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

Ponedelnik 28 Dekemvri
2020 godina
Broj 15/2020 god.

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 t.3 od
zakonot za lokalna samouprava (Sl. vesnik na
RM br. 5/2002), a vo vrska so ~len 44 od Statutot
na op{tina Radovi{, Gradona~alnikot na
op{tina Radovi{ donesuva
RE[ENIE
Za proglasuvawe i objavuvawe
na Odlukata za ko-finansirawe na proekt za
< Izgradba na lokalen pat s.Damjan-s.Pogulevo
op{tina Radovi{<
Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata kofinansirawe na proekt za < Izgradba na
lokalen pat s.Damjan-s.Pogulevo op{tina
Radovi{<, broj
08-1466/1, {to sovetot na
op{tina Radovi{ ja donese na sednica odr`ana
na den 24.12.2020 god.

Br. 09-1466/2
28 Dekemvri 2020 g.
Radovi{

Gradona~alnik
na op{tina 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 na седница одржана на
24.12.2020 год., донесе
ОДЛУКА
За ко-финансирање на проект за „Изградба на
локален пат с.Дамјан-с.Погулево,општина
Радовиш“
Член 1
Се одобрува сума од 4.850.933,00 денари за
реализација на проектот за
„Изградба на
локален пат од с.Дамјан-с.Погулево, општина
Радовиш“ во должина од 1.927,81 м изработен од
Алфа инженеринг-Радовиш бр:08-2012, како
финансирање во вкупната сума од 16.169.776,00
денари што ќе се реализира во партнерство со
Биро за регионален развој кое учествува со
11.318.843,00
денари,
преку
Центар
за
Југоисточен плански регион-Струмица.

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

Член 2
Оваа одлука влегува во сила веднаш по
објавувањето во „Службен гласник на Општина
Радовиш “.

Br. 08-1466/1
24 Dekemvri 2020 g.
Radovi{

Sovet na op{tina
Radovi{
Pretsedatel
Vikica Manoleva s.r.

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 t.3 od
zakonot za lokalna samouprava (Sl. vesnik na
RM br. 5/2002), a vo vrska so ~len 44 od Statutot
na op{tina Radovi{,
Gradona~alnikot na
op{tina Radovi{ donesuva
RE[ENIE
Za proglasuvawe i objavuvawe
na Odlukata za osnovawe na zaedni~ko
pretprijatie za zalovuvawe i tretman na
bezdomni ku~iwa
Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata za
osnovawe na zaedni;ko pretprijatie za
zalovuvawe i tretman na bezdomni ku~iwa, broj
08-1467/1, {to sovetot na op{tina Radovi{ ja
donese na sednica odr`ana na den 24.12.2020 god.

Br. 09-1467/2
28 Dekemvri 2020 g.
Radovi{

Gradona~alnik
na op{tina Radovi{
Gerasim Konzulov s.r.

Врз основа на член 18 став (3) од Законот
за меѓуопштинска соработка ("Сл. весник на РМ"
бр.79/09 год.), член 36 став (1) точка 15 од
Законот за локална самоуправа ( "Сл. весник на
РМ" бр.05/02год.), членовите 1, 9 и 10 од Законот
за јавните претпријатија ("Сл. Весник на РМ"
бр.38/96, 09/97, 06/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09,
53/11, 97/10, 62/13, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15,
61/15, 39/16, 64/18, 35/19 и 275/19 год.) и член 38
став (1) точка 44 од Статутот на Општина
Радовиш (“Службен гласник на Општина.),
Советот на Општина Радовиш на седницата
одржана на ден 24.12.2020 година, донесе
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ОДЛУКА
за основање на заедничко јавно претпријатие за
заловување и третман на бездомни кучиња
Член 1
Со оваа Одлука се основа заедничко јавно
претпријатие за општините Богданци, Босилово,
Валандово, Василево, Гевгелија, Дојран, Конче,
Ново Село, Радовиш и Струмица за заловување и
третман на бездомни кучиња.
Член 2
Заедничкото јавно претпријатие е со
назив Јавно претпријатие за заловување на
бездомни кучиња „АСТРА-ЛУНА“ Струмица,
(фирма) со скратен назив ЈПЗБК „АСТРА-ЛУНА“
Струмица.
Седиште на Заедничко јавно претпријатие е во
Струмица, во Индустриска зона Сачево.
Член 3
Средства за основање и почеток со работа
на претпријатието се во висина од 1.924.200,00
денари во опрема.
Член 4
Средствата за финансирање и редовно
работење на Заедничкото јавно претпријатие ќе
се обезбедат од:
Буџетите на општините основачи на
претпријатието соодветно и пропорционално од
секоја општина за што секој Совет на општината
ќе донесе посебна одлука по предлог на Советот
за развој на Југоисточниот плански регион,
Од донации и спонзорства,
Од давање на услуги за кои е основано
претпријатието.
Член 5
Советите на општините основачи на
Заедничкото јавно претпријатие со посебен акт
ќе ги утврдат висината на средствата за
финансирање
на
Заедничкото
јавно
претпријатие, најдоцна во рок од 60 дена од
донесувањето на оваа одлука.
Член 6
Дејноста на Заедничкото јавното претпријатие е
заловување и третман на бездомни кучиња на
подрачјето на општините основачи на оваа
претпријатие, односно подрачјата на општините
Богданци, Босилово, Валандово, Василево,
Гевгелија, Дојран, Конче, Ново Село, Радовиш и
Струмица.
Согласно националната класификација на
дејности на Заедничкото јавно претпријатие за
заловување на бездомни кучиња, ќе врши
претежна дејност - 75.0 ветеринарна дејност
утврдена вo НКД како комунална дејност и тоа:
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Преземање на соодветни мерки се со цел
ефикасна заштита на бездомните кучиња;
Редовно хранење и напојување доколку е
неопходно лекување на кучињата;
Вршење контрола на бездомни кучиња во
општините од Југоисточниот регион;
Привремено
сместување
во
прифатилиштето каде доколку е потребно да се
кастрираат, здравствено да се третираат, да се
изврши здравствена заштита и тест за
социјализација согласно прописите од областа на
ветеринарното здравство по што истите треба да
се вдомат или вратат во областа од каде биле
заловени;
Вршење на еутаназација;
Одбележување на бездомните кучиња со
микрочип за идентификација;
Да се применуваат и други методи за
контрола
на
бездомните
кучиња
во
Југоисточниот регион;
Изготвување на повеќегодишен план и
програма врз основа на кој ќе се врши контрола
на бездомните кучиња и истата да се достави до
Агенцијата за храна и ветеринарство на
одобрување.
Заедничкото јавно претпријатие не може да
врши промена на дејност, статут, називот и
седиште без согласност на основачите.
Член 7
Заедничкото јавно претпријатие се организира
на начин што ќе обезбеди:
Техничко – технолошко и економско
единство на системот;
Ефикасност
и
транспарентност
во
работењето;
Развој и усогласеност на сопствениот
развој со вкупниот стопански развој;
Заштита и унапредување на добрата од
општ интерес;
Трајно,
уредно
и
квалитетно
задоволување на потребите на корисниците на
производи и услуги и
Самостојност и еднаквост во рамките на
системот и функционална поврзаност со другите
системи во земјата и светот.
Член 8
Заедничкото јавно претпријатие се организира
како единствено јавно претпријатие со можност
да формира подружница за општините Гевгелија,
Богданци, Дојран и Валандово, за што Управниот
одбор на претпријатието ќе донесе посебна
одлука на која основачите ќе дадат согласност.
Член 9
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Се ОВЛАСТУВА лицето Софче Јанева од
Струмица, ул. „Јанко Цветинов„ бр. 16 со
ЕМБГ_______________, да ги извршува работите
на Заедничкото јавно претпријатие до неговото
конституирање.
Овластеното лице ќе ги врши работите за
запишување на Заедничкото јавно претпријатие
во Централен Регистар на РСМ и ќе ги превземе
сите мерки и активности за упис во Централен
Регистар на РСМ во согласност со законите се до
избор на директор на заедничкото јавно
претпријатие.
Член 10
Органите
на
Заедничкото
јавно
претпријатие се: Управен одбор, Надзорен одбор
за контрола на материјално – финансиското
работење и Директор.
Член 11
Управниот одбор на Заедничкото јавното
претпријатие се состои од пет (5) члена. Во
Управниот одбор основачот именува односно
разрешува
претставници
од
редот
на
афирмирани и познати стручнаци во областа на
предметот на работењето на Заедничкото јавно
претпријатие, имајќи во предвид соодветна и
правична застапеност на припадниците на сите
заедници.
Членовите на Управниот одбор се именуваат со
мандат од четири (4) години.
Членовите на Управниот одбор ги именува и
разрешува Советот за развој на Југоисточниот
плански регион, на предлог на Советите на
општините основачи.
Член 12
Управиот одбор на Заедничкото јавното
претпријатие ги има сите овластувања да
презема мерки кои се потребни и корисни заради
постигнување на целите на јавното претпријатие
во согласност со законот:
1.
Го донесува Статутот на заедничкото
јавно претпријатие;
2.
Ја усвојува Програмата за работа и развој
на Заедничкото јавно претпријатие;
3.
Ја утврдува деловната политика;
4.
Ја усвојува Годишната завршна сметка на
Заедничкото јавно претпријатие;
5.
Го усвојува Извештајот за работењето на
Заедничкото јавно претпријатие;
6.
Одлучува за употребата на средства
остварени со работењето на заедничкото јавното
претпријатие и покривање на загубите;
7.
Ги донесува Одлуките за инвестиции;
8.
Ги утврдува цените на производите и
услугите;
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9.
Одлучува за Внатрешната организација на
Заедничкото јавното претпријатие и
10.
Врши други работи утврдени со актот за
основање и статутот на заедничкото јавно
претпријатие.
Член 13
Управниот одбор може полноправно да
работи и одлучува доколку се присутни повеќе
од половината членови на Управниот одбор.
Одлуките на Управниот одбор се сметаат за
донесени ако за нив гласале повеќе од
половината од сите членови на Управниот одбор.
Член 14
За вршење контрола на материјално –
финансиското работење на Заедничкото јавно
претпријатие се формира Надзорен одбор за
контрола на материјалното – финансиско
работење составен од пет (5) члена.
Членовите на надзорниот одбор ги именува и
разрешува Советот за развој на Југоисточниот
плански регион на предлог на Советите на
општините основачи.
За членови на Надзорниот одбор можат да се
именуваат лица со високо образование, кои
поседуваат знаење и искуство особено од
дејноста на финансиското и сметководственото
работење.
Член 15
Директорот го избира градоначалникот
на општината на чие подрачје е седиштето на
заедничкото јавно претпријатие по предлог од
комисијата од три члена, која ќе ги разгледува
пристигнатите пријави формирана од Советот за
развој на Југоисточниот плански регион во
постапка утврдена со закон.
Член 16
Конституирањето
на
органите
на
Заедничкото јавно претпријатие ќе се изврши во
рок од шеесет
(60) дена од денот на
отпочнување на оваа Одлука.
Член 17
Управниот одбор во рок од шеесет (60) дена од
денот на неговото конституирање ќе го донесе
Статутот на Заедничкото јавно претпријатие на
кое согласност даваат основачите на советите на
општините Богданци, Босилово, Валандово,
Василево, Гевгелија, Дојран, Конче, Ново Село,
Радовиш и Струмица.
Со статутот на Заедничкото јавно претпријатие
поблиску
ќе
се
уреди
организацијата,
управувањето и раководењето со заедничкото
јавно претпријатие, општите акти и постапката
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28.12.2020 god.
за нивното донесување, како и други прашања од
na RM br. 5/2002), a vo vrska so ~len 15 stav
значење за заедничкото јавно претпријатие.
1 to~ka 8 i 21 stav 1 t. 43 od Statutot na
op{tina Radovi{, Sovetot na op{tina
Член 18
Radovi{ na sednica odr`ana na 24.12.2020
Одлуките на органите на Заедничкото
godina, donesuva
јавно претпријатие ќе се спроведуваат на
единствен начин за оснoвачите.
Член 19
Заедничкото јавно претпријатие за
обврските во правниот промет со трети лица
одговара со целиот свој имот.
Заедничкото јавно претпријатие со својство на
правно лице се стекнува со денот на уписот во
Трговскиот Регистар.
Член 20
Оваа Одлука влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен гласник на Општина
Радовиш“, а ќе се применува откако сите десет
општини основачи ќе донесат одлука за
основање на Заедничко јавно претпријатие.

Br. 08-1467/1
24 Dekemvri 2020 g.
Radovi{

Sovet na op{tina
Radovi{
Pretsedatel
Vikica Manoleva 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 2021 godina i
Godi{nata Programata za rabota na OU Centar
za kultura <Aco Karamanov< Radovi{ za 2021
godina
Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata za
usvojuvawe na Godi{nata Programata za rabota
na OU Centar za kultura <Aco karamanov<
Radovi{ za 2021 godina, br.08-1468/1 i Godi{na
Programata za rabota na OU Centar za kultura
<Aco Karamanov< Radovi{ za 2021 godina, broj
08-1468/2, {to sovetot na op{tina Radovi{ go
donese na sednica odr`ana na den 24.12.2020 god.

Br. 09-1468/2
28 Dekemvri 2020 g.
Radovi{

Gradona~alnik
na op{tina Radovi{
Gerasim Konzulov s.r.

Vrz osnova na ~len 22 stav 1 t.5 od
Zakonot za lokalna samouprava (Sl. vesnik

O D L U K A

za donesuvawe na Godi{nata Programata
za rabota na OU Centar za kultura
<Aco Karamanov< Radovi{ za 2021 godina
I. Se donesuva Godi{nata Programata za
rabota na OU Centar za kultura <Aco
Karamanov< Radovi{ za 2021 godina.
II. Odlukata vleguva vo sila naredniot den od
denot na objavuvaweto vo <Slu`ben glasnik na
op{tina Radovi{<

Br. 08-1468/1
24 Dekemvri 2020 g.
Radovi{

Sovet na op{tina
Radovi{
Pretsedatel
Vikica Manoleva s.r.

Врз основа на член 27 од Законот за култура и
член 13 од Статутот на Општинската установа
Центар за култура „Ацо Караманов ’’ – Радовиш ,
директорот , по претходно добиена согласност од
Управниот одбор , донесе :
ГОДИШНА ПРОГРАМА
За работа на Општинска Установа
Центар за култура „ Ацо Караманов ’’
Радовиш за 2021 година
Општинската Установа Центар за култура
„ Ацо Караманов ’’Радовиш управува со два
објекта: Центарот за култура кој се наога во
централното градско подрачје и објект – Музеј Етнолошка збирка. Во сопственост на општина
Радовиш а со корисничко право на ОУЦК ,,Ацо
Караманов” – Радовиш. Централниот објект во кој
што се одвиваат сите програмски содржини и
културно-опшествени настани во затворено е
единствен соборен објект во општината и истиот
самиот по себе е културно наследство бидејќи
датира од периодот на стара Југославија,
изграден во дваесетите години на претходниот
век. Со горе наведеното дека објектот е стара
градба на истиот му е неопходна ИТНА
ИНТЕРВЕНЦИЈА:
1.Реконструкција на кров;
2.Доградба на помошни простории – Гремиорна;
3.Доградба и уредување на административно –
стручениот службен простор;
4.Внатрешна реконструкција на сцена, салон и
фоае;
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5.Уредување на надворешен простор пред влез во
зградата (ПЛАТО);
6.Реконструкција на обрушен потпорен ѕид на
објект – Музеј (Етнолошка збирка).
Горе наведените потреби се НЕОПХОДНИ
бидејќи установата со години наназад нуди
квалитетна програма на многу културни настани
и содржини кои се посетени од многубројна
публика, која заслужува пристоен амбиент како
од уметничко функционален аспект така и од
БЕЗБЕДНОСНИ ПРИЧИНИ.
Установата ја има и основната потреба за
техничка опрема:
1.Аудио опрема,
2.Тон опрема
3.Светлосна опрема
4.Сценска опрема
Која исто така е неопходна за успешна
реализација на обемната програмска содржина
која што ја нуди установата.
На установата и е потребна и неопходна
материјална поддршка од ЕЛС Радовиш за
одржување на објектите и реализација на
програмските содржини.
Од опишаните услови може да се забележи дека
сложеноста на работата во Установата е од висок
степен. Имено, директорот и програмскиот
раководител ја осмислуваат, организираат,
подготвуваат и реализираат целата програмска
соддржина и лично ги оддржуваат објектите со
кои управува установата.
Поаѓајки од својата функција утврдена со Закон и
со Статутот, во рамките на својата основна
дејност Општинската
установа Центар
за
култура “Ацо Караманов“ – Радовиш ги врши
следните работи:
-сценско уметничка дејност;
-визуелни уметности;
-музичка дејност;
-музејска дејност
-литературна дејност;
-прикажување на филмови;
-образовна дејност;
-ликовна дејност.
Дополнителна дејност на Општинска Установа
Центар за култура “ Ацо Караманов“ – Радовиш е
вршењето на следните работи:
-естрадна дејност;
-издавачка дејност;
-дејност на посредување во културата и дејност
на објектот за култура.
Центарот за култура ,,Ацо Караманов” – како
единствена установа од ваков тип во областа на
културата во општина Радовиш ја следи,
координира,насочува и промовира и презентира
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работата и на останатите друштва, здруженија и
организации од областа на културата во општина
Радовиш со кои има склучено меморандуми за
соработка. Од содржајната програма на
установата ги издвојуваме позначајните настани
и манифестации кои се одржуваат во текот на
годината
 Mузичо - сценска дејност
Во склоп на Центарот за култура ,,Ацо Караманов”
– Радовиш работат два состави:
Фолклорниот Ансамбл ,,Ацо Караманов”
и
Вокално инструменталниот состав РАСПЕАНИ
РАДОВИШАНИ.
Фолкорниот Ансамбл е формиран во 1959
година.Овој ансамбл со долга традиција има
околу 120 редовни членови. Со ансамблот работи
тренер – ментор, под раководство и надзор на
програмскиот раководител и директорот. На
репертоарот има широка лепеза од афтентични
изворни ора од радовишкиот крај и останатите
региони во Македонија. Секоја година ФА ,,Ацо
Караманов” пред домашната публика се
претставува со два задожителни концерти.
Досега ансамблот секоја година успешно се
представуваше
на
повеќе
домашни
и
меѓународни фестивали, како ревијални така и
натпреварувачки. Во 2019 година ансамблот
беше учесник на три големи меѓународни
фолклорни фестивали со натпреварувачки
карактер. Во јуни месец во Сараево Р.Босна и
Херцеговина на ,,Новоградски денови” во силна
конкуренција ја освои втората награда од
стручното
жири.
Во
септември
месец
учествуваше на меѓународниот фолклорен
фестивал ,,Неделино” во Неделино Р.Бугарија на
кој нашиот ансамбл ја доби специјалната награда
од стручното жири, а во месец ноември на
Меѓународниот АРТ Фестивал ,,Утрина звезда
2019” го доби престижното прво место од жири
комисијата.
На
меѓународните
ревијални
фестивали во Анкара, Измир Р.Турција, Белишче
Р. Хрватска и Велика Плана Р. Србија потврда за
нашиот успешен настап беше големиот интерес
од страна на претставниците на останатите
учесници и нивната покана за наше гостување на
нивните фестивали.
Репертоарот на кореографии со кој во моментот
се претставува ФА ,,Ацо Караманов” – Радовиш се:
-Малешевка
-Пирин
-Кумановка
- Два танца
- Водарки
- Чунгалово
-Македонска свадба
- Лазаринки
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Од оваа година ќе бидат поставени две нови
кореографии – ,,Радовишки собор” и ,,Пијанец”.
Стручниот тим на Центарот за култура ,,Ацо
Караманов” – Радовиш во годишната програма за
2021 година за прв пат го основува, со намера да
го реализира првиот Меѓународен фолклорен
фестивал во општина Радовиш ,,РАДОВИШКИ
СОБОР” 2021 .
Вокално-инструменталниот
музички
состав „Распеани радовишани“ е ансамбл со
традиција долга над 40 години. Работи во склоп
на Центарот за култура „Ацо Караманов“ Радовиш. За време на оваа долгогодишна
традиција во овој ансамбл членувале повеќе од
200 членови. Репертоарот се базира на
староградските песни, во кои посебно место
имаат песните од Радовиш и радовишко. Дел од
својот репертоар, поточно 25 песни „Распеани
радовишани“ го имат пренесено на два албума.
Настапуваат на манифестации и други културни
збиднувања во земјава и во странство.И како
резултат на севкупните признанија, тие се
добитници на ШЕСТОНОЕМВРИСКА ЗЛАТНА
ПЛАКЕТА.
Серенадата е најпрепрезентативна форма на
староградаската песна и има длабока традиција
во градот Радовиш. Таа е причина овој дел од
македонската народна лирика да се задржи како
традиција во Радовиш до ден денес.
Центарот за култура ,,Ацо Караманов” – Радовиш
за да ја оддржи и негува староградската песна е
основач на Мегународниот фестивал на
Староградска песна и серенада ,,САНОЌ СЕДАМ”
со дванаесетгодишна традиција на која секоја
година над 200 учесници се дел од
натпреварувачката програма и сценариско
дефиле низ радовишката чаршија.
Установата 2019 година распиша конкурс за
најдобра композиција на тема ,,Радовиш”. На
конкурсот се јавија 6 музички аранжмани. За
истите установата организираше концертна
изведба пред радовишката публика и жири
комисијата која ја одбра најдобрата композиција
посветена на нашиот град. И оваа година истиот
конкурс ќе биде повторно објавен со цел да се
збогати ризницата на
Во соработка со општинското нижо музичко
училиште Центарот за култура ,,Ацо Караманов”
– Радовиш секоја година организира концерт на
популарна класична музика кој е со голема
посетеност.
Веќе три години по ред во соработка со
Државениот музички училишен центар ,,СЕРГЕЈ
МИХАЈЛОВ” од Штип, организираме по два
концерти годишно со камерните состави и
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Оркестарот на СМУ ,,Велигденски” и ,,Божиќен” на
задоволство на радовишката публика.
Под координација на Центарот за култура во
текот на годината се организираат повеќе
настани на кои имаат можност за настап сите
музички состави кои работат и музицираат во
општина Радовиш. Центарот за култура на 31
декември на платото пред установата организира
повеќечасовен попладневен концерт на кој
можност за настап имаат сите музичари и
музички состави од опчтина Радовиш. Истите
имаат простор за своја промоција и настап на
гастрономскиот фестивал ,,Самун ем татлија” кој
во 2019 година беше во организација на
Центарот за култура.

Драмска дејност
Во рамките на оваа дејност Центарот за култура
,,Ацо Караманов” – Радовиш од основањето на
својата драмска секција од 2018 година, има
продуцирано два сопствени продукти и тоа
авангардната театарска претстава ,,ПОДИГНИ
МЕ” која само на сцената на Центарот за култура
,,Ацо Караманов” – Радовиш минатата година се
одигра со една премиера и четири репризи со
вкупна посетеност од 1200 посетители. На крајот
од 2019 година беше предпремиерно одиграна
новата
класична
театарска
претстава
,,ПОСЛЕДНИОТ КЛАС” . Истата е поставена на
овогодинешниот репертоар на Центарот за
култура ,,Ацо Караманов” – Радовиш.
За 2021 година предвидени се два нови проекти
од областа на драмската дејност. Театарски
претстави :
,,РАДОВИШКИ МААБЕТИ “ и
,,Сонуваме,остваруваме
и
љубов
подаруваме”
Установата со години наназад на својот
репертоар успева да ги постави и најактуелните
театарски претстави кои се поставени и
продуцирани од професионалните национални
театарски куќи. На огромно задоволство на
публиката на нашата сцена во текот на годината
се гледат составите на Велешки Театар, Драмски
Театар – Скопје, Прилепски Театар, МНТ – Скопје,
Охридски Театар, Кумановски Театар, Театар
Комедија, Струмички Театар.
Неколкугодишната квалитетна театарска понуда
создаде квалитетна и бројна публика, која е со
стално побарување на уште поголема понуда.
А за најзначајната публика на Центарот за
култура, децата и младите, во текот на годината
Центарот на својот репертоар поставува најмалку
четири театарски претстави за деца и млади.


Литературно – издавачка дејност
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Во склоп на установата работи литературна
секција која успева да побуди интерес кај децата
и младате од нашата општина, да членуваат во
истата која работи
под менторство на
пензионираниот професор по македонски јазик
Славчо Атанасов.
Неделно се организира по една работилница на
тема творештво, говорење на сцена, рецитали и
читање на текст.
Центарот за култура ,,Ацо Караманов” – Радовиш,
еднаш годишно ја организира поетската вечер
,,Меридијани”
во
која
членовите
на
литературната секција читаат поезија од светски
познатаи писатели. Исто така се организира и
вечерно читање на афоризми .
Најголемата литературна манифестација со
својата 50 годишна традиција е манифестацијата
посветена на нашиот патрон големиот поет АЦО
КАРАМАНОВ
КАРАМАНОВИТЕ ПОЕТСКИ СРЕДБИ со својата
содржина се вбројуваат помеѓу најдобрите
меѓународни поетски средби. Тие по својот
карактер се меѓународни,од 2019 година по
предходно објавен конкурс се доделуваат три
награди:
- Интернационална награда ,,КАРАМАНОВ” за
најдобро поетско дело и
-Национална награда ,,КАРАМАНОВ” за најдобро
поетско дело,
Од оваа 2020 година установата распиша конкурс
за наградена ДЕТСКА ПОЕТСКА ТВОРБА, чии што
дела Центарот за култура ,,Ацо Караманов” –
Радовиш ги издава во тираж од по 200
примерока.
Во својата издавачка дејност, последната
годинана Установата е издавач на Едицијата
КАРАМАНОВ
и
на
монографијата
на
нематеријално наследство ,,Обредните лебови во
Радовишко” од авторот Павлинка Кошевец.
КАРАМАНОВИТЕ ПОЕТСКИ СРЕДБИ се проект со
континуитет од програмата на установата и
истиот ќе биде реализиран и во 2021 година.

Музејска дејност
Општинската Установата Центар за култура ,,Ацо
Караманов”- Радовиш има своја постојана
Етнолошка постановка изложена во вториот
објект со кој што управува. Постановката се
состои од народни изворни носии и предмети од
нашето радовишко поднебје како што се:
Јуручката носија ( носија на турската заедница во
општината) , Шопска носија, Дединска носија,
Ињевска носија и Пишинска носија. Како дел од
образовната програма на нижите одделенија од
основните општински училишта истата е
редовно и често посетувана.
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Ликовна дејност
Меѓународната ликовна колонија ,,Караманов”,
последните три години прерасна во колонија на
која учествуваат покрај домашните и голем број
на врвни меѓународни сликари . Покрај учеството
на овие истакнати сликари колонијата ја
издвојува посебно просторот кој што е оддвоен за
изразување и творење а и можност за
усовршување на младите талентирани ликовни
сликари од средното и основните општински
училишта во Радовиш. Тие во совршени услови
првиот ден заедно со сликарите учесници на
колонијата творат и сликат а во останатите
денови од ликовната колонија учествуваат и се
стекнуваат со вештини и знаење додека овие
врвни уметници ги ствараат своите дела. Од
создадените дела на ликовната колонија
Центарот за култура ,,Ацо Караманов” – Радовиш,
организира изложба која двапати ја поставува
пред својата јавност, а истата патува и надвор од
Радовиш. Ликовната колонија КАРАМАНОВ е
проект со континуитет од програмата на
установата и истиот ќе биде реализиран и во
2021 година.

Кинотечна дејност
Центарот за култура ,,Ацо Караманов” – Радовиш
користи и управува проектор доделен од
Агенцијата за филм, со што доби можност за
обновување на кино културата во Радовиш.
Нестрпливи од ваквата придобивка стручниот
тим на установата се досети и ја реализира
идеата, и со скромно и економично решение го
реши проблемот со дотраеното и искинатото
филмско платно, со што овозможивме после
многу години повторно отпочнување со
проектирање на филмови на големо платно. Така
сега на радост и задоволство на радовишката
публика Центарот за култура во соработка со
дистрибутивните
киќи,
овозможува
киноприкажување на најголемите домашни и
светски филмски хитови.
Недела на прикажување на македонски филм,
Недела на прикажување на германски филм во
соработка со Амбасадата од Германија, Недела на
детски филм итн.
За 2021 година Центарот за култура предвидува
да даде уште поголем акцент на оваа дејност. За
таа цел ќе организираме проекција на филмови
на отворено на локација СТАРО ЛЕТНО КИНО.

Визуелни уметности
Последните години слободно можеме да кажеме,
со оглед на карактерот, визуелните уметности
имаат најголем број на посетители како со
соборна така и со публика во минување. За таа
потреба на нашите граѓани Центарот за култура
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на отворен простор организира повеќе културни
соддржини:
Радовишки детски Карневал
Радовиш и Центарот за култура Ацо Караманов со
задоволство го истакнуваат приматаот на овој
детски карневал кој што Центарот за култура и
Радовиш го смести во друштвото на FECC –
Федерација на европски карневалски градови.
Радовишкиот детски Карневал е соддржина со
повеќе од 50 групни и поединечни маски на теми
кои се едукативни и праќаат силна порака до
јавноста, каков свет сакаат најмладите. На
карневалот не се дозволени креации кои се
навредливи и исмејувачки.
Дефилето низ улиците на градот кои се со
осмислено сценарио претворени во весел и
пријатен
амбиент
во
присуство
на
неколкуилјадна публика го сочинуваат 1500
дечиња – учесници на РАДОВИШКИОТ ДЕТСКИ
КАРНЕВАЛ.
И овој проект како базичен од програмата ќе
биде реализиран и во 2021 година.
УЛИЦА НА КУЛТУРАТА
Стручниот тим на Центарот за култура од
минатата година отпочна со реализација на
културните соддржини опфатени во проектот
УЛИЦА НА КУЛТУРАТА.
Во едномесечен летен период ( Јуни – Јули ) на
просторот од платото пред Центарот за култура
преку шеталиштето Св.Спасо Радовишки кој го
специјално амбиентално уредуваме и украсуваме
со цветни и други декоративни аранжмани,
секојдневно се застапени културни соддржини :
Улични артисти ( музичари, акробати,
аниматори...)
Изложби на фотографии
Кино на отворено
Концерти
Во новата 2021 година, вљубениците и
консументите на културата повторно ќе уживаат
во соддржината на оваа културна манифестација.
БЛИЗНАЦИ СМЕ, ПОСЕБНИ СМЕ
Улична манифестација по повод светскиот ден на
децата близнаци. Манифестација започна да се
реализира во 2018 година со голем интерес за
учество. Во 2021 покрај близнаците од општина
Радовиш ќе учествуваат и голем број на близнаци
од другите градови од нашата држава, од најмали
до највозрасни.
ГАСТРОНОМСКИ ФЕСТИВАЛ ,,САМУН ЕМ
ТАТЛИЈА”
Оваа манифестација со своето седумгодишно
постоење е манифестација со најголема
посетеност како од граѓаните на општина
Радовиш кои се три дена во улога на домаќини
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така и од посетители од останатите градови на
нашата земја. Карактеристичниот – автентичен
вкус на самунот кој може само во Радовиш да се
вкуси, татлијата како традиционален десерт кој
може да се сретне само на оваа поднебје и
богатата тридневна музичка програма го
претвораат Радовиш во место на радост и
задоволство.
Во 2019 година во организација на Центарот за
култура впечатоците на јавноста, учесниците и
изведувачите потврдуваат дека манифестацијата
постигнува високо ниво на посетеност.
Центарот за култура со своите кадровски ресурси
се става на располагање на ЕЛС Радовиш за
потребите на Манифестацијата САМУН ЕМ
ТАТЛИЈА 2021
Гратски Мажуретски состав
За потребите на културните соддржини од
областа на Вилуелната уметност, за настаните
кои ги организираме на јавен простор, во 2019
година Центарот за култура формираше во
своите редови ГРАТСКИ МАЖУРЕТСКИ СОСТАВ,
единствен во нашата држава, кој за потребите на
ваков тип на настани редовно добива покани и за
манифестации надвор од нашата земја.
Во 2021 година составот ќе постави две нови
кореографии.

Духовност
Центарот за култура ,,Ацо Караманов”- Радовиш
уште од почетокот на востанување и
чествувањето на Светиот Спасо Радовишки за
патрон и за заштитник на општина Радовиш ( На
предлог на Македонската православна црква а
усвоено од Советот на општина Радовиш)
учествува заедно со радовишката парохија на
Македонската
православна
црква
во
организирање на чествувањето и празнувањето
на Св. Спасо Радовишки. Со посебни културни
соддржини пригодни за овој настан го
одбележува празнувањето.
Стручниот тим на Центарот за култура заедно со
свештениците на Радовишката парохија и во
наредната 2021 година во предвечерието на
празникот ќе организираат духовна академија на
Св. Спасо Радовишки.

Културни програмски соддржини
насочени кон заедницата
Во општина Радовиш покрај македонската, како
најголема заедница, живеат и 15% граѓани
припадници
на
турската
заедница.
Традиционално добриот соживот со години
наназад воглавно се негува преку културата. За
таа цел Општинската установа Центар за култура
,,Ацо Караманов” во соработка со турската
заедница и нивни здруженија поддржува и
организира настани со кои ја негува културата на
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турците во Радовиш. Со години наназад
логистички го поддржува здружението на
источните турци во Македонија во организација
на Јуручкиот фестивал. Понудува културни
соддржини по повод денот на турската азбука.Во
2021 година установата ќе работи на проектот
Јуручка свадба со цел да биде зачувана како
нематеријално културно богатство.

Други активности
Центарот за култура како единствена установа од
овој тип, по својот карактер има координирачка
функција во однос на останатите локални
установи и здруженија на граѓани кои се од
областа на културата.
Во соработка со воспитно-образовните установи,
градинките,основните и средно општинско
училиште, во текот на годината организира
повеќе културни – едукативни работилници (
креирање и изработка на анимирани филмови,
создавање едукативни видео игри, создавање на
документарен
филм,
работилници
за
фотографија, запознавање на најмладите со
необични музички инструменти итн).
Оваа година Центарот за култура склучи
меморандум за соработка со Дневниот центар за
престој на лица со посебни потреби ПОРАКА, со
кој ќе реализира два проекти во наредната 2021
година.
Центарот
за
култура
,,Ацо
Караманов”
логистички ги поддржува сите здруженија од
областа културата во општина Радовиш со кој
има склучено меморандуми за соработка. Од таа
партнерска соработка произлегуваат голем број
на културни соддржини кои исто така се наогаат
на репертоарот на Центарот за култура. Таква
соработка
установата
има
со
следниве
здруженија:
Св. Спасо Радовишки ( заеднички проекти
од областа на културата, традицијата и
духовноста)
Фолклорно Друштво Бучим
Фолклорно Друштво Китка – с.Ораовица
Фолклорно Друштво Цветови –с.Дедино
Фолклорно
Друштво Подрешани
–
с.Подареш
Женска Фолклорна Група – Радовишанки
ЕТНО
Центар за деца со посебни потреби
ПОРАКА
Друштво на ликовни уметници – ДЛУР
РАДА – Радовиш
Драмско студио Театар ПИ
Студио за модерен балет ГАЗЕЛИ Радовиш
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Меѓународна културна соработка
Составите на Центарот за култура : Фолклорниот
ансамбл ,,Ацо Караманов” , Вокално –
инструментален состав Распеани Радовишани,
Гратскиот мажуретски состав, Драмската секција,
Литературната секција
на покана на
меѓународни културни установи ушествуваат и
достојно не претставуваат на многубројни
меѓународни фестивали, од каде се враќаат со
големи почести и признанија.
А во делот на меѓународната соработка со
општините збратимени на општина Радовиш:
општина Белишче Р.Хрватска, општина Велика
Плана Р.Србија, општина Али Ага Р.Турција,
општина Тетевен Р.Бугарија, покрај меѓусебните
гостувања и презентација на сопствениот
културен продукт, изработуваме и заеднички,
партнерски меѓународни културни проекти.
Таков е проектот на кој во моментов работиме ,,
ЉУБОВТА НИЗ ПОЕЗИЈАТА” – Дело од поезија,
музика и современи танци, во соработка со
Центарот за култура МАСУКА од Велика Плана
Р.Србија, поддржан од Министерството за
култура на Р.Србија со надеж дека во 2021 година
истиот ќе продолжи и ќе биде реализиран.

Завршен дел
Согласно приложеното, Установа претставува
дека е единствена по својот карактер која има
координирачка функција во однос на останатите
локални установи и со својата програмска
активност остварува врвни културни дострели,
потврдени со признанија, награди и позитивна
критика. Установата е комплексна, извршува
активности од повеќе дејности, остварува
програмски
соддржини
кон
заедниците,
реализира меѓународни програмски активности,
а со своето дејствување во збратимените
општини создава и партнерски меѓународни
проекти.

Најзначајни
културни
соддржини
креирани и организирани од Центарот за култура
,,Ацо Караманов” – Радовиш
1.
БОЖИЌЕН КОНЦЕРТ ( КАМЕРНИТЕ
СОСТАВИ И ОРКЕСТАРОТ НА ДМУЦ ,,СЕРГЕЈ
МИХАЈЛОВ)
2.
БЛУЗ ВЕЧЕР –Афирмација на блуз
музиката
3.
РАДОВИШКИ ДЕТСКИ КАРНЕВАЛ
4.
ВЕЛИГДЕНСКИ КОНЦЕРТ ( КАМЕРНИТЕ
СОСТАВИ И ОРКЕСТАРОТ НА ДМУЦ ,,СЕРГЕЈ
МИХАЈЛОВ)
5.
МЕЃУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ
,,РАДОВИШКИ СОБОР”
6.
УЛИЦА НА КУЛТУРАТА
7.
РАДОВИШ ТАНЦУВА ,, КОНЦЕРТ НА
СТУДИО ЗА МОДЕРЕН БАЛЕТ ГАЗЕЛИ”
8.
,,БЛИЗНАЦИ СМЕ, ПОСЕБНИ СМЕ”
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9.
ФЕСТИВАЛ
НА
СТАРОГРАДСКА
И
СЕРЕНАДНА ПЕСНА ,,САНОЌ СЕДАМ”
10.
Св. СПАСО РАДОВИШКИ ,, КОНЦЕРТ НА
ДУХОВНА МУЗИКА”
11.
ЛИКОВНА КОЛОНИЈА ,,КАРАМАНОВ”
12.
ГАСТРОНОМСКИ ФЕСТИВАЛ ,,САМУН ЕМ
ТАТЛИЈА”
13.
КАРАМАНОВИ ПОЕТСКИ СРЕДБИ
14.
ГОДИШЕН КОНЦЕРТ НА ФА ,,АЦО
КАРАМАНОВ”- НИЕ И ПРИЈАТЕЛИТЕ
15.
ГОДИШЕН КОНЦЕРТ НА ,,РАСПЕАНИ
РАДОВИШАНИ”

O D L U K A
za donesuvawe na Godi{nata Programata za
rabota na ONB<Bra}a Miladinovci< Radovi{
za 2021 godina
I. Se donesuva Godi{nata Programata za
rabota na ONB<Bra}a Miladinovci< Radovi{
za 2021 godina.
II. Odlukata vleguva vo sila naredniot
den od denot na objavuvaweto vo <Slu`ben
glasnik na op{tina Radovi{<

Програмата влегува во силанаредниот ден
од денот на објавувањето во ,,Службен гласник на
општина Радовиш,,.

Br. 08-1468/1
24 Dekemvri 2020 g.
Radovi{

Sovet na op{tina
Radovi{
Pretsedatel
Vikica Manoleva s.r.

Br. 08-1469/1
24 Dekemvri 2020 g.
Radovi{

Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata za
usvojuvawe na Godi{nata Programata za rabota
na ONB<Bra}a Miladinovci< Radovi{ za 2021
godina, br.08-1469/1 i Godi{nata Programata za
rabota na ONB<Bra}a Miladinovci< Radovi{
za 2021 god., broj 08-1469/2, {to Sovetot na
op{tina Radovi{ ja donese na sednica odr`ana
na den 24.12.2020 god.

Br. 09-1469/3
28 Dekemvri 2020 g.
Radovi{

Gradona~alnik
na op{tina 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 24.12.
2020 g., donese

Sovet na op{tina
Radovi{
Pretsedatel
Vikica Manoleva s.r.

Врз основа на член 15 став 1 точка 5 од
Статутот на општина Радовиш, Советот на
општина Радовиш на седница одржана на
24.12.2020 година, донесе

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 2021 godina
i Godi{nata Programata za rabota na
ONB<Bra}aMiladinovci<
Radovi{ 2021 godina
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ПРОГРАМА ЗА РАБОТА
ЗА 2021 ГОДИНА НА ОНБ „БРАЌА
МИЛАДИНОВЦИ“ РАДОВИШ
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
1

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/
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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
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
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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.
Визија
Мултимедијална
библиотека:
модерен
информативен и едукативен центар, место на
знаење,
социјална
чувствителност,
меѓугенерациска 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
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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 14 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 околу 40% од
фондот се наоѓа во поранешните простории на
Радио Радовиш изложени на влага и други
оштетувања поради прокиснувањето на кровот
на зградата во која се наоѓа библиотеката. 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 образовносоцијални групи на граѓани. Оттука се наметнува
и потребата од посебна сала за такви програми за
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 во текот на 2019 беше
распишан јавен тендер за изготвување на идејно
решение кое очекувавме во 2020 да се изработи,
но за жал фирмата која го доби тендерот не ја
подготови градежно техничка документација за
реконструкција на постоечкиот објект во
предвидениот рок. Поради тоа и во 2021 година
оваа прашање ќе мора да се актуелизира. Целта е
препознавање на библиотечните просторни и
функционалните потреби кои за граѓаните од
Општина Радовиш се од големо значење и
решавање на овој проблем во нови 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
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просторните ограничувања во библиотеката која
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 2021 година останува
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 беше планирано обука за
новите вработени и активирање на сегментот
COBISS 3 - зајмување кој има особено значење за
корисниците на библиотеката и новиот сегмент
COBISS 3- Набавка, но поради кризата со КОВИД -
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19 обуките не се реализираа, бидејќи обуки од
ваков карактер од ВБМ центарот при НУБ „Свети
Климент Охридски“ не се одржаа. Од тие причини
овие обуки планираме да се реализираат во текот
на 2021 година.
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 (скенер
за дигитализација на роднокрајниот фонд, ечитачи, 1 лап топ, 1 access point, 3 Д принтер,)

видео надзор
Во рамките на ова, во текот на 2021 година ќе се
заокружи
и
процесот
на
ревизија
на
библиотечниот фонд во библиотеката, кој како
законска обврска започна во 2018 година во
детскиот оддел.
Потребните финасиски средства за ваквите
активности како и досега целосно се покриваат
од 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 2021 година планира да
ги унапреди програмите во интерактивни,
креативни и мултимедијални промотивни
активности, особено имајќи ја во предвид
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кризата
предизвикана
од
КОВИД
19.
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 ќе се направат
напори библиотеката да одговори на потребите
на
корисниците
во
дигитален
облик.
Библиотеката ќе ја користи предноста на
нејзината локација - центарот на градот, но во
текот на 2021 година голем број на активности ќе
ги прилагоди во дигитална околина. 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 писатели и читатели

организација на активности надвор од
библиотека (т.н. концепт на библиотека без
ѕидови)

развивање на дигитални содржини
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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
културноанимациските 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.
Значаен настан на овој план секако ќе биде и
традиционалното поетско читање и трибина во
рамките на манифестација ,,Караманови поетски
средби” кое се организира во соработка со
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Центарот за култура ,,Ацо Караманов” – Радовиш,
а под покровителство на Општина Радовиш и
Министерство за култура.
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 2021 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
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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.
Во текот на 2021 година се планира збогатување
на роднокрајната графичка збирка која ќе биде
дигитализирана и поставена на веб страната на
библиотеката.
5.
Едукација на библиотечен кадар
Бројот, составот и нивото на стручна наобразба
на постоечкиот кадар во библиотеката и во 2021
година ќе претставува потреба за негово
понатамошно усовршување и едукација. 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 2021 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
Предлагаме во текот на месец април и мај да се
преземат интензивни активности што ќе
привлечат што е можно повеќе членови од
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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 2021 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 информатичка за
писменост ќе биде планиран за септември 2021.

На Меѓународниот ден на семејството,
15.05.2021 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
2021 година опфаќа и активности кои ќе бидат
финасирани од донаторски средства.
Во овие активности, во текот на 2021 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:
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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 2021 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 2021 година, доколку не се обезбеди
дополнителен простор влегуваат и:
- уредување на подот во постоечките простории
во билбиотеката,
- вградување на вентилационен систем во
санитарните јазли за службените лица во
библиотеката,
- други технички потреби при тековното
работење на библиотеката.
- нови рафотви за книги
За овие активности за одржување и градежнотехнички 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.
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За реконструкција и адаптација на спратот и
кровот над библиотеката се планира градежните
работи да завршат до крајот на 2021 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.
ФИНАСОВ ПЛАН ЗА БИБЛИОТЕЧНА ДЕЈНОСТ И
ДРУГИ АКТИВНОСТИ НА ОПШТИНСКА НАРОДНА
БИБЛИОТЕКА ,,БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ”–
РАДОВИШ ЗА 2021 ГОДИНА
Во плановите за 2021 година за
библиотечна дејност како и за други планирани
активности на Општинска народна библиотека
,,Браќа Миладиновци” - Радовиш преку приходи
од дотации, самофинансирачки активности,
донации и остаток на средства од претходна
година се планира да бидат остварени средства
во висина од околу 5.175.430,00.
ПРИХОДИ
1.
Министерството за култура преку буџетот
на Единицата на локална самоуправа на Општина
Радовиш дотации во вкупна висина
од ............................................................................ 3.856.087,00
А). Министерството за култура преку буџетот на
Единицата на локална самоуправа на Општина
Радовиш дотации за плати и надоместоци како и
придонеси по разни основи .....................3.625.547,00
Б). Министерството за култура преку буџетот на
Единицата на локална самоуправа на Општина
Радовиш дотации за наменски
Потреби…………………………….....….........…….. 230.540,00
2.
Од сопствени приходи ................... 500.000,00
А). Самофинансирачките приходи се планира да
се остварат по следниве основи:
- Од членарина на корисниците и
Интернет ......................................................300.000,00
Од
фотокопирање
и
скенирањe.........................................................50.000,00
- Од издавање на простор во
Библиотеката ..............................................100.000,00
- Од издавање на опрема во
библиотеката ................................................50.000,00
3.
Од донации.......................................19.343,00
4.
Од Буџет на Општина
Радовиш ........................................................800.000,00
РАСХОДИ
Со предвидените финасиски средства од
сметките за дотации, самофинансирање и
донации, меѓу другото, планирано е да се
финансираат следниве позначајни активности:
- Патни и дневни расходи.................. 90.000,00
- Комунални услуги, греење,
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комуникации ……………………………. 558.883,00
- Канцел. материјал, списанија, ситен инвентар,
сред. за хигиена и
др. …………….................................…………… 221.000,00
- Поправки и тековно одржување..... 75.000,00
- Договорни услуги............................. 211.000,00
- Други тековни расходи (членарини, семинари и
обуки, репрезент.............................................. 154.000,00
- Разни трансфери .......................
60.000,00
- Купување на опрема и машини....... 75.000,00
- Купување на книги ............................. 105.000,00
----------------ВКУПНО: 1.549.883,00
Надвор од овие средства по точките 1,2,3 и
4, во смисла на дополнителен прилив на средства
на сметките на библиотеката ќе има со
започнувањето на 2021 година односно со
распределбата на вишокот на средства што би
останале од работењето во 2020 година како и
евентуални грантови на проекти со кои има
аплицирано библиотеката за 2021 година до
Министерството за култура, кои според
предвидените проектни активности ќе бидат
соодветно распределени на потребните ставки на
сметките за дотации, донации и сопствени
финансиски извори и приходи со ребаланс на
буџетот.
Начинот
на
трошење
на
планираните
финансиски средства за 2021 година по ставки е
даден во прилог на финансиските планови за
расходи на четири сметки на библиотеката и тоа:
1. Табеларен финасов план за намирување на
обврски за 2020 годиназа средства од сметка за
дотации број7580109261 903 11
2. Табеларен финасов план за намирување на
обврски за 2020 година за средства од сметка за
самофинансирачки активности број 7580109261
787 17
3. Табеларен финасов план за намирување на
обврски за 2020 година за средства од сметка за
донации број 7580109261 785 10
4. Табеларен финасов план за намирување на
обврски за 2020 година за средства од сметка за
донации број 7580109261 603 10
Програмата влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во ,,Службен
гласник на општина Радовиш,,.

Br. 08-1469/1
24 Dekemvri 2020 g.
Radovi{

Sovet na op{tina
Radovi{
Pretsedatel
Vikica Manoleva s.r.
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Vrz osnova na ~len 50 stav 1 t.3 od
zakonot za lokalna samouprava (Sl. vesnik na
RM br. 5/2002), a vo vrska so ~len 44 od Statutot
na op{tina Radovi{,
Gradona~alnikot na
op{tina Radovi{ donesuva
RE[ENIE
Za proglasuvawe i objavuvawe
na Odlukata za usvojuvawe na Programata za
potrebi za funkcionirawe na administracijata
vo Edinica za lokalna samouprava Radovi{ za
2021 god. i Programata za potrebi za
funkcionirawe na administracijata vo
Edinica za lokalna samouprava Radovi{ za 2021
god.
Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata za
usvojuvawe na Programata za potrebi za
funkcionirawe na adminiostracijata vo
Edinica za lokalna samouprava Radovi{ za 2021
god., br.08-1470/1 i Programata za potrebi za
funkcionirawe na adminiostracijata vo
Edinica za lokalna samouprava Radovi{ za 2021
god., broj 08-1470/2, {to sovetot na op{tina
Radovi{ ja donese na sednica odr`ana na den
24.12.2020 god.

Br. 09-1470/3
28 Dekemvri 2020 g.
Radovi{

Gradona~alnik
na op{tina 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
24.12.2020 g., donese
ODLUKA
za donesuvawe na Programata
za potrebi za funkcionirawe na
administracijata vo Edinica za lokalna
samouprava Radovi{ za 2021 god.
I. Se donesuva Programa za potrebi za
funkcionirawe na administracijata vo Edinica
za lokalna samouprava Radovi{ za 2021 god.
II. Odlukata vleguva vo sila naredniot den od
denot na objavuvaweto vo <Slu`ben glasnik na
op{tina Radovi{<

Br. 08-1470/1
24 Dekemvri 2020 g.
Radovi{

Sovet na op{tina
Radovi{
Pretsedatel
Vikica Manoleva s.r.
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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 24.12.2020 g.,
donese
PROGRAMA
NA POTREBI ZA FUNKCIONIRAWE NA
ADMINISTRACIJATA
VO EDINICATA NA LOKALNA
SAMOUPRAVA - RADOVI[
za 2021 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 89 (osumdeset i
devet) izvr{iteli, od koi 1-gradona~alnik, 1sekretar, 58 so status dr`avni slu`benici vo
lokalnata samouprava i 29 bez status na dr`aven
slu`benik, od koi 10 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 45-VSS, 6-V[S, 9-SSS i bez
status na dr`aven slu`benik 10-SSS vo ELS i
19 vo TPPE so SSS ili vkupno 89 vraboteni.
Op{tinskata administracija raboti na
raboti
i
rabotni
zada~i
soglasno
nadle`nostite koi proizleguvaat od Zakonot za
lokalna samouprava i drugite podzakonski akti
vo op{tinata.
Vo 2021 godina platite na vrabotenite
ostanuva da se opredeluvaat spored zakonot i
doneseniot buxet od strana na sovetot na
op{tinata za 2021 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
2020 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.
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Planirana e nabavka na kancelariska oprema
metalni ormani, stolovi i klima uredi,
serivisirawe na klima uredi spored potrebite,
vo vkupna suma od 100.000,00 denari.
Vo delot za vrabotuvawa }e se vr{i soglasno
Godi{niot plan za vrabotuvawe za 2021 godina.
Preku Agencijata za privremeni vrabotuvawa
soglasno potrebite se planiraat {est (6)
vrabotuvawa so VSS vo nivo sovetnik, a
ostanatite vrabotuvawa soglasno potrebite i
Godi{niot plan za vrabotuvawe vo 2021 god.
Za 2021 godina se planiraat 3 (tri)
otpremnini po osnov penzionirawe.
Planirani sredstva vo visina od 100.000 denari
za nabavka
na podaroci za penzionirawe od ELS Radovi{
za 13 (trinaeset) vraboteni.
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 1.500.000 denari.
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 nabavka na dve merni stanici za merewe na
aerozagaduvaweto vo op{tina Radovi{ se
planiraat 400.000 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 denari.
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 d./2020)
denari.
Za potrebi od nabava na sitna stoka za
odr`uvawe na elektri~ni aparati i oprema vo
ELS treba da e 200.000 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 d./2020 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
350.000 den.
Nabavka na kompjuteri, nadgradba na memorija
na kompjuteri, pe~ata~i, multifunkciski
printer i fotokopiri vo visina od 650.000 den.
Licencirana firma za antivirus, fiksen
telefon i internet mre`a, ITK oprema-server
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i sli~no, servisirawe na fotoaparat
e
planirano vo visina od treba da e 200.000 den.
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
kotel
za
parno
greewe_________denari(cvrsto
ili
te~no
gorivo).
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{tita na softver
(urbanizam, finansii, danoci i drugi slu`bi)
treba da se planiraat 300.000 denari.
Nabavka na ognootporni arhivski ormari
600.000 denari.
Sredstvata za odr`uvawe i popravka na vozilata
na ELS i TPPE nabavka na gumi 1.500.000
denari se planira
vo zgolemena suma od
minatogodi{ni iznosi poradi amortiziranost
na del od vozilata (TPPE).
Gorivo za vozilata na ELS i TPPE 1.000.000
denari.
Kompanija za osiguruvawe na vozilata 120.000
den. i avtoodgovornost na motorni vozila.
Kombinirano osiguruvawe potpolno kasko
osiguruvawe bez fran{iza na motorni vozila
vo sopstvenost na op{tina Radovi{ 100.000 den.
Nabavka na vozila za potrebite na ELS
Radovi{ vo visina od -1.000.000 d.
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 2021
godina zgolemena za 20% od minatogodi{noto
nivo.
Nabavka na dezinfekcioni i za{titni sredstva
vo ELS koi nastanuvaat poradi pandemijata
predizvikna od virusot Kovid 19 vo visina od
1.000.000 denari.
Zdravstven pregled na vraboteni vo ELS koj se
obavuva edna{ vo dve godini vkupno 100.000,oo
denari.
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.
Posebno osiguruvawe od nezgoda odnosno rizik
od povreda na rabota so posledici smrt, povreda,
invalidnost na godi{no nivi na vrabotenite vo
TPPE vo osiguritelna kompalnija ( e na teret
na buxetot na ELS i se planirani sredstva od
60.000 denari.
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Potrebna
e nabavka za servisirawe na
protivpo`arna oprema, izolacioni aparati,
nabavka na novi PP aparati, servisirawe na PP
aparati, popravki na pumpi za crpewe i
isfrlawe voda, mlaznici, rezervni delovi,
bateriski lampi, naprtwa~i, PP creva i druga
potrebna oprema po specifikacija za koja treba
da se planiraat sredstva vo visina od 480.000,oo
denari.
Osven ovie redovno planirani sredstva za
(TPPE), ovaa godina treba se predvidat
sredstva za nabavka na dve vozila vo visina na
2.500.000 denari.
Zgradata na TPPE ima potreba od renovirawe
na krovot i nadvore{no i vnatre{no
ureduvawe(obeluvawe na prostorii, promena na
instalacija i fasada so toplinska izolacija).
Vo vrska so zagaduvaweto na vozduhot i zdravata
`ivotna sredina vo buxetot na op{tina
Radovi{ za 2021 godina se planiraat sredstva za
subvencii na gra|anite za slednite nameni:
-400.000 denari subvencija za gra|anite koi }e
nabavat grejni tela kotel ili pe~ki na peleti, a
dopolnitelno so odluka }e bide utvrden
procentot na subvencionirawe po pat na javen
oglas;
-350.000 denari subvencija za gra|anite koi }e
nabavat nov elosiped, a dopolnitelno so odluka
}e bide utvrden procentot na subvencionirawe
po pat na javen oglas;
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 2021
god.
III.Rok na izvr{uvawe
Vo tekot na celata godina od 01.01.2021 g. do
31.12.2021 god.
Ovaa
Programa vleguva
vo sila
naredniot den od objavuvaweto vo <Slu`ben
glasnik na op{tina Radovi{<.
Br. 08-1470/2
24 Dekemvri 2020 g.
Radovi{

Sovet na op{tina Radovi{
Pretsedatel
Vikica Manoleva s.r.

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 t.3 od
zakonot za lokalna samouprava (Sl. vesnik na
RM br. 5/2002), a vo vrska so ~len 44 od Statutot
na op{tina Radovi{, Gradona~alnikot na
op{tina Radovi{ donesuva
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RE[ENIE
Za proglasuvawe i objavuvawe
na Odlukata za usvojuvawe na Programata
za volonterstvo vo op{tina Radovi{ za 2021 god
i Programata za volonterstvo vo op{tina
Radovi{ za 2021 god.
Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata za
usvojuvawe i Programata za volonterstvo vo
op{tina Radovi{ za 2021 godina, br.08-1471/1 i
Programata za volonterstvo vo op{tina
Radovi{ za 2021 god., broj 08-1471/2, {to sovetot
na op{tina Radovi{ ja donese na sednica
odr`ana na den 24.12.2020 god.

Br. 09-1471/3
28 Dekemvri 2020 g.
Radovi{

Gradona~alnik
na op{tina 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 24.12. 2020 g., donese
ODLUKA
za donesuvawe na Programata
za volonterstvo vo ELS op{tina Radovi{ za
2021 godina
I.
Se donesuva Programa za volonterstvo vo
op{tina Radovi{ za 2021 g.
II.
Odlukata vleguva vo sila naredniot den
od denot na objavuvaweto vo <Slu`ben glasnik
na op{tina Radovi{<

Br. 08-1471/1
24 Dekemvri 2020 g.
Radovi{

Sovet na op{tina
Radovi{
Pretsedatel
Vikica Manoleva 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 24.12.2020 g. donese
PROGRAMA
Za volonterstvo vo ELS op{tina Radovi{ za
2021 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
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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 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 2021 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 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 01.01.2021
godina, a }e se objavi vo <Slu`ben glasnik na
op{tina Radovi{<.

Br. 08-1471/2
24 Dekemvri 2020 g.
Radovi{

Sovet na op{tina
Radovi{
Pretsedatel
Vikica Manoleva 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 Odlukata za uvojuvawe na Op{tinskiot
operative Plan za za{tita od poplavi i
urivawe na visoki brani za 2021 godina za
op{tina Radovi{ i Op{tinskiot operativen
Plan za za{tita od poplavi i urivawe na visoki
brani za 2021 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 2021 godina za op{tina Radovi{, br. 08-1472/1
i Op{tinskiot operativen Plan za za{tita od
poplavi i urivawe na visoki brani za 2021
godina vo op{tina Radovi{, br. 08-1472/2, {to
sovetot na op{tina Radovi{ gi donese na
sednica odr`ana na den 24.12.2020 god.

Br. 09-1472/3
28 Dekemvri 2020 g.
Radovi{

Gradona~alnik
na op{tina 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 24.12.2020 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 2021 godina za op{tina Radovi{
I.Se usvojuva Op{tinskiot operativen
Plan za za{tita od poplavi i urivawe na visoki
brani za 2021 godina za op{tina Radovi{.
II.Odlukata vleguva vo sila so denot na
objavuvaweto vo <Slu`ben glasnik na op{tina
Radovi{<.

Br. 08-1472/1
24 Dekemvri 2020 g.
Radovi{

Sovet na op{tina
Radovi{
Pretsedatel
Vikica Manoleva s.r.

ЕДИНИЦА НА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
ОПШТИНА РАДОВИШ
ОПШТИНСКИ ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА
ЗАШТИТА ОД ПОПЛАВИ И УРИВАЊЕ НА ВИСОКИ
БРАНИ ЗА 2021 ГОДИНА
С О Д Р Ж И Н А:
1.Општи карактеристики на подрачјето на општина
Радовиш:
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-Географска положба и големина на подрачјето на
општината
-Рељеф и пошуменост,
-Климатски услови,
-Хидрографска мрежа,
-Број и големина на населбите
-Вид и количина на атмосферски врнежи
-Водостопанство
2.Процена на загрозеност на подрачјето на
општината од поплави и уривање на високи брани
3.Заштита и спасување од поплави и уривање на
високи брани:
-Превентивни мерки за заштита од поплави и
уривање на високи брани,
-Оперативни мерки за заштита од поплави и
уривање на високи брани,
-Расположиви
ресурси
за
спречување
и
отстранување на последиците од
поплави и
уривање на високи брани (персонални и
материјални)
1.Општи карактеристики на подрачјето на општина
Радовиш:
Географска положба и големина на подрачјето на
општината
-Назив на општината --------------- Општина Радовиш
-Површина------------------------------------------ 608 км2
-Број на жители------------------------------------- 28167
-Број на жители на град Радовиш----------------- 16223
-Број на населени места---------------------------------- 23
-Густина на населеност------------------------- 46 ж. км2
Општина Радовиш е лоцирана во југоисточниот дел
на територијата на Република Македонија.
Територијата на регионот се простира меѓу
планинскиот масив на север и североисток 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: Ридскопланински, котлински и речни долини.

Br. 15/2020 Str. 22

Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{

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
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
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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
130С, на највисоките планински масиви до 7,50С.
Најтопли месеци во годината се Јули и Август со

Br. 15/2020 Str. 23

Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{
0

просечна температура од 23 С, најстуден е месец
Јануари со 1,20С. Максималната температура
изнесува 410С, минималната -210С.
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.
Ред.Бр.
Населено место Број на население
1.
Раклиш
570
2.
Калаузлија
279
3.
Ораовица
1720
4.
Подареш
1572
5.
Смиланци
39
6.
Јаргулица
818
7.
Покрајчево
434
8.
Злеово
928
9.
Калугерица
838
10.
Сулдурци
228
11.
Воиславци
796
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
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Плаваја во горниот тек го носи името Смиљанска
Река, извира на надморска височина од 1432 метри,
долга е 26,7 км. се влева во Радовишка Река.
Најголемо сливно подрачје има Плаваја од 140 м2 ,
потоа Ораовичка Река со 51 km2 и Радовишка Река со
50,8 km2. Сите овие реки во текот на цела година
главно имаат проток на вода, но поради големиот
пад во надолжен профил на коритата имаат и
пороен карактер, повремено носат големи количини
наносен материјал.
Водостоите на овие реки се највисоки во Март и
Април, како последица на топењето на снег и
пролетните врнежи од дожд. Од Јуни до Октомври
водостојот на реките перманентно се намалува, како
последица од сушните лета и високите температури.
Во Брегалничкиот сливен систем, преку реката Крива
Лакавица се влева Маденска Река, која извира во
Дамјанско Поле, во неа се влеваат водите од
околните 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:

Ред.Бр.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Населено место
Ињево
Дамјан
Бучим
Тополница
Прналија
Супурѓе
Коџалија
Али Коч
Погулево
Штурово
Козбунар

Број на население
1624
311
320
562
122
56
478
328
15
11
17

котл
инит
е 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
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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
8085%.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
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
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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:
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-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
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.
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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
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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
населените места, редовно треба да се чисти во
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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
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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
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-Асанација на теренот.
Мерките извлекување на настраданото население и
испумпување на вода од поплавените објекти се
одвиваат паралелно, веднаш штом ќе дозволат
условите на теренот, а ќе ги спроведат силите со кој
располагаме,
односно
ке
бидат
вклучени
располживите персонални и материјални ресурси.
Снабдувањето на загрозеното население од
поплавите со храна, вода за пиење, хигиенски
средства, здравствена заштита го обезбедува
општината со сопствени средства, хуманитарна
помош и др.
Асанација на теренот опфаќа хигиенско-технички и
други мерки и активности за спречување на
настанување и ширење на заразни болести и други
последици од поплавите.
Во асанацијата на теренот најважни активности се:
-пронаоѓање, идентификација и погреб на загинати
лица,
-пронаоѓање и закоп на загинати животни,
-чистење на теренот од разни глодари и инсекти,
-отстранување на отпадоци и други штетни
материјали,
-дезинфекција, дезинсекција и дератизација,
-асанација на објекти за водоснабдување,
-санирање
на
штетите
направени
врз
сообраќајниците во населените и патните правци.
Носители на активности во спроведување на
асанацијата се: Општина Радовиш, Министерство за
здравство п.е. Радовиш, Здравствени установи,
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
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на водоводна и канализациона мрежа со 16 лица.
Материјални ресурси кој можат да бидат вклучени
Потенцијални и персонални ресурси претставуваат и
во случај на поплави се следните:
лицата ангажирани за изведување на јавни работи.
Општина Радовиш
Ред.
Возила
Камиони
Градежна
Други
број
кипери/цистерни
механизација
средства
теренски
патнички
1.
2
2
. /.
./.
./.
ТППЕ Радовиш
Ред.
Возила
број
теренски
патнички
1.
1
. /.
2.

ЈП ,,Плаваја,, - Радовиш
Ред.
Возила
број
теренски
патнички
1.
1 Lada Niva
4x4
2.
1 FIAT Doblo

3.

1 ТАМ патар

Камиони
Цистерни

Градежна
механизација

Други
средства

3
1-Противпожарно
возило Scania Vabis
208 ico

. /.

-моторни пили 2
-Мешини за
пиечка вода од
20л. -4 бр.
-Моторни пумпи
за црпење на
вода - 5 бр.
-Електрични
пумпи -4 бр.

Камиони
Цистерни/кипери

Градежна
механизација

Други
средства

2 -Специјално
возило -цистерна
1 ТАМ 80Т 50 Е3.2

1-Булдожер TG 80

3 -Специјално
возило (губрарка)
1-Специјално
возило(погребно
возило)

1- Ровокопач
UNKNAUF 770

1 кипер MERCEDES
1-Скип PROGRES
1213 од 4 м²
KRAMER ICB
4.
2 -Трактор IMT
1-Ровокопач539 (влечно
Универзален
возило)
5.
1-Трактор кипер со
плуг за чистењена
снег и соларка за
посипување на сол
Во спасувањето на луѓе, материјални и други
Имајќи го предвид долгогодишното искуство,
добра од објектите и подрачјата загрозени од
стручните служби на Секторот за урбанизам и
поплава ќе се употребат сите напред
животна средина,комунални работи и ЛЕР, за
расположиви ресурси, со вклучување и на
2021 година, потребно е да планираат
останатите надлежни субјекти од подрачјето на
финансиски средства за изработка на проектна
општината: Дирекцијата за заштита и спасување
документација за регулирање на поројните
п.о.Радовиш, Центарот за управување со кризи
водотеци
во урбаните опфати,санирање на
п.о.Радовиш, МВР-ПС ОН Радовиш, Здравствен
штети од природни непогоди и други несреќи на
локална,патна и комунална инфраструктура
дом и други, кое е во рамките на обврските
(локални
патишта,
одрони,свлечишта,
предвидени со Законот за заштита и спасување .
оштетување на улици, коловози, потпорни
За реализација на превентивните мерки и
санација на штетите настанати од природни
ѕидови,
водоводна
и
канализациона
непогоди, потребно е да се предвидат
мрежа/линија), санирање на
последици во
финансиски средства во буџетот на општина
речните корита и др.која ќе биде неопходна и за
Радовиш за 2021 година.
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продолжување на меѓународна соработка
и
помош во таа сфера.
Во текот на 2021 година и понатаму,заради
намалување на последиците од штетното
дејство на атмосферските води и намалување на
финансиските средства за постојано санирање на
последица од поплави на исти локации ,
приоритетно, потребно е преземање на
соодветни мерки и активности на следните
локации:
1.Радовиш - поројни водотеци
Илиница,Чам Баир,Коџа Баир,Шаин Маале, и
делови од УЗ ,, Куклевица,, и санација на
оштетените каскади во коритото на Радовишка
Река.
2.Воиславци Регулација на пороите во селото кои
претставуват и пристапни улици.
3. Ињево-поројни водотеци
Под ОУ,,Орце Николов”, покрај регионалниот пат
кон Општина Конче до Ињевска река и кај
фирмата ,,Сложни браќа,,.
4. Калуѓерица -поројни водотеци
Поројот по цела должина низ селото
5.Тополница
Порој на влезот во селото.
6. Ораовица - поројни водотеци
Одводен канал кон ОУ,,Кирил и Методиј” и
премин над селото, десно од мостот кон
манастирот ,,Св.Ѓорги,,.
7. Населба Дамјан
Пороен водотек од десна страна на влезот од
населбата.

Br. 08-1472/2
24 Dekemvri 2020 g.
Radovi{

Sovet na op{tina
Radovi{
Pretsedatel
Vikica Manoleva s.r.

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 t.3 od
zakonot za lokalna samouprava (Sl. vesnik na
RM br. 5/2002), a vo vrska so ~len 44 od Statutot
na op{tina Radovi{, Gradona~alnikot na
op{tina Radovi{ donesuva
RE[ENIE
Za proglasuvawe i objavuvawe
na Odlukata za uvojuvawe na p{tinskiot
operativen Plan za za{tita od sne`ni nameti
za 2021 godina za op{tina Radovi{ i
Op{tinskiot operativen Plan za za{tita od
sne`ni nameti za 2021 godina vo op{tina
Radovi{

28.12.2020 god.

Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata za
uvojuvawe na Op{tinskiot operativen Plan za
za{tita sne`ni nameti
za 2021 godina za
op{tina Radovi{, br. 08-1473/1 i Op{tinskiot
operativen Plan za za{tita od sne`ni nameti
za 2021 godina vo op{tina Radovi{, br. 081473/2, {to sovetot na op{tina Radovi{ gi
donese na sednica odr`ana na den 24.12.2020 god.

Br. 09-1473/3
28 Dekemvri 2020 g.
Radovi{

Gradona~alnik
na op{tina 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 24.12.2020 godina, donesuva
O D L U K A
Za uvojuvawe na Op{tinskiot operativen Plan
za za{tita od sne`ni nameti za 2021 godina za
op{tina Radovi{
I.Se usvojuva Op{tinskiot operativen
Plan za za{tita od sne`ni nameti za 2021
godina za op{tina Radovi{.
II.Odlukata vleguva vo sila so denot na
objavuvaweto vo <Slu`ben glasnik na op{tina
Radovi{<.

Br. 08-1473/1
24 Dekemvri 2020 g.
Radovi{

Sovet na op{tina
Radovi{
Pretsedatel
Vikica Manoleva s.r.

ЕДИНИЦА НА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
ОПШТИНА РАДОВИШ
ОПШТИНСКИ ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА
ЗАШТИТА ОД СНЕГ И СНЕЖНИ НАМЕТИ
ЗА 2021 ГОДИНА
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
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2.Процена на загрозеност на подрачјето
општината од снег и снежни намети

на

3.Заштита и спасување од снег и снежни намети:
-Превентивни мерки за заштита од снег и снежни
намети.
-Оперативни мерки за заштита и спасување од снег и
снежни намети.
-Расположиви
ресурси
за
спречување
и
отстранување на последиците од снег и снежни
намети.
1.Општи карактеристики на подрачјето на општина
Радовиш:
Географска положба и големина на подрачјето на
општината
-Назив на општината -----------Општина Радовиш
-Површина------------------------------------------608 км2
-Број на жители------------------------------------- 28167
-Број на жители на град Радовиш-------------16223
-Број на населени места------------------------------23
-Густина на населеност------------------------46 ж.км2
Општина Радовиш е лоцирана во југоисточниот дел
на територијата на Република Македонија.
Територијата на регионот се простира меѓу
планинскиот масив на север и североисток 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: Ридскопланински, 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
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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.
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,
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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
0
рамничарскиот дел се движат до 13 С, на
највисокиѕте планински масиви до 7,50С. Најтопли
месеци во годината се Јули и Август со
просечна температура од 230С, најстуден е месец
Јануари со 1,20С. Максималната температура
изнесува 410С, минималната -210С.
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
Ред. Бр.
1.
2.
3.

Населено место
Раклиш
Калаузлија
Ораовица

Број на население
570
279
1720

Ред. Бр.
12.
13.
14.
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хидројаловиштето
Тополница.Хидрографската
мрежа на општина Радовиш, припаѓа кон два речни
слива и тоа на реките Струмица и Брегалница.
Во речниот слив Струмица се влеваат реките:
Радовишка, Ораовичка и Плаваја.
Во Брегалничкиот слив се влева Маденска река,
преку Крива Лакавица.
Според правецот на течење тие се сосема
спротивни.Од сливот на Струмица 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 км2,
потоа Ораовичка Река со 51km2 и Радовишка Река со
50,8 km2. Сите овие реки во текот на цела година
главно имаат проток на вода, но поради големиот
пад во надолжен профил на коритата имаат и
пороен карактер, повремено носат големи количини
наносен материјал. Водостоите на овие реки се
највисоки во Март и Април, како последица на
топењето на снег и пролетните врнежи од дожд. Од
Јуни до Октомври водостојот на реките перманентно
се намалува, како последица од сушните лета и
високите температури.
Во Брегалничкиот сливен систем, преку реката Крива
Лакавица се влева Маденска Река, која извира во
Дамјанско Поле, во неа се влеваат водите од
околните места Бучим, Дамјан и хидројаловиштето
Тополница.
Број и големина на населбите
На подрачјето на општина Радовиш, се регистрирани
23 населени места со вкупен број на жители од
28295, од кои во град Радовиш живеат 16223
жители. По населените места бројот на жители е
следниот:

Населено место
Ињево
Дамјан
Бучим

Број на население
1624
311
320
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

1572
39
818
434
928
838
228
796

Подареш
Смиланци
Јаргулица
Покрајчево
Злеово
Калугерица
Сулдурци
Воиславци

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

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

Тополница
Прналија
Супурѓе
Коџалија
Али Коч
Погулево
Штурово
Козбунар
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562
122
56
478
328
15
11
17

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.ПлачковицаСмиланци. 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.
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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.
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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.

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 m3,
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
Материјални ресурси кој можат да бидат вклучени во случај на снег и снежни намети се следните:
Општина Радовиш
Ред. Возила
број
теренски
1.
2

патнички
2

Камиони
кипери/цистерни

Градежна
механизација

Други
средства

./.

./.

./.
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Ред. Возила
број
теренски
1.
1
2.
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патнички
./.

ЈП ,,Плаваја,,-Радовиш
Ред. Возила
број
теренски
патнички
1.
1 Lada Niva
4x4
2.
1 FIAT Doblo
3.

1 ТАМ патар

4.

5.

Br. 08-1473/2
24 Dekemvri 2020 g.
Radovi{
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Камиони
Цистерни

Градежна
механизација

Други
средства

4

./.

2- Моторни пили
4 -Мешини за пиечка
вода од 20 л.

Камиони
Цистерни/кипери

Градежна
механизација

2
-Специјално 1 Булдожер TG
возило -цистерна
80
1 ТАМ 80Т 50 Е3.2
1
Ровокопач
UNKNAUF 770
1 кипер MERCEDES 1 Скип PROGRES
1213 од 4 м3
KRAMER ICB
2 -Трактор IMT 1
Ровокопачсо циклон
Универзален

Други
Средства
3 - Специјално
возило
(губрарка)
1
Специјално
возило(погребно возило)

1-Трактор кипер со
плуг за чистењена
снег и соларка за
посипување на сол

Sovet na op{tina
Radovi{
Pretsedatel
Vikica Manoleva 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 2021
godina za op{tina Radovi{ i Op{tinskiot
operativen Plan za za{tita od po`ari za 2021
godina vo op{tina Radovi{
Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata za
uvojuvawe na Op{tinskiot operativen Plan za
za{tita od po`ari za 2021 godina za op{tina
Radovi{, br. 08-1474/1,
i Op{tinskiot
operativen Plan za za{tita od po`ari za 2021
godina vo op{tina Radovi{, br. 08-1474/2, {to
Sovetot na op{tina Radovi{ gi donese na
sednica odr`ana na den 24.12.2020 god.

Br. 09-1474/3
28 Dekemvri 2020 g.
Radovi{

Gradona~alnik
na op{tina 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 24.12.2020 godina, donesuva
O D L U K A
Za uvojuvawe na Op{tinskiot operativen Plan
za za{tita od po`ari za 2021 godina za op{tina
Radovi{
I.Se usvojuva Op{tinskiot operativen
Plan za za{tita od po`ari za 2021 g. za
op{tina Radovi{.
II.Odlukata vleguva vo sila so denot na
objavuvaweto vo <Slu`ben glasnik na op{tina
Radovi{<.
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височина на регионот се движи од 260 м.н.в. по
Sovet na op{tina
течението на Радовишка река до 1707 м.н.в. на
Radovi{
врвот Бел Камен на пл. Плачковица. Радовиш се
Pretsedatel
наоѓа на 370 м.н.в.
Vikica Manoleva s.r.

ЕДИНИЦА НА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
ОПШТИНА РАДОВИШ
ОПШТИНСКИ ОПЕРАТИВЕН ПЛАН
ЗА ЗАШТИТА ОД ПОЖАРИ ЗА 2021 ГОДИНА
С О Д Р Ж И Н А:
1.Општи карактеристики на подрачјето на општина
Радовиш:
-Географска положба и големина на подрачјето на
општината
-Релјеф и пошуменост,
-Климатски услови,
-Хидрографска мрежа,
-Број и големина на населбите
-Вид и количина на атмосферски врнежи
2.Процена на загрозеност на подрачјето на
општината од пожари
3.Заштита и спасување од пожари:
-Превентивни мерки за заштита од пожари.
-Оперативни мерки за заштита и спасување од
пожари.
-Расположиви ресурси за спречување и
отстранување на последиците од пожари
1.Општи карактеристики на подрачјето на општина
Радовиш:
Географска положба и големина на подрачјето на
општината
-Назив на општината -------------------Општина Радовиш
-Површина----------------------------------------------- 608 км2
-Број на жители--------------------------------------------28167
-Број на жители на град Радовиш------------------ 16223
-Број на населени места------------------------------------ 23
-Густина на населеност----------------------------- 46 ж. км2
Општина Радовиш е лоцирана во југоисточниот дел
на територијата на Република Македонија.
Територијата на регионот се простира меѓу
планинскиот масив на север и североисток 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

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.
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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. 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
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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 0С.
Најтопли месеци во годината се Јули и Август со
просечна температура од 23 0С, најстуден е месец
Јануари со 1,2 0С. Максималната температура
изнесува 41 0С, минималната -21 0С.
Хидрографска мрежа
Хидрографските особености на територијата на
општина Радовиш, се разновидни и се среќаваат
повеќе хидрографски објекти, од кои најзначални се:
водотеците, подземните води, изворите и
хидројаловиштето
Тополница.
Хидрографската
мрежа на општина Радовиш, припаѓа кон два речни
слива и тоа на реките Струмица и Брегалница.
Во речниот слив Струмица се влеваат реките:
Радовишка, Ораовичка и Плаваја.
Во Брегалничкиот слив се влева Маденска река,
преку Крива Лакавица.
Според правецот на течење тие се сосема
спротивни.Од сливот на Струмица течата кон југ и
југоисток, од сливот на Брегалница 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 м2 ,
потоа Ораовишка Река со 51 км2 и Радовишка Река
со 50,8 км2. Сите овие реки во текот на цела година
главно имаат проток на вода, но поради големиот
пад во надолжен профил на коритата имаат и
пороен карактер, повремено носат големи количини
наносен материјал. Водостоите на овие реки се
највисоки во Март и Април, како последица на
топењето на снег и пролетните врнежи од дожд. Од
Јуни до Октомври водостојот на реките перманентно
се намалува, како последица од сушните лета и
високите температури.
Во Брегалничкиот сливен систем, преку реката Крива
Лакавица се влева Маденска Река, која извира во
Дамјанско Поле, во неа се влеваат водите од
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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
Ред.
Бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Населено место

Број на население

Раклиш
Калаузлија
Ораовица
Подареш
Смиланци
Јаргулица
Покрајчево
Злеово
Калугерица
Сулдурци
Воиславци

570
279
1720
1572
39
818
434
928
838
228
796

Ред.
Бр.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

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

28.12.2020 god.

28295, од кои во град Радовиш живеат 16223
жители. По населените места бројот на жители е
следниот:

Населено место

Број на население

Ињево
Дамјан
Бучим
Тополница
Прналија
Супурѓе
Коџалија
Али Коч
Погулево
Штурово
Козбунар

1624
311
320
562
122
56
478
328
15
11
17

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
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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,
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,
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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 ,,ЛеонаЛукс”, 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
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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,Електромашински 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,
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 Кочосновно
училиште
и
џамија,с.Коџалијаџамија,с.Прналијаосновно
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
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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.
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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
Материјални ресурси кој можат да бидат вклучени
во случај на пожари се следните:
Ред.
Возила
Камиони
број
кипери/цистерни
теренски
патнички
1.
2
2
./.
ТППЕ Радовиш
Ред.
Возила
број
теренски
патнички
1.
1
./.
2.

ЈП ,,Плаваја,, - Радовиш
Ред.
Возила
број
теренски
патнички
1.
1 Lada Niva
4x4
2.

1 FIAT Doblo

3.

1 TAM-патар

4.

5.
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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.
Општина Радовиш

Градежна
механизација

Други
средства

./.

./.

Камиони
цистерни

Градежна
механизација

Други
Средства

3
1Противпожарно
возило Scania Vabis
208 ico

./.

-моторни пили 2
-мешини за пиечка вода
од 20 л.-4 бр.
-Моторни пумпи за
црпење на вода -6 бр.
-Електрични пумпи-Грбни прскалки
-13 бр.

Камиони
Цистерни/кипери

Градежна
механизација

Други
Средства

2 - Специјално
возило -цистерна
FAP 1213
1 ТАМ 80Т 50 Е3.2

Булдожер TG 80

3 - Специјално
возило (губрарка)

Ровокопач
UNKNAUF 770

1 -Специјално
возило (погребно
возило)

1 -кипер MERCEDES
1213
2 - Трактор IMT
539 (влечно
возило)
1-Трактор кипер со
плуг за чистењена
снег и соларка за
посипување на сол

Скип PROGRES
KRAMER
РовокопачУниверзален
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Br. 08-1474/2
24 Dekemvri 2020 g.
Radovi{

Sovet na op{tina
Radovi{
Pretsedatel
Vikica Manoleva s.r.

Br. 08-1475/1
24 Dekemvri 2020 g.
Radovi{

28.12.2020 god.
Sovet na op{tina
Radovi{
Pretsedatel
Vikica Manoleva 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

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
24.12.2020 година ја донесе следната :

RE[ENIE
Za proglasuvawe i objavuvawe
na Odlukata za usvojuvawe na Programata
za aktivnostite na op{tina Radovi{ vo oblasta
na obrazovanieto za 2021 godina i Programata
za aktivnostite na op{tina Radovi{ vo oblasta
na obrazovanieto za 2021 godina

П Р О Г Р А М А ЗА АКТИВНОСТИТЕ НА
ОПШТИНА РАДОВИШ ВО ОБЛАСТА НА
ОБРАЗОВАНИЕТО ВО 2021 год.

Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata za
usvojuvawe i Programata za aktivnostite na
op{tina Radovi{ vo oblasta na obrazovanieto
za 2021 godina, br.08-1475/1 i Programata za
aktivnostite na op{tina Radovi{ vo oblasta
na obrazovanieto za 2021 godina., broj 08-1475/2,
{to sovetot na op{tina Radovi{ ja donese na
sednica odr`ana na den 24.12.2020 god.

Br. 09-1475/3
28 Dekemvri 2020 g.
Radovi{

Gradona~alnik
na op{tina Radovi{
Gerasim Konzulov 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
24.12.2020 година
O D L U K A
za donesuvawe na Programata za aktivnostite
na op{tina Radovi{ vo oblasta na
obrazovanieto za 2021 godina
I.
Se donesuva Programata za
aktivnostite na op{tina Radovi{ vo oblasta
na obrazovanieto za 2021 godina.
II. Odlukata vleguva vo sila naredniot
den od denot na objavuvaweto vo <Slu`ben
glasnik na op{tina Radovi{<

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
мултиетничката 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.
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
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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 2021/2022 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
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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 2021 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
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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 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
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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.
4.
КАРАМАНОВА НАГРАДА
Повеќе од две децении, 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.
4.
Доделување на училишен прибор пакетчиња за учениците кои се тргнуваат во
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.
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Br. 08-1475/2
24 Dekemvri 2020 g.
Radovi{

Sovet na op{tina
Radovi{
Pretsedatel
Vikica Manoleva 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 2021 godina i Programata za
aktivnostite na op{tina Radovi{ vo oblasta
na kulturata za 2021 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
2021 godina br. 08-1476/1 i Programata za
aktivnostite na op{tina Radovi{ vo oblasta
na kulturata za 2021 godina, br. 08-1476/2, {to
sovetot na op{tina Radovi{ gi donese na
sednica odr`ana na den 24.12.2020 god.

Br. 09-1476/3
28 Dekemvri 2020 g.
Radovi{

Gradona~alnik
na op{tina 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 24.12.2020 godina, donese
O D L U K A
Za uvojuvawe na Programata za aktivnostite na
op{tina Radovi{ vo oblasta na kulturata za
2021 godina
I.Se
usvojuva
Programata
za
aktivnostite na op{tina Radovi{ vo oblasta
na kulturata za 2021 godina.

28.12.2020 god.

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

Br. 08-1476/1
24 Dekemvri 2020 g.
Radovi{

Sovet na op{tina
Radovi{
Pretsedatel
Vikica Manoleva 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 24 .12.
2020 год. ја донесе следната
ПРОГРАМА
ЗА АКТИВНОСТИТЕ НА ОПШТИНА РАДОВИШ
ВО ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА ВО 2021 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 2021 год.
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
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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;
Вкупната сума за програмата за активностите од
областа на културата во општина Радовиш во
2021 год. изнесува 1,000,000 денари и ќе биде
предвидена во буџетската програма К4 во
Буџетот на општина Радовиш за 2021 год. Таа 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 задоволуваат
културните потреби на граѓаните на општина
Радовиш. Дел од средствата во предвидени за
здруженијата на граѓани, ќе бидат распоредени
во Јануари 2021 год. преку јавен повик за
доставување на годишни програми.
Останатите средства од К4 програмата, ќе 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 2021 година а
согласно оваа Програма.

28.12.2020 god.

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
планираат
одредени
инфраструктурни активности во 2021 год. како
градба, реконструкција, одржување и слично кај
локалните културни установи, финансиските
средства можат да бидат предвидени во самите
нивни буџетски програми К1 и К2, или доколку
директно ги реализира ЕЛС општина Радовиш,
истите ќе бидат предвидени во буџетска
програма КА – Културни манифестации и
творешво – Капитални трошоци или во
Програмата за уредување на градежно земјиште,
како и во Годишниот план за јавни набавки во
2021 год.
Исто така за инфраструктурни инвестиции во
локалните културни установи, ЕЛС општина
Радовиш ќе аплицира до Министерството за
култура на Р.С.Македонија на јавниот повик за
Годишната програма за користење на средства
за капитални дотации до единиците на
локалната самоуправа во областа на културата.
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.
Програмата влегува во сила наредниот ден од
објавувањето во ,,Службен гласник на општина
Радовиш,,.
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Манифестации во 2021 год.:

Р.б. Манифестација
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Маскембал Џамала,
Василица
Манифестација : Здраво
живо баба марта
Детски радовишки
карневал
Манифестација
Велигденски креации
Фестивал Велигденски
средби
Манифестација Пролет
на сребрените соништа

7.

Европски ден во
Радовиш

8.

Ден на просветата

9.
10.
11.
12.

Детски фолклорен
фестивал Оро Весело
Радовишко културно
лето 2021
Меѓународна
ликовна колонија
Проект Калабалак
Eкспириенс 2021

13.

Јуручки Фестивал

14.

Мото Хепенинг 2021

15.

Манифестација Св.Спасо
Радовишки

16.

Меѓународен ден на
мирот

17.

Манифестација САМУН
ем ТАТЛИЈА

18.

6 ти Ноември, Ден на
ослободувањето

19.

Светски ден на детето

20.

Караманови поетски
средби

21.

Новогодишна програма

Датум

Носител

ЕЛС општина Радовиш,
ФА Китка
ЕЛС општина Радовиш,
Март
ОНБ Браќа Миладиновци
ЕЛС општина Радовиш,
ООУ , ОУ ЦК Ацо
Април
Караманов
ЕЛС општина Радовиш,
Aприл
ОУ ЦК Ацо Караманов
ЕЛС општина Радовиш,
Aприл
ФА Китка
ЕЛС општина Радовиш
Aприл
Здружение Невена
ЕЛС општина Радовиш
Мај
Совет на млади
СОУ Коста Сусинов
ЕЛС општина Радовиш,
24.05
СОУ, ООУ, ЈОУДГ
ЕЛС општина Радовиш
Мај
ФА Бучим
ЈуниЕЛС општина Радовиш,
Август
ОУ ЦК Ацо Караманов
ЕЛС општина Радовиш,
Јуни-Јули
ДЛУР РАДА
ЕЛС општина Радовиш,
Јуни-Јули
Здружение на граѓани
ЕЛС општина Радовиш,
Јули
КХО на Турците
ЕЛС општина Радовиш,
Јули
Здружение
ЕЛС општина Радовиш,
21.08
ОУ ЦК Ацо Караманов
Храм Св.Троица
ЕЛС општина Радовиш,
21.09
Совет на млади
ЕЛС општина Радовиш,
Октомври ОУ ЦК Ацо Караманов
Здружение
ЕЛС општина Радовиш,
06.11
ОУ ЦК Ацо Караманов
ЕЛС општина Радовиш
Ноември
ООУ, ЈОУДГ
ЕЛС општина Радовиш,
Ноември
ОУ ЦК Ацо Караманов
ЕЛС општина Радовиш,
Декември
ОУ ЦК Ацо Караманов
13.01

Планирани
средства
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Вкупно предвидени
средства за поддршка на
манифестации

28.12.2020 god.
800,000 ден.

Дополнителна поддршка
22.

23.

24.

25.

Годишни концерти на
соло изведувачи,
модерен балет, црковни
хорови и сл.
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.
Поддршка на издавачка и
драмска дејност, аудиовизуелно творештво,
уметничко и сценско
творештво и
кинематографија на
локално ниво
Поддршка на проекти за
заштита и користење на
културното наследство

2021 год.

ЕЛС општина Радовиш,
Балетско студио

50,000 ден.

2021 год.

ЕЛС општина Радовиш

50,000 ден.

2021 год.

ЕЛС општина Радовиш

50,000 ден.

2021 год.

ЕЛС општина Радовиш

50,000 ден.

Вкупна програма =

Br. 08-1476/2
24 Dekemvri 2020 g.
Radovi{

Sovet na op{tina
Radovi{
Pretsedatel
Vikica Manoleva s.r.

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 t.3 od
zakonot za lokalna samouprava (Sl. vesnik na
RM br. 5/2002), a vo vrska so ~len 44 od Statutot
na op{tina Radovi{, Gradona~alnikot na
op{tina Radovi{ donesuva
RE[ENIE
Za proglasuvawe i objavuvawe na
Odlukata za davawe Soglasnost za rabota so
poмал broj deca vo vospitni grupi vo Javna
op{tinska ustanova za deca detska gradinka
<Aco Karamanov< Radovi{
za 2020/2021 godina
Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata za
davawe soglasnost za rabota so pomал broj deca

1,000,000 ден.

vo vospitni grupi vo Javna op{tinska ustanova
za deca detska gradinka <Aco Karamanov<
Radovi{, za 2020/2021 godina, br. 08-1477/1, {to
sovetot na op{tina Radovi{ ja donese na
sednica odr`ana na den 24.12.2020 god.

Br. 09-1477/2
28 Dekemvri 2020 g.
Radovi{

Gradona~alnik
na op{tina Radovi{
Gerasim Konzulov s.r.

Vrz osnova na ~len 68 stav 2, ~len 69 stav
1 i ~len 73 stav 1 od Zakonot za za{tita na
decata
(Slu`ben
vesnik
na
Republika
Makedonija br. 23/2013do 146/19), ~len 36 stav 1
to~ka 4 od Zakonot za lokalna samouprava
(Slu`ben vesnik na RM br. 5/2002) i ~len 15
to~ka 7 i ~len 21to~ka 27 od Statutot na
op{tina Radovi{(Slu`ben glasnik na op{tina
Radovi{ br.5/2002), Sovetot na op{tina
Radovi{ na sednica odr`na na 24.12.2020 godina,
donese
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O D L U K A
za davawe Soglasnost za rabota so pogolem broj
deca vo vospitni grupi vo Javna op{tinska
ustanova za deca detska gradinka <Aco
Karamanov< Radovi{ za 2020/2021 godina
^len 1
Se dava Soglasnost za rabota so pogolem
broj deca vo site vospitni grupi vo Javna
op{tinska ustanova za deca detska gradinka
<Aco Karamanov< Radovi{ za 2020/2021 godina.
^len 2
Odlukata vleguva vo sila so denot na
objavuvaweto vo ,,Slu`ben glasnik na op{tina
Radovi{,,.
Obrazlo`enie
Odlukata se donesuva poradi donesenite
Protokoli za rabota na ustanovite za
zgri`uvawe deca za vo periodot dodeka trae
pandemijata so Kovid 19.
Po zavr{uvaweto na pandemijata }e se
primenuva zakonskata regulativa.

Br. 08-1477/1
24 Dekemvri 2020 g.
Radovi{

Sovet na op{tina
Radovi{
Pretsedatel
Vikica Manoleva 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 po~etok i zavr{etok na
rabotno vreme vo Javna op{tinska ustanova za
deca detska gradinka <Aco Karamanov< Radovi{
za 2020/2021 godina
Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata za
utvrduvawe po~etok i zavr{etok na rabotno
vreme vo Javna op{tinska ustanova za deca
detska gradinka <Aco Karamanov< Radovi{ za
2020/2021 godina, br. 08-1478/1,
{to sovetot
na op{tina Radovi{ ja donese na sednica
odr`ana na den 24.12.2020 god.

Br. 09-1478/2
28 Dekemvri 2020 g.
Radovi{

Gradona~alnik
na op{tina Radovi{
Gerasim Konzulov s.r.

Vrz osnova na ~len 67 stav 6, od Zakonot
za za{tita na decata (Slu`ben vesnik na

28.12.2020 god.

Republika Makedonija br. 23/2013do 146/19),
~len 36 stav 1 to~ka 4 od Zakonot za lokalna
samouprava (Slu`ben vesnik na RM br. 5/2002) i
~len 15 to~ka 7 i ~len 21to~ka 27 od Statutot na
op{tina Radovi{(Slu`ben glasnik na op{tina
Radovi{ br.5/2002), Sovetot na op{tina
Radovi{ na sednica odr`na na 24.12.2020 godina,
donese
O D L U K A
utvrduvawe po~etok i zavr{etok na rabotno
vreme vo Javna op{tinska ustanova za deca
detska gradinka <Aco Karamanov< Radovi{
za 2020/2021 godina
^len 1
Se utvrduva rabotnoto vreme vo Javna
op{tinska ustanova za deca detska gradinka
<Aco Karamanov< Radovi{ za 2020/2021 godina i
toa so po~etok na rabota od 05,30 i zavr{etok na
rabotnoto vreme vo 18,00 ~asot.
^len 2
Odlukata vleguva vo sila so denot na
objavuvaweto vo ,,Slu`ben glasnik na op{tina
Radovi{,,.

Br. 08-1478/1
24 Dekemvri 2020 g.
Radovi{

Sovet na op{tina
Radovi{
Pretsedatel
Vikica Manoleva 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 2020 god. na TPPE Radovi{
Go proglasuvam i objavuvam Zaklu~okot za
usvojuvawe na Izve{taj za tretiot kvartal od
2020 godina na TPPE Radovi{, br.08-1479/1, {to
Sovetot na op{tina Radovi{ ja donese na
sednica odr`ana na den 24.12.2020 godina.

Br. 09-1479/2
28 Dekemvri 2020 g.
Radovi{

Gradona~alnik
na op{tina 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
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Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{

op{tina Radovi{ na sednica
24.12.2020 godina, donese

odr`ana na

ZAKLU^OK
Za usvojuvawe na Izve{tajot za tretiot kvartal
od 2020 god. na TPPE Radovi{ br. 24-430/16 od
26.11.2020 god.
I. Se usvojuva izve{tajot za tretiot kvartal od
2020 god. na TPPE Radovi{, broj 24-430/16 od
26.11.2020 god.
II. Zaklu~okot vleguva vo sila naredniot
den od denot na objavuvaweto vo <Slu`ben
glasnik na op{tina Radovi{<.

Br. 08-1479/1
24 Dekemvri 2020 g.
Radovi{

Sovet na op{tina
Radovi{
Pretsedatel
Vikica Manoleva s.r.

28.12.2020 god.

^len 1
Se odobruvaat finansiski sredstva na
JPSSO <Radovi{-2014< Radovi{ vo iznos od 118.734,00 denari., so namena za potro{ena
elektri~na energija za:
- mesec 09/2020 godina iznos -21.793.denari;
- mesec 10/2020 godina iznos -33.548.denari;
- mesec 11/2019 godina iznos -63.393denari;
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. 08-1480/1
24 Dekemvri 2020 g.
Radovi{

Sovet na op{tina
Radovi{
Pretsedatel
Vikica Manoleva 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

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

RE[ENIE
Za proglasuvawe i objavuvawe na Odluka za
odobruvawe finansiski sredstva na JPSSO
<Radovi{-2014< Radovi{ za potro{ena voda

Ja proglasuvam i objavuvam
odobruvawe finansiski sredstva
<Radovi{-2014<
Radovi{
za
elektri~na energija, br. 08-1480/1,
na op{tina Radovi{ ja donese
odr`ana na den 24.12.2020 god.

Br. 09-1480/2
28 Dekemvri 2020 g.
Radovi{

Odlukata za
na JPSSO
potro{ena
{to sovetot
na sednica

Gradona~alnik
na op{tina 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
24.12.2020 godina, donese
O D L U K A
za odobruvawe finansiski sredstva
na JPSSO <Radovi{-2014< Radovi{
za elektri~na energija

Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata za
odobruvawe finansiski sredstva na JPSSO
<Radovi{-2014< Radovi{ za potro{ena voda, br.
08-1481/1, {to Sovetot na op{tina Radovi{ ja
donese na sednica odr`ana na den 24.12.2020
godina.

Br. 09-1481/2
28 Dekemvri 2020 g.
Radovi{

Gradona~alnik
na op{tina 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
24.12.2020 godina, donese
O D L U K A
za odobruvawe finansiski sredstva
na JPSSO <Radovi{-2014< Radovi{
za voda
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Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{
28.12.2020 god.
^len 1
od PSS-Stanica za tehni~ki pregledSe odobruvaat finansiski sredstva na
Radovi{ za ostvareni sredstva od komunalna
JPSSO <Radovi{-2014< Radovi{, so namena za
taksa za 2019 godina
potro{ena voda vo visina od -78.246,oo denari
za :
- mesec 9/2020 godina iznos -20.996,oo denari;
- mesec 10/2020 godina iznos -28.593,oo denari;
- mesec 11/2020 godina iznos -28.675,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. 08-1481/1
24 Dekemvri 2020 g.
Radovi{

Sovet na op{tina
Radovi{
Pretsedatel
Vikica Manoleva 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{tajot od
PSS -Stanica za tehni~ki pregled-Radovi{
za ostvareni sredstva od komunalna taksa za
2019 godina
Go
proglasuvam
i
objavuvam
Zaklu~okot za usvojuvawe na Izve{tajot od
PSS-Stanica za tehni~ki pregled-Radovi{
za ostvareni sredstva od komunalna taksa za
2019 godina, br. 08-1482/1, {to sovetot na
op{tina Radovi{ go donese na sednica
odr`ana na 24.12.2020 godina.
Br. 09-1482/2
28 Dekemvri 2020 g.
Radovi{

Gradona~alnik
na op{tina Radovi{
Gerasim Konzulov s.r.

Vrz osnova na ~l. 21 stav 1 to~ka 43 od
Statutot na op{tina Radovi{, Sovetot na
op{tina Radovi{ na sednica odr`ana na
24.12.2020 godina, donese
ZAKLU^OK
Za usvojuvawe na Izve{tajot

I. Se usvojuva Izve{tajot od PSS-Stanica
za tehni~ki pregled-Radovi{ za ostvareni
sredstva od komunalna taksa za 2019 godina,
broj 12-55/59 od 06.09.2019 godina.
II. Odlukata vleguva vo sila so denot na
donesuvaweto, a }e se objavi vo ,,Slu`ben
glasnik na op{tina Radovi{,,.
Br. 08-1482/1
24 Dekemvri 2020 g.
Radovi{

Sovet na op{tina
Radovi{
Pretsedatel
Vikica Manoleva 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 2021 godina
Go
proglasuvam i objavuvam
Re{enieto za formirawe Komisija za
izgotvuvawe Programa za rabota na Sovetot
na op{tina Radovi{ za 2021 godina, br. br.
08-1483/1,{to Sovetot na op{tina Radovi{
ja donese na sednica odr`ana na den
24.12.2020 godina.
Br. 09-1483/2
28 Dekemvri 2020 g.
Radovi{

Gradona~alnik
na op{tina 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 24.12.2020 god., donese
ODLUKA
Za formirawe Komisija za izgotvuvawe
Predlog-Programa za rabota na Sovetot na
op{tina Radovi{ za 2021 god.
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Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{
28.12.2020 god.
^len 1
^len 1
Se
odobruvaat
finansiski sredstva na
Se formira Komisia za izgotvuvawe
Bore
Trajkov
od
Radovi{
vo visina od 40.000,oo
Predlog-Programa za rabota na sovetot na
denari za socijalni potrebi.
op{tina Radovi{ za 2021 god.
Baraweto e sostaven del na odlukata.
Sostavot na komisijata e sleden:
1. Traj~e Ivanovski
^len 2
2. Jovan Lukarov
Odlukata vleguva vo sila so denot na
3. Kristina Miteva
donesuvaweto, a }e se objavi vo <Slu`ben
4. @aklina Svirkova
glasnik na op{tina Radovi{<.
5. Risto Spasov
Predlog-Programata da se dostavi
Br. 08-1484/1
Sovet na op{tina
najdocna do 30.01.2021 god.
24 Dekemvri 2020 g.
Radovi{
^len 2
Odlukata vleguva vo sila so denot na
objavuvaweto vo "Slu`ben glasnik na
op{tina Radovi{".
Br. 08-1483/1
24 Dekemvri 2020 g.
Radovi{

Sovet na op{tina
Radovi{
Pretsedatel
Vikica Manoleva 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 Bore Trajkov Radovi{
Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata
za odobruvawe finansiski sredstva na na
Bore Trajkov Radovi{, broj 08-1484/1, {to
Sovetot na op{tina Radovi{ ja donese na
sednica odr`ana na 24.12.2020 godina.
Br. 09-1484/2
28 Dekemvri 2020 g.
Radovi{

Gradona~alnik
na op{tina 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 24.12.2020
godina, donese
O D L U K A
za odobruvawe finansiski sredstva

na Bore Trajkov Radovi{

Radovi{

Pretsedatel
Vikica Manoleva 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 Len~e Kukutanova Radovi{
Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata
za odobruvawe finansiski sredstva na na
Len~e Kukutanova Radovi{, broj 08-1485/1,
{to Sovetot na op{tina Radovi{ ja donese
na sednica odr`ana na 24.12.2020 godina.
Br. 09-1485/2
28 Dekemvri 2020 g.
Radovi{

Gradona~alnik
na op{tina 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 24.12.2020
godina, donese
O D L U K A
za odobruvawe finansiski sredstva

na Len~e Kukutanova Radovi{
^len 1
Se odobruvaat finansiski sredstva na
Len~e Kukutanova od Radovi{ vo visina od
15.000,oo denari za socijalni potrebi.
Baraweto e sostaven del na odlukata.
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Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{
^len 2
Br. 08-1486/1
Odlukata vleguva vo sila so denot na
24 Dekemvri 2020 g.
donesuvaweto, a }e se objavi vo <Slu`ben
Radovi{
glasnik na op{tina Radovi{<.
Br. 08-1485/1
24 Dekemvri 2020 g.
Radovi{

Sovet na op{tina
Radovi{
Pretsedatel
Vikica Manoleva s.r.

28.12.2020 god.
Sovet na op{tina
Radovi{
Pretsedatel
Vikica Manoleva 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

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 Bota Haxi Ilijeva Radovi{

RE[ENIE
Za proglasuvawe i objavuvawe
na Odlukata za odobruvawe finansiski
sredstva na Slavica Postolova Radovi{

Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata za
odobruvawe finansiski sredstva na na Bota
Haxi Ilijeva Radovi{, broj 08-1487/1, {to
Sovetot na op{tina Radovi{ ja donese na
sednica odr`ana na 24.12.2020 godina.

Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata za
odobruvawe finansiski sredstva na na
Slavica Postolova Radovi{, broj 08-1486/1,
{to Sovetot na op{tina Radovi{ ja donese
na sednica odr`ana na 24.12.2020 godina.
Br. 09-1486/2
28 Dekemvri 2020 g.
Radovi{

Gradona~alnik
na op{tina 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 24.12.2020
godina, donese
O D L U K A
za odobruvawe finansiski sredstva
na Slavica Postolova Radovi{
^len 1
Se odobruvaat finansiski sredstva na
Slavica Postolova od Radovi{ vo visina od
15.000,oo denari za socijalni 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. 09-1487/2
28 Dekemvri 2020 g.
Radovi{

Gradona~alnik
na op{tina 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 24.12.2020
godina, donese
O D L U K A
za odobruvawe finansiski sredstva
na Bota Haxi Ilijeva Radovi{
^len 1
Se odobruvaat finansiski sredstva na
Bota Haxi Ilijeva od Radovi{ vo visina od
14.000,00 denari za socijalni 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. 08-1487/1
24 Dekemvri 2020 g.
Radovi{

Sovet na op{tina
Radovi{
Pretsedatel
Vikica Manoleva 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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Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{

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

na

RE[ENIE
Za proglasuvawe i objavuvawe
na Odlukata za odobruvawe finansiski sredstva
na Julijana Srbakova Nikolovski Radovi{
Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata za
odobruvawe finansiski sredstva na na Julijana
Srbakova Nikolovski Radovi{, broj 08-1488/1,
{to Sovetot na op{tina Radovi{ ja donese na
sednica odr`ana na 24.12.2020 godina.

Br. 09-1488/2
28 Dekemvri 2020 g.
Radovi{

Gradona~alnik
na op{tina 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 24.12.2020
godina, donese
O D L U K A
za odobruvawe finansiski sredstva
na Julijana Srbakova Nikolovski Radovi{
^len 1
Se odobruvaat finansiski sredstva na
Julijana Srbakova Nikolovski od Radovi{ vo
visina od 40.000,oo denari
za
socijalni
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. 08-1488/1
24 Dekemvri 2020 g.
Radovi{

Sovet na op{tina
Radovi{
Pretsedatel
Vikica Manoleva 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

28.12.2020 god.

na Odlukata za prenamena na sredstva od
namenska smetka-smetka za solidarnost na
smetka na Buxet na op{tina Radovi{
Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata za
prenamena na sredstva od namenska smetkasmetka za solidarnost na smetka na Buxet na
op{tina Radovi{, broj 08-1489/1, {to Sovetot
na op{tina Radovi{ ja donese na sednica
odr`ana na 24.12.2020 godina.

Br. 09-1489/2
28 Dekemvri 2020 g.
Radovi{

Gradona~alnik
na op{tina Radovi{
Gerasim Konzulov s.r.

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 15 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 24.12.
2020 godina, donese
ODLUKA
Za prenamena na sredstva od namenska smetkasmetka za solidarnost na smetka na Buxet na
op{tina Radovi{
^len 1
Se odobruva prenamena na sredstva od
namenska
smetka-smetka
za
solidarnost
758014072078919 na smetka na Buxet na op{tina
Radovi{ 7580140720630018 vo visina od
3.894.666,00 den.
Sredstvata koi se prenamenuvaat se
sredstva od republi~kiot buxet odobreni za
sanacija na infrastrukturni objekti, soglasno
Elaboratot
za
utvrdena
{teta
na
infrastrukturata vo Radovi{ po nevremeto koe
ja zafati op{tina Radovi{ vo 2013 godina.
Namenskoto tro{ewe na sredstvata za potrebi
od
infrastrukturata
da
se
vr{i
so
sproveduvawe na tenderska postapka.
^len 2
Odlukata vleguva vo sila so denot na
donesuvaweto, a }e se objavi vo <Slu`ben
glasnik na op{tina Radovi{<.
Obrazlo`enie
Soglasno podneseniot Elaborat za
utvrdena {teta od prirodna nepogoda vo 2013
godina bea odobreni 30% od baranite sredstva
od Elaboratot. Obe{teteni se fizi~kite i
pravnite lica koi pretrpele {teta , a ovie
sredstva vo visina od 3.894.666,00 den. bea
nameneti za sanirawe na {tetata na
infrastrukturnite objekti niz op{tinata.
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Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{
[tetata, do odobruvawe na sredstvata vo
Br. 09-1490/2
najgolem del, be{e sanirana so sredstva od
28 Dekemvri 2020 g.
op{tinskiot buxet pa ovie sredstva dosega ne
Radovi{
bea iskoristeni vo celost.
Od tie pri~ini se predlaga iskoristuvawe na
ovie sredstva za namenata za koja se dodeleni,
soglasno novonastanatite potrebi.

Br. 08-1489/1
24 Dekemvri 2020 g.
Radovi{

Sovet na op{tina
Radovi{
Pretsedatel
Vikica Manoleva s.r.

Vrz osnova na ~len 51 stav 1 od Zakonot
za lokalna samouprava (Slu`ben vesnik na RM
br. 5/2002) i ~len 45 od Statutot na op{tina
Radovi{ (Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{
broj 5/2002), Gradona~lnikot na op{tina
Radovi{ donesuva
RE[ENIE
Za zapirawe od objavuvawe na Odlukata za
prenamena na sredstvata vo Odlukata za
raspredelba na sredstva od Buxetot na op{tina
Radovi{ za 2020 godina za zdru`enija na gra|ani
i sojuzi od oblasta na kulturata br.08-240/1 od
30.01.2020 godina
I. Se zapira od objavuvawena Odlukata za
prenamena na sredstvata vo Odlukata za
raspredelba na sredstva od Buxetot na op{tina
Radovi{ za 2020 godina za zdru`enija na gra|ani
i sojuzi od oblasta na kulturata br.08-240/1 od
30.01.2020 godina, broj 08-1489/1, poradi
neusoglasenost vo namenata.
II.Re{enieto vleguva vo sila so denot na
donesuvaweto, a }e se objavi vo <Slu`ben
glasnik na op{tina Radovi{<.
O b r a z l o ` e n i e
Do gradona~alnikot na op{tina Radovi{
be{e dostavena za proglasuvawe i objavuvawe na
Odlukata broj 08-1490/1. Istata e zaprena od
proglasuvawe i objavuvawe bidej}i dobienite
sredstva na ZKHO vo gorecitiranata odluka
nemo`e da se menuvaat,poradi
toa {to
sredstvata koi se baraat ne se za namenata
soglasno odobrenite sredstva vo odlukata so
koja se dodeleni.
Potrebno e da se dostavi novo barawe so
namenata za koja se bara.
Poradi gore navedenite pri~ini smetam
deka e potrebno Sovetot na op{tina Radovi{
donesenata Odlukata da ja razgleda u{te edna{
i za istata dopolnitelo da se proeiznese.

28.12.2020 god.
Gradona~alnik
na op{tina Radovi{
Gerasim Konzulov s.r.

Vrz osnova na ~len 21 ~stav 1 to~ka 43 od
Statutot na op{tina Radovi{ (Slu`ben
glasnik na op{tina Radovi{ broj 5/2002),
Sovetot na op{tina Radovi{ na sedniica
odr`ana na 24.12.2020 godina donese
O D L U K A
za prenamena na sredstvata
vo Odlukata za raspredelba na sredstva od
Buxetot na op{tina Radovi{ za 2020 godina za
zdru`enija na gra|ani i sojuzi od oblasta na
kulturata br.08-240/1 od 30.01.2020 godina
^len 1
Se vr{i prenamena na sredsyvata nameneti za
ZKHO vo Odlukata za raspredelba na sredstva
od Buxetot na op{tina Radovi{ za 2020 godina
za zdru`enija na gra|ani i sojuzi od oblasta na
kulturata br.08-240/1 od 30.01.2020 god.
Sredstvata
da
se
namenat
za
odbele`uvawe ne <Denot na turskata azbuka<
^len 2
Ovaa Odlukata vleguva vo sila so denot na
objavuvaweto vo <Slu`ben Glasnik< na op{tina
Radovi{<.

Br. 08-1490/1
24 Dekemvri 2020 g.
Radovi{

Sovet na op{tina
Radovi{
Pretsedatel
Vikica Manoleva 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 obezbeduvawe finansiski sredstva
od Buxetot na op{tina Radovi{ za
finansirawe na vrabotenite volonteri vo
JOUDG <Aco Karamanov< Radovi{ preku
Agencija za privremeni vrabotuvawa vo 2021
godina
Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata za
obezbeduvawe finansiski sredstva od Buxetot
na op{tina Radovi{ za finansirawe na
vrabotenite volonteri vo JOUDG <Aco
Karamanov< Radovi{ preku Agencija za
privremeni vrabotuvawa vo 2021 godina, br. 08-
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1491/1, {to sovetot na op{tina Radovi{ ja
donese na sednica odr`ana na den 24.12.2020 god.

Br. 09-1491/2
28 Dekemvri 2020 g.
Radovi{

Gradona~alnik
na op{tina Radovi{
Gerasim Konzulov s.r.

Vrz osnova na ~len 68 stav 2, ~len 69 stav
1 i ~len 73 stav 1 od Zakonot za za{tita na
decata
(Slu`ben
vesnik
na
Republika
Makedonija br. 23/2013do 146/19), ~len 36 stav 1
to~ka 4 od Zakonot za lokalna samouprava
(Slu`ben vesnik na RM br. 5/2002) i ~len 15
to~ka 7 i ~len 21to~ka 27 od Statutot na
op{tina Radovi{(Slu`ben glasnik na op{tina
Radovi{ br.5/2002), Sovetot na op{tina
Radovi{ na sednica odr`na na 24.12.2020 godina,
donese
O D L U K A
za obezbeduvawe finansiski sredstva od
Buxetot na op{tina Radovi{ za finansirawe na
vrabotenite volonteri vo JOUDG <Aco
Karamanov< Radovi{ preku Agencija za
privremeni vrabotuvawa vo 2021 godina
^len 1
Se obezbeduvaat finansiski sredstva od
Buxetot na op{tina Radovi{ vo visina od 1.928.045,oo denari za
finansirawe na
vrabotenite volonteri vo JOUDG <Aco
Karamanov< Radovi{ preku Agencija za
privremeni vrabotuvawa vo 2021 god.
^len 2
Odlukata vleguva vo sila so denot na
objavuvaweto vo ,,Slu`ben glasnik na op{tina
Radovi{,,.

Br. 08-1491/1
24 Dekemvri 2020 g.
Radovi{

Sovet na op{tina
Radovi{
Pretsedatel
Vikica Manoleva 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
soglasnost za sklu~uvawe Dogovor za vr{ewe
multumedijalni uslugi od trgovsko dru{tvo za
produkcija i distribucija na multimedijalni
sodr`ini DOOEL Media Press Servis Radovi{

28.12.2020 god.

Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata za
prifa}awe na barawe i davawe soglasnost za
sklu~uvawe Dogovor za vr{ewe multumedijalni
uslugi od trgovsko dru{tvo za produkcija i
distribucija na multimedijalni sodr`ini
DOOEL Media Press Servis Radovi, br. 081492/1, {to Sovetot na op{tina Radovi{ ja
donese na sednica odr`ana na 24.12.2020 godina.

Br. 09-1492/2
28 Dekemvri 2020 g.
Radovi{

Gradona~alnik
na op{tina 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 24.12.2020 god.,
donese
O D L U K A
Za prifa}awe na barawe i davawe soglasnost za
sklu~uvawe Dogovor za vr{ewe multumedijalni
uslugi od trgovsko dru{tvo za produkcija i
distribucija na multimedijalni sodr`ini
DOOEL Media Press Servis Radovi{
^len 1
Se prifa}a baraweto broj 08-1099/1 od
01.10.2020 godina podneseno od DOOEL Media
Press Servis Radovi{.
Se dava soglsnost za sklu~uvawe Dogovor za
vr{ewe multumedijalni uslugi od trgovsko
dru{tvo za produkcija i distribucija na
multimedijalni sodr`ini DOOEL Media Press
Servis Radovi{.
Pokonkretni uslovi }e bidat utvrdeni vo
Dogovorot.
^len 2
Za ova namena se odobruvaat finansiski
sredstva na DOOEL Media Press Servis
Radovi{za mediumsko zastapuvawe na op{tina
Radovi{ vo visina od 650.000,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
op{tina Radovi{ da go potpi{e dogovorot.

na

^len 4
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. 08-1492/1
24 Dekemvri 2020 g.
Radovi{

Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{
Sovet na op{tina
Radovi{
Pretsedatel
Vikica Manoleva s.r.

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 t.3 od
zakonot za lokalna samouprava (Sl.vesnik na
RM br. 5/2002), a vo vrska so ~len 44 od Statutot
na op{tina Radovi{, Gradona~alnikot na
op{tina Radovi{ donesuva
RE[ENIE
Za proglasuvawe i objavuvawe
na Re{enieto za imenuvawe ~len vo Upravniot
odbor na JZU <Zdravstven dom< Radovi{
Go proglasuvam i objavuvam Re{enieto za
imenuvawe ~len vo Upravniot odbor na JZU
<Zdravstven dom< Radovi{, br. 08-1493/1, {to
Sovetot na op{tina Radovi{ ja donese na
sednica odr`ana na 24.12.2020 godina.

Br. 09-1493/2
28 Dekemvri 2020 g.
Radovi{

Gradona~alnik
na op{tina Radovi{
Gerasim Konzulov s.r.

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 5
Zakonot za lokalna samouprava (Sl. Vesnik
RM br. 5/2002), ~len 21 stav 1 to~ka 28
Statutot na op{tina Radovi{ (Sl.glasnik
op{tina Radovi{ br. 5/2002), Sovetot
op{tina Radovi{ na sednica odr`ana
24.12.2020 godina, donese

od
na
od
na
na
na

R E [ E N I E
za imenuvawe na pretstavnik od Edinicata na
lokalnata samouprava Radovi{ vo Upravniot
odbor na JZU <Zdravstven dom< Radovi{
I.
Se imenuva Persida Krsteva od
pretstavnik
na
Edinicata
na
lokalna
samouprava Radovi{ vo JZU <Zdravstven dom<
Radovi{.
II.
Re{enieto vleguva vo sila so denot na
donesuvaweto, a }e se objavi vo <Slu`ben
glasnik na op{tina Radovi{,,.

Br. 08-1493/1
24 Dekemvri 2020 g.
Radovi{

Sovet na op{tina
Radovi{
Pretsedatel
Vikica Manoleva 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

28.12.2020 god.

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

na

RE[ENIE
Za proglasuvawe i objavuvawe
na Re{enieto za razre{uvawe i imenuvawe
pretsedatel na Komisijata za finansirawe,
buxet i lokalen ekonomski razvoj vo Sovetot na
op{tina Radovi{
Go proglasuvam i objavuvam Re{enieto za
razre{uvawe i imenuvawe pretsedatel na
Komisijata za finansirawe, buxet i lokalen
ekonomski razvoj vo Sovetot na op{tina
Radovi{, br. 08-1494/1, {to Sovetot na op{tina
Radovi{ ja donese na sednica odr`ana na
24.12.2020 godina.

Br. 09-1494/2
28 Dekemvri 2020 g.
Radovi{

Gradona~alnik
na op{tina Radovi{
Gerasim Konzulov s.r.

Vrz osnova na ~len 21 stav 1 to~ka 43 od
Statutot na op{tina Radovi{ Sovetot na
op{tina Radovi{ na sednica odr`ana na
24.12.2020 godina, donese
RE[ENIE
za razre{uvawe i imenuvawe pretsedatel
na Komisijata za finansirawe, buxet i lokalen
ekonomski razvoj vo Sovetot na op{tina
Radovi{
I. Se razre{uva Kole ^arak~iev od pretsedatel
na Komisijata za finansirawe, buxet i lokalen
ekonomski razvoj vo Sovetot na op{tina
Radovi{.
II Se imenuva Vikica Manoleva za pretsedatel
na Komisijata za finansirawe, buxet i lokalen
ekonomski razvoj vo Sovetot na op{tina
Radovi{.
III. Re{enieto vleguva vo sila so denot na
donesuvaweto, a }e se objavi vo <Slu`ben
glasnik na op{tina Radovi{<.

Br. 08-1494/1
24 Dekemvri 2020 g.
Radovi{

Sovet na op{tina
Radovi{
Pretsedatel
Vikica Manoleva s.r.

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 t.3 od
zakonot za lokalna samouprava (Sl.vesnik na
RM br. 5/2002), a vo vrska so ~len 44 od Statutot
na op{tina Radovi{, Gradona~alnikot na
op{tina Radovi{ donesuva
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RE[ENIE
Za proglasuvawe i objavuvawe
na Re{enieto za razre{uvawe i imenuvawe
pretsedatel na Komisijata za urbanizam,
komunalni dejnosti i za{tita na `ivotnata
sredina vo Sovetot na op{tina Radovi{
Go proglasuvam i objavuvam Re{enieto za
za razre{uvawe i imenuvawe pretsedatel na
Komisijata za urbanizam, komunalni dejnosti i
za{tita na `ivotnata sredina vo Sovetot na
op{tina Radovi{, br. 08-1495/1, {to Sovetot na
op{tina Radovi{ ja donese na sednica odr`ana
na 24.12.2020 godina.

Br. 09-1495/2
28 Dekemvri 2020 g.
Radovi{

Gradona~alnik
na op{tina Radovi{
Gerasim Konzulov s.r.

Vrz osnova na ~len 21 stav 1 to~ka 43 od
Statutot na op{tina Radovi{ Sovetot na
op{tina Radovi{ na sednica odr`ana na
24.12.2020 godina, donese
RE[ENIE
za razre{uvawe i imenuvawe pretsedatel
na Komisijata za urbanizam, komunalni dejnosti
i za{tita na `ivotnata sredina vo Sovetot na
op{tina Radovi{
I. Se razre{uva Kole ^arak~iev od
pretsedatel na Komisijata za urbanizam,
komunalni dejnosti i za{tita na `ivotnata
sredina vo Sovetot na op{tina Radovi{.
II. Se imenuva Vikica Manoleva za
pretsedatel na Komisijata za urbanizam,
komunalni dejnosti i za{tita na `ivotnata
sredina vo Sovetot na op{tina Radovi{
III. Re{enieto vleguva vo sila so denot
na donesuvaweto, a }e se objavi vo <Slu`ben
glasnik na op{tina Radovi{<.

Br. 08-1495/1
24 Dekemvri 2020 g.
Radovi{

Sovet na op{tina
Radovi{
Pretsedatel
Vikica Manoleva 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
soglasnost za sklu~uvawe Dogovor za vr{ewe

28.12.2020 god.

multumedijalni uslugi od trgovsko dru{tvo za
produkcija i distribucija na multimedijalni
sodr`ini DTU UAZ <Patriot< DOOEL
Radovis News Radovi{
Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata za
prifa}awe na barawe i davawe soglasnost za
sklu~uvawe Dogovor za vr{ewe multumedijalni
uslugi od trgovsko dru{tvo za produkcija i
distribucija na multimedijalni sodr`ini DTU
UAZ <Patriot< DOOEL Radovis News Radovi{,
br. 08-1496/1, {to Sovetot na op{tina Radovi{
ja donese na sednica odr`ana na 24.12.2020
godina.

Br. 09-1496/2
28 Dekemvri 2020 g.
Radovi{

Gradona~alnik
na op{tina 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 24.12.2020 god.,
donese
O D L U K A
Za prifa}awe na barawe i davawe soglasnost za
sklu~uvawe Dogovor za vr{ewe multumedijalni
uslugi od trgovsko dru{tvo za produkcija i
distribucija na multimedijalni sodr`ini
DTU UAZ <Patriot< DOOEL Radovis News
Radovi{
^len 1
Se prifa}a baraweto broj 08-1446/1 od
21.12.2020 godina podneseno od DTU UAZ
<Patriot< DOOEL Radovis News Radovi{. Se
dava soglsnost za sklu~uvawe Dogovor za vr{ewe
multumedijalni uslugi i sodr`ini na DTU UAZ
<Patriot< DOOEL
Radovis News Radovi{.
Pokonkretni uslovi }e bidat utvrdeni vo
Dogovorot.
^len 2
Za ova namena se odobruvaat finansiski
sredstva na DTU UAZ <Patriot< DOOEL
Radovis
News
Radovi{
za
mediumsko
zastapuvawe na op{tina Radovi{ vo visina od
180.000,oo den. Bez 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
op{tina Radovi{ da go potpi{e dogovorot.

na
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^len 4
Odlukata vleguva vo sila so denot na
donesuvaweto, a }e se objavi vo <Slu`ben
glasnik na op{tina Radovi{<.

Br. 08-1496/1
24 Dekemvri 2020 g.
Radovi{

Sovet na op{tina
Radovi{
Pretsedatel
Vikica Manoleva 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 Milka Eftimova od Radovi{
primadona vo Makedonskata opera
Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata za
odobruvawe finansiski sredstva na na Milka
Eftimova
od
Radovi{,
primadona
vo
Makedonskata opera, broj 08-1497/1, {to Sovetot
na op{tina Radovi{ ja donese na sednica
odr`ana na 24.12.2020 godina.

Br. 09-1497/2
28 Dekemvri 2020 g.
Radovi{

Gradona~alnik
na op{tina 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 24.12.2020
godina, donese
O D L U K A
za odobruvawe finansiski sredstva
na Milka Eftimova od Radovi{
primadona vo Makedonskata opera
^len 1
Se odobruvaat finansiski sredstva na na
jMilka Eftimova od Radovi{
primadona vo Makedonskata opera vo visina od
100.000,00 denari za izdavawe na nejzinata
monografija za site najva`ni moment od
nejziniot umetni~ki `ivot.
Baraweto e sostaven del na odlukata.

28.12.2020 god.

^len 2
Odlukata vleguva vo sila so denot na
donesuvaweto, a }e se objavi vo <Slu`ben
glasnik na op{tina Radovi{<.

Br. 08-1497/1
24 Dekemvri 2020 g.
Radovi{

Sovet na op{tina
Radovi{
Pretsedatel
Vikica Manoleva 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 OO na Crven krst Radovi{
Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata za
odobruvawe finansiski sredstva na na OO na
Crven krst Radovi{, broj 08-1498/1, {to Sovetot
na op{tina Radovi{ ja donese na sednica
odr`ana na 24.12.2020 godina.

Br. 09-1498/2
28 Dekemvri 2020 g.
Radovi{

Gradona~alnik
na op{tina 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 24.12.2020
godina, donese
O D L U K A
za odobruvawe finansiski sredstva
na OO na Crven krst Radovi{
^len 1
Se odobruvaat finansiski sredstva na
OO na Crven krst od Radovi{ vo visina od
30.000,00 denari za nabavka na fantom kukla.
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. 08-1498/1
24 Dekemvri 2020 g.
Radovi{

Sovet na op{tina
Radovi{
Pretsedatel
Vikica Manoleva s.r.

Br. 15/2020 Str. 59

Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 t.3 od
zakonot za lokalna samouprava (Sl.vesnik na RM
br. 5/2002), a vo vrska so ~len 44 od Statutot na
op{tina Radovi{, Gradona~alnikot na op{tina
Radovi{ donesuva
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. 08-1499/1,
{to sovetot na op{tina Radovi{ go donese na
sednica odr`ana na den 24.12.2020 godina.
Br. 09-1499/2
28 Dekemvri 2020 g.
Radovi{

Gradona~alnik
na op{tina 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 24.12.2020 g.,
donese
ZAKLU^OK
Za prifa}awe na Izve{taite na Rabotnite tela
na Sovetot na op{tina Radovi{

28.12.2020 god.

I.
Se prifa}aat Izve{taite na
rabotnite tela prilo`eni na sednica na
Sovetot na op{tina Radovi{ odr`ana na den na
24.12.2020 god. i toa:
-Komisija za zdravstvo i socijalna
za{tita, 22-ra sednica odr`ana na 15.10.2020
godina i 23-ta sednica odr`ana na 21.12.2020
godina ;
-Komisija za obrazovanie, sport i
kultura
sednica 32-ra sednica odr`ana na
23.12.2020 god.;
-Komisija
za
Javna
bezbednost,
bezbednost vo soobra}ajot i protivpo`rnata
za{tita, 13-ta sednica odr`ana na 18.12.2020
godina;
-Komisija za statut o propisi sednica 22ra sednica odr`ana na 18.12.2020 g.;
II.
Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila so
denot na objavuvaweto vo ,,Slu`ben glasnik na
op{tina Radovi{,,.

Br. 08-1499/1
24 Dekemvri 2020 g.
Radovi{

Sovet na op{tina
Radovi{
Pretsedatel
Vikica Manoleva s.r.
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28.12.2020 god.
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SODR@INA:
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe
na Odlukata za ko-finansirawe na proekt za
“Izgradba na lokalen pat s.Damjans.Pogulevo op{tina Radovi{ ----------------- 1

28.12.2020 god.

ODLUKA za ko-finansirawe na proekt za
“Izgradba na lokalen pat s.Damjans.Pogulevo op{tina Radovi{“ ---------------- 1
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Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{
28.12.2020 god.
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe
ODLUKA za donesuvawe na Programata za
na Odlukata za osnovawe na zaedni~ko
volonterstvo vo ELS op{tina Radovi{ za
pretprijatie za zalovuvawe i tretman na
2021 godina ----------------------------------------- 20
bezdomni ku~iwa ----------------------------------- 1
PROGRAMA Za volonterstvo vo ELS
ODLUKA za osnovawe na zaedni~ko
op{tina Radovi{ za 2021 godina ------------ 20
pretprijatie za zalovuvawe i tretman na
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe
bezdomni ku~iwa ----------------------------------- 2
na Odlukata za uvojuvawe na Op{tinskiot
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe
operativen Plan za za{tita od poplavi i
na Odlukata za usvojuvawe na Godi{nata
urivawe na visoki brani za 2021 godina za
Programata za rabota na OU Centar za
op{tina
Radovi{
i
Op{tinskiot
operativen Plan za za{tita od poplavi i
kultura “Aco Karamanov“ Radovi{ za 2021
urivawe na visoki brani za 2021 godina vo
godina i Godi{nata Programata za rabota
op{tina Radovi{ -------------------------------- 21
na OU Centar za kultura “Aco Karamanov“
ODLUKA za uvojuvawe na Op{tinskiot
Radovi{ za 2021 godina -------------------------- 4
operativen Plan za za{tita od poplavi i
ODLUKA za donesuvawe na Godi{nata
urivawe na visoki brani za 2021 godina za
Programata za rabota na OU Centar za
op{tina Radovi{ --------------------------------- 21
kultura “Aco Karamanov“ Radovi{ za 2021
Op{tinskiot operativen Plan za za{tita
godina ------------------------------------------------ 4
od poplavi i urivawe na visoki brani za
GODI[NA PROGRAMA za rabota na OU
2021 godina vo op{tina Radovi{ ----------- 21
Centar za kultura <Aco Karamanov<
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe
Radovi{ za 2021 godina -------------------------- 4
na Odlukata za uvojuvawe na Op{tinskiot
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe
operativen Plan za za{tita od sne`ni
na Odlukata za usvojuvawe na Godi{nata
nameti za 2021 godina za op{tina Radovi{ i
Programata za rabota na ONB <Bra}a
Op{tinskiot operativen Plan za za{tita
Miladinovci< Radovi{ za 2021 godina i
od sne`ni nameti za 2021 godina vo op{tina
Godi{nata Programata za rabota na ONB
Radovi{ ---------------------------------------------- 29
<Bra}a Miladinovci< Radovi{ 2021 god.- 10
ODLUKA Za uvojuvawe na Op{tinskiot
ODLUKA za donesuvawe na Godi{nata
operativen Plan za za{tita od sne`ni
Programata za rabota na ONB <Bra}a
nameti za 2021 godina za op{tina
Miladinovci< Radovi{ za 2021 godina ---- 10
Radovi{-----------------------------------------------29
GODI[NA Programa za rabota na ONB
Op{tinskiot operativen Plan za za{tita
<Bra}a Miladinovci< Radovi{ za 2021 go.10
od sne`ni nameti za 2021 godina za op{tina
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe
Radovi{ --------------------------------------------- 29
na Odlukata za usvojuvawe na Programata za
RE[ENIE za proglasuvawe i objavuvawe na
potrebi
za
funkcionirawe
na
Odlukata za uvojuvawe na Op{tinskiot
administracijata vo Edinica za lokalna
operativen Plan za za{tita od po`ari za
samouprava Radovi{ za 2021 god. i
2021 godina za op{tina Radovi{ i
Programata za potrebi za funkcionirawe
Op{tinskiot operativen Plan za za{tita
na administracijata vo Edinica za lokalna
od po`ari za 2021 godina vo op{tina
samouprava Radovi{ za 2021 god. ------------- 17
Radovi{ ---------------------------------------------- 34
ODLUKA za donesuvawe na Programata za
ODLUKA Za uvojuvawe na Op{tinskiot
potrebi
za
funkcionirawe
na
operativen Plan za za{tita od po`ari za
administracijata vo Edinica za lokalna
2021 godina za op{tina Radovi{ ------------ 34
samouprava Radovi{ za 2021 god. ------------- 17
Op{tinskiot operativen Plan za za{tita
PROGRAMA na potrebi za funkcionirawe
od po`ari
za 2021 godina za op{tina
na administracijata vo edinicata na
Radovi{ ---------------------------------------------- 35
lokalna samouprava - Radovi{ za 2021 god. 18
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe
na Odlukata za usvojuvawe na Programata za
na Odlukata za usvojuvawe na Programata za
aktivnostite na op{tina Radovi{ vo
volonterstvo vo op{tina Radovi{ za 2021
oblasta na obrazovanieto za 2021 godina i
god i Programata za volonterstvo vo
Programata za aktivnostite na op{tina
op{tina Radovi{ za 2021 god. ---------------- 20
Radovi{ vo oblasta na obrazovanieto za
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2021 godina ------------------------------------------ 41
ODLUKA za
odobruvawe finansiski
ODLUKA za donesuvawe na Programata za
sredstva
na
JPSSO
<Radovi{-2014<
aktivnostite na op{tina Radovi{ vo
Radovi{ za elektri~na energija ------------- 49
oblasta na obrazovanieto za 2021 godina - 41
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe
PROGRAMA za aktivnostite na op{tina
na Odluka za odobruvawe
finansiski
Radovi{ vo oblasta na obrazovanieto za
sredstva
na
JPSSO
<Radovi{-2014<
2021 godina ------------------------------------------ 41
Radovi{ za potro{ena voda ------------------- 49
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe
ODLUKA za
odobruvawe finansiski
na Odlukata za uvojuvawe na Programata za
sredstva
na
JPSSO
<Radovi{-2014<
aktivnostite na op{tina Radovi{ vo
Radovi{ za voda ----------------------------------- 49
oblasta na kulturata za 2021 godina i
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe
Programata za aktivnostite na op{tina
na Zaklu~okot za usvojuvawe na Izve{tajot
Radovi{ vo oblasta na kulturata za 2021
od PSS -Stanica za tehni~ki pregledgodina vo op{tina Radovi{ ------------------- 44
Radovi{ za ostvareni sredstva od komunalna
ODLUKA Za uvojuvawe na Programata za
taksa za 2019 godina ------------------------------ 50
aktivnostite na op{tina Radovi{ vo
ZAKLU^OK Za usvojuvawe na Izve{tajot
oblasta na kulturata za 2021 godina -------- 44
od PSS-Stanica za tehni~ki pregledPROGRAMA za aktivnostite na op{tina
Radovi{ za ostvareni sredstva od komunalna
Radovi{ vo oblasta na kulturata za 2021
taksa za 2019 godina ------------------------------ 50
godina------------------------------------------------- 44
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe
na Re{enieto za formirawe Komisija za
na Odlukata za davawe Soglasnost za rabota
izgotvuvawe na Programa za rabota na
Sovetot na op{tina Radovi{ za 2021 god. 50
so poмал broj deca vo vospitni grupi vo
ODLUKA Za formirawe Komisija za
Javna op{tinska ustanova za deca detska
izgotvuvawe Predlog-Programa za rabota na
gradinka <Aco Karamanov< Radovi{ za
Sovetot na op{tina Radovi{ za 2021 god. 50
2020/2021 godina ----------------------------------- 47
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe
ODLUKA za davawe Soglasnost za rabota so
na Odlukata za odobruvawe finansiski
pogolem broj deca vo vospitni grupi vo
sredstva na Bore Trajkov Radovi{ ---------- 51
Javna op{tinska ustanova za deca detska
ODLUKA za
odobruvawe finansiski
gradinka <Aco Karamanov< Radovi{ za
sredstva na Bore Trajkov Radovi{ --------- 51
2020/2021 godina ----------------------------------- 48
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe
na Odlukata za odobruvawe finansiski
na Odlukata za utvrduvawe po~etok i
sredstva na Len~e Kukutanova Radovi{ --- 51
zavr{etok na rabotno vreme vo Javna
ODLUKA za
odobruvawe finansiski
op{tinska ustanova za deca detska gradinka
sredstva na Len~e Kukutanova Radovi{ --- 51
<Aco Karamanov< Radovi{ za 2020/2021
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe
godina ------------------------------------------------- 48
na Odlukata za odobruvawe finansiski
ODLUKA utvrduvawe po~etok i zavr{etok
sredstva na Slavica Postolova Radovi{ - 52
na rabotno vreme vo Javna op{tinska
ODLUKA za
odobruvawe finansiski
ustanova za deca detska gradinka <Aco
sredstva
na
Slavica
Postolova Radovi{ - 52
Karamanov< Radovi{ za 2020/2021 godina 48
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe
na Odlukata za odobruvawe finansiski
na Zaklu~okot za usvojuvawe na Izve{taj za
sredstva na Bota Haxi Ilijeva Radovi{ -- 52
tretiot kvartal od 2020 god. na TPPE
ODLUKA za
odobruvawe finansiski
Radovi{ --------------------------------------------- 48
sredstva na Bota Haxi Ilijeva Radovi{ -- 52
ZAKLU^OK Za usvojuvawe na Izve{tajot
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe
za tretiot kvartal od 2020 god. na TPPE
na Odlukata za odobruvawe finansiski
Radovi{ br. 24-430/16 od 26.11.2020 god. ---- 49
sredstva na Julijana Srbakova Nikolovski
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe
Radovi{ ---------------------------------------------- 53
na Odluka za odobruvawe
finansiski
ODLUKA za
odobruvawe finansiski
sredstva
na
JPSSO
<Radovi{-2014<
sredstva na Julijana Srbakova Nikolovski
Radovi{
za
potro{ena
elektri~na
Radovi{ ---------------------------------------------- 53
energija------------------------------------------------49
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RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe
na Odlukata za prenamena na sredstva od
na Re{enieto za razre{uvawe i imenuvawe
namenska smetka-smetka za solidarnost na
pretsedatel na Komisijata za finansirawe,
smetka na Buxet na op{tina Radovi{ ---- 53
buxet i lokalen ekonomski razvoj vo
ODLUKA Za prenamena na sredstva od
Sovetot na op{tina Radovi{ ----------------- 56
namenska smetka-smetka za solidarnost na
RE[ENIE za razre{uvawe i imenuvawe
smetka na Buxet na op{tina Radovi{ ------ 53
pretsedatel na Komisijata za finansirawe,
RE[ENIE Za zapirawe od objavuvawe na
buxet i lokalen ekonomski razvoj vo
Odlukata za prenamena na sredstvata vo
Sovetot na op{tina Radovi{ ----------------- 56
Odlukata za raspredelba na sredstva od
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe
Buxetot na op{tina Radovi{ za 2020 godina
na Re{enieto za razre{uvawe i imenuvawe
za zdru`enija na gra|ani i sojuzi od oblasta
pretsedatel na Komisijata za urbanizam,
na kulturata br.08-240/1 od 30.01.2020 god. 54
komunalni dejnosti i za{tita na `ivotnata
ODLUKA za prenamena na sredstvata vo
sredina vo Sovetot na op{tina Radovi{ -57
Odlukata za raspredelba na sredstva od
RE[ENIE za razre{uvawe i imenuvawe
Buxetot na op{tina Radovi{ za 2020 godina
pretsedatel na Komisijata za urbanizam,
za zdru`enija na gra|ani i sojuzi od oblasta
komunalni dejnosti i za{tita na `ivotnata
na kulturata br.08-240/1 od 30.01.2020 god. 54
sredina vo Sovetot na op{tina Radovi{ - 57
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe
na Odlukata za obezbeduvawe finansiski
na Odlukata za prifa}awe na barawe i
sredstva od Buxetot na op{tina Radovi{ za
davawe soglasnost za sklu~uvawe Dogovor za
finansirawe na vrabotenite volonteri vo
vr{ewe multumedijalni uslugi od trgovsko
JOUDG <Aco Karamanov< Radovi{ preku
dru{tvo za produkcija i distribucija na
Agencija za privremeni vrabotuvawa vo 2021
multimedijalni
sodr`ini
DTU
UAZ
godina ------------------------------------------------- 54
<Patriot< DOOEL
Radovis News
ODLUKA za obezbeduvawe finansiski
Radovi{-----------------------------------------------57
sredstva od Buxetot na op{tina Radovi{ za
ODLUKA Za prifa}awe na barawe i davawe
finansirawe na vrabotenite volonteri vo
soglasnost za sklu~uvawe Dogovor za
JOUDG <Aco Karamanov< Radovi{ preku
vr{ewe multumedijalni uslugi od trgovsko
Agencija za privremeni vrabotuvawa vo 2021
dru{tvo za produkcija i distribucija na
godina ------------------------------------------------- 55
multimedijalni
sodr`ini
DTU
UAZ
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe
<Patriot< DOOEL
Radovis News
na Odlukata za prifa}awe na barawe i
Radovi{ ----------------------------------------------57
davawe soglasnost za sklu~uvawe Dogovor za
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe
vr{ewe multumedijalni uslugi od trgovsko
na Odlukata za odobruvawe finansiski
dru{tvo za produkcija i distribucija na
sredstva na Milka Eftimova od Radovi{
multimedijalni sodr`ini DOOEL Media
primadona vo Makedonskata opera ---------- 58
Press Servis Radovi{ -------------------------- 55
ODLUKA za
odobruvawe finansiski
ODLUKA Za prifa}awe na barawe i davawe
sredstva na Milka Eftimova od Radovi{
soglasnost za sklu~uvawe Dogovor za
primadona vo Makedonskata opera ---------- 58
vr{ewe multumedijalni uslugi od trgovsko
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe
dru{tvo za produkcija i distribucija na
na Odlukata za odobruvawe finansiski
multimedijalni sodr`ini DOOEL Media
sredstva na OO na Crven krst Radovi{ -- 58
Press Servis Radovi{ -------------------------- 55
ODLUKA za
odobruvawe finansiski
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe
sredstva na OO na Crven krst Radovi{ --- 58
na Re{enieto za imenuvawe ~len vo
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe
Upravniot odbor na JZU <Zdravstven dom<
na Zaklu~okot za prifa}awe na Izve{taite
Radovi{ ---------------------------------------------- 56
na rabotnite tela na Sovetot vo op{tina
RE[ENIE za imenuvawe na pretstavnik od
Radovi{ ---------------------------------------------- 59
Edinicata
na
lokalnata
samouprava
ZAKLU^OK Za prifa}awe na Izve{taite
Radovi{ vo Upravniot odbor na JZU
na Rabotnite tela na Sovetot na op{tina
<Zdravstven dom< Radovi{ -------------------- 56
Radovi{ ---------------------------------------------- 59

