањето посебно известувањето, за 

појава на пожар е обврска на секој граѓанин, 

вработените во шумските стопанства, шумската 

полиција, полицијата, земјоделските стопанства, 

ловното друштво и др. особено во време на вонредни 

околности (долготрајни суши и екстремно високи 

температури), начинот и местата на пријавување на 

пожар се дел од известувањата и соопштенијата. 

 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 според 

закон,со сите пропишани пратечки објекти: гаражи, 

простории за вежби и обука, магацински простор  за 

чување на ПП опрема. 

Дополнувањето на опремата која е неопходна, 

продолжува тековно, секоја година,согласно 

финансиски средства определени од буџетот на 

општината, преку извршена јавна набавка. 

Гасењето на урбаните пожари е во надлежност на 

ТППЕ, меѓутоа учествува и во гасење на пожари на 

отворен простор (шумски и земјоделски површини). 

Ако ТППЕ неможе сама да го изгасне и локализира 

пожарот, командирот или лицето кое раководи со 

гасењето на пожарот ќе 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 

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 ќе се 

употребат расположиви ресурси. Потенцијални  и 

персонални ресурси претставуваат и лицата 

ангажирани за изведување на јавни работи, со 

вклучување и на останатите надлежни субјекти од 

подрачјето на општината: Дирекцијата за заштита и 

спасување п.о Радовиш,Центарот за управување со 

кризи п.о. Радовиш, МВР-ПС ОН Радовиш, 

Здравствен дом и други, а во рамките на обврските 

предвидени со Закон за заштита и спасување. 

 

Материјални ресурси кој можат да бидат вклучени во случај на пожари се следните: 

Општина Радовиш 
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Ред. 

број 

Возила Камиони 

кипери/цистерни 

Градежна 

механизација 

Други 

средства 
теренски патнички 

1.           2 2 ./. ./. ./. 

 

ТППЕ Радовиш 

Ред. 

број 

Возила Камиони 

цистерни 

Градежна 

механизација 

Други 

Средства 
теренски патнички 

1. 1 ./. 3 ./. -моторни пили 2 

2.                 

           1 -

Противпожарно 

возило Scania Vabis 

208 ico 

 -мешини за пиечка вода 

од 20 л.-4 бр. 

-Моторни пумпи за 

црпење на вода -6 бр. 

-Електрични пумпи- 

-Грбни прскалки 

-13 бр. 

 

ЈП ,,Плаваја,, - Радовиш 

Ред. 

број 

Возила Камиони 

Цистерни/кипери 

Градежна 

механизација 

Други 

Средства 
теренски патнички 

1. 1 Lada Niva 

4x4 

     2 -  Специјално 

возило -цистерна                    

FAP 1213 

Булдожер TG 80 3 - Специјално      

возило (губрарка) 

2.  1  FIAT Doblo 1 ТАМ 80Т 50 Е3.2 Ровокопач 

UNKNAUF 770 

1 -Специјално 

возило(погребно 

возило) 

3.  1 TAM-патар 1 -кипер 

MERCEDES 1213 

Скип PROGRES 

KRAMER 

 

4.   2 - Трактор IMT                 

539  (влечно   

возило) 

Ровокопач- 

Универзален 

 

5.   1-Трактор кипер со 

плуг за чистењена 

снег  и соларка за 

посипување на сол 

  

                                                                                                                    

Br. 08-1930/1                    Sovet na op{tina Radovi{ 
data 30 Dekemvri  2019 god.                        Pretsedatel  

Radovi{                    Kole ^arak~ievs.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 poplavi i 
urivawe na visoki brani za 2020 godina za 

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

visoki brani  za 2020 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 2020 godina za op{tina Radovi{, br. 08-1931/1  
i Op{tinskiot operativen Plan za za{tita od 
poplavi i urivawe na visoki brani  za 2020 
godina vo op{tina Radovi{, br. 08-1931/2, {to 
sovetot na op{tina Radovi{ gi donese na 
sednica odr`ana na den 30.12.2019 god. 

 
      Br. 09-1931/3        Gradona~alnik na 
    31 Dekemvri 2019 g.      Op{tina Radovi{  
       Radovi{                  Gerasim Konzulov s.r. 

       
Vrz osnova na ~len 22  stav 1 t.10 od 

Zakonot za lokalna samouprava (Sl. vesnik na 
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RM br. 5/2002), a vo vrska so ~len  15 stav 1 to~ka 
10 i 21 stav 1 t. 43 od Statutot na op{tina 
Radovi{, Sovetot na op{tina Radovi{ na 
sednica odr`ana na 30.12.2019 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 2020 godina za op{tina Radovi{ 

 

I.Se usvojuva Op{tinskiot operativen 
Plan za za{tita od poplavi i urivawe na visoki 
brani  za 2020 godina za op{tina Radovi{. 

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

Br. 08-1931/2        Sovet na op{tina Radovi{ 
 30 Dekemvri 2019 g.               Pretsedatel 

Radovi{          Kole ^arak~iev s.r. 
 
 

ЕДИНИЦА НА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 

ОПШТИНА РАДОВИШ 

                                                                     

ОПШТИНСКИ ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА 

ЗАШТИТА ОД ПОПЛАВИ И УРИВАЊЕ НА 

ВИСОКИ БРАНИ 

ЗА 2020 ГОДИНА 

 
РАДОВИШ, НОЕМВРИ 2019 г. 

 

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 км
2 

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

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

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

-Густина на населеност-------------------------  46 ж. км
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 пл. 

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 и пл. Плачковица. Радовиш се наоѓа на 

370 м.н.в. 

Релјеф и пошуменост 

Релјефот 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. 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 
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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 релјефните 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
0
С, на највисоките планински масиви до 7,5

0
С. 

Најтопли месеци во годината се Јули и Август со 

просечна температура од  23
0
С, најстуден е месец  

Јануари со 1,2
0
С. Максималната температура 

изнесува 41
0
С, минималната -21

0
С. 

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 

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 м
2
 , 

потоа Ораовичка Река со 51 km
2 
и Радовишка Река со 
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50,8 km
2
. 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 населени 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 врнежи 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, 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. 

Водостопанство 

На територијата на општината со водата стопанисува 

АД”Водостопанство на Република Северна 

Македонија “-Скопје, подружницa,,Радовишко 

Поле”- Радовиш. 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. 

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 

релјефот, 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 

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 
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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, 

водоводни и канализациони инсталации,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. 

 

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, ќе 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 по животната средина, со 

јаловина ке бидат покриени големи земјоделски 

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 ќе биде и магистралниот патен правец М-4  

Штип-Радовиш. 

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; 

-обезбедување на механизација и човечки ресурси 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 

Потребната механизација и човечки ресурси за 

расчистување на последици од поплави ќе биде 

обезбедена од  ЈП ,,Плаваја” и  ТППЕ Радовиш.Во 

случај на поплави од поголеми размери, ке биде 

вклучена и механизација од градежните 

претпријатија од општината, врз основа на Законот 

за заштита и спасување и понатаму републички сили 

за заштита и спасување 

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 се одржува, 

оштетени се каскадите од речното корито и делови 

од ѕидовите на кејот.  

На влезот во градот, капацитетот на коритото е 

намален и не е во состојба да ги апсорбира водите 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 
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земја, шут и друг отпад, вегетација во речното 

корито, узурпации и др.Во градот намалена е 

пропусната моќ и од поставување на инсталации во 

речното корито. 

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.По течението на реката од Радовиш кон 

Струмица,на потегот од Калугерички мост- мост 

с.Злеово, речното корито речиси и да не постои, 

исполнето е  со нанос и растителна маса,  

намалена е  пропусната моќ на мостовите на 

с.Јаргулица и с.Покрајчево, последиците од тоа се 

постојани оштетувања на насипите на мостовите 

,оштетување на локалните патни правци и поплава 

на околните обработливи површини.  

Коритата на Ораовичка река и  река Плаваја 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 река Плаваја, со што би се 

намалила опасноста од излевање во населените 

места. 

 Останатите водотеци, пред се пороите, со исклучок 

на дел од коритото на река Ступница, која минува 

низ с.Подареш и е регулирано во должина од од 

околу 1 км. со вкупна должина од околу 3 км. Сите 

останати порои не се регулирани, 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. Чистењето на 

речните корита надвор од урбаните опфати е во 

надлежност на 

 АД Водостопанство  на Република Северна 

Македонија. 

 

 

П  Р  Е  Г  Л  Е  Д 

за преземање превентивни активности за чистење на 

речните корита и санирање на оштетената 

инфраструктура во 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. 

-Река Плаваја до вливот во Радовишка Река во 

должина од околу 4 км. 

-Река Марлада во должина од околу 3 км. 

-Река Ступница во должина од околу 300 м 

нерегулиран дел. 

Имајќи ги предвид веројатноста и последиците од 

можни поплави, приоритетно е редовно чистење на  

коритото на Радовишка Река по целата должина, на 

подрачјето на град Радовиш. Во тек се активности за 

намалување на последици од поплави и ерозија,во 

фаза е реализација на проект, финансиран од 

Владата на Јапонија за намалување на последиците 

од наноси на Радовишка Река,локацијата на проектот 

е во атарот на селото Коџалија,во правец на 

Радовишка Река-Љути дол. Формирано е 

координативно тело за промотивен настап со цел 

афирмација на проектот за градење на капацитетите 

за Екосистемски–базирано намалување на ризици од 

катастрофи преку одржливо управување со шумите 

во Република Македонија. 

Општина Радовиш со Министерството за животна 

средина и  просторно планирање на Република 

Северна Македонија,реализира договор  за чистење 

на речни корита, во соработка со  ЈП ,,Плаваја.” 

Чистењето се одвиваше во месец  јуни,на утврден  

дел од речните корита на р.Марлада, Радовишка 

Река, дел од р.Сушица, Ињевска река и р.Ступница, 

со цел зголемување на пропусната моќ на речните 

корита  и намалување на последици од поплави. 

 

На 31 јули 2019 г. е потпишан  договор за заедничка 

реализација на проектот „Заеднички мерки за 

спречување и намалување на последиците од 

катастрофи во општините Сандански и Радовиш кој 

Центарот за развој на Југоисточниот плански регион 

во партнерство со општина Радовиш, ќе го 

имплементираат заедно со општина Сандански од Р. 

Бугарија. 

Преку овој Проект ќе се уредува коритото на реката 

Сушица во должина од 670 метри и планирано е да  

се изврши пошумување и позеленување околу 

коритото, со што ќе се направат чекори кон 

намалување на негативните последици од поплавите 

како и кон прилагодување на климатските промени 

во иднина. 

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,,Куклевицa”. 

Потребно е планирање на регулација на овие порои, 

изработка на проектна документација и Акционен 

план за реализација, со што штетите би се намалиле 

на комуналната и сообраќајна 

инфраструктура,индивидуални и стопански 

објекти,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 
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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. 

Деталната каналска мрежа е во должина од 208км. 

 На места системот е оштетен од страна на несовесни 

корисници, штетите целосно 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 кои во атмосферската 

приклучуваат  и фекална канализација.  

Праг-решетките и страничните пропусти кон 

речното корито за атмосферските води лоцирани на 

одредени места, скоро и да не се во 

функција,потребно е постојано да се чистат и 

одржуват од страна на ЈП ,,Плаваја”.  

Оваа  година, беа  санирани три испусти на 

Радовишка река,на десната страна на Кеј 8 ми 

Септември, за одводнување на атмосферската вода и 

со тоа  се решава проблемот со поплавање  во тој дел 

од градот.Исто така,се работеше и на чистење на 

отворениот одводен канал за атмосферски води во 

правец на ул.,,Плачковица”- ,,Кеј 8 ми Септември”. 

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 цевки Ø250 мм. 

Функционалноста е намалена на одделни делови од 

градот повеќе 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. Мора 

да се планира санирање на оштетените и изградба на 

целосно оштетените каскади во коритото на 

Радовишка Река, оштетувањето на ѕидот во речното 

корито помеѓу мостовите на улица Илинденска и 

Стариот мост, изградба на нова каскада на Река 

Плаваја под мостот на влезот во село Подареш и 

санација на оштетените каскади.  

Поплавниот бран во месец  мај-јуни што ја зафати 

нашата општина,предизвика зголемено оштетување  

на инфраструктурата во с. Воиславци и 

с.Калуѓерица,особено  мостот и испустот во 

Калуѓеричка река, каде беа превземени оперативни 

мерка за нивно санирање. 

Во населените места, атмосферска канализација 

нема, во некои од нив постои фекална канализација, 

која не е доволно функционална.Постепено се 

реализираат изградба на улици во неколку 

населените места  со  комплетно решение за 

атмосферска канализација.  

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. Општината 

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 

вероjатноста за целосна евакуација. На евакуација ке 

бидат подложени околу 700 лица од с.Тополница и 

с.Дамјан, како и материјални добра. 

Прифатни пунктови од кои ке се врши евакуација се: 

Центарот на населеното место, дворот на основното 

училиште и излезот од селото (фудбалски терен). 

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, с.Дамјан,с. Прналија, с.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 
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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, 

МЗШВ п.е. Радовиш, Ветеринарни станици, ЈП 

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

 

Преглед 

на 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 и 

јавни претпријатија.  

Приватни претпријатија  по потреба 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: 22 припадници на ТППЕ Радовиш и ЈП 

,,Плаваја” за расчистување на наноси  и за поправка 

на водоводна и канализациона мрежа со 16 лица. 

Потенцијални  и персонални ресурси претставуваат 

и лицата ангажирани за изведување на јавни работи.       

 

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. 2 2 . /. ./. ./. 

 

ТППЕ Радовиш 

Ред. 

број 

Возила Камиони 

Цистерни 

Градежна 

механизација 

Други 

средства 
теренски патнички 

1. 1 . /. 3 . /. -моторни пили 2 

2.   1-Противпожарно 

возило Scania Vabis 

208 ico 

 -Мешини за 

пиечка вода од 

20л. -4 бр. 

-Моторни пумпи 

за црпење на вода 

- 5 бр. 

-Електрични 

пумпи -4 бр. 

 

ЈП ,,Плаваја,, - Радовиш 

Ред. 

број 

Возила Камиони 

Цистерни/кипери 

Градежна 

механизација 

Други 

средства 
теренски патнички 

1. 1 Lada Niva 

4x4 

     2 -Специјално 

возило -цистерна                     

1-Булдожер TG 80 3 -Специјално        

возило (губрарка) 

2.  1  FIAT Doblo 1 ТАМ 80Т 50 Е3.2 1- Ровокопач 

UNKNAUF 770 

1-Специјално 

возило(погребно 

возило) 

3.  1 ТАМ патар 1 кипер 

MERCEDES 1213 

1-Скип PROGRES 

KRAMER ICB 
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од 4 м² 

4.   2 -Трактор IMT                 

539  (влечно   

возило) 

 1-Ровокопач-

Универзален 

 

5.   1-Трактор кипер 

со плуг за 

чистењена снег  и 

соларка за 

посипување на сол 

  

Во спасувањето на луѓе, материјални и други добра 

од објектите и подрачјата загрозени од поплава ќе се 

употребат сите напред расположиви ресурси, со 

вклучување и на останатите надлежни субјекти од 

подрачјето на општината: Дирекцијата за заштита и 

спасување п.о.Радовиш, Центарот за управување со 

кризи п.о.Радовиш, МВР-ПС ОН Радовиш, 

Здравствен дом и други, кое е  во рамките на 

обврските предвидени со Законот  за заштита и 

спасување.                                                                                                                   

За реализација на превентивните мерки и санација на 

штетите настанати од природни непогоди,потребно е 

да се предвидат финансиски средства во буџетот на 

општина Радовиш за 2020 година. 

Имајќи го предвид  долгогодишното искуство, 

стручните служби на Секторот за урбанизам и 

животна средина,комунални работи и ЛЕР, за 2020 

година, потребно е да планираат финансиски 

средства за изработка на проектна документација за 

регулирање на поројните водотеци  во урбаните 

опфати,санирање на штети од природни непогоди и 

други несреќи на локална,патна и комунална 

инфраструктура (локални патишта, одрони, 

свлечишта, оштетување на улици, 

коловози,потпорни ѕидови, водоводна и 

канализациона мрежа/ линија), санирање на  

последици во речните корита и др. 

 

Br. 08-1931/2        Sovet na op{tina Radovi{ 
 30 Dekemvri 2019 g.               Pretsedatel 

Radovi{          Kole ^arak~iev 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 Odluka za davawe na koristewe zgrada na OU  
Centar za kultura <Aco Karamanov< vo Radovi{ 

 
Ja proglasuvam i objavuvam Za davawe na 

koristewe zgrada na OU Centar za kultura <Aco 
Karamanov< vo Radovi{, br. 08-1932/1,{to  
sovetot na op{tina Radovi{ ja donese na 
sednica odr`ana na den 30.12.2019 god. 
 

    Br. 09-1932/2        Gradona~alnik na 
    31 Dekemvri 2019 g.   Op{tina Radovi{  
       Radovi{                  Gerasim Konzulov s.r. 
 

Vrz osnova na  ~len  64, 65, 66 i 67 od 
Zakonot za lokalna samouprava i ~len 21 stav 1 
to~ka 32  i  ~len  86 od Statutot na op{tina 
Radovi{, Sovetot na op{tina Radovi{ na 
sednica odr`ana na 30.12.2019  godina, donese 
 

O  D  L  U  K  A 
Za davawe na koristewe zgrada na OU  

Centar za kultura <Aco Karamanov< vo Radovi{ 
 

^len 1 
 Se dava na koristewe zgrada 1 i 2 , 

sopstvenost na op{tina Radovi{, a vpi{ani vo 
imoten list 83764 KO Radovi{,  na koristewe 
na OU Centar za kultura <Aco Karamanov< vo 
Radovi{. 

^len 2 
Odlukata vleguva vo sila naredniot den 

od denot na objavuvaweto vo <Slu`ben glasnik 
na op{tina Radovi{<. 

 
Br. 08-1932/1        Sovet na op{tina Radovi{ 

 30 Dekemvri 2019 g.               Pretsedatel 
Radovi{          Kole ^arak~iev 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 isplata na paticipacija na 
tro{ocite za prestoj na deca vo JOUDG <Aco 

Karamanov< Radovi{so pre~ki vo razvojot i so 
specifi~ni potrebi 

 
Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata za 

isplata na paticipacija na tro{ocite za prestoj 
na deca vo JOUDG <Aco Karamanov< Radovi{ so 
pre~ki vo razvojot  i so specifi~ni potrebi, 
br.08-1933/1, {to sovetot na op{tina Radovi{ ja 
donese na sednica odr`ana na den 30.12.2019 god. 



Br. 17/2019 Str. 86            Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{                31.12.2019 god. 

  

    Br. 09-1933/2        Gradona~alnik na 
    31 Dekemvri 2019 g.   Op{tina Radovi{  
       Radovi{                  Gerasim Konzulov s.r. 
 

Vrz osnova na ~len  22 stav 1 to~ka 7 od 
Zakonot za lokalna samouprava, ~len 2 stav 3, 
~len 33 stav 1 alinea 4, ~len 183 stav  7, ~len 9 
stav 2 od Pravilnikot za pobliskite uslovi, 
kriteriumite i na~inot na  ostvaruvawe na 
pravoto na participacija vo tro{ocite za 
zgri`uvawe,  vospitanie, odmor i rekreacija vo 
javnite ustanovi za deca, kako i ~len 15 stav 1 
to~ka 7 od Statutot na op{tina Radovi{, a 
soglasno barawata br.09-1489 od 04.10.2019 
godina, podneseni od Janka Daova Radovi{, 
Sovetot na op{tina Radovi{ na sednica 
odr`ana na den  30.12.2019 godina, donese 

 
O  D  L  U  K  A 

Za isplata na paticipacija na tro{ocite za 
prestoj na deca vo JOUDG <Aco Karamanov< 

Radovi{ so pre~ki vo razvojot  i so specifi~ni 
potrebi 

 
^len 1 

 Se ovaa Odluka op{tina Radovi{ od 
op{tinskiot buxet paticipacipira vo 
tro{ocite za prestoj vo JOUDG <Aco 
Karamanov< Radovi{ za deca koi imaat pre~ki 
vo razvojot i so specifi~ni potrebi 
klasificirani vo odredena kategorija i gi 
ispolnuvaat uslovite soglasno Zakonot za 
za{tita na decata. 

^len 2 
Isplatata }e se vr{i vrz osnova na 

podneseni mese~ni barawa od JOUDG<Aco 
Karamanov< Radovi{.  

Kon baraweto se prilo`uvaat 
re{enijata od komisijata od detskata gradinka 
koja go vostanovila toa pravo na korisnikot. 

Op{tina Radovi{ soglasno baraweto }e 
vr{i mese~na isplata na sredstvata. 

^len 3 
 Odlukata vleguva vo sila naredniot den 
od denot na objavuvaweto vo <Slu`ben glasnik 
na op{tina Radovi{<. 
 

Br. 08-1933/1        Sovet na op{tina Radovi{ 
 30 Dekemvri 2019 g.               Pretsedatel 

Radovi{          Kole ^arak~iev 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 Odluka za 

odobruvawe  finansiski sredstva na JPSSO 
<Radovi{-2014< Radovi{ za potro{ena 

elektri~na energija 
 

Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata za  
odobruvawe finansiski sredstva na JPSSO 
”Radovi{-2014” Radovi{ za potro{ena 
elektri~na energija, br. 08-1934/1, {to sovetot 
na op{tina Radovi{ ja donese na sednica 
odr`ana na den 30.12.2019 god. 
 
    Br. 09-1934/2        Gradona~alnik na 
    31 Dekemvri 2019 g.   Op{tina Radovi{  
       Radovi{                  Gerasim Konzulov 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 
30.12.2019 godina, donese 
 

O  D  L  U  K  A 
za  odobruvawe finansiski sredstva  
na JPSSO ”Radovi{-2014” Radovi{ 

za elektri~na energija 
 

^len 1 
Se odobruvaat finansiski sredstva na 

JPSSO  ”Radovi{-2014” Radovi{ vo iznos  od   
-153.223,00 denari., so namena za 

potro{ena elektri~na energija za: 
- mesec 10/2019 godina iznos -70.939.denari; 
- mesec 11/2019 godina iznos -82.284.denari; 
 Fakturata 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. 08-1934/1        Sovet na op{tina Radovi{ 
 30 Dekemvri 2019 g.               Pretsedatel 

Radovi{          Kole ^arak~iev 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 Odluka za 

odobruvawe  finansiski sredstva na JPSSO 
<Radovi{-2014< Radovi{ 

za potro{ena voda 
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Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata za   
odobruvawe finansiski sredstva na JPSSO  
”Radovi{-2014” Radovi{ za potro{ena voda, br. 
08-1935/1, {to Sovetot na op{tina Radovi{ ja  
donese na sednica odr`ana na den 31.12.2019  
godina. 
 
    Br. 09-1935/2        Gradona~alnik na 
    31 Dekemvri 2019 g.   Op{tina Radovi{  
       Radovi{                  Gerasim Konzulov 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 
30.12.2019 godina, donese 
 

O  D  L  U  K  A 
za  odobruvawe finansiski sredstva  
na JPSSO ”Radovi{-2014” Radovi{ 

za voda 
 

^len 1 
 Se odobruvaat finansiski sredstva na 

JPSSO ”Radovi{-2014” Radovi{, so namena za 
potro{ena voda vo visina od -109.948,oo denari 
za : 
- mesec  9/2019  godina iznos -22.161,oo denari; 
- mesec 10/2019 godina iznos -44.249,oo denari; 
- mesec 11/2019 godina iznos -43.538,oo denari; 
 Fakturata 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. 08-1935/1        Sovet na op{tina Radovi{ 
 30 Dekemvri 2019 g.               Pretsedatel 

Radovi{          Kole ^arak~iev 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 vo planski opfat нa bespravno 

izgradenи objektи von grade`en reon 
 

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

vklopuvawe vo planski opfat na bespravno 

izgradenи objektи von grade`en reon, br. 08-
1936/1,{to Sovetot na op{tina Radovi{ ja 
donese na sednica odr`ana na den 30.12.2019  
godina. 
 
    Br. 09-1936/2           Gradona~alnik na 
    31 Dekemvri 2019 g.      Op{tina Radovi{  
       Radovi{                   Gerasim Konzulov 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; 44/14; 115/14; 199/14; 124/14; 129/15; 217/15 

, 31/16 и 190/17) 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 37-та седница одржана на 30.12.2019 година 

донесе    

 

ОДЛУКА 

со која во идна урбанистичко планска документација 

за КО Радовиш ќе се изврши вклопување на плански 

опфат на бесправно изградени објекти вон градежен 

реон 

 

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. 646/2, за објект зграда 1 

со намена А4-3-СТ и зграда 2, со намена А5-4-П 

помошен објект, КО Радовиш-вон градежен реон,  

м.в.,,Река,, , имотен лист 3914, по поднесено барање,  

бр. УП.1 26-4289  од 03.08.2011 год. од страна на 

Илиев Живко; 

-Објект изграден на КП бр. 4223/1 , имотен лист број 

2670 ,м.в. Бела Црква,, -вон градежен реон, за објект 

зграда 1, намена А4-3-викендица,  по поднесено 

барање,  бр. УП.1 26-663 од 22.03.2016 год. од страна 

на Атанасов Славчо; 

-Објект изграден на КП бр. 631, за објект зграда 2, со 

намена А4-3 викендица,  

КО Радовиш-вон градежен реон,  м.в.,,Река ,, , 

имотен лист 89136, по поднесено барање,  бр. УП.1 

26-234 од 22.08.2018 год. од страна на Ефтимова 

Лидија; 

-Објект изграден на КП бр. 3928/1 за објект зграда 1 

приземје, намена А4-3 -СТ 

викендица, КО Радовиш-вон градежен реон,  

м.в.,,Кучук Ерик ,, , имотен лист 2822, по поднесено 

барање,  бр. УП.1 26-435 од 01.03.2016 год. од страна 

на Иванчо Долдуров; 
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-Објект изграден на КП бр. 5107/1, за објект зграда 4, 

со намена А1-П-СТ  

станбен објект приземје и кат,, , КО Радовиш-вон 

градежен реон,  м.в.,,Река ,, , имотен лист 8873, по 

поднесено барање,  бр. УП.1 26-2855 од 29.08.2011 

год. од страна на Ило Филипов; 

-Објект изграден на КП бр. 811/2, за објект зграда 1, 

со намена А1-1 приземје, 

КО Радовиш-на граница на ГУП,  м.в.,,Булбул Дере 

,, , имотен лист 1163, по поднесено барање,  бр. УП.1 

26-21 од 24.01.2018 год. од страна на Амедов 

Федаји; 

-Објект изграден на КП бр. 706, за објект зграда 2, со 

намена А4-3-СТ  

приземје со намена домување , КО Радовиш-вон 

градежен реон,  м.в.,,Река ,, , имотен лист 3866, по 

поднесено барање,  бр. УП.1 26-511/2016  од 

10.03.2016 год. од страна на Јордан Стојанов; 

-Објект изграден на КП бр. 4147, за објект зграда 1, 

со намена А4-3-СТ,  

КО Радовиш-вон градежен реон,  м.в.,,Азмак ,, , 

имотен лист 89265, по поднесено барање,  бр. УП.1 

26-267 од 27.09.2018 год. од страна на Ангелов 

Борче; 

-Објект изграден на КП бр. 216/1, за објект зграда 9, 

со намена А4-3-СТ,  

викендица , КО Радовиш-вон градежен реон,  

м.в.,,Маџир Маало,, , имотен лист 88888, по 

поднесено барање,  бр. УП.1 26-248/2018  од 

07.09.2018 год. од страна на Крсте Кирилиев; 

Член 2 

Одлуката влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во ,,Службен гласник на 

Општина Радовиш,,. 

 
Br. 08-1936/1        Sovet na op{tina Radovi{ 

 30 Dekemvri 2019 g.               Pretsedatel 
Radovi{          Kole ^arak~iev 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{-von grade`en 

reon }e se izvr{i vklopuvawe vo planski opfat 

нa bespravno izgradenи objektи vo za{titen 

pojas na магистрalen pat А4 
 

Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata so 
koja vo idna urbanisti~ko-planska 
dokumentacija za KO Radovi{-von grade`en 
reon }e se izvr{i vklopuvawe vo planski opfat 

na bespravno izgradenи objektи vo za{titen 

pojas na magistralen pat A4, br. 08-1937/1, {to 
Sovetot na op{tina Radovi{ ja donese na 
sednica odr`ana na den 30.12.2019  godina. 
 
    Br. 09-1937/2        Gradona~alnik na 
    31 Dekemvri 2019 g.    Op{tina Radovi{  
       Radovi{                  Gerasim Konzulov 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; 44/14; 115/14; 199/14; 124/14; 129/15; 217/15 

, 31/16 и 190/17) 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 37-та седница одржана на 30.12.2019 година 

донесе      

               

ОДЛУКА 

со која во идна урбанистичко планска документација  

за КО Радовиш-вон градежен реон ќе се изврши 

вклопување на плански опфат на бесправно 

изградени објекти  во заштитен појас на магистрален 

пат А4 

 

Член  1 

Со оваа Одлука се утврдува во идна 

урбанистичко-планска документација зa КО 

Радовиш, да се изврши  вклопување во плански 

опфат на бесправно изградени објекти во заштитен 

појас на магистрален пат А4:  

 

-Објект изграден на КП бр. 3712/1, за објекти зграда 

1, КО Радовиш, намена А1-1 приземје и спрат, 

зграда 2 со намена А5-4-помошен објект во 

приземје,  м.в.,,Долна Рудина,, -вон градежен реон, 

имотен лист 1401, по поднесено барање, бр. УП.1 26-

2049 од 26.09.2013 г. од страна на Радо Горгиев; 

Потврдувањето на бесправно изградените објекти во 

заштитен појас на регионален пат Р243 е согласно 

член 5 алинеа 1 од Правилникот за стандарди за 

вклопување на бесправни објекти во урбанистичко-

планска документација со што објектот ја задржува 

постојната состојба и за истиот се исцртува 

информативна црна линија, а не се утврдуваат 

услови за идна градба. 

Член 2 

Одлуката влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во ,,Службен гласник на 

Општина Радовиш,,. 
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Br. 08-1937/1        Sovet na op{tina Radovi{ 
 30 Dekemvri 2019 g.               Pretsedatel 

Radovi{          Kole ^arak~iev 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 Podare{ }e se izvr{i 

vklopuvawe vo planski opfat нa bespravno 

izgradenи objektи 
 

Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata so 
koja vo idna urbanisti~ko-planska 
dokumentacija za KO Podare{ }e se izvr{i 
vklopuvawe vo planski opfat na bespravno 

izgradenи objektи, br. 08-1938/1, {to Sovetot na 
op{tina Radovi{ ja donese na sednica odr`ana 
na den 30.12.2019  godina. 
 
    Br. 09-1938/2        Gradona~alnik na 
    31 Dekemvri 2019 g.   Op{tina Radovi{  
       Radovi{                  Gerasim Konzulov 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; 44/14; 115/14; 199/14; 124/14; 129/15; 217/15 

, 31/16 и 190/17) 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 37-та седница одржана на 30.12.2019 година 

донесе      

ОДЛУКА 

со која во идна урбанистичко планска документација 

за КО Подареш 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 

Подареш, да се изврши  вклопување во плански 

опфат на бесправно изграден  

-Објект изграден на КП бр. 1794 за зграда 3-намена 

А5-3 приземје, КО Подареш,  м.в.,,Село,, , имотен 

лист 1083, по поднесено барање,  бр. УП.1 26-92 од 

12.04.2018 год., поднесено од страна на Тасева 

Миропа; 

-Објект изграден на КП бр. 1801, за зграда 5-

приземје, со намена А5-4, КО Подареш,  м.в.,,Село,, , 

имотен лист 52006, по поднесено барање,  бр. УП.1 

26-326 од 16.02.2016 год., , поднесено од страна на 

Стојанов Зоран; 

-Објект изграден на КП бр. 1872/1, за зграда 2 со 

намена приземје А5-4 приземје и поткровје, КО 

Подареш,  м.в.,,Село,, , имотен лист 253, по 

поднесено барање,  бр. УП.1 26-411/2016 од 

26.02.2016 год., поднесено од страна на Трајан 

Јованов; 

-Објекти (4-четири)изградени на: 

- КП бр. 1682/1 и 1682/2-дел , за зграда 3.3 со намена 

А5-4 помошен објект, имотен лист 732 и 1483, КО 

Подареш,  м.в.,,село,, ;   

- КП бр. 1682/1 , за зграда 4 со намена А5-4 помошен 

објект, имотен лист 732 , КО Подареш,  м.в.,,село,, ;   

- КП бр. 1682/1, за зграда 5 со намена А5-4 помошен 

објект, имотен лист 732, КО Подареш,  м.в.,,село,, ;   

- КП бр. 1682/1, за зграда 6 со намена А1 

индивидуален станбен објект, имотен лист 732, КО 

Подареш,  м.в.,,село,, ;   

по поднесено барање,  бр. УП.1 26-417 од 29.02.2016 

год., од страна на Витанов Љубо; 

-Објект изграден на КП бр. 2336/1 и КП. бр. 2336/3 

за зграда 1-намена А1-1-СТ приземје и мансарда, КО 

Подареш,  м.в.,,Село,, , имотен лист 52138 и 1231, по 

поднесено барање,  бр. УП.1 26-317/18 од 20.11.2018 

год., поднесено од страна на Јованов Нове; 

Член 2 

Одлуката влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во ,,Службен гласник на 

Општина Радовиш,,. 

 
Br. 08-1938/1        Sovet na op{tina Radovi{ 

 30 Dekemvri 2019 g.               Pretsedatel 
Radovi{          Kole ^arak~iev 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 Kozbunar }e se izvr{i 

vklopuvawe vo planski opfat нa bespravno 

izgradenи objektи 
 

Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata so 
koja vo idna urbanisti~ko-planska 
dokumentacija za KO Kozbunar }e se izvr{i 
vklopuvawe vo planski opfat na bespravno 

izgradenи objektи, br. 08-1939/1, {to Sovetot na 
op{tina Radovi{ ja donese na sednica odr`ana 
na den 30.12.2019  godina. 
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    Br. 09-1939/2        Gradona~alnik na 
    31 Dekemvri 2019 g.    Op{tina Radovi{  
       Radovi{                  Gerasim Konzulov 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; 44/14; 115/14; 199/14; 124/14; 129/15; 

217/15, 31/16 и 190/17) 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 37-та седница одржана на 30.12.2019 година 

донесе       

ОДЛУКА 

со која во идна урбанистичко планска документација 

за КО Козбунар 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 

Козбунар, да се изврши  вклопување во плански 

опфат на бесправно изградени:  

-Објект изграден на КП бр. 301, за објект зграда 1, 

КО Козбунар,  намена А.1-ПР-станбена куќа-

викендица-приземје,  м.в.,,Оџин Осое,, , имотен лист 

10, по поднесено барање, бр. УП.1 26-3852 од 

02.09.2011 г. од страна на Борче Валаков; 

-Објект изграден на КП бр. 1817/1 , за објект зграда1,  

намена А.4-3 СТ-приземје-домување, КО Козбунар,   

м.в.,,Оџин Чукар,, , имотен лист 123, по поднесено 

барање, бр. УП.1 26-975 од 30.03.2016 г. од страна на 

Дејаноска Татјана; 

-Објект изграден на КП бр. 153, за објект зграда1,  

намена А.1-1 СТ-приземје со поткровје, КО 

Козбунар,   м.в.,,Циври Џумаја,, , имотен лист 10, по 

поднесено барање, бр. УП.1 26-2 од 03.01.2018 г. од 

страна на Ристо Марков; 

-Објект изграден на КП бр. 1680, за зграда 1, со 

намена А1-1-СТ-приземје и мансарда, КО Козбунар,  

м.в.,,Оџин Чукар,, , имотен лист 82, по поднесено 

барање,  бр. УП.1 26-1308 од 11.08.2011 год., 

поднесено од страна на Божиновска Софија; 

-Објект изграден на КП бр. 1638, за зграда 1 , со 

намена А3-7-објект за групно домување-делови од 

приземје и поткровје,  КО Козбунар,  м.в.,,Џумаја,, , 

имотен лист 452, по поднесено барање,  бр. УП.1 26-

170 од 26.05.2016 год., поднесено од страна на 

Здружението Мото Клуб Христов Трајчо-Џинка 

Радовиш; 

-Објект изграден на КП бр. 1612, за зграда 2, со 

намена А4-3 викендица-приземје и мансарда, КО 

Козбунар,  м.в.,,Џумаја,, , имотен лист 10, по 

поднесено барање,  бр. УП.1 26-478/2016  од 

07.03.2016 год., поднесено од страна на Божинов 

Дејанчо; 

-Објект изграден на КП бр. 1693, за зграда 10, со 

намена А4-3-СТ-приземје и кат, КО Козбунар,  

м.в.,,Оџин Чукар,, , имотен лист 10, по поднесено 

барање,  бр. УП.1 26-139/18 од 13.06.2018 год., 

поднесено од страна на Ордан Ангеловски; 

-Објект изграден на КП бр. 1678/1, за зграда 6, со 

намена 413-рз од приземје-објркт за корисна вода, 

КО Козбунар,  м.в.,,Коњарник,, , имотен лист 10, по 

поднесено барање,  бр. УП.1 26-105 од 24.03.2011 

год., поднесено од страна на Александар Трајчев. 

Член 2 

Одлуката влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во ,,Службен гласник на 

Општина Радовиш,,. 

 
Br. 08-1939/2        Sovet na op{tina Radovi{ 

 30 Dekemvri 2019 g.               Pretsedatel 
Radovi{          Kole ^arak~iev 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 Kalu|erica }e se izvr{i 

vklopuvawe vo planski opfat нa bespravno 

izgradenи objektи 
 

Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata so 
koja vo idna urbanisti~ko-planska 
dokumentacija za KO Kalu|erica }e se izvr{i 
vklopuvawe vo planski opfat na bespravno 

izgradenи objektи, br. 08-1940/1, {to Sovetot na 
op{tina Radovi{ ja donese na sednica odr`ana 
na den 30.12.2019  godina. 
 
    Br. 09-1940/2        Gradona~alnik na 
    31 Dekemvri 2019 g.      Op{tina Radovi{  
       Radovi{                  Gerasim Konzulov 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; 44/14; 115/14; 199/14; 124/14; 129/15; 217/15 

, 31/16 и 190/17) 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 
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на 37-та седница одржана на 30.12.2019 година 

донесе      

              ОДЛУКА 

со која во идна урбанистичко планска документација 

за КО Калуѓерица 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 

Калуѓерица, да се изврши  вклопување во плански 

опфат на бесправно изграден  

-Објект изграден на КП бр. 2700, за зграда 2, намена 

А5-4-приземје, КО Калуѓерица, м.в.,,Калуѓерица,, , 

имотен лист 327, по поднесено барање, бр. УП.1 26-

3039 од 31.08.2011 г. од страна на Драго Димитриев; 

-Објект изграден на КП бр. 1674, за објект зграда 1, 

намена А1-1-СТ-приземје и мансарда, КО 

Калуѓерица, м.в.,,Трнје,, , имотен лист 51697, по 

поднесено барање, бр. УП.1 26-382/2018 од 

19.12.2018 г. од страна на Александар Митев; 

-Објект изграден на КП бр. 1692/5, за објекти зграда 

1, 2 и 3 со намена А1-1-СТ - приземје, КО 

Калуѓерица, м.в.,,Порој,, , имотен лист 586, по 

поднесено барање, бр. УП.1 26-23 од 25.01.2016 г. од 

страна на Коцева Суза; 

-Објект изграден на КП бр. 1072/5, за објекти зграда 

2, со намена А5-4-П - приземје, КО Калуѓерица, 

м.в.,,Порој,, , имотен лист 51522, 472, по поднесено 

барање, бр. УП.1 26-1/2018 од 02.01.2018 г. од страна 

на Манолев Лазо;  

-Објект изграден на КП бр. 3118/2, за објект зграда 1, 

со намена А1-1-СТ приземје и поткровје,  КП бр.  

3118/1 и 3118/2, за објект зграда 2 и 3, со намена А5-

4-П помошни објекти - приземје, КО Калуѓерица, 

м.в.,,Градска Река,, , имотен лист 125, по поднесено 

барање, бр. УП.1 26-13 од 12.01.2018 г. од страна на 

Китанов Трајан; 

-Објект изграден на КП бр. 1680, за објекти зграда 1, 

први кат со намена А1-1-СТ-домување,  зграда 2 

приземје,  први и втори кат со намена А1-1-СТ-

домување и зграда 3, со намена А5-1-П – приземје-

помошен простор и кат, КО Калуѓерица, м.в.,,Трње,, 

, имотен лист 51620, по поднесено барање, бр. УП.1 

26-58 од 27.02.2018 г. од страна на Трајче Николов и 

Мики Николов; 

-Објект изграден на КП бр. 1656 и 1677/1, за објекти 

зграда 1 подрум, приземје и кат 1, намена А1-1-СТ,  

зграда 2 приземје и помошен објект  и згрзда 5 

помошен објект, со намена А5-1-г - приземје, КО 

Калуѓерица, м.в.,,Трње,, , имотен лист 96 и43 по 

поднесено барање, бр. УП.1 26-468 од 07.03.2016 г. 

од страна на Драги Јованов; 

-Објект изграден на КП бр. 2931/1, за објект  зграда 

14, со намена А4-3-СТ – викендица во приземје, КО 

Калуѓерица, м.в.,,Село,, , имотен лист 123, по 

поднесено барање, бр. УП.1 26-4228 од 03.09.2011 г. 

од страна на Митевски Васе; 

Член 2 

Одлуката влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во ,,Службен гласник на 

Општина Радовиш,,. 

 

Br. 08-1940/1        Sovet na op{tina Radovi{ 
 30 Dekemvri 2019 g.               Pretsedatel 

Radovi{          Kole ^arak~iev 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 Rakli{ }e se izvr{i 

vklopuvawe vo planski opfat  

нa bespravno izgradenи objektи 
 

Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata so 
koja vo idna urbanisti~ko-planska 
dokumentacija za KO Rakli{ }e se izvr{i 
vklopuvawe vo planski opfat na bespravno 

izgradenи objektи, br. 08-1941/1, {to Sovetot na 
op{tina Radovi{ ja donese na sednica odr`ana 
na den 30.12.2019  godina. 
 
      Br. 09-1941/2        Gradona~alnik na 
    31 Dekemvri 2019 g.      Op{tina Radovi{  
       Radovi{                  Gerasim Konzulov 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; 44/14; 115/14; 199/14; 124/14; 129/15; 217/15 

, 31/16 и 190/17) 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 37-та седница одржана на 30.12.2019 година 

донесе      

               

ОДЛУКА 

со која во идна урбанистичко планска документација 

за КО Раклиш 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 Раклиш, 
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да се изврши  вклопување во плански опфат на 

бесправно изграден  

-Објект изграден на КП бр. 5210/1, зграда 1, намена 

А1-1-СТ приземје и спрат, имотен лист 176, и КП бр. 

5210/2 за зграда 1, имотен лист 183, КО Раклиш, 

намена А5-4-ПП,  м.в ,,Село,, , по поднесено барање,  

бр. УП.1 26-227 од 17.08.2018 год. од страна на 

Герасим Конзулов; 

-Објект изграден на КП бр. 5264,  за зграда 1, со 

намена А1-1-СТ приземје и кат  и за зграда 2 намена 

А5-1-Г-ПП помошен објект,  КО Раклиш,  

м.в.,,Село,, , имотен лист 771, по поднесено барање,  

бр. УП.1 26-869 од 29.03.2016 година од страна на 

Митев Мите; 

-Објект изграден на КП бр. 5315/1, за  зграда 1, 

намена А1-1-СТ, имотен лист 2148, КО Раклиш,  м.в 

,,Село,, , по поднесено барање,  бр. УП.1 26-173 од 

27.01.2016 год. од страна на Зоран Филипов; 

-Објект изграден на КП бр. 5104 и 5111/1-надвор од 

урбан опфат, за  зграда 4, намена А5-4-п, имотен 

лист 52163, КО Раклиш,  м.в ,,Село,, , по поднесено 

барање,  бр. УП.1 26-3927/11 од 02.09.2011 год. од 

страна на Стојан Атанасов; 

Член 2 

Одлуката влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во ,,Службен гласник на 

Општина Радовиш,,. 

 

Br. 08-1941/1        Sovet na op{tina Radovi{ 
 30 Dekemvri 2019 g.               Pretsedatel 

Radovi{          Kole ^arak~iev 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 Damjan }e se izvr{i 

vklopuvawe vo planski  opfat  

нa bespravno izgradenи objektи 
 

Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata so 
koja vo idna urbanisti~ko-planska 
dokumentacija za KO Damjan }e se izvr{i 
vklopuvawe vo planski  opfat na bespravno 

izgradenи objektи, br. 08-1942/1,  {to Sovetot na 
op{tina Radovi{ ja donese na sednica odr`ana 
na den 30.12.2019  godina. 
 
      Br. 09-1942/2        Gradona~alnik na 
    31 Dekemvri 2019 g.      Op{tina Radovi{  
       Radovi{                  Gerasim Konzulov 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; 44/14; 115/14; 199/14; 124/14; 129/15; 217/15 

, 31/16 и 190/17) 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 37-та седница одржана на 30.12.2019 година 

донесе      

               

ОДЛУКА 

со која во идна урбанистичко планска документација 

за  КО Дамјан 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 Дамјан, 

да се изврши  вклопување во плански опфат на 

бесправно изграден  

-Објект изграден на КП бр. 1013 и 1023, зграда 1, 

намена А1-1-СТ приземје, имотен лист 416 и 90, КО 

Дамјан, м.в ,,Пислевица,, , по поднесено барање,  бр. 

УП.1 26-1357 од 11.08.2011 год. од страна на 

Лазаров Лазар; 

Член 2 

Одлуката влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во ,,Службен гласник на 

Општина Радовиш,,. 

О б р а з л о ж е н и е 

 Изградениот објект во КО Дамјан беше 

позитивно решен со одлука од Советот на 

општината, но поради грешка во Елаборатот не е 

спроведен во Агенцијата за катастер и недвижност 

бидејќи реално бил поставен на две катастерски 

парцели.  

Изработен е нов Елаборат во кој се запишани двете 

парцели и сега повторно се бара донесување на 

Одлука со тоа што се запишуваат двете парцели во 

Одлуката. 

 

Br. 08-1942/1        Sovet na op{tina Radovi{ 
 30 Dekemvri 2019 g.               Pretsedatel 

Radovi{          Kole ^arak~iev 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 
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na Zaklu~okot za  usvojuvawe na finansiskiot 
Izve{taj za vtoriot kvartal  od 2019 god. na JP 

<Plavaja< Radovi{ 
 

Go proglasuvam i objavuvam Zaklu~okot 
za usvojuvawe na finansiskiot Izve{taj za 
vtoriot kvartal od 2019 godina na JP <Plavaja< 
Radovi{, br. 08-1943/1, {to Sovetot na op{tina 
Radovi{ ja donese na sednica odr`ana na den 
30.12.2019  godina. 
 
      Br. 09-1943/2        Gradona~alnik na 
    31 Dekemvri 2019 g.      Op{tina Radovi{  
       Radovi{                  Gerasim Konzulov s.r. 
 

Vrz osnova na ~l. 36 st.1 t. 2 i ~l. 50 st.1 
od Zakonot za lokalna samouprava, ~l. 21 st. 1 t. 
4  i ~l. 43 st.1 t.4 od Statutot na op{tina 
Radovi{, Sovetot na op{tina Radovi{ na  
sednica odr`ana na 30.12.2019 godina, 
donese 
 

ZAKLU^OK 

Za usvojuvawe na финансискиот Izve{taj za 
rabotata  na JP <Plavaja< Radovi{ - vtor 

kvartal од 2019 година 
 

^len 1 

Se usvojuva финансискиот Izve{taj za 
rabotata na JP <Plavaja< Radovi{ - vtor 

kvartal од 2019 година, broj 0202-480/2 od 
14.08.2019 godina, na{ broj 12-384/28 od 
27.08.2019 godina. 

^len 2 
 Odlukata vleguva vo sila so denot na 
donesuvaweto,  a }e se objavi vo <Slu`ben 
glasnik na op{tina Radovi{<. 
 

Br. 08-1943/1        Sovet na op{tina Radovi{ 
 30 Dekemvri 2019 g.               Pretsedatel 

Radovi{          Kole ^arak~iev 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 finansiskiot 
Izve{taj za tretiot kvartal  

od 2019 god. na JP <Plavaja< Radovi{ 
 

Go proglasuvam i objavuvam Zaklu~okot 
za usvojuvawe na finansiskiot Izve{taj za 
tretiot kvartal od 2019godina na JP <Plavaja< 

Radovi{, br. 08-1944/1, {to Sovetot na op{tina 
Radovi{ ja donese na sednica odr`ana na den 
30.12.2019  godina. 
 
      Br. 09-1944/2        Gradona~alnik na 
    31 Dekemvri 2019 g.      Op{tina Radovi{  
       Radovi{                  Gerasim Konzulov s.r. 
 

Vrz osnova na ~l. 36 st.1 t. 2 i ~l. 50 st.1 
od Zakonot za lokalna samouprava, ~l. 21 st. 1 t. 
4  i ~l. 43 st.1 t.4 od Statutot na op{tina 
Radovi{,  Sovetot na op{tina Radovi{ na  
sednica odr`ana na 30.12.2019  godina, 
donese 
 

ZAKLU^OK 

Za usvojuvawe na финансискиот Izve{taj za 
rabotata  na JP <Plavaja< Radovi{ - tret 

kvartal од 2019 година 
 

^len 1 

Se usvojuva финансискиот Izve{taj za 
rabotata na JP <Plavaja< Radovi{ - tret 

kvartal од 2019 година, broj 0102-634/3 od 
22.11.2019 godina, na{ broj 12-384/40 od  
04.12.2019 godina. 

^len 2 
 Odlukata vleguva vo sila so denot na 
donesuvaweto,  a }e se objavi vo <Slu`ben 
glasnik na op{tina Radovi{<. 
 

Br. 08-1944/1        Sovet na op{tina Radovi{ 
 30 Dekemvri 2019 g.               Pretsedatel 

Radovi{          Kole ^arak~iev 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 za 
tretiot kvartal od 2019 god. na TPPE Radovi{ 

 
Go proglasuvam i objavuvam Zaklu~okot 

za usvojuvawe na Izve{taj za tretiot kvartal od 
2019 godina na TPPE Radovi{, br.08-1945/1, {to 
Sovetot na op{tina Radovi{ ja donese na 
sednica odr`ana na den 30.12.2019  godina. 
 
      Br. 09-1945/2        Gradona~alnik na 
    31 Dekemvri 2019 g.      Op{tina Radovi{  
       Radovi{                  Gerasim Konzulov 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 30.12.2019 godina, donese 
 

Z A K L U ^ O K 
Za usvojuvawe na  Izve{tajot za tretiot kvartal  

od 2019 god. na TPPE Radovi{ br. 24-163/22 od 
30.10.2019 god. 

 

I. Se usvojuva izve{tajot za tretiot  kvartal od  
2019  god. na TPPE Radovi{, broj  24-163/22 od 
30.10.2019 god. 

II. Zaklu~okot vleguva vo sila naredniot den od 
denot na objavuvaweto vo <Slu`ben glasnik na 
op{tina Radovi{<. 
 

Br. 08-1945/1        Sovet na op{tina Radovi{ 
 30 Dekemvri 2019 g.               Pretsedatel 

Radovi{          Kole ^arak~iev 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 pozitivno mislewe na Programata za 
izveduvawe u~eni~ki ekskurzii za u~enicite od 

treto, {esto i deveto oddelenie 
pri OOU <Nikola Karev< Radovi{ 

 za u~ebnata 2019/2020 godina 
 

Ja  proglasuvam i objavuvam Odlukata za 
davawe pozitivno mislewe na Programata za 
izveduvawe  u~eni~ki ekskurzii za u~enicite od 
treto, {esto  i deveto oddelenie pri OOU 
<Nikola Karev< Radovi{ za  u~ebnata 2019/2020 
godina, br. 08-1946/1, {to Sovetot na op{tina 
Radovi{ ja donese na sednica odr`ana na den 
30.12.2019  godina. 
 
      Br. 09-1946/2        Gradona~alnik na 
    31 Dekemvri 2019 g.      Op{tina Radovi{  
       Radovi{                  Gerasim Konzulov s.r. 
 

Vrz osnova na ~len 36 od Zakonot za 
lokalnata samouprava (Sl.Vesnik na RM br. 
5/02) i ~len  21 od Statutot na op{tina Radovi{ 
(Sl.glasnik na op{tina Radovi{ br. 2/2002), i 
~len 7 od Pravilnikot za na~inot na izveduvawe 
na u~eni~kite ekskurzii i drugite slobodni 
aktivnosti na u~enicite od osnovnite 
u~ili{ta, Sovetot na op{tina Radovi{ na 
sednica odr`ana na den 30.12.2019 god. 

donese 
 

O  D  L  U  K  A 
Za davawe pozitivno mislewe na Programata za 
izveduvawe  u~eni~ki ekskurzii za u~enicite od 

treto, {esto i deveto oddelenie  
pri OOU < Nikola Karev < Radovi{ 

za u~ebnata 2019/2020 godina 
 

^len 1 
I.Se dava pozitivno mislewe na Programata  za 
izveduvawe na u~eni~ki ekskurzii vo OOU < 
Nikola Karev < Radovi{, vo mesec maj  2020 
godina i toa:     
-ednodnevna nau~na ekskurzija za u~enicite od 
tretite oddelenija od devetgodi{no 
obrazovanie;  
-dvodnevna( dva rabotni dena) eksurzija za 
u~enicite od {esto oddelenie;   i 
-trodnevna( tri rabotni dena) ekskurzija za 
u~enicite od deveto oddelenie; 

^len 2 
Ovaa Odluka vleguva vo sila naredniot 

den od  denot na objavuvaweto vo <Slu`ben 
glasnik na op{tina Radovi{<. 
 

Br. 08-1946/1        Sovet na op{tina Radovi{ 
 30 Dekemvri 2019 g.               Pretsedatel 

Radovi{          Kole ^arak~iev s.r. 
 

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

RE[ENIE 
Za proglasuvawe i objavuvawe 

na Re{enieto za formirawe Komisija za 
izgotvuvawe na  Programa za rabota na Sovetot 

na op{tina Radovi{ za 2020 godina 
 

Go  proglasuvam i objavuvam Re{enieto 
za formirawe Komisija za izgotvuvawe 
Programa za rabota na Sovetot na op{tina 
Radovi{ za 2020 godina, br. br. 08-1947/1, {to 
Sovetot na op{tina Radovi{ ja donese na 
sednica odr`ana na den 30.12.2019  godina. 
 
      Br. 09-1947/2        Gradona~alnik na 
    31 Dekemvri 2019 g.      Op{tina Radovi{  
       Radovi{                  Gerasim Konzulov s.r. 
 

Vrz osnova na ~l. 89  od  Delovnikot za 
Statutot na op{tina Radovi{ i soglasno 
Delovnikot za rabota na sovetot na op{tina 
Radovi{, Sovetot na op{tina Radovi{ na 
sednica odr`ana na 30.12.2019 god., donese 
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ODLUKA 
Za formirawe Komisija za izgotvuvawe 

Predlog-Programa za rabota na Sovetot na 
op{tina Radovi{ za 2020 god. 

 
^len 1 

Se formira Komisia za izgotvuvawe 
Predlog-Programa za rabota na sovetot na 
op{tina Radovi{  za  2020 god. 
Sostavot na komisijata e sleden: 
1. Kole ^arak~iev  -pretsedatel 
2. Bojan Mitevski  -~len 
3. Goran Pocev  -~len 
4. Igor Petkov  -~len 
5. Enis Omer    -~len 
 
 Predlog-Programata da se dostavi 
najdocna do 30.01.2020 god. 

^len 2 
Odlukata vleguva vo sila so denot na 

objavuvaweto vo "Slu`ben  glasnik na op{tina 
Radovi{". 
 

Br. 08-1947/1        Sovet na op{tina Radovi{ 
 30 Dekemvri 2019 g.               Pretsedatel 

Radovi{          Kole ^arak~iev 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 Odluka za 

odobruvawe finansiski pridones-
kofinansirawe od buxetot na op{tina Radovi{ 

za sproveduvawe na proektot  <Tehni~ka 
dokumentacija na patna infrastruktura na 

selata Voislavci, Dedino, Pogulevo, Damjan, 
Borov Dol i Son~eva ezerska naselba Mantovo< 
 

Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata za  
odobruvawe finansiski pridones-
kofinansirawe od buxetot na op{tina Radovi{ 
za sproveduvawe na proektot  <Tehni~ka 
dokumentacija na patna infrastruktura na 
selata Voislavci, Dedino, Pogulevo, Damjan, 
Borov Dol i Son~eva ezerska naselba Mantovo<, 
br. 08-1948/1, {to Sovetot na op{tina Radovi{ 
ja donese na sednica odr`ana na den 30.12.2019  
godina. 
 
      Br. 09-1948/2        Gradona~alnik na 
    31 Dekemvri 2019 g.      Op{tina Radovi{  
       Radovi{                  Gerasim Konzulov s.r. 
 

Vrz osnova na ~len 22 stav 12  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 
30.12.2019  godina, donese 

 
O  D  L  U  K  A 

za odobruvawe finansiski pridones-
kofinansirawe od buxetot na op{tina Radovi{ 

za sproveduvawe na proektot <Tehni~ka 
dokumentacija na patna infrastruktura na 

selata Voislavci, Dedino, Pogulevo, Damjan, 
Borov Dol i Son~eva ezerska naselba Mantovo< 

 
^len 1 

 So ovaa Odluka se odobruva finansiski 
pridones-kofinansirawe od  buxet na op{tina 
Radovi{ za sproveduvawe na proektot 
<Tehni~ka dokumentacija na patna 
infrastruktura na selata Voislavci, Dedino, 
Pogulevo, Damjan, Borov Dol i Son~eva ezerska 
naselba Mantovo< 

^len 2 
 Finansiskiot pridones  od  strana na 
op{tina Radovi{ za sproveduawe na proektot 
<Tehni~ka dokumentacija na patna 
infrastruktura na selata Voislavci, Dedino, 
Pogulevo, Damjan, Borov Dol i Son~eva ezerska 
naselba Mantovo< iznesuva 6% od vkupnata 
vrednost na proektot. 

^len 3 
 Nositel na proektot e op{tina Kon~e, a 
partner na proektot e op{tina Radovi{. 

^len 4 
Odlukata  vleguva vo sila so denot na 

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

Br. 08-1948/1        Sovet na op{tina Radovi{ 
 30 Dekemvri 2019 g.               Pretsedatel 

Radovi{          Kole ^arak~iev 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 Odluka za 

odobruvawe finansiski pridones-
kofinansirawe od buxetot na op{tina Radovi{ 
za proektot <Izgradba na lokalen pat s. Damjan- 

s.Pogulevo op{tina Radovi{< 
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Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata za  
odobruvawe finansiski pridones-
kofinansirawe od buxetot na op{tina Radovi{ 
za proektot <Izgradba na lokalen pat s. Damjan- 
s.Pogulevo op{tina Radovi{<, br. 08-1949/1,  
{to Sovetot na op{tina Radovi{ ja donese na 
sednica odr`ana na den 30.12.2019  godina. 
 
      Br. 09-1949/2        Gradona~alnik na 
    31 Dekemvri 2019 g.      Op{tina Radovi{  
       Radovi{                  Gerasim Konzulov 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 21, став 1, точка 43 од Статутот 

на Општина Радовиш („Службен гласник на 

Општина Радовиш“ бр.5/02), Советот на Општина 

Радовиш на седница одржана на ден 30.12.2019 

година,   донесе  

 

ОДЛУКА 

За ко-финансирање на проект за „Изградба на 

локален пат с.Дамјан-с.Погулево,општина Радовиш“ 

 

Член 1 

Се одобрува сума од 8.327.436,00 денари за 

реализација на проектот за  „Изградба на локален 

пат с.Дамјан-с.Погулево, општина Радовиш“ 

изработен од Алфа инженеринг-Радовиш бр:08-2012, 

како ко-финансирање во вкупната сума од 

16.812.324,00 денари што ќе се реализира во 

партнерство со Биро за регионален развој кое 

учествува со 8.327.436,00 денари, преку Центар за 

Југоисточен плански регион-Струмица. 

Член 2 

 Оваа одлука влегува во сила веднаш по 

објавувањето во „Службен гласник на Општина 

Радовиш “. 

                                                                    

Br. 08-1949/1        Sovet na op{tina Radovi{ 
 30 Dekemvri 2019 g.               Pretsedatel 

Radovi{          Kole ^arak~iev 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 Odluka za 

raspi{uvawe oglas  za raspredelba na linii za 
vr{ewe liniski prevoz na patnici vo  

op{tina Radovi{ 
 

Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata za 
raspi{uvawe oglas za raspredelba na linii za 
vr{ewe liniski prevoz na patnici vo op{tina 

Radovi{, broj 1950/1 {to sovetot na op{tina 
Radovi{ ja donese na sednica odr`ana na den 
30.12.2019 god. 
 
      Br. 09-1950/2        Gradona~alnik na 
    31 Dekemvri 2019 g.      Op{tina Radovi{  
       Radovi{                  Gerasim Konzulov s.r. 
 

Vrz osnova na ~l. 19 i 22 od Zakonot za 
prevoz vo patniot soobra}aj (Slu`ben vesnik na 
RM br. 68/04,  ----- i 163/18), ~len 7 od Odlukata 
za op{tinski liniski prevoz na patnici vo 
op{tina Radovi{   broj 07-1187/1 od 11.06.2014 
godina i ~len  21 stav 1 to~ka 43 od Statutot na 
op{tina Radovi{,  Sovetot na op{tina 
Radovi{ na sednica odr`ana na den 30.12.2019 
godina, donese 
      

O  D  L  U  K  A 
Za raspi{uvawe oglas za raspredelba na linii 

za vr{ewe liniski prevoz na patnici vo 
op{tina Radovi{ 

 
^len 1 

 Se raspi{uva oglas za raspredelba na 
linii za vr{ewe op{tinski liniski prevoz na 
patnici vo op{tina Radovi{ i toa za slednite 
linii: 
-s.Zleovo-Radovi{ i obratno; 
-s.Pokraj~evo-Radovi{ i obratno; 
-s.Jargulica-Radovi{ i obratno; 
-s.Podare{-Radovi{ i obratno; 
-s.Oraovica-Radovi{ i obratno; 
-s.Kaluzlija-Radovi{ i obratno; 
-s.Kalu|erica-Suldurci-Radovi{ i obratno;  
-s.Iwevo-Radovi{ i obratno; 
-s.Damjan-Radovi{ i obratno; 
-s.Bu~im-Radovi{ i obratno; 
-s.Topolnica-Radovi{ i obratno; 
-s.Supurge-Radovi{ i obratno; 
-s.Parnalija-Radovi{ i obratno; 
-s.Aliko~-Radovi{ i obratno; 
-s.Koxalija-Radovi{ i obratno; 
-Radovi{ -{umska ku}i~ka na planinata 
Pla~kovica; 

^len 2 
Oglasot trae 8 (osum) dena i se objavuva 

vo sredstva za javno informirawe,tri meseci 
pred zavr{uvaweto na vremetraeweto na 
prethodno dodelenite linii. 
Dozvolata za vr{ewe liniski prevoz na patnici 
i vozniot red se izdavaat so rok na va`ewe od  5 
(pet) godini. 

^len 3 
Postapkata za raspi{uvawe na oglasot za 

dodeluvawe na linii za vr{ewe op{tinski 
prevoz na patnici }e go sprovede Komisijata za 
javna bezbednost, bezbednost vo soobra}ajot i 
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protivpo`arna za{tita pri Sovetot na 
op{tina Radovi{, koja  dava predlog do Sovetot 
na op{tina Radovi{. 

^len 4 
Odlukata vleguva vo sila naredniot den 

od denot na objavuvaweto vo <Slu`ben glasnik 
na op{tina Radovi{<. 
 

Br. 08-1950/1        Sovet na op{tina Radovi{ 
 30 Dekemvri 2019 g.               Pretsedatel 

Radovi{          Kole ^arak~iev 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 Odluka za 
dostavuvawe na Procena na zagrozenost na 

podra~jeto na op{tina Radovi{ od site rizici i 
opasnosti na Centar za upravuvawe so krizi 

 
Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata za 

dostavuvawe na Procena na zagrozenost na 
podra~jeto na op{tina Radovi{ od site rizici i 
opasnosti, broj 1951/1 {to sovetot na op{tina 
Radovi{ ja donese na sednica odr`ana na den 
30.12.2019 god. 
 

      Br. 09-1951/2        Gradona~alnik na 
    31 Dekemvri 2019 g.      Op{tina Radovi{  
       Radovi{                  Gerasim Konzulov s.r. 
 

Vrz osnova na ~len  22 stav 1 to~ka 10  od 
Zakonot za lokalna samouprava (Sl. vesnik na 
RM br. 5/2002), ~len 15 stav 2 od Uredbata za 
metodologijata  za izrabotka na procenata na 
zagrozenosta na bezbednosta  na Republika 
Makedonija od site rizici i opasnosti. 
Nejzinata sodr`ina i struktura, na~in na 
~uvawe i a`urirawe, kako i opredeluvaweto na 
subjektite vo sistemot  za upravuvawe so krizi 
na koi im se dostavuva celosna ili izvod od 
procenata (Slu`ben vesnik na Republika 
Makedonija br. 13/11), 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 30.12. 2019 godina, donese 
  

O  D  L  U  K  A 
za dostavuvawe na Procena na zagrozenost na 

podra~jeto na op{tina Radovi{ od site rizici i 
opasnosti 

 
 
 

^len 1 
 Celosna Procena na zagrozenost na 
podra~jeto na op{tina Radovi{ od site rizici i 
opasnosti, po prethodno barawe dostaveno preku 
Regionalniot centar za upravuvawe so krizi-
Radovi{ se dava na koristewe na SVR Strumica. 

^len 2 
 So donesuvaweto na ova odluka 
prestanuva da va`i odlukata broj 08-1338/1 od 30 
.08. 2019 godina Odlukata  vleguva vo sila so 
denot na donesuvaweto, a }e se objavi vo 
<Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{<. 
 

Br. 08-1951/1        Sovet na op{tina Radovi{ 
 30 Dekemvri 2019 g.               Pretsedatel 

Radovi{          Kole ^arak~iev 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 Odluka za 

davawe na trajno koristewe na dvi`na stvar -
Univerzalen rovokopa~ -natovaruva~ so 

pridru`na oprema na JP <Plavaja< Radovi{ 
 

Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata za  
davawe na trajno koristewe na dvi`na stvar -
Univerzalen rovokopa~-natovaruva~ so 
pridru`na oprema na JP <Plavaja< Radovi{, br. 
08-1952/1, {to Sovetot na op{tina Radovi{ ja 
donese na sednica odr`ana na den 30.12.2019  
godina. 
 
      Br. 09-1952/2        Gradona~alnik na 
    31 Dekemvri 2019 g.      Op{tina Radovi{  
       Radovi{                  Gerasim Konzulov s.r. 
 

Vrz osnova na ~len 22 stav 12  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{, a soglasno 
Odlukata za prestanok na davawe na trajno 
koristewe na di`na stvar na op{tina Radovi{ 
br. 45-3445/1 od 21.05.2019 godina. Sovetot na 
op{tina Radovi{ na sednica odr`ana na 
30.12.2019  godina, donese 
 

O  D  L  U  K  A 
za davawe na trajno koristewe na dvi`na stvar 

-Univerzalen rovokopa~-natovarua~ so 
pridru`na oprema na JP <Plavaja< Radovi{ 
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^len 1 
 Se za davawe na trajno koristewe na 
dvi`na stvar -Univerzalen rovokopa~ 
-natovarua~ so pridru`na oprema (hidrauli~en 
~ekan i daska za sneg) na JP <Plavaja< Radovi{ 
so slednite karakteristiki: 
 

 - marka: HIDROMEK; 
- model: HMK 102B; 

 - godina na proizvodstvo: 2019: 

 -broj na motor: NM75621U316815D; 

 -broj na {asija: HMK102BKVB063870; 

 -sila na motor (kw): 74.5 i 
 -inventaren broj: 22146. 

^len 2 
Odlukata  vleguva vo sila so denot na 

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

Br. 08-1952/1        Sovet na op{tina Radovi{ 
 30 Dekemvri 2019 g.               Pretsedatel 

Radovi{          Kole ^arak~iev 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 na barawe i davawe 
soglsnost  za sklu~uvawe Dogovor za vr{ewe 

multimedijalni uslugi i sodr`ini so Veb 
portalot RadovisNews Radovi{ 

 
Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata za 

prifa}awe na barawe i davawe soglsnost za 
sklu~uvawe Dogovor za vr{ewe multimedijalni 
uslugi i sodr`ini so Veb portalot Radovis 

News, br. 08-1953/1,  {to Sovetot na op{tina 
Radovi{ ja donese na sednica odr`ana na 
30.12.2019 godina. 

 
      Br. 09-1953/2        Gradona~alnik na 
    31 Dekemvri 2019 g.      Op{tina Radovi{  
       Radovi{                  Gerasim Konzulov 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  30.12.2019 god., 
donese 
 

O  D  L  U  K  A 
 Za prifa}awe na barawe i davawe soglasnost za 
sklu~uvawe Dogovor za vr{ewe multimedijalni 

uslugi i sodr`ini so Veb portalot RadovisNews 
Radovi{ 

 
^len 1 

Se prifa}a baraweto broj 08-1110/2 od 
04.10.2019 godina podneseno od Veb portalot 
Radovis News Radovi{. 

Se  dava soglsnost za sklu~uvawe Dogovor 
za vr{ewe multumedijalni uslugi od trgovsko 
dru{tvo za produkcija i distribucija na Veb 

portalot RadovisNews Radovi{. 
Pokonkretni  uslovi }e bidat utvrdeni vo 
Dogovorot. 

^len 2 
 Za ova namena se odobruvaat finansiski 

sredstva na Veb portalot Radovis News 

Radovi{za mediumsko zastapuvawe na op{tina 
Radovi{ vo visina od 100.000,oo den.  so vklu~en 
DDV za period od 12 meseci od denot na 
sklu~uvaweto na Dogovorot. Tarifata na uslugi  
e sostaven del na ovoj Dogovor. 

^len 3 
Se ovlastuva gradona~alnikot na 

op{tina Radovi{ da go potpi{e dogovorot. 
^len 4 

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

Br. 08-1953/1        Sovet na op{tina Radovi{ 
 30 Dekemvri 2019 g.               Pretsedatel 

Radovi{          Kole ^arak~iev 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 Kinolo{ko dru{tvo Radovi{ 

 
Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata za  

odobruvawe finansiski sredstva na na 
Kinolo{ko dru{tvo Radovi{,  broj 08-1954/1, 
{to Sovetot na op{tina Radovi{ ja donese na 
sednica odr`ana na den 30.12.2019  godina. 
 

      Br. 09-1954/2        Gradona~alnik na 
    31 Dekemvri 2019 g.      Op{tina Radovi{  
       Radovi{                  Gerasim Konzulov s.r. 
     

Vrz osnova na ~len 36  od Zakonot za 
lokalna samouprava (Sl. vesnik na RM br. 
5/2002), a vo vrska so ~len 15 stav 1 od Statutot 
na op{tina Radovi{,  Sovetot  na op{tina 
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Radovi{ na sednica odr`ana na 30.12.2019  
godina, donese 
 

O  D  L  U  K  A 
za  odobruvawe finansiski sredstva 

na Kinolo{ko dru{tvo Radovi{ 
 

^len 1 
 Se odobruvaat finansiski sredstva na  
Kinolo{ko dru{tvo  Radovi{, vo visina od 
40.000,oo denari za realizacija na kinolo{ka 
manifestacija.  
 Za namenski potro{enite sredstva 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. 08-1954/1        Sovet na op{tina Radovi{ 
 30 Dekemvri 2019 g.               Pretsedatel 

Radovi{          Kole ^arak~iev 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 Sojuz na borcite od NOB na Makedonija 1941-

1945 Op{tinski odbor Radovi{ 
Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata za  

odobruvawe finansiski sredstva na na Sojuz na 
borcite od NOB na Makedonija 1941-1945 
Op{tinski odbor Radovi{, broj 08-1955/1, 
{to Sovetot na op{tina Radovi{ ja donese na 
sednica odr`ana na den 30.12.2019  godina. 
 

      Br. 09-1955/2        Gradona~alnik na 
    31 Dekemvri 2019 g.      Op{tina Radovi{  
       Radovi{                  Gerasim Konzulov 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 30.12.2019  
godina, donese 
 

O  D  L  U  K  A 
za  odobruvawe finansiski sredstva 

na Sojuz na borcite od NOB na Makedonija 1941-
1945 na Op{tinski odbor Radovi{, 

 

^len 1 
 Se odobruvaat finansiski sredstva na 
Sojuz na borcite od NOB na Makedonija 1941-
1945 Op{tinski odbor Radovi{, vo visina od 
30.000,oo denari za tekovni potrebi i 
ostvaruvawe na programski aktivnosti.  
 Za namenski potro{enite sredstva 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. 08-1955/1        Sovet na op{tina Radovi{ 
 30 Dekemvri 2019 g.               Pretsedatel 

Radovi{          Kole ^arak~iev 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 Crkvata <Sv. Konstantin i Elena<Rakli{ 

 
Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata za  

odobruvawe finansiski sredstva na Crkvata 
<Sv. Konstantin i Elena< nas. Rakli{, Radovi{,  
broj 08-1956/1, {to Sovetot na op{tina Radovi{ 
ja donese na sednica odr`ana na den 30.12.2019  
godina. 
      Br. 09-1956/2        Gradona~alnik na 
    31 Dekemvri 2019 g.      Op{tina Radovi{  
       Radovi{                  Gerasim Konzulov 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 30.12.2019  
godina, donese 
 

ODLUKA 
za  odobruvawe finansiski sredstva 

na Crkvata <Sv. Konstantin i Elena< Rakli{ 
 

^len 1 
 Se odobruvaat finansiski sredstva na 
Crkvata <Sv. Konstantin i Elena< Rakli{, 
op{tina Radovi{, vo visina od 1.200.000,oo 
denari za sanacija na krovot na  crkvata.  
 Za namenski potro{enite sredstva da se 
dostavi izve{taj. 
 Baraweto e sostaven del na odlukata. 
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^len 2 
Odlukata  vleguva vo sila so denot na 

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

Br. 08-1956/1        Sovet na op{tina Radovi{ 
 30 Dekemvri 2019 g.               Pretsedatel 

Radovi{          Kole ^arak~iev 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 Hram <Sveti Prorok Ilija< vo Radovi{ 

 
Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata za  

odobruvawe finansiski sredstva na na Hram 
<Sveti Prorok Ilija< Radovi{, broj 08-1957/1, 
{to Sovetot na op{tina Radovi{ ja donese na  
sednica odr`ana na 30.12.2019  godina. 
 
      Br. 09-1957/2        Gradona~alnik na 
    31 Dekemvri 2019 g.      Op{tina Radovi{  
       Radovi{                  Gerasim Konzulov 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 30.12.2019  
godina, donese 
 

O  D  L  U  K  A 
za  odobruvawe finansiski sredstva  

na Hram <Sveti Prorok Ilija< Radovi{ 
 

~len 1 
 Se odobruvaat finansiski sredstva na 
Hram <Sveti Prorok Ilija< Radovi{ vo visina 
od 1.200.000,00  denari  za  vnatre{no 
renovirawe na yidovite na crkvata. 
 Za namenski potro{enite sredstva 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. 08-1957/1        Sovet na op{tina Radovi{ 
 30 Dekemvri 2019 g.               Pretsedatel 

Radovi{          Kole ^arak~iev 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 MPC-Ohridska arhiepiskopija-Debarsko-
Ki~evska eparhija  Bigorski manastirSveti 

Jovan Krstitel 
 

Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata za  
odobruvawe finansiski sredstva na na MPC-
Ohridska arhiepiskopija-Debarsko-Ki~evska 
eparhija, Bigorski manastirSveti Jovan 
Krstitel, broj 08-1958/1, {to Sovetot na 
op{tina Radovi{ ja donese na  sednica odr`ana 
na 30.12.2019  godina. 

 
      Br. 09-1958/2        Gradona~alnik na 
    31 Dekemvri 2019 g.      Op{tina Radovi{  
       Radovi{                  Gerasim Konzulov 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 30.12.2019  
godina, donese 
 

O  D  L  U  K  A 
za  odobruvawe finansiski sredstva  

na MPC-Ohridska arhiepiskopija-Debarsko-
Ki~evska eparhija  Bigorski manastirSveti 

Jovan Krstitel 
 

^len 1 
 Se odobruvaat finansiski sredstva na 
MPC-Ohridska arhiepiskopija-Debarsko-
Ki~evska eparhija, Bigorski manastir <Sveti 
Jovan Krstitel <, vo visina od 15.000,00  denari 
za iozgradba  na manastirot. 
 Za namenski potro{enite sredstva 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. 08-1958/1        Sovet na op{tina Radovi{ 
 30 Dekemvri 2019 g.               Pretsedatel 

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

RE[ENIE 
Za proglasuvawe i objavuvawe 

na Odlukata za odobruvawe finansiski sredstva  
na Muftistvo IVZ [tip 

 
Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata za  

odobruvawe finansiski sredstva na na 
Muftistvo IVZ [tip, broj 08-1959/1, {to 
Sovetot na op{tina Radovi{ ja donese na 
sednica odr`ana na den 30.12.2019  godina. 
 

      Br. 09-1959/2        Gradona~alnik na 
    31 Dekemvri 2019 g.      Op{tina Radovi{  
       Radovi{                  Gerasim Konzulov 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 30.12.2019  
godina, donese 
 

O  D  L  U  K  A 
za  odobruvawe finansiski sredstva 

na Muftistvo IVZ [tip 
 

^len 1 
 Se odobruvaat finansiski sredstva na 
Muftistvo IVZ [tip vo visina od 600.000,oo 
denari za izgradba na xamija vo s.Bu~im  
op{tina Radovi{.  
 Za namenski potro{enite sredstva 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. 08-1959/1        Sovet na op{tina Radovi{ 
 30 Dekemvri 2019 g.               Pretsedatel 

Radovi{          Kole ^arak~iev 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 Mare Gavaqugova od Radovi{ 
 

Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata za  
odobruvawe finansiski sredstva na na Mare 
Gavaqugova od Radovi{broj 08-1960/1, {to 
Sovetot na op{tina Radovi{ ja donese na 
sednica odr`ana na den 30.12.2019  godina. 
 
      Br. 09-1960/2        Gradona~alnik na 
    31 Dekemvri 2019 g.      Op{tina Radovi{  
       Radovi{                  Gerasim Konzulov 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 30.12.2019  
godina, donese 
 

O  D  L  U  K  A 
za  odobruvawe finansiski sredstva  

na Mare Gavaqugova od Radovi{ 
 

^len 1 
 Se odobruvaat finansiski sredstva na 
Mare Gavaqugova od Radovi{ vo visina od 
40.000,oo denari za zdrasvtveni potrebi.  
 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. 08-1960/1        Sovet na op{tina Radovi{ 
 30 Dekemvri 2019 g.               Pretsedatel 

Radovi{          Kole ^arak~iev 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 Blaga Tren~eva od Radovi{ 

 
Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata za  

odobruvawe finansiski sredstva na na Blaga 
Tren~eva od Radovi{ broj 08-1961/1, {to 
Sovetot na op{tina Radovi{ ja donese na 
sednica odr`ana na den 30.12.2019  godina. 
 

      Br. 09-1961/2        Gradona~alnik na 
    31 Dekemvri 2019 g.      Op{tina Radovi{  
       Radovi{                  Gerasim Konzulov s.r. 
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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 30.12.2019  
godina, donese 
 

O  D  L  U  K  A 
za  odobruvawe finansiski sredstva 

na Blaga Tren~eva od Radovi{ 
 

^len 1 
 Se odobruvaat finansiski sredstva na 
Blaga Tren~eva od Radovi{ vo visina od 
30.000,oo denari za zdravstveni potrebi.  
 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. 08-1961/1        Sovet na op{tina Radovi{ 
 30 Dekemvri 2019 g.               Pretsedatel 

Radovi{          Kole ^arak~iev 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 ZLT <Goten< Radovi{ 

 
Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata za  

odobruvawe finansiski sredstva na na ZLT 
<Goten< Radovi{, broj 08-1962/1, {to Sovetot na 
op{tina Radovi{ ja donese na  sednica odr`ana 
na 30.12.2019  godina. 

 
      Br. 09-1962/2        Gradona~alnik na 
    31 Dekemvri 2019 g.      Op{tina Radovi{  
       Radovi{                  Gerasim Konzulov 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 30.12.2019  
godina, donese 
 

O  D  L  U  K  A 
za  odobruvawe finansiski sredstva  

na ZLT <Goten< Radovi{ 
 

^len 1 
 Se odobruvaat finansiski sredstva na 
ZLT <Goten < Radovi{ vo visina od 40.000,00  
denari  za  nabavka na love~ka pu{ka  kako 
nagrada za tradicionalnata Love~ka ve~er-2019 
godina. 
 Se zadol`uva upravata na zdru`enieto za 
lov i traperstvo da dostavi izve{taj za 
namenski potro{enite sredstva. 
 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. 08-1962/1        Sovet na op{tina Radovi{ 

 30 Dekemvri 2019 g.               Pretsedatel 
Radovi{          Kole ^arak~iev 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 ZLT <Goten< Radovi{ 
 
Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata za  

odobruvawe finansiski sredstva na na ZLT 
<Goten< Radovi{, broj 08-1963/1, {to Sovetot na 
op{tina Radovi{ ja donese na sednica odr`ana 
na den  30.12.2019  godina. 
 
      Br. 09-1963/2        Gradona~alnik na 
    31 Dekemvri 2019 g.      Op{tina Radovi{  
       Radovi{                  Gerasim Konzulov 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 30.12.2019  
godina, donese 
 

O  D  L  U  K  A 
za  odobruvawe finansiski sredstva  

na ZLT <Goten < Radovi{ 
 

^len 1  
 Se odobruvaat finansiski sredstva na 
ZLT <Goten < Radovi{ vo visina od 1.000.000,oo 
denari  za  rekonstrukcija na objektot Loven 
Dom  (Stara Partizanska Bolnica) na planinata 
Pla~kovica vo KO [ipkovica. 
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 Se zadol`uva upravata na zdru`enieto za 
lov i traperstvo da dostavi izve{taj za 
namenski potro{enite sredstva. 
 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. 08-1963/1        Sovet na op{tina Radovi{ 
 30 Dekemvri 2019 g.               Pretsedatel 

Radovi{          Kole ^arak~iev 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 Zinlet Huseinova od Radovi{ 

 
Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata za  

odobruvawe finansiski sredstva na na Zinlet 
Huseinova od Radovi{ broj 08-1964/1, {to 
Sovetot na op{tina Radovi{ ja donese na 
sednica odr`ana na den 30.12.2019  godina. 
 

      Br. 09-1964/2        Gradona~alnik na 
    31 Dekemvri 2019 g.      Op{tina Radovi{  
       Radovi{                  Gerasim Konzulov 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 30.12.2019  
godina, donese 
 

O  D  L  U  K  A 
za  odobruvawe finansiski sredstva 

na Zinlet Huseinova od Radovi{ 
 

^len 1 
 Se odobruvaat finansiski sredstva na 
Zinlet Huseinova od Radovi{ vo visina od 
50.000,oo denari za zdravstveni potrebi.  
 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. 08-1964/1        Sovet na op{tina Radovi{ 

 30 Dekemvri 2019 g.               Pretsedatel 
Radovi{          Kole ^arak~iev 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 otvarawe na  Klub za lekuvani alkoholi~ari 

od op{tinite Radovi{ i Kon~e. 
 

Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata za  
odobruvawe finansiski sredstva za otvarawe na  
Klub za lekuvani alkoholi~ari od op{tinite 
Radovi{ i Kon~e, broj 08-1965/1, {to Sovetot na 
op{tina Radovi{ ja donese na sednica odr`ana 
na den 30.12.2019  godina. 
 

      Br. 09-1965/2        Gradona~alnik na 
    31 Dekemvri 2019 g.      Op{tina Radovi{  
       Radovi{                  Gerasim Konzulov 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 30.12.2019  
godina, donese 
 

O  D  L  U  K  A 
za  odobruvawe finansiski sredstva  

za otvarawe na  Klub za lekuvani alkoholi~ari 
od op{tinite Radovi{ i Kon~e 

 
^len 1 

 Se odobruvaat finansiski sredstva vo 
visina od 25.000,oo denari za pokrenatata 
inicijativa za registracija na zdru`enie na 
gra|ani za otvarawe na Klub za lekuvani 
alkoholi~ari od op{tinite Radovi{ i Kon~e.  
 Sredstvata da se prefrlat na 
transakciona smetka na eden od inicijatorite za 
formirawe na ova zdru`enie d-r Katerina 
Jakimova. 
 Za namenski potro{enite sredstva 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{<. 
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Br. 08-1965/1        Sovet na op{tina Radovi{ 
 30 Dekemvri 2019 g.               Pretsedatel 

Radovi{          Kole ^arak~iev 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 ZG Lajf Start Radovi{ 

 
Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata za  

odobruvawe finansiski sredstva na ZG Lajf 
Start Radovi{ broj 08-1966/1, {to Sovetot na 
op{tina Radovi{ ja donese na sednica odr`ana 
na den 30.12.2019  godina. 

 
      Br. 09-1966/2        Gradona~alnik na 
    31 Dekemvri 2019 g.      Op{tina Radovi{  
       Radovi{                  Gerasim Konzulov 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 30.12.2019  
godina, donese 

 

O  D  L  U  K  A 
za  odobruvawe finansiski sredstva  

na ZG Lajf Start Radovi{ 
 

^len 1 
 Se odobruvaat finansiski sredstva na ZG 
Lajf Start Radovi{ vo visina od 750.000,oo 
denari za proekt Socio-obrazovna poddr{ka koj 
targetira u~ili{ni deca i nivnite semejstva od 
socio-vulnerabilni i ruralni semejstva vo 
op{tina Radovi{.  
 Za namenski potro{enite sredstva da se 
dostavi zve{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. 08-1966/1       Sovet na op{tina Radovi{ 
 30 Dekemvri 2019 g.               Pretsedatel 

Radovi{          Kole ^arak~iev 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 JZU Zdravstven dom Radovi{ 

 
Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata za  

odobruvawe finansiski sredstva na JZU 
Zdravstven dom Radovi{ broj 08-1967/1, {to 
Sovetot na op{tina Radovi{ ja donese na 
sednica odr`ana na den 30.12.2019  godina. 
 

      Br. 09-1967/2        Gradona~alnik na 
    31 Dekemvri 2019 g.      Op{tina Radovi{  
       Radovi{                  Gerasim Konzulov 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 30.12.2019  
godina, donese 
 

O  D  L  U  K  A 
za  odobruvawe finansiski sredstva 

na JZU Zdravstven dom Radovi{ za nabavka 
na medicinski aparat 

 
^len 1 

 Se odobruvaat finansiski sredstva od 
buxetot na op{tina Radovi{ za 2020 g na JZU 
Zdravstven dom Radovi{ za nabavka na 
medicinski aparat- refraktometar za potrebite 
na O~nata ambulanta vo Radovi{. 
Nabavkata }e ja sprovede JZU Zdravstven dom 
Radovi{. 

Sredstvata za nabavka na aparatot }e se 
isplatat vo visina na sumata dobiena na tender, 
a najmnogu vo visina na denarska protivvrednost 
od 5.000 evra. 
 Za namenski potro{enite sredstva 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. 08-1967/1        Sovet na op{tina Radovi{ 

 30 Dekemvri 2019 g.               Pretsedatel 
Radovi{          Kole ^arak~iev 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 odobruvawe finansiski sredstva  
na Bor~e Cenev od Radovi{ 

 
Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata za  

odobruvawe finansiski sredstva na Bor~e 
Cenev od Radovi{ broj 08-1968/1, {to Sovetot na 
op{tina Radovi{ ja donese na sednica odr`ana 
na den 30.12.2019  godina. 
 

      Br. 09-1968/2        Gradona~alnik na 
    31 Dekemvri 2019 g.      Op{tina Radovi{  
       Radovi{                  Gerasim Konzulov 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 30.12.2019  
godina, donese 
 

O  D  L  U  K  A 
za  odobruvawe finansiski sredstva 

na Bor~e Cenev od Radovi{ 
 

^len 1 
 Se odobruvaat finansiski sredstva na 
Bor~e Cenev od Radovi{ vo visina od 40.000,oo 
denari za pribirawe materjali i pi{uvawe na 
Monografija za Radovi{ za periodot od 1948-
1952 godina.  
 Za namenski potro{enite sredstva 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. 08-1968/1        Sovet na op{tina Radovi{ 
 30 Dekemvri 2019 g.               Pretsedatel 

Radovi{          Kole ^arak~iev 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 pe~atewe na Izve{taj za dvegodi{nata rabota 

na gradona~alnikot na op{tina Radovi{ 

Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata za  
odobruvawe finansiski sredstva za pe~atewe na 
Izve{taj za dvegodi{nata rabota na 
gradona~alnikot na op{tina Radovi{, broj 08-
1969/1, {to Sovetot na op{tina Radovi{ ja 
donese na sednica odr`ana na den 30.12.2019  
godina. 
 

      Br. 09-1969/2        Gradona~alnik na 
    31 Dekemvri 2019 g.      Op{tina Radovi{  
       Radovi{                  Gerasim Konzulov 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 30.12.2019  
godina, donese 
 

O  D  L  U  K  A 
za  odobruvawe finansiski sredstva  

za pe~atewe na Izve{taj za dvegodi{nata rabota 
na gradona~alnikot na op{tina Radovi{ 

 
^len 1 

 Se odobruvaat finansiski sredstva vo 
visina od 42.000,oo denari za pe~atewe na 
Izve{taj za dvegodi{nata rabota na 
gradona~alnikot na op{tina Radovi{. 
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. 08-1969/1        Sovet na op{tina Radovi{ 
 30 Dekemvri 2019 g.               Pretsedatel 

Radovi{          Kole ^arak~iev 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 Kvartalen 
izve{taj-tret kvartal od Buxetot na op{tina 

Radovi{ za 2019 god. 
 

Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata za 
usvojuvawe na Kvartalen izve{taj tret kvartal 
od Buxetot na op{tina Radovi{ za 2019  godina, 
broj 08-1970/1, {to Sovetot na op{tina Radovi{ 
ja donese na sednica odr`ana na den 30.12.2019 
godina 
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      Br. 09-1970/2        Gradona~alnik na 
    31 Dekemvri 2019 g.      Op{tina Radovi{  
       Radovi{                  Gerasim Konzulov 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 30.12.2019 godina, donese 
 

O  D  L  U  K  A 
Za usvojuvawe na Kvartalen izve{taj-tret 

kvartal  od Buxetot na op{tina Radovi{ za 2019 
god. 

 

I. Se usvojuva Kvartalen izve{taj-tret kvartal 
od Buxetot na op{tina Radovi{ za 2019 godina. 

II. Ovaa Odluka vleguva vo sila naredniot den od  
denot na objavuvaweto vo "Slu`ben glasnik na 
op{tina Radovi{". 
 

Br. 08-1970/2        Sovet na op{tina Radovi{ 
 30 Dekemvri 2019 g.               Pretsedatel 

Radovi{          Kole ^arak~iev 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 2020 god. i Buxetot na 

op{tina Radovi{ za 2020 godina 
 

Gi proglasuvam i objavuvam Odlukata za 
donesuvawe na Buxetot na op{tina Radovi{ za 
2020 god., br. 08-1971/1 i Buxetot na op{tina 
Radovi{ za 2020  godina broj 08-1971/2, {to 
sovetot na op{tina Radovi{ ja donese na 
sednica odr`ana na den 30.12.2019 god. 
 
      Br. 09-1971/3        Gradona~alnik na 
    31 Dekemvri 2019 g.      Op{tina Radovi{  
       Radovi{                  Gerasim Konzulov 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 30.12.2019 godina, donese 
 

 

 

 

O  D  L  U  K  A 
Za usvojuvawe na Buxetot  

na op{tina Radovi{ za 2020 godina 
 

I. Se usvojuva Buxetot na op{tina Radovi{ za 
2020 godina. 

II. Ovaa Odluka vleguva vo sila naredniot den od  
denot na objavuvaweto vo "Slu`ben glasnik na 
op{tina Radovi{". 
 

Br. 08-1971/1        Sovet na op{tina Radovi{ 
 30 Dekemvri 2019 g.               Pretsedatel 

Radovi{          Kole ^arak~iev 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 izvr{uvawe na Buxetot na 
op{tina Radovi{ za 2020 godina 

 
Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata za 

izvr{uvawe na Buxetot na op{tina Radovi{ za 
2020 godina, br. 08-1972/1, {to  sovetot na 
op{tina Radovi{ ja donese na sednica odr`ana 
na den 30.12.2019 god. 
 
      Br. 09-1972/2        Gradona~alnik na 
    31 Dekemvri 2019 g.      Op{tina Radovi{  
       Radovi{                  Gerasim Konzulov s.r. 
 

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

Законот за локална самоуправа (“Службен весник на 

Р.М.” бр.5/2002), член 23 став 8 од Законот за 

финансирање на единиците на локалната самоуправа 

(“Службен весник на Р.М.” бр.61/04, бр.96/04, 

бр.67/07, бр.156/09, бр.47/11  ,192/15  , 209/18),~len 
31 od Zakonot za Buxetite (,,Slu`ben vesnik na 
Republika Makedonija broj 64/05, 4/08, 103/08, 
156/09, 95/10, 180/11, 171/12, 192/15, 167/16),~len 93 
stav 2 od Zakonot za administrativni 
slu`benici (,,Slu`ben vesnik na Republika 
Makedonija,, broj 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 
80/16, 127/16, 142/16, 2/17, 16/17 i 11/18 и член 43 од 

Статутот на Општина Радовиш (“Службен гласник 

на Општина Радовиш  broj 5/2002), Советот на 

Општина Радовиш на 37 (trieset i sedmata) 
седница одржана на 30.12.2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

за извршување на Буџетот на Општина Радовиш за 

2020 година 
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Член 1 

 Буџетот на Општина Радовиш за 2020 година 

(во понатамошниот текст Буџетот), се извршува 

според одредбите на оваа Одлука. 

Член 2 

 Буџетот на Општината се состои од:. 

             -Основен буџет,  

             -Буџет на самофинасирачки активности, 

             -Буџет на дотации и 

             -Буџет на донации. 

             -Buxet na krediti 

Член 3 

 Корисниците на средствата на Буџетот се 

должни  da postapuvaat vo soglasnost so buxetskite 

na~ela a утврдените средства во Буџетот да ги 

користат наменски, рационално и економично. 

Член 4 

 Расходите утврдени со буџетот се 

максимални износи над кои буџетските корисници 

не можат да преземаат обврски.  

 За да се преземат нови обврски до Советот на 

општината мора да се предложи нов извор на 

средства или да се предложи намалување на другите 

расходи во сразмерен износ. 

Член 5 

 Градоначалникот на општината ја следи 

реализацијата на планот на приходите и другите 

приливи на основниот буџет на општината. 

              Градоначалникот на општината во случај 

кога очекуваните приходи и други приливи на 

основните буџети се реализираат на повисоко ниво 

од планот може да изврши дополнителни отплати на 

главнина и камата на долг. 

              Доколку во текот на извршувањето на 

буџетот градоначалникот на општината оцени дека 

се неопходни позначајни прераспределби на 

одобрените средства со Буџетот или  реализацијата 

на приходите и другите приливи значително 

отстапува од планот, предлага на Советот на 

општината изменување и дополнување на Буџетот. 

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

Член 6 

  Пренамената во рамките на одобрените 

Буџети на буџетските корисници ја одобрува 

Советот на општината.  

 Во рамките на расходите утврдени во 

Буџетот на буџетскиот корисник, корисникот може 

да врши прераспределба меѓу расходните ставки, 

програми и потпрограми по претходно одобрување 

од Советот на општината. 

Одобрените средства со буџет на ниво на ставка во 

рамки на потпрограма и буџет, не може да бидат 

намалени повеќе од 20% со Одлука за 

прераспределба во тековната фискална година. 

              Одобрените средства за плати и 

надоместоци во рамки на буџет не можат да се 

зголемат со прераспределба повеќе од 10%. 

Член 7 

 Буџетските корисници, во услови кога во 

буџетот на самофинансирачки активности; буџетот 

на дотации, буџетот на донации и/или буџет на 

заеми планираните приходи и други приливи не се 

реализираат, односно се реализираат над 

планираниот износ, доставуваат барање за 

намалување/зголемување на планот на приходите и 

другите приливи и планот на одобрените средства во 

овие буџети, кои Градоначалникот ги доставува до 

Советот на општината на одобрување. 

Член 8 

 Буџетските корисници по усвојувањето на 

буџетот изготвуваат годишен финансиски план по 

квартали за користење на одобрените средства. 

Користењето на средствата во даден квартал 

буџетскиот корисник го извршува врз основа на 

финансискиот план по месеци. 

Член 9 

 Исплатата на платите на вработените ќе се 

извршува во рамките на обезбедените средства во 

Буџетот, согласно законските прописи,odnosno 
bruto platite se utvrduvaat za:  
           - избраните и именуваните лица – bruto 
platata ]e se isplatuva soglasno utvrdeniot 
koeficient po zakon,primenet na osnova na 
isplatenata prose~na mese~na neto plata po 
vraboten vo Republikata za prethodnata 
godina/odnosno po koeficient vo iznos od 26.755 
denari. 
           - vrednosta na bodot na administrativnite 

службеници iznesuva 81.10 denari , istata se 
утврдува so posebna Одлука donesena od Sovetot 
na op{tinata. 
           - nа вработениte vo TPPE kako i na 
vrabotenite po Zakonot za rabotni odnosi ]e 
im se ispla]a bruto plata soglasno 
Pravilnikot za plati,nadomestoci na plati i 
drugi primawa na vrabotenite vo op{tinskata 
administracija vo op{tina Radovi{ i izmenite 
od istiot. Sega{nata vrednost nа бодот за 

утврдување на бруто плата изнесува  121.336 денари, 
a za po`arnikarite 176.93 denari. 

Член 10 

 Bruto platite na vrabotenite vo 
lokalnite javni ustanovi za 2020 godina ]e se 
isplatuvaat soglasno  utvrdenite  koeficienti  
i  utvrdenata vrednost na bodot, utvrden so 
potpie{anite kolektivni dogovori so 
resornite ministerstva. 

Член 11 

Исплатата на платите и надоместоците на 

вработените во локалните јавни установи, кои се 

финасираат со блок дотации се спроведува на 

следниот начини:  
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 - средствата се планираат на наменската сметка 

(930), а се извршуваат преку сметката- дотации на 

локални јавни установи (903), 

 - локалните јавни установи финасирани со блок 

дотации од општинскиот буџет се должни во рок од 

два дена пред исплатата на платите на вработените 

до Општината да достават барање за одобрување на 

средства за плати кон кое ќе ги приложат следните 

обрасци: ПДД-МП и МП-1, копија од 

рекапитулација од пресметани бруто и нето плати, 

образец Ф-1 за бројот на вработените по име и 

презиме, бруто и нето плати за месецот за кој се 

однесува платата. 

- во случај на нови вработувања во локалните јавни 

установи кои се финасираат од општинскиот буџет 

истите се должни да достават известување за 

обезбедени финансиски средства и да приложат 

образец М-1, а за новите вработувања кои се 

финансираат од блок дотацијата  се доставува 

известување за обезбедени финансиски средства од 

надлежното Министерство и Министерство за 

финансии и се приложува образец М-1. 

 Исплатата на платите и надоместоците на 

вработените во локалните јавни установи кои се 

финасираат од општинскиот Буџет ја контролира и 

одобрува Министерството за финасии. 

 Градоначалникот на општината одделните 

пресметки на локалните јавни установи ги доставува 

до ресорното Министерство од кое се трансферира 

блок дотација. 

            Ресорните Министерства доставените 

пресметки за исплата на бруто плати и надоместоци 

ги доставуваат до Министерство за финасии за 

контрола и евиденција.   

Член 12 

             Месечниот надоместок за присуство на 

седниците на ~lenovite na Советот на Општина 
Radovi{ се утврдува во процентуален износ и 

изнесува 60% од просечната месечна nето плата во 
Републиката исплатена за претходната година. 

            На претседателот на Совет на Општина 

Radovi{  за раководењето и организирањето на 

работата на Советот, надоместокот од став 2 на овој 
член се зголемува за 30%. 

            Месечниот надоместок за присуство на 

седниците на Советот се исплатува за присуство на 

сите седници на Советот во тековниот месец. 

            Месечниот надоместок за присуство на 

седниците на Советот се намалува за 30% за секое 

отсуство од седниците на Советот. 

             Месечниот надоместок за присуство на 

седниците на Советот не се исплатува доколку 

членот на Советот не присуствувал на ниту една 

седница на Советот во тековниот месец. 

            Месечниот надоместок  за присуство на 

седницата на Советот не се исплатува доколку 

Советот во тековниот месец не одржал седница. 

Член 13 

 Vrabotenite vo op{tinskata 
administracija imaat pravo na patni i dnevni 
tro{oci vo slu~aite koga se upateni na pat, vrz 
osnova na uredni i verodostojni dokumenti. 
             Visinata na  дневницata за службено 
патување во Републиката се исплатува vo visina od 
800,00 denari i toa: za sekoi pominati od 8-12 
~asa polovina dnevnica i cela dnevnica od 12,01-
24 ~asa 
Износот на дневници за службено патување во 

странство се исплатува и тоа:  

- 50% од утврдената дневница, ако се поднесе сметка 

за сместување, како и во случаи кога сместувањето 

не паѓа на товар на органот на управата, 

- 20% од утврдената дневница, ако издатоците за 

сместување и исхрана не паѓаат на товар на органот 

на управување. 

- 5% од утврдената дневница, ако издатоците за 

стручно оспособување и усовршување не паѓаат  на 

товар на органот на државната управа, а престојот е 

над 30 дена. 

 Пресметката на издатоците за службено 

патување во странство преку дневница се одредува и 

тоа:  

- една дневница - за секои 24 часа поминати на 

службено патување во странство и ако вкупното 

патување трае подолго од 12 часа и  

- половина дневница за време од 12 часа поминати 

на службено патување во странство, како и во случај 

кога остатокот од времето во континуитет е подолго 

од 8 часа. 

Член 14 

 Isplata na ime nadomest za godi{en 
odmor ke se vr{i od Programa-Op{tinska 
administracija-E0 rashodno konto 404150-Drugi 
nadomestoci na osnova doneseno re{enie od 
Gradona~alnikot 
 Регресот за годишен одмор за вработените во 

општинската администрација изнесува 60% од 

просечна исплатена месечна нето плата по вработен. 

Член 15 

Во случај на боледување подолго од шест 

месеци и во случај на потешки последици од 

елементарни непогоди во смисла на Законот за 

заштита и спасување, и други случаи на вработениот 

во општината и локалната јавна установа му се 

исплатува помош во висина  од една последно 

исплатена просечна месечна neto плата во органот 
каде што е вработен od Programa Gradona~alnik-
D0 rashodno konto 404150- Drugi nadomestoci. 

Член 16 
 Користењето на средствата од буџетот на 
општината за вршење на функциите na buxetskite 

korisnici се realiziraat а со фактури во кои посебно се 

искажуваат расходите по поодделни ставки, и други 

документи почитувајќи ги одредбите од Законот за 

јавните набавки. 
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Набавката на стоки и вршењето на услуги може да се 

врши и со сметкопотврди i fiskalna smetka во 
случај кога за расходите не може да се издаде 
фактура и само во ограничени поединечни износи во  
противвредност на 6.000,00 денари, при што 
задолжително мора да биде приложена фискална 

сметка, а расходите треба да бидат искажани по 
класификација на соодветниот расход. 

Член 17 

 За средствата утврдени во Буџетот на 

Општината во рамките на резервите (постојана и 

тековна буџетска резерва-во програма А0-Совет на 

општина.), одлучува Советот на општината, а ги 

извршува Градоначалникот.  

За средствата утврдени во Буџетот на на општината 

во рамките на резервите (тековна буџетска резерва) 

во програма Д0-Градоначалник, одлучува 

Градоначалникот на општината до износ од 50.000 

денари. 

             За искористените средства Градоначалникот 

е должен да поднесе годишен извештај  за 

користењето на средствата од резервите. 

^len 18 

 Isplatata na Надоместокот за отпремнина за 
пензионирање на вработениот во Општината и 

локалната јавна установа  }e се vr{i od Programa-
Gradona~alnik-D0 odnosno N1 i N2 obrazovanie, 
V1 Socijalna za{tita i za{titan a decata, K1i 
K2-kultura odnosno od programata vo koja se 
planirani sredstvata za isplata na ova namena, 
vo visina  od dve prose~ni isplateni mese~ni 

neto plati во Републиката objaveno do denot na 
isplatata. 
 Во случај на смрт на вработениот во општината и 
локалната јавна установа, на неговото семејство му 

припаѓа парична помош, во износ од две последни 
исплатени плати во органот каде што бил вработен 
работникот, но не повеќе од 30.000 денари. 
На вработениот во општината и локалната јавна 
установа во случај на смрт на член на потесно 

семејство (родител, брачен другар, деца родени во 
брак или вон брак, посиноците, посвоените деца и 

деца земени на издржување), му припаѓа парична 
помош во висина на една последна исплатена 
просечна месечна плата во органот каде што бил 
вработен работникот, но не повеќе од 15.000 денари. 
Надоместоците од ставовите 1, 2 и 3 од овој член се 
исплатуваат по претходно доставено барање во 
тековната година. 
Сите исплати на предните надоместоци се вршат врз 
основа на претходно оформена и комплетирана 
документација и донесено решение од страна на 
Градоначалникот на општината. 

Средствата за nadomestocite od stavovite 2 i 3 od 
ovoj ~len  се планираат во Буџетот на општината во 

програма Д0-Градоначалник подставка 413110 
Tekovni rezervi (raznovidni tro{oci). 

 

Член 19 
Isplatata na sredstva za jubilejni 

nagradi ]e se vr{i od Programa-E0-Op{tinska 
administracija, rashodno konto 464990-Drugi 
transferi na osnova na doneseno re[enie od 
Gradona~alnikot soglasno pravilnikot za 
dodeluvawe na Jjubilejni nagradi 

^len 20 
 Sредствата utvrdeni vo Буџетот за 2020 
година i rasporedeni vo poodelni program i 

potprogrami gi izvr{uva Градоначалникот на 
општина Radovi{ 

Член 21 
 Vrabotuvawata vo op{tinskata 
administracija se vr{i soglasno aktite za 
organizacija i sistematizacija na op{tinata za 
koi se obezbedeni sredstva vo buxetot na 
op{tinata. Gradona~alnikot dava pismeno 
izvestuvawe za obezbedenite sredstva. 
Vo delot na prenesenite nadle`nosti  
soglasnost za novi vrabotuvawa vo lokalnite 
javni ustanovi od oblasta na kulturata, 
obrazovanieto i socijalnata za{tita koi se 
finansiraat so blok dotacii se dava za 
vrabotuvawa za koi se obezbedeni  sredstva od 
Buxetot na RSM za tekovnata fiskalna 
godina,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 lokalnite javni ustanovi so 
soodvetna propratna dokumentacija. 
Vrabotuvawa za koi se obezbedeni sredstva od 
osnovniot buxet na op{tinata za tekovnata 
fiskalna godina pismeno izvestuvawe }e dade 
Gradona~alnikot na op{tinata. 
Vo slu~aj na novi vrabotuvawa lokalnite javni 
ustanovi koi se finansiraat so blok dotacii se 
dol`ni da dostavat pozitivno izvestuvawe do 
Ministerstvoto za za finansii za obezbedeni 
finansiski sredstva i da prilo`at obrazec M-1. 

^len 22 
Se ovlastuva sektorot za finansiski praшawa 
da gi primeni odredbite od novite zakonski 
propisi koi ja reguliraat isplatata na bruto 
platata. 

  ^len 23 
Sredstvata utvrdeni vo pooddelni 

Programi doneseni od Sovetot na op{tinata i 
istite celosno ili delumno se izvrшuvaat od 
strana na javnite pretprijatija ~ij osnova~ e 
opшtinata, za realizacija na istite 
Gradona~alnikot sklu~uva dogovor so soodvetno 
javno pretprijatie za ureduvawe na meѓusebnite 
prava i obvrski i ureduvawe na na~inot na 

izvrшuvawe na doverenite raboti, stoki i 
uslugi. 
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^len 24 
Кога приходите што му припаѓаат на Буџетот 

се погрешно уплатени или се наплатени во износ 

поголем од утврдениот, погрешно или повеќе 

наплатениот износ се враќа првенствено на товар на 

видот на приходите на кои се уплатени, а доколку 

такви приходи нема, тогаш на товар на другите 

приходи на Буџетот. 

Повратот на погрешно, или на повеќе уплатени, 

односно наплатени приходи се врши со решение на 

Градоначалникот, освен во случаите каде 

надлежноста им припаѓа на други органи. 

Член 25 

Буџетот на Општината Радовиш се извршува 

од 01.01.2020 до 31.12.2020 година. 

Член 26 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на 

објавувањето во “Службен гласник на Општината 

Радовиш”, а ќе се применува од 01 Јануари 

2020година. 

 

Br. 08-1972/1        Sovet na op{tina Radovi{ 
 30 Dekemvri 2019 g.               Pretsedatel 

Radovi{          Kole ^arak~iev 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{ za 2020 godina 
 

Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata 
utvrduvawe na vrednosta na bodot za platite na 
dr`avnite slu`benici vo op{tina Radovi{ za 
2020 godina, br. 08-1973/1, {to sovetot na 
op{tina Radovi{ ja donese na sednica odr`ana 
na 30.12.2018 god. 
 
      Br. 09-1973/2        Gradona~alnik na 
    31 Dekemvri 2019 g.      Op{tina Radovi{  
       Radovi{                  Gerasim Konzulov 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, 

154/15, 5/16 и 11/18), Советот на општина Радовиш, 

на  37 (триесет и седмата) седница одржана на 

30.12.2019 година, донесе 

 

ОДЛУКА 

за утврдување на вредност на бодот за платите 

на државните службеници за 2020 година 

 

Член 1 

Вредноста на бодот за платите на државните 

службеници за 2020 година изнесува 81,10 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 2020 година. 

 

Br. 08-1973/1        Sovet na op{tina Radovi{ 
 30 Dekemvri 2019 g.               Pretsedatel 

Radovi{          Kole ^arak~iev s.r. 
 

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

Согласно член 88 од Законот за административни 

службеници, Советот на општината со одлука ја 

утврдува вредноста на бодот за платите на 

државните службеници на предлог на 

градоначалникот, а во рамки на предвидениот буџет 

и врз основа на вкупниот број на административни 

службеници распоредени по соодветни нивоа за 

тековната година. 

Вредноста на бодот за пресметување на платата на 

државните службеници во општината се утврдува 

секоја година со Одлуката за утврдување на 

вредност на бодот за платите на државните 

службеници  која ја донесува Советот.  

Со оглед на наведеното, градоначалникот  предлага 

Советот на општината да ја донесе предложената 

одлука. 

 

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 Buxetskiot 
calendar na op{tina Radovi{ za 2020 godina 

 
Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata za 

usvojuvawe na Buxetskiot kalendar vo op{tina 
Radovi{ za 2020 godina, br. 08-1974/1, {to 
sovetot na op{tina Radovi{ ja donese na 
sednica odr`ana na 30.12.2019 god. 
 
      Br. 09-1974/2        Gradona~alnik na 
    31 Dekemvri 2019 g.      Op{tina Radovi{  
       Radovi{                  Gerasim Konzulov 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  , 67/2007, 156/09, 47/11 , 192/15 i 209/18 
godina) Sovetot na ELS op{tina  Radovi{ na 37 
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(trieset i sedmata ) sednica odr`ana na den 
30.12.2019 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 dostavu vaat 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. 
- 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. 08-1974/2        Sovet na op{tina Radovi{ 
 30 Dekemvri 2019 g.               Pretsedatel 

Radovi{          Kole ^arak~iev s.r. 
           

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

RE[ENIE 
Za proglasuvawe i objavuvawe 

na Odlukata za dodeluvawe stipendii na 
talentirani u~enici vo op{tina Radovi{ 

 
Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata za 

Za dodeluvawe stipendii na talentirani 
u~enici vo op{tina Radovi{, broj 08-1975/1, 
{to sovetot na op{tina Radovi{ ja donese na 
sednica odr`ana na den 30.12.2019 god. 
 
      Br. 09-1975/2        Gradona~alnik na 
    31 Dekemvri 2019 g.      Op{tina Radovi{  
       Radovi{                  Gerasim Konzulov s.r. 
 

Врз основа на член  50.став1 точка 16 и член 

22 став 1 точка 8 од Законот за локална самоуправа, 

а согласно доставениот Записник бр. 09-55/90 од 

26.12.2019 год. од страна на Комисијата за 

разгледување на пристигнатите документи за 

наградување на талентирани ученици и ментори во 
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образовните установи во општина Радовиш во 

учебната 2018/2019 и изготвената листа до 

Комисијата за образование, спорт и култура, Советот 

на општина Радовиш на седница одржана на 

30.12.2019 година донесе 

 

О Д Л У К А 

за наградување на талентирани ученици и ментори 

во образовните установи во општина Радовиш по 

освоени награди на државни првенства 

во текот на учебната 2018/2019 година 

 

Член 1 

Се наградуваат учениците и нивните ментори 

во образовните установи во општина Радовиш по 

освоени награди на државни првенства во текот на 

учебната 2018/2019 година. 

 

1. ООУ „Никола Карев“, Радовиш, вкупен  

износ ............................................ 116.000 ден. 

   За ученици ............................................. 72.000 ден. 

   За ментори ............................................ 44.000 ден. 

 

2. ООУ ,,Крсте П.Мисирков,, Радовиш, вкупен износ 

........................................................... 98.000 ден. 

   За ученици ............................................ 62.000 ден. 

   За ментори ............................................ 36.000 ден. 

 

4. ООУ ,,Коста Рацин,, Подареш, вкупен  

износ ...................................................... 8.000 ден. 

   За ученици............................................... 4.000 ден. 

   За ментори .............................................. 4.000 ден. 

 

5. СОУ ,,Коста Сусинов,,, Радовиш, вкупен  

износ .................................................... 34.000 ден. 

   За ученици...............................................14.000 ден. 

   За ментори ..............................................20.000 ден. 

 

Вкупен износ за ученици ....................  152.000 ден. 

Вкупен износ за ментори ..................... 104,000 ден. 

Вкупно за исплата ..............................    256.000 ден. 

Член 2 

Основните општински училишта и Средното 

општинско училиште, по извршената уплата на 

средствата од страна на ЕЛС општина Радовиш, 

потребно е распределбата на средствата да ја 

извршат согласно Одлуката на Советот на општина 

Радовиш бр. 07-2625/1 од 28.11.2006 год. и согласно 

Записникот кој е претходно изготвен од страна на 

Комисијата. 

Записникот ќе биде доставен до училиштата заедно 

со Одлуката донесена од Советот на општина 

Радовиш. 

Член 3 

Одлуката стапува на сила со денот на 

објавувањето во Службен гласник на општина 

Радовиш. 

 

Br. 08-1975/1        Sovet na op{tina Radovi{ 
 30 Dekemvri 2019 g.               Pretsedatel 

Radovi{          Kole ^arak~iev 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 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. 08-1976/1, 
{to Sovetot na op{tina Radovi{ ja donese na 
sednica odr`ana na den 30.12.2019 godina. 
 
      Br. 09-1976/2        Gradona~alnik na 
    31 Dekemvri 2019 g.      Op{tina Radovi{  
       Radovi{                  Gerasim Konzulov 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 30.12.2019 
godina, 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 30.12.2019 godina  i 
toa: 
 
 -Komisija za zdravstvo i socijalna 
za{tita, 16-ta sednica odr`ana na 25.11.2019 
godina i 17-ta sednica odr`ana na 27.12.2019 
godina; 
 -Komisija za kultura, obrazovanie i 
sport, 26-ta sednica odr`ana na 27.11.2019 
godina i 27-ta sednica odr`ana na 20.12.2019 
godina; 
 -Komisija za urbanizam, komunalni 
dejnosti i za{tita na `ivotnata sredina, 20-ta 
sednica odr`ana na 25.11.2019 godina i 21-va 
sednica odr`ana na 25.12.2019 godina; 
 -Komisija za finansirawe, buxet i 
lokalen ekonomski razvoj 21-va sednica odr`ana 
na den 25.11.2019 god. i 22-ra sednica odr`ana na 
25.12.2019 godina; 
 -Komisija za statut i propisi,15-ta 
sednica odr`ana na 22.11.2019 godina;  
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 II.   Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila so 
denot na objavuvaweto vo ,,Slu`ben glasnik na 
op{tina Radovi{,,. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SODR@INA: 
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na Odlukata za  
usvojuvawe na Programata za potrebi za funkcionirawe na 
administracijata vo Edinica za lokalna samouprava 
Radovi{ za 2020 god. i Programata za potrebi za 
funkcionirawe na administracijata  vo Edinica za 
lokalna samouprava Radovi{ za 2020 god. ----------------------- 1 
ODLUKAza donesuvawe na Programata za potrebi za 
funkcionirawe na administracijata vo Edinicaza lokalna 
samouprava Radovi{ za 2020 god. ---------------------------------- 1 
PROGRAMA na potrebi za funkcionirawe na 
administracijata vo Edinicaza lokalna samouprava 
Radovi{ za 2020 god. ---------------------------------------------------- 1 
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na Odlukata za  
usvojuvawe na Programata za volonterstvo vo op{tina 
Radovi{ za 2020 god i Programata za volonterstvo vo 
op{tina Radovi{ za 2020 god. --------------------------------------- 3 
ODLUKA za donesuvawe na Programata za volonterstvo vo 
ELS op{tina Radovi{ za 2020 godina ---------------------------- 3 
PROGRAMA Za volonterstvo vo ELS op{tina Radovi{ za 
2020 godina---------------------------------------------------------------- 3 
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na Odlukata za  
usvojuvawe na Programata za aktivnostite na op{tina 
Radovi{ vo oblasta na obrazovanieto  za 2020 godina i 
Programata za aktivnostite na op{tina Radovi{ vo 
oblasta na obrazovanieto za 2020 godina ------------------------- 4 
ODLUKA za donesuvawe na Programata za aktivnostite na 
op{tina Radovi{ vo oblasta na obrazovanieto za 2020 
godina ---------------------------------------------------------------------- 4 
PROGRAMA za aktivnostite na op{tina Radovi{ vo 
oblasta na obrazovanieto za 2020 godina ------------------------ 4 
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawena Odlukata za 
uvojuvawe na Programata za javnite potrebi  na sportot vo 
op{tina Radovi{ za 2020 godina i Programata za javnite 
potrebi na sportot vo op{tina Radovi{ za 2020 godina --- 6  
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ODLUKA Za uvojuvawe na Programata za javnite potrebi 
na sportot vo op{tina Radovi{ za 2020 godina --------------- 7 
PROGRAMA za javnite potrebi na sportot vo op{tina 
Radovi{ za 2020 godina ----------------------------------------------- 7 
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na Odlukata za 
uvojuvawe na Programata za aktivnostite na op{tina 
Radovi{ vo oblasta na kulturata za 2020 godina i 
Programata za aktivnostite na op{tina Radovi{ vo 
oblasta na kulturata za 2020 godina vo op{tina Radovi{ 9 
ODLUKA Za uvojuvawe na Programata za aktivnostite na 
op{tina Radovi{  vo oblasta na kulturata za 2020 godina  9 
PROGRAMA za aktivnostite na op{tina Radovi{  vo 
oblasta na kulturata za 2020 godina ------------------------------10 
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na Odlukata za  
usvojuvawe na Godi{nata Programata za rabota na OU 
Centar za kultura <Aco Karamanov< Radovi{ za 2020 
godina i Godi{nata Programata za rabota na OU Centar za 
kultura <Aco Karamanov< Radovi{ za 2020 godina---------- 12 
ODLUKA za donesuvawe na Godi{nata Programataza 
rabota na OU Centar za kultura <Aco Karamanov< 
Radovi{ za 2019 godina ---------------------------------------------- 12 
Godi{nata Programataza rabota na OU Centar za kultura 
<Aco Karamanov< Radovi{ za 2019 godina --------------------- 12 
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na Odlukata za  
usvojuvawe na Godi{nata Programata za rabota na 
ONB<Bra}a Miladinovci< Radovi{ za 2020 godina i 
Godi{nata Programata za rabota na 
ONB<Bra}aMiladinovci< Radovi{ 2020 godina------------ 16 
ODLUKA za donesuvawe na Godi{nata Programata za 
rabota na ONB<Bra}a Miladinovci< Radovi{ za 2020 
godina ---------------------------------------------------------------------- 16 
PROGRAMA za rabota na ONB<Bra}a Miladinovci< 
Radovi{ za 2020 godina ---------------------------------------------- 17 
RE[ENIEZa proglasuvawe i objavuvawe na Odlukata za 
usvojuvawe na Programata za javna ~istota vo op{tina 
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Radovi{ za 2020 godina i Programata za javna ~istota vo 
op{tina Radovi{ za 2020 godina ----------------------------------23 
ODLUKAZa usvojuvawe na Programata za javna ~istota vo 
op{tina Radovi{ za 2020 godina --------------------------------- 23 
PROGRAMA za javna ~istota vo op{tina Radovi{ za 2020 
godina ---------------------------------------------------------------------- 23 
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na Odlukata za 
usvojuvawe na Programata za odr`uvawena gradskite 
grobi{ta vo op{tina Radovi{, naselnite mestaRakli{, 
Oraovica i Podare{ za 2020 godina i Programata za 
odr`uvawena gradskite grobi{ta vo op{tina Radovi{, 
naselnite mesta Rakli{, Oraovica i Podare{ za 2020 
godina ---------------------------------------------------------------------- 27 
ODLUKA Za usvojuvawe Programata za odr`uvawe na 
gradskite grobi{ta vo op{tina Radovi{, naselnite 
mestaRakli{, Oraovica i Podare{ za 2020 godina ---------27 
PROGRAMA za odr`uvawe na gradskite grobi{ta vo 
op{tina Radovi{, naselnite mesta Rakli{, Oraovica i 
Podare{ za 2020 godina ----------------------------------------------27 
RE[ENIEZa 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 2020 godina i Programata za odr`uvawe i 
koristewe na parkovi i zelenilo i drugi javni povr{ini 
vo op{tina Radovi{za 2020 godina ------------------------------ 30 
ODLUKA Za usvojuvawe na Programata za odr`uvawe i 
koristewe na parkovi i zelenilo i drugi javni povr{ini 
vo op{tina Radovi{ za 2020 godina ----------------------------- 30 
GODI[NA PROGRAMA za odr`uvawe i koristewe na 
parkovi i zelenilo i drugi javni povr{ini vo op{tina 
Radovi{ za 2020 godina ---------------------------------------------- 30 
RE[ENIEZa 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{tana  op{tina Radovi{ 
za 2020 god. i Programata za ureduvawe na grade`no 
zemji{te, izgradba i rekonstrukcija i odr`uvawe na 
komunalni objektii lokalni pati{ta vo  op{tina Radovi{ 
za 2020 god. ---------------------------------------------------------------  35 
ODLUKA 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 2020 god. -------------------------------------------------- 35  
PROGRAMA 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 2020 god. -------- 35  
RE[ENIEZa proglasuvawe i objavuvawe na Odlukata za 
usvojuvawe na Programata za izrabotka na urbanisti~ki 
planovi na podra~jeto na op{tina Radovi{ za 2020 godina i 
Programata za izrabotka na urbanisti~ki planovi na 
podra~jeto na op{tina Radovi{ za 2020  godina ------------- 44 
ODLUKA za usvojuvawe na Programa za izrabotka na 
urbanisti~ki planovi na podra~jetona op{tina Radovi{ za 
2020  godina -------------------------------------------------------------- 44 
PROGRAMA za izrabotka na urbanisti~ki planovi na 
podra~jetona op{tina Radovi{ za 2020  godina ------------- 44 
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na Odlukata za 
usvojuvawe na Programata za ottu|uvawe na grade`no 
zemji{te sopstvenost na Republika Makedonija za 2020 
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 2020 godina, po pat na javno 
naddavawe za podra~je na op{tina Radovi{ ------------------ 46 
ODLUKA Za usvojuvawe Programata ottu|uvawe na 
grade`no zemji{te sopstvenost na Republika Makedonija 
za 2020  godina, po pat na javno naddavawe za podra~je na 
op{tina Radovi{ ------------------------------------------------------ 47 
PROGRAMA ottu|uvawe na grade`no zemji{te sopstvenost 
na Republika Makedonija za 2020  godina, po pat na javno 
naddavawe za podra~je na op{tina Radovi{ ------------------ 47 

RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na Odlukata za 
usvojuvawe na Programata za javno osvetluvawe vo op{tina 
Radovi{ za 2020 godina i Programata za javno osvetluvawe 
vo op{tina Radovi{ za 2020 god. ---------------------------------- 57 
ODLUKA za usvojuvawe na Programata za javno 
osvetluvawe vo op{tina Radovi{ za 2020 godina ----------- 57 
PROGRAMA za javno osvetluvawe vo op{tina Radovi{ za 
2020 godina --------------------------------------------------------------- 57 
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na Odlukata za 
usvojuvawe na Programata za lokalen ekonomski razvoj vo 
op{tina Radovi{ za 2020 godina i Programata za lokalen 
ekonomski razvoj na op{tina Radovi{ za 2020 godina ----- 58 
ODLUKA Za usvojuvawe Programata za Lokalen 
Ekonomski razvoj vo op{tina Radovi{ za 2020 godina ---- 58 
PROGRAMA za Lokalen Ekonomski razvoj vo op{tina 
Radovi{ za 2020 godina ---------------------------------------------- 59 
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na Odlukata za 
usvojuvawe na Programata za upravuvaweso otpad vo 
op{tina Radovi{ za 2020 godinai Programata za 
upravuvawe so otpad vo op{tina Radovi{ za 2020 godina  60 
ODLUKA Za usvojuvawe Programata za upravuvawe so 
otpad vo op{tina Radovi{ za 2020 godina --------------------- 60 
PROGRAMA za upravuvawe so otpad vo op{tina Radovi{ 
za 2020 godina ----------------------------------------------------------- 60  
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na Odlukata za 

usvojuvawe na Programata za odbele`uvawe na praznici и 

зна~ајни настани vo op{tina Radovi{ za 2020 god. i 

Programata za odbele`uvawe na praznici и 

зна~ајнинастани vo op{tina Radovi{ za 2020 god. ---------- 64 
ODLUKA za usvojuvawe na Programata za odbele`uvawe na 

praznici и зна~ајни настани vo op{tina Radovi{ za 2020 
god. ------------------------------------------------------------------------- 64 

PROGRAMAza odbele`uvawe na praznici и зна~ајни 

настани vo op{tina Radovi{ za 2020 god. ---------------------- 65 
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe  na Odlukata za 
uvojuvawe na Op{tinskiot operativen Plan  za za{tita od 
sne`ni nameti  za 2020 godina za op{tina Radovi{ i 
Op{tinskiot operativen Plan za za{tita od sne`ni 
nameti   za 2020 godina vo op{tina Radovi{ ----------------- 66 
ODLUKA Za uvojuvawe na Op{tinskiot operativen Plan 
za za{tita od sne`ni nameti  za 2020 godina za op{tina 
Radovi{ ------------------------------------------------------------------- 66 
Op{tinskiot operativen Plan za za{tita od sne`ni 
nameti  za 2020 godina za op{tina Radovi{ ------------------ 67 
RE[ENIEZa proglasuvawe i objavuvawe  na Odlukata za 
uvojuvawe na Op{tinskiot operativen Plan za za{tita od 
po`ari  za 2020 godina za op{tina Radovi{ i Op{tinskiot 
operativen Plan za za{tita od po`ari  za 2020 godina vo 
op{tina Radovi{ ------------------------------------------------------ 71 
ODLUKA Za uvojuvawe na Op{tinskiot operativen Plan 
za za{tita od po`ari  za 2020 godina za op{tina  
Radovi{--------------------------------------------------------------------71 
Op{tinskiot operativen Plan za za{tita od po`ari  za 
2020 godina za op{tina Radovi{-----------------------------------72 
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 2020 godina za 
op{tina Radovi{ i Op{tinskiot operativen Plan  za 
za{tita od poplavi i urivawe na visoki brani  za 2020 
godina vo op{tina Radovi{ ---------------------------------------- 77 
O  D  L  U  K   A Za uvojuvawe na Op{tinskiot operativen 
Plan  za za{tita od poplavi i urivawe na visoki brani  za 
2020 godina za op{tina Radovi{ --------------------------------- 78 
Op{tinskiot operativen Plan  za za{tita od poplavi i 
urivawe na visoki brani  za 2020 godina za op{tina 
Radovi{ ------------------------------------------------------------------- 78 

RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na Odluka za 
davawe na koristewe zgrada na OU Centar za kultura <Aco 
Karamanov< vo Radovi{ --------------------------------------------- 85 



Br. 17/2019 Str. 115            Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{                31.12.2019 god. 

  

ODLUKA Za davawe na koristewe zgrada na OU Centar za 
kultura <Aco Karamanov< vo Radovi{ --------------------------85 
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na Odlukata za 
isplata na paticipacija na tro{ocite za prestoj na deca vo 
JOUDG <Aco Karamanov< Radovi{ so pre~ki vo razvojot i 
so specifi~ni potrebi ---------------------------------------------- 85 
ODLUKA Za isplata na paticipacija na tro{ocite za 
prestoj na deca vo JOUDG <Aco Karamanov< Radovi{ so 
pre~ki vo razvojot  i so specifi~ni potrebi------------------86 
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na Odluka za 
odobruvawe  finansiski sredstva na JPSSO <Radovi{-
2014< Radovi{ za potro{ena elektri~na energija ---------- 86 
ODLUKA za  odobruvawe finansiski sredstva na JPSSO 
<Radovi{-2014< Radovi{ za elektri~na energija ----------- 86 
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na Odluka za 
odobruvawe finansiski sredstva na JPSSO <Radovi{-
2014< Radovi{za potro{ena voda --------------------------------- 86 
ODLUKA za  odobruvawe finansiski sredstva na JPSSO 
<Radovi{-2014< Radovi{ za voda --------------------------------- 87 
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na Odlukata so 
koja vo idna urbanisti~ko-planska dokumentacija za KO 

Radovi{ }e se izvr{i vklopuvawe vo planski opfat нa 

bespravno izgradenи objektи von grade`en reon -------------87 
Odlukata so koja vo idna urbanisti~ko-planska 
dokumentacija za KO Radovi{ }e se izvr{i vklopuvawe vo 

planski opfat нa bespravno izgradenи objektи von 
grade`en reon -----------------------------------------------------------87 
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na Odlukata so 
koja vo idna urbanisti~ko-planska dokumentacija za KO 
Radovi{-von grade`en reon }e se izvr{i vklopuvawe vo 

planski opfat нa bespravno izgradenи objektи vo za{titen 

pojas na магистрalen pat А4 ---------------------------------------- 88 
ODLUKA so koja vo idna urbanisti~ko-planska 
dokumentacija za KO Radovi{-von grade`en reon }e se 

izvr{i vklopuvawe vo planski opfat нa bespravno 

izgradenи objektи vo za{titen pojas na магистрalen  

pat А4------------------------------------------------------------------------88 
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na Odlukata so 
koja vo idna urbanisti~ko-planska dokumentacija za KO 

Podare{ }e se izvr{i vklopuvawe vo planski opfat нa 

bespravno izgradenи objektи -------------------------------------- 89 
ODLUKA so koja vo idna urbanisti~ko-planska 
dokumentacija za KO Podare{ }e se izvr{i vklopuvawe vo 

planski opfat нa bespravno izgradenи objektи ------------- 89 
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na Odlukata so 
koja vo idna urbanisti~ko-planska dokumentacija za KO 

Kozbunar }e se izvr{i vklopuvawe vo planski opfat нa 

bespravno izgradenи objektи -------------------------------------- 89 
ODLUKA so koja vo idna urbanisti~ko-planska 
dokumentacija za KO Kozbunar }e se izvr{i vklopuvawe vo 

planski opfat нa bespravno izgradenи objektи ------------- 90 
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na Odlukata so 
koja vo idna urbanisti~ko-planska dokumentacija za KO 

Kalu|erica }e se izvr{i vklopuvawe vo planski opfat нa 

bespravno izgradenи objektи --------------------------------------- 90 
ODLUKA so koja vo idna urbanisti~ko-planska 
dokumentacija za KO Kalu|erica }e se izvr{i vklopuvawe 

vo planski opfat нa bespravno izgradenи objektи --------- 90 
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na odlukata so 
koja vo idna urbanisti~ko-planska dokumentacija za KO 

Rakli{ }e se izvr{i vklopuvawe vo planski opfat нa 

bespravno izgradenи objektи --------------------------------------- 91 
ODLUKA so koja vo idna urbanisti~ko-planska 
dokumentacija za ko rakli{ }e se izvr{i vklopuvawe vo 

planski opfat нa bespravno izgradenи objektи ------------- 91 
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na Odlukata so 
koja vo idna urbanisti~ko-planska dokumentacija za KO 

Damjan }e se izvr{i vklopuvawe vo planski  opfat нa 

bespravno izgradenи objektи --------------------------------------- 92  

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

planski  opfat нa bespravno izgradenи objektи ------------- 92  
RE[ENIEZa proglasuvawe i objavuvawe na Zaklu~okot za  
usvojuvawe na finansiskiot Izve{taj za vtoriot kvartal 
od 2019 god. na JP <Plavaja< Radovi{ --------------------------- 93 

ZAKLU^OK Za usvojuvawe na финансискиот Izve{taj za 

rabotata na JP <Plavaja< Radovi{ - vtor kvartal од 2019 

година --------------------------------------------------------------------- 93 
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na Zaklu~okot 
za  usvojuvawe na finansiskiot Izve{taj za tretiot 
kvartal  od 2019 god. na JP <Plavaja< Radovi{ ---------------93 

ZAKLU^OKZa usvojuvawe na финансискиот Izve{taj za 

rabotata na JP <Plavaja< Radovi{ - tret kvartal од 2019 

година --------------------------------------------------------------------- 93 
RE[ENIEZa proglasuvawe i objavuvawe na Zaklu~okot za  
usvojuvawe na Izve{taj za tretiot kvartal od 2019 god. na 
TPPE Radovi{ --------------------------------------------------------- 93 
ZAKLU^OK Za usvojuvawe na  Izve{tajot za tretiot 
kvartal  od 2019 god.na TPPE Radovi{ br. 24-163/22 od 
30.10.2019 god. ----------------------------------------------------------- 94 
RE[ENIEZa proglasuvawe i objavuvawe na Odlukata za 
davawe pozitivno mislewe na Programata za izveduvawe 
u~eni~ki ekskurzii za u~enicite od treto, {esto i deveto 
oddelenie pri OOU <Nikola Karev< Radovi{ za u~ebnata 
2019/2020 godina -------------------------------------------------------- 94 
ODLUKA Za davawe pozitivno mislewe na Programata za 
izveduvawe  u~eni~ki ekskurzii za u~enicite od treto, 
{esto i deveto oddelenie pri OOU <Nikola Karev< 
Radovi{ za u~ebnata 2019/2020 godina -------------------------- 94 
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na Re{enieto za 
formirawe Komisija za izgotvuvawe na  Programa za 
rabota na Sovetot na op{tina Radovi{ za 2020 godina --  94 
ODLUKA Za formirawe Komisija za izgotvuvawe 
Predlog-Programa za rabota na Sovetot na op{tina 
Radovi{ za 2020 god. -------------------------------------------------- 95 
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na Odluka za 
odobruvawe finansiski pridones-kofinansirawe od 
buxetot na op{tina Radovi{ za sproveduvawe na proektot  
<Tehni~ka dokumentacija na patna infrastruktura na 
selata Voislavci, Dedino, Pogulevo, Damjan, Borov Dol i 
Son~eva ezerska naselba Mantovo< ------------------------------ 95 
ODLUKA za odobruvawe finansiski pridones-
kofinansirawe od buxetot na op{tina Radovi{ za 
sproveduvawe na proektot <Tehni~ka dokumentacija na 
patna infrastruktura na selata Voislavci, Dedino, 
Pogulevo, Damjan, Borov Dol i Son~eva ezerska naselba 
Mantovo< ----------------------------------------------------------------- 95 
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na Odluka za 
odobruvawe finansiski pridones-kofinansirawe od 
buxetot na op{tina Radovi{ za proektot <Izgradba na 
lokalen pat s. Damjan- s.Pogulevo op{tina Radovi{< --- 95 
ODLUKA za ko-finansirawe  na proekt za Izgradba na 
lokalen pat s.Damjan-s.Pogulevo, op{tina Radovi{ ------- 96 

RE[ENIEZa proglasuvawe i objavuvawe na Odluka za 
raspi{uvawe oglas za raspredelba na linii za vr{ewe 
liniski prevoz na patnici vo op{tina Radovi{ ------------ 96 
ODLUKA Za raspi{uvawe oglas za raspredelba na linii 
za vr{ewe liniski prevoz na patnici vo op{tina  
Radovi{------------------------------------------------------------------- 96 
RE[ENIEZa proglasuvawe i objavuvawe na Odluka za 
dostavuvawena Procena na zagrozenost na podra~jeto na 
op{tina Radovi{ od site rizici i opasnosti na Centar za 
upravuvawe so krizi -------------------------------------------------- 97 
ODLUKA za dostavuvawe na Procena na zagrozenost na 
podra~jeto na op{tina Radovi{ od site rizici i  
Opasnosti------------------------------------------------------------------97 
RE[ENIEZa proglasuvawe i objavuvawe na Odluka za 
davawe na trajno koristewe na dvi`na stvar -Univerzalen 
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rovokopa~-natovaruva~ so pridru`na oprema na JP 
<Plavaja< Radovi{ ---------------------------------------------------- 97 
ODLUKA za davawe na trajno koristewe na dvi`na stvar -
Univerzalen rovokopa~-natovarua~ so pridru`na oprema  
na JP <Plavaja< Radovi{ ------------------------------------------- 97 
RE[ENIEZa proglasuvawe i objavuvawe na Odlukata za 
prifa}awe na barawe i davawe soglsnost za sklu~uvawe 
Dogovor za vr{ewe multimedijalni uslugi  i sodr`ini so 

Veb portalot RadovisNews Radovi{ ---------------------------- 98 
ODLUKA  Za prifa}awe na barawe i davawe soglasnost za 
sklu~uvawe Dogovor za vr{ewe multimedijalni uslugi i 

sodr`ini so Veb portalot RadovisNews Radovi{ ----------- 98 
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe  na Odlukata za 
odobruvawe finansiski sredstva na Kinolo{ko dru{tvo 
Radovi{ -------------------------------------------------------------------98 
ODLUKA za  odobruvawe finansiski sredstva  na 
Kinolo{ko dru{tvo Radovi{ ------------------------------------- 99 
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na Odlukata za 
odobruvawe finansiski sredstva  na Sojuz na borcite od 
NOB na Makedonija 1941-1945 Op{tinski odbor Radovi{99 
ODLUKA za  odobruvawe finansiski sredstva  na Sojuz na 
borcite od NOB na Makedonija 1941-1945 na Op{tinski 
odbor Radovi{, --------------------------------------------------------- 99 
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na Odlukata za 
odobruvawe finansiski sredstva  na Crkvata <Sv. 
Konstantin i Elena<Rakli{ -------------------------------------- 99 
ODLUKA za  odobruvawe finansiski sredstva na Crkvata 
<Sv. Konstantin i Elena< Rakli{ ------------------------------- 99 
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na Odlukata za 
odobruvawe finansiski sredstva  na Hram <Sveti Prorok 
Ilija< vo Radovi{ --------------------------------------------------- 100 
ODLUKA za  odobruvawe finansiski sredstva na Hram 
<Sveti Prorok Ilija< Radovi{ --------------------------------- 100  
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na Odlukata za 
odobruvawe finansiski sredstva  na MPC-Ohridska 
arhiepiskopija-Debarsko-Ki~evska eparhija  Bigorski 
manastirSveti Jovan Krstitel ---------------------------------- 100 
O  D  L  U  K  A za  odobruvawe finansiski sredstva na 
MPC-Ohridska arhiepiskopija- Debarsko- Ki~evska 
eparhija  Bigorski manastirSveti Jovan Krstitel ------- 100 
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na Odlukata za 
odobruvawe finansiski sredstva na Muftistvo IVZ  
[tip ----------------------------------------------------------------------101 
ODLUKA za  odobruvawe finansiski sredstva na 
Muftistvo IVZ [tip ----------------------------------------------101 
RE[ENIEZa proglasuvawe i objavuvawe na Odlukata za 
odobruvawe finansiski sredstva  na Mare Gavaqugova od 
Radovi{ ----------------------------------------------------------------- 101 
ODLUKA za  odobruvawe finansiski sredstva na Mare 
Gavaqugova od Radovi{ -------------------------------------------- 101 
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na Odlukata za 
odobruvawe finansiski sredstva na Blaga Tren~eva od 
Radovi{ ----------------------------------------------------------------- 101 
ODLUKA za  odobruvawe finansiski sredstva na Blaga 
Tren~eva od Radovi{ ------------------------------------------------ 102  
RE[ENIEZa proglasuvawe i objavuvawe na Odlukata za 
odobruvawe finansiski sredstva na ZLT <Goten<  
Radovi{-------------------------------------------------------------------102 
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