
SLU@BEN GLASNIK NA 
OP[TINA RADOVI[ 

 
 

Slu`ben glasnik na 
op{tina Radovi{ 

Izleguva po potreba 

Ponedelnik 11 Januari 
2021 godina 

Broj 1/2021 god. 

@iro smetka 
br: 758014072063018 

Dano~en br.: 4023005116486 
 

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

RE[ENIE 
Za proglasuvawe i objavuvawe 

 na Odlukata za uvojuvawe na Programata 
za javnite potrebi  na sportot vo op{tina 

Radovi{ za 2021 godina i Programata za javnite 
potrebi na sportot  vo op{tina Radovi{ za 2021 

godina  
 

Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata za 
uvojuvawe na Programata za javnite potrebi  na 
sportot vo op{tina Radovi{ za 2021 godina br. 
08-21/1,  i Programata za javnite potrebi na 
sportot vo op{tina Radovi{ za 2021 godina, br. 
08-21/2, {to sovetot na op{tina Radovi{  gi 
donese na sednica odr`ana na den 05.01.2021 god. 
 

Br. 09-21/3 
11 Januari 2021 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 
6 i 21 stav 1 t. 43 od Statutot na op{tina 
Radovi{, Sovetot na op{tina Radovi{ na 
sednica odr`ana na 05.01.2021 godina, donesuva 

 
O  D  L  U  K   A 

Za uvojuvawe na Programata za javnite potrebi 
 na sportot vo op{tina Radovi{ za 2021 godina  

 

I.Se usvojuva Programata za javnite 
potrebi na sportot vo op{tina Radovi{ za 2021 
godina.  

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

Br. 08-21/1 
05 Januari 2021 g. 

Radovi{ 

Sovet na op{tina Radovi{ 
Pretsedatel 

Vikica Manoleva s.r. 
 

Врз основа на чл. 21 став 1 точка 3 од 

Статутот на општина Радовиш ( Службен гласник бр. 

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

одржана на ден 05.01.2021 година   донесе   

 

ПРOГРАМА  

ЗА ЈАВНИТЕ ПОТРЕБИ НА СПОРТОТ 

ВО ОПШТИНА РАДОВИШ ЗА 2021 год. 

 

I.Вовед 

Во изминатите неколку години, општина Радовиш 

сериозно вложува напори и финансиски средства и во 

спортската инфраструктура и во спортските кадри, 

создавајќи услови и можности за активен спортско-

рекреативен живот на сите граѓани. 

Во Програмата за 2021 година покрај подршката за 

спортските клубови и здруженија и организирањето 

на веќе традиционалните спортски манифестации, се 

очекуваат и нови иницијативи и идеи за 

унапредување и усовршување на целокупните 

активности во областа на спортот,  за кои ЕЛС 

општина Радовиш ќе ја даде својата максимална 

подршка. 

II.Цели 

Основни цели на Програмата за јавните потреби на 

спортот во општина Радовиш се : 

- Учество на општина Радовиш во планирање, 

организирање и реализирање на активности во 

областа на спортот и младите ; 

- Унапредување и збогатување на спортско-

рекреативниот живот, особено на младите во 

општина Радовиш и создавање услови за нивно 

правилно насочување и организирање на нивните 

слободни активности ; 

- Создавање услови за настапи во земјата и 

странство на наши истакнати спортисти и млади 

спортски надежи, овозможување на развој на 

масовниот спорт и поттикнување на субјектите во 

кои спортуваат млади спортисти   

- Афирмирање на општина Радовиш како 

општина со голем спортски потенцијал и подршка на 

спортските манифестации кои ја промовираат и 

развиваат општината на регионално, национално и 

меѓународно ниво ; 

III. Активности:  

Активностите во областа на спортот во општина 

Радовиш ќе бидат насочени кон подршка и помагање 

на остварувањето на целите на оваа Програма. Во 

текот на 2021 год. согласно последните измени на 
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Законот за спорт, особено внимание ќе се посвети на 

регулативите за правилно користење и одржување на 

спортските објекти во општина Радовиш како и на 

поттикнувањето на спортските таленти и нивните 

тренери. 

Во 2021 год. планирано е регулирање на : 

• Користење на простории и термини во Спортска 

сала 25 Мај, на Градски стадион во Радовиш и на 

тениските терени; 

• Правилник за критериуми за распределба на 

средства за финансирање на спортски клубови и 

здруженија во општина Радовиш ; 

 

 

• Правилник за критериуми за доделување на 

спортски стипендии и еднократни награди на 

талентирани спортисти ; 

Во текот на 2021 год. планирано е одржување на 

трибина на тема : Примена на законите во поддршка 

на спортот – права и обврски ; 

Во програмата за јавните потреби во спортот во 

општина Радовиш за 2021 год. се предвидува 

реализација на следните активности : 

 

 

 

  

1. Поддршка на спортски клубови и здруженија : 

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

1. Фудбалски клуб Плачковица Според годишна програма 

2. Ракометен клуб Радовиш Според годишна програма 

3. Кошаркарски клуб Плачковица Баскет Според годишна програма 

4. Боречки клуб Бучим Радовиш Според годишна програма 

5. Шаховски клуб Рокада Радовиш Според годишна програма 

6. Маи Таи клуб Комбат  Според годишна програма 

7. Џудо клуб Сенсеи Според годишна програма 

8. Триатлон клуб АНА-ДА Според годишна програма 

9. Велосипедски клуб Бел Камен Бајкс Според годишна програма 

10. СРРК Крап Според годишна програма 

11. Тениски клуб Меч Поинт Според годишна програма 

12. Тениски клуб АС Според годишна програма 

13. Аплинистички клуб Плоча Според годишна програма 

14. Планинарски клуб Бел Камен Според годишна програма 

15. Стрелачки клуб Бучим Според годишна програма 

16. Пинг-понг клуб Радовиш Според годишна програма 

17. Здружение Во здраво тело здрав дух Според годишна програма 

18. 
Здружение за развој на боречкиот спорт 

Бучим Шампиони 
Според годишна програма 

19. Женски фудбалски клуб Плачковица Според годишна програма 

20. ЗЛТ Готен Според годишна програма 

21. Здружение Мускулна уметност Според годишна програма 

22. Мото клуб Џинка Според годишна програма 

 

2. Поддршка на Сојузи и училишен спорт 

Р.б. Спортски клуб / здружение Активности 

1. Општински фудбалски сојуз Радовиш Според годишна програма 

2. 
Општински фудбалски клубови – трета 

лига, општинска лига 
Според годишна програма 

3. Општински сојуз на училишен спорт Според годишна програма 

4. Училишни спортски клубови Според годишна програма 
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3.  Поддршка на спортски манифестации  

Р.б. Манифестација Датум Носител 

1. Спортист на годината за 2020-та Февруари ЕЛС општина Радовиш 

2. 
Општински Велигденски турнир во 

мал фудбал 
Април-Мај ЕЛС општина Радовиш, Здружение 

3. Првомајски трки 2021-та  01.05 ЕЛС општина Радовиш, ОСУС 

4. 
Meѓународен турнир во стрелаштво 

Радовиш 2021 
Април-Мај ЕЛС општина Радовиш, Здружение 

5. Турнир во баскет Стреетбал 2021 Јуни ЕЛС општина Радовиш, Здружение 

6. 
Меморијален турнир во фудбал 

Тополница 2021 

Јули - 

Август 
ЕЛС општина Радовиш, Здружение 

7. Меморијален планински марш  Септември ЕЛС општина Радовиш, Здружение 

8. 
Планински велоспипедски маратон 

2021 
Јули ЕЛС општина Радовиш, Здружение 

9. Меѓународен турнир во риболов Август ЕЛС општина Радовиш, Здружение 

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

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

12. 
6 то Ноемвриски турнир во мал 

фудбал  

Октомври-

Ноември 
ЕЛС општина Радовиш 

13. 
Поддршка на Манифестации во 

соработка со АМС 
2021 ЕЛС општина Радовиш 
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Програмата е изготвена врз основа на Законот за 

спорт и Законот за локална самоуправа како и врз 

основа на годишните програми кои ги 

доставуваат спортските клубови, сојузи и 

здруженија од општина Радовиш. Надлежните 

служби во општина Радовиш ќе ги стават на 

располагање сите свои технички и човечки 

ресурси во насока на сочувување на 

континуитетот на традиционалните спортови и 

спортски манифестации, развивање на масовниот 

спорт,  правилно одржување и функционирање 

на спортските објекти и сл. 

Финансиските средства за подршка на 

активностите во областа на спортот во општина 

Радовиш во износ од 9,200,000 ден. ќе бидат 

предвидени во програмата L0 во Буџетот на 

општина Радовиш за 2021 год. Дел од 

предвидените средства ќе бидат распоредени по 

претходно објавен Јавен оглас на Советот на 

општина Радовиш за доставување на годишни 

програми а останатиот дел со посебни Одлуки од 

страна на Советот. 

Во однос на спортската инфраструктура, 

во годишната програма ќе бидат планирани 

активности во делот на подготовка на техничка 

документација и реконструкција на дел од 

Спортската сала СРЦ „25 мај“. Финансиските 

средства во висина од 800,000 ден. ќе бидат 

предвидени во Буџетската програма LA. Во текот 

на 2021 година ќе продолжи и процесот на упис 

на спортските објекти во Катастарот на 

Република Северна Македонија бидејќи од тоа 

зависи и самото распоредување на користење на 

просториите во склоп на самите објекти како 

правилното распоредување и користење на 

термини од страна на спортските клубови. 

Вкупниот предвиден износ за годишната 

Програма за јавните потреби на спортот во 2021 

год. изнесува 10,000,000 ден. 

Доколку се пројават дополнителни 

иницијативи во однос на организација на 

државни или изборни првенства, турнири, 

учества на меѓународни натпревари, промоции и 

други активности кои ќе придонесат за развој на 

спортот во општина Радовиш, истите ќе бидат 

дополнително разгледувани. 

Програмата влегува во сила наредниот 

ден од денот на објавувањето во „Службен 

гласник на општина Радовиш„. 

 

Br. 08-21/2 
05 Januari 2021 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 Programata za 
ureduvawe na grade`no zemji{te, izgradba, 
rekonstrukcija i odr`uvawe na komunalni 

objekti i lokalni pati{ta vo op{tina 
Radovi{ za 2021 godina i  Programata za 

ureduvawe na grade`no zemji{te, izgradba, 
rekonstrukcija i odr`uvawe na komunalni 

objekti i lokalni pati{ta vo op{tina 
Radovi{ za 2021 godina 

 
Gi proglasuvam i objavuvam Odlukata 

za usvojuvawe na Programata za ureduvawe na 
grade`no zemji{te, izgradba, rekonstrukcija 
i odr`uvawe na komunalni objekti i lokalni 
pati{ta vo op{tina Radovi{ za 2021 godina, 
br. 08-22/1 i Programata za ureduvawe na 
grade`no zemji{te, izgradba, rekonstrukcija 
i odr`uvawe na komunalni objekti i lokalni 
pati{ta vo op{tina Radovi{ za 2021 godina, 
br. 08-22/2, {to sovetot na op{tina Radovi{ 
gi donese na sednica odr`ana na den  
05.01.2021 god. 

 

Br. 09-22/3 
11 Januari 2021 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik  
na op{tina Radovi{ 

Gerasim Konzulov s.r. 
 

Vrz osnova na ~l. 22 od Zakonot za 
lokalna samouprava (Sl.vesnik na RM 
br.5/2002), a soglasno ~l.21 st.1 t.43 od 
Statutot na op{tina Radovi{, Sovetot na 
op{tina Radovi{ na sednica odr`ana na  
05.01.2021 g., donese 
 

O  D  L  U  K  A 
za usvojuvawe na Programata za ureduvawe na 
grade`no zemji{te, izgradba, rekonstrukcija 
i odr`uvawe na komunalni objekti i lokalni 
pati{ta  vo op{tina Radovi{ za 2021 godina 
 

I. Se usvojuva za ureduvawe na 
grade`no zemji{te, izgradba, rekonstrukcija 
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i odr`uvawe na komunalni objekti i lokalni 
pati{ta vo op{tina Radovi{ za 2021 godina. 

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

Br. 08-22/1 
05 Januari 2021 g. 

Radovi{ 

Sovet na op{tina Radovi{ 
Pretsedatel 

Vikica Manoleva s.r. 

 
Врз основа  на член 95 став 4 од Законот 

за градежно земјиште (Сл.весник на РМ бр. 

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

Правилникот за степенот на уредување на 

градежното земјиште со објекти од комунална 

инфраструктура и начинот на утврдување на 

висината на трошоците за уредување во 

зависност од степенот на уреденост (Сл.весник 

на РМ бр. 193/16 и 72/18) член 21 став 1 точка 8 

од Статутот на општина Радовиш (Сл.гласник  

бр.5/2002 г.), Советот на општина Радовиш на 

седница одржана на  05.01.2021 година, донесе 

      

      

П Р О Г Р А М А 

 ЗА УРЕДУВАЊЕ  НА   ГРАДЕЖНО    

ЗЕМЈИШТЕ,   ИЗГРАДБА, РЕКОНСТРУКЦИЈА  

  И    ОДРЖУВАЊЕ    НА    КОМУНАЛНИ 

ОБЈЕКТИ  И ЛОКАЛНИ ПАТИШТА  

 ВО ОПШТИНА РАДОВИШ ЗА 2021 година 

 

 

Цел на Програмата 

 

Со Програмата ќе се утврдува начинот 

формата и обемот на уредување на градежното 

земјиште, изградбата, реконструкцијата и 

одржување на инфраструктурните објекти на 

територијата на општина Радовиш. 

Појдовна основа за изработка на оваа 

Програма се барањата и интересите на граѓаните 

од општината, кои се организирани во месни 

заедници, преку кои ги искажаа своите потреби 

од оваа област, се со цел да се подобрат условите 

за живеење и подобрување на урбаниот изглед на 

градот и населените места во општината. 

Реализацијата на оваа Програма ќе 

овозможи порамномерен развој на комуналната 

инфраструктура на територијата на целата 

општина. 

Изградбата на комунални објекти, е со 

цел да се создадат подобри услови за живеење на 

грѓаните. Изградба на локалните патни правци до 

населени места  во Општината е со цел да се 

создадат  услови  за нормална и брза 

комуникација  на граѓаните до градот и обратно. 

 

СОДРЖИНА  НА ПРОГРАМАТА 

 

Програмата  за уредување на градежно земјиште  

содржи: 

 

1. Планирани активности за 2021год.; 

2. Финансирање на Програмата; 

3. Реонизација на урбаниот простор на град 

Радовиш и висина  на надоместокот за уредување 

на градежното земјиште; 

4. Други одредби; 

 

 

 

 

1.      ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ ЗА 2021  

ГОДИНА 

Ред.бр. ВИД НА АКТИВНОСТ Износ / денари 

 

I  ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за:   

1. Санација на дел од фекална канализација во с.Злеово 91.000,00 

2. Улица во с.Ињево 200.000,00 

3. Улица во с.Калугерица 200.000,00 

4. Улица во с.Раклиш 200.000,00 

5. Кејски улици на Радовишка река во УБ15 81.250,00 

6. 
Кејски улици на Радовишка река во V месна 

заедница 
120.000,00 

7. Улица бр.3 во УБ9 90.000,00 

8. Локален пат вон градежен реон (од 170.000,00 
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бул.А.Македонски до ул.Калаузлиска) 

9. Детско игралиште во Куклевица 111.500,00 

10. 

Конзерваторски основи за населени места и 

крајбрежни појаси во населените места Аликоч, 

Бучим, Калаузлија, Парналија, Смиланци и Раклиш 

200.000,00 

11. 
Санација на свлечиште на патен правец Подареш-

Смиланци 
260.000,00 

12. 
Проектна документација за регулација на реки и 

порои 
1.210.494,00 

13. Техничка документација за гасификација 623.330,00 

14. Термална вода во с.Раклиш 300.000,00 

15. 
Техничка документација за спој со локален пат 

с.Смиланци 
140.000,00 

16. 
Потпорни ѕидови на ул.Плачковица и ул.Ана 

Поцкова 
100.000,00 

17. Мал дистрибутивен центар за енергетска ефикасност 400.000,00 

18. Геомеханички и лабораториски испитувања 291.438,00 

19. Водоснабдување на с.Бучим и с.Тополница 3.000.000,00 

20 
Изработка на техничка документација за градска 

библиотека во Радовиш 
300.000,00 

21 
Изработка на техничка документација за фекална 

канализација во с. Сулдурци 
578.250,00 

ВКУПНО I 8.667.262,00 

II  
НОВОПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ  

ВО 2021 
  

1. Канализација во с.Злеово 2.000.000,00 

2. Улица во с.Ињево 5.000.000,00 

3. Улица во с.Калугерица 4.000.000,00 

4. Улица во с.Раклиш 5.000.000,00 

5. Централно градско подрачје 4.800.000,00 

6. 
Потпорни ѕидови на ул.Плачковица и ул.Ана 

Поцкова 
1.500.000,00 

7. Санација на објект на ЕВН 2.000.000,00 

8. Локален пат с.Дамјан с.Погулево 5.000.000,00 

9. 
Уредување на јавни површини – улици, тротоари, 

пешачки патеки, паркинзи, детски игралишта и др. 
9.500.000,00 

10. Санација на штети од елементарни непогоди и др. 4.000.000,00 

11. Свлечиште на пат Подареш Смиљанци 5.000.000,00 

12. Проширување на градски гробишта 1.000.000,00 

13. Изградба на кејска улица во УБ 9.2 5.000.000,00 

14. Изградба на улица бр.3 во УБ 9 5.000.000,00 

15. Изградба на детско игралиште во Куклевица 3.000.000,00 

16. Изградба на улица бр. 3 во УБ 9.2 5.000.000,00 

17. 
Рехабилитација на асфалтни површини на улици во 

градот  
5.500.000,00 

18 Рехабилитација на асфалтни површини на тротоари  4.000.000,00 
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на бул. А. Македонски 

19. 
Изградба на локален пат с. Штурово кон излетничко 

место 
5.000.000,00 

20. Урбана опрема 1.000.000,00 

21. 
Поставување нов кровен покривач на ОУ ЦК Ацо 

Караманов 
1.200.000,00 

22. Хоризонтална сигнализација 300.000,00 

23. Вертикална сигнализација 300.000,00 

24. Проценки на насади и др. при експропријација 200.000,00 

25. 
Надзори над објекти од точка 1 до точка 21 (од глава 

II) и Програма за јавно осветлување 
1.500.000,00 

26. Надоместок за експропријација 4.500.000,00 

ВКУПНО II  90.300.000,00 

  
III.  ПРОЕКТИ ВО РЕАЛИЗАЦИЈА   

1. Повеќенаменско игралиште во с.Подареш 5.250.000,00 

2. 
Водовод , канализација и електрика за 

повеќенаменско игралиште во с.Подареш 
2.000.000,00 

3. Изградба на Мост на Река Марлада 8.543.000,00 

4. Изградба на Улица 4 и 5 во с.Раклиш 2.921.423,00 

5. Изградба на Улица Плачковица нова 5.000.000,00 

6. 
Оградување на училишта, спортски терени и други 

објекти 
600.000,00 

7. 

Санација на штети (Санација на оштетени коловозни 

површини и порои во Јаргулица, Покрајчево, Али 

Коч,Коџалија,Ораовица и во градот 

4.000.000,00 

8. Чистење гробишта во населените места 400.000,00 

9. Улица во с. Јаргулица 3.000.000,00 

10. Улица 2 во УБ 9 1.200.000,00 

11. Локален пат Бел Камен-Добра 16.231.212,00 

12. Фасади на згради 1.500.000,00 

13. Косина на ул.Св.Спасо Радовишки 664.730,00 

14. 
Поставување на павер елементи на јавни површини 

во градот и населените места. 
10.000.000,00 

15. Улица во с.Ињево 9 крак 2 8.873.633,00 

16. 

Елаборати за експропријација, нумерички податоци, 

ажурирани геодетски подлоги и картирање на 

урбанистички планови. 

1.200.000,00 

17. Надзори 220.000,00 

18. Зимско одржавање 500.000,00 

ВКУПНО III 71.560.998,00 

   РЕКАПИТУЛАР Износ / денари 

I. ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 8.667.262,00 

II. НОВОПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ ВО 2021 90.300.000,00 
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III. ПРОЕКТИ ВО РЕАЛИЗАЦИЈА  71.560.998,00 

  СЕ ВКУПНО: 170.528.260,00 

2. ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 

 

Ред.бр. ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ Износ / денари 

I Надоместок за уредување на градежно земјиште 8.000.000,00 

II Надоместок за експлоатација на минерални суровини 40.000.000,00 

III Јавно претпријатие за државни патишта 4.000.000,00 

IV Продажба на градежно земјиште 8.000.000,00 

V 
Министерство за животна средина и просторно 

планирање 
1.453.260,00 

VI Биро за регионален развој 8.000.000,00 

VII Министерство за транспорт и врски 8.000.000,00 

VIII 
Агенцијата за финансиска поддршка во 

земјоделството и руралниот развој 
40.000.000,00 

IX Пренесени средства од предходната година 50.000.000,00 

X Донација од рудник Бучим  3.075.000,00 

СЕ ВКУПНО: 170.528.260,00 

3. РЕОНИЗАЦИЈА  НА УРБАНИОТ ПРОСТОР НА 

ГРАД  РАДОВИШ И ВИСИНА  НА 

НАДОМЕСТОК ЗА УРЕДУВАЊЕ НА 

ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ 

 

3.1 РЕОНИЗАЦИЈА 

 Градежниот опфат  на град Радовиш 

според ГУП е составен од повеќе урбани блокови 

од кои се формораат  четири зони  и тоа: Три 

зони за изградба на станбени и станбено деловни 

објекти  и една зона  во која ќе се градат 

индустриски објекти, објекти од мало стопанство 

и занаетчиство. 

 

Прва зона со следните граници : 

Улица Бел Камен, десна страна на Ќеј 8ми 

Септември, ул.Илија Алексов до река Марлада, 

Бул.Александар Македонски од влезот на градот 

до раскрсница со ул.Ѓорче Петров, Улица Чеде 

Филиповски до ул.Св.Спасо Радовишки , 

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

А.Поцкова до ул.Бел Камен; УБ15 со граници 

улица Илија Алексов земјен пат покрај река 

Марлада , ул.Ќеј 8ми Септември и дел од 

бул.Александар Македонски; УБ9 и УБ8 со 

граници ул. Ќеј 8ми Септември, бул.Александар 

Македонски, река Сушица и граница на ГУП; и 

сите индустриски зони. 

Бидејки границите помеѓу одделни зони се до 

улиците се утврдува првиот ред на објектите 

покрај улиците да припаѓаат на повисоката зона. 

Втора зона се состои од два посебни дела со 

следните граници : 

Првиот дел го опфаќа северно од ул. Бел  Камен,   

десна страна на Ќеј 8ми Септември од ул.Бел 

Камен заклучно со урбан блок 26. 

Вториот дел од оваа зона е од кеј 8ми Септември 

лева страна односно од ул.Михајло Апостолски 

по ул.Плачковица до ул.Калузлиска, 

ул.Калузлиска до ул.Видео Смилевски Бато, 

ул.Видео Смилевски Бато до ул.Плачковица, 

ул.Плачковица до ул.Илија Алексов согласно 

графички прилог .  

Бидејки границите помеѓу одделни зони се до 

улиците се утврдува првиот ред на објектите 

покрај улиците да припаѓаат на повисоката зона. 

 

Трета зона се состои од два посебни дела со 

следните граници: 

Првиот дел е источно од ул.Плачковица -дел по 

ул, Видео Смилевски Бато до спој со 

новопроектирана ул.Александар Македонски . 

  

Вториот  дел го опфаќа  локалитетот Илиница, 

согласно графички прилог. 
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Бидејки границите помеѓу одделни зони се до 

улиците, се утврдува првиот ред на објекти 

покрај улиците  да припаѓа  на повисока та зона. 

 

Четврта зона се други населени места ( селски 

населби). 

 

3.2 ВИСИНА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА 

УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ 

 

3.2.1 Определување на висина на надоместокот 

за уредување на градежно земјиште согласно 

намените на објектите 

 

A. ОБЈЕКТИ  СО КЛАСА НА НАМЕНА  

ДОМУВАЊЕ  

 За објектите  

 А0 домување во станбени куќи со 

посебен режим; 

 А1 домување во станбени куќи;  

 А3 групно домување и  

 А4 времено сместување  

висината на надоместокот за уредување на 

градежно земјиште е: 

 Прва зона                       

1.500,00ден/ м
2
 

 Втора зона                      1.300,00ден/ м
2
 

 Трета  зона                     1.000,00ден/ м
2
 

 Четврта зона                         700,00ден/ м
2
 

 За објектите А2 домување во станбени 

згради висината на надоместокот за уредување на 

градежно земјиште е иста за сите зони односно 

1.500,00ден/ м
2
 

 

B. ОБЈЕКТИ  СО КЛАСА НА НАМЕНА  

КОМЕРЦИЈАЛНИ И ДЕЛОВНИ НАМЕНИ 

 Б1 мали комерцијални и деловни 

единици;  

 Б2 големи трговски единици;  

 Б3 големи угостителски единици;  

 Б4 деловни простори;  

 Б5 хотелски комплекси и  

 Б6 простори за собири. 

висината на надоместокот за уредување на 

градежно земјиште е иста за сите зони односно 

2.000,00ден/ м
2
 освен за четврта зона каде 

изнесува 900,00ден/ м
2 

 

В.  ОБЈЕКТИ  СО КЛАСА НА НАМЕНА ЈАВНИ 

ИНСТИТУЦИИ 

 В1 образование и наука;  

 В2 здравство и социјална заштита;  

 В3 култура;  

 В4 државни институции и  

 В5 верски институции 

висината на надоместокот за уредување на 

градежно земјиште е иста за сите зони односно 

2.000,00ден/ м
2
 освен за четврта зона каде 

изнесува 900,00ден/ м
2 

 

Г.  ОБЈЕКТИ  СО КЛАСА НА НАМЕНА 

ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И 

СЕРВИСИ 

 Г1 тешка индустрија;  

 Г2 лесна индустрија;  

 Г3 сервиси и  

 Г4 стоваришта 

висината на надоместокот за уредување на 

градежно земјиште е иста за сите зони односно 

7.000,00ден/ м
2
 освен за четврта зона каде 

изнесува 5.000,00ден/ м
2 

 

Д.  ОБЈЕКТИ  СО КЛАСА НА НАМЕНА 

ЗЕЛЕНИЛО, СПОРТ И МЕМОРИЈАЛНИ 

ПРОСТОРИ 

 Д1 парковско зеленило;  

 Д2 заштитно зеленило;  

 Д3 спорт и рекреација и  

 Д4 меморијални простори 

висината на надоместокот за уредување на 

градежно земјиште е иста за сите зони односно 

2.000,00ден/ м
2
 освен за четврта зона каде 

изнесува 900,00ден/ м
2 

 

Е.  ОБЈЕКТИ  СО КЛАСА НА НАМЕНА 

ИНФРАСТРУКТУРА 

 Е1 комунална инфраструктура;  

висината на надоместокот за уредување на 

градежно земјиште и друго земјиште на 

територијата на општина Радовиш низ кои 

минуваат инфраструктурните објекти е иста за 

сите зони односно 20,00ден/ м
’
  

 Е2 комунална супраструктура  

 Е3 некомпатибилна инфраструктура 

висината на надоместокот за уредување на 

градежно земјиште е иста за сите зони односно 

2.000,00ден/ м
2
 освен за четврта зона каде 

изнесува 900,00ден/ м
2 

        - Е2 комунална супраструктура, од типот 

Фотоволтаични централи                

(инсталација за производство на електрична 

енергија од сончеви зраци) висината на 
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трошоците за уредување на градежно земјиште 

ќе се пресметува по м2 по површина која ја 

зафаќа Фотоволтаичната централа и тоа по 30 

денари/м2. 

 

3.2.2 Определување на висина на надоместокот за 

уредување на градежно земјиште согласно 

правилникот за степенот на уредувањето на 

градежното земијште со објекти од комунална 

инфраструктура. 

Надоместокот  за уредување на граджно 

земјиште ќе се наплаќа во зависност од видот на 

објектот и од степенот на уреденост на 

градежното земјиште или планираниот степен на 

уреденост на градежното земјиште,а за нето 

развиена градежна површина.Пресметувањето на 

корисната површина е согласно техничките 

нормативи и Правилникот за степенот на 

уредувањето на градежното земијште со објекти 

од комунална инфраструктура. 

1.Степенот на уреденост на градежното земјиште 

се определува според обемот на опременост на 

земјиштето со објекти на комунална 

инфраструктура за задоволување на заедничката 

и индивидуалната комунална потрошувачка до 

градежната парцела и може да биде основен, 

повисок и понисок од основниот степен на 

уреденост. 

1.1    Основен степен на уреденост на 

градежното земјиште со комунална 

инфраструктура опфаќа; 

- Непречен пристап до градежната парцела од 

јавен пат (улици со тротоари), пешачки патеки и 

други површини согласно урбанистички планови, 

- Подземна електрична мрежа, 

- Улично осветлување, 

- Водоводна мрежа, 

- Фекална канализација и 

- Атмосферска канализација. 

1.2. Повисок степен на уреденост на градежно 

земјиште со комунална инфраструктура ги 

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

-ППТ (оптичка-телекомуникациона) мрежа. 

-Топификациона мрежа, 

-Паркинг простори, 

-Гасовна мрежа и 

-Пречистителна станица за отпадни води. 

1.3. Понисок степен на уреденост на 

градежно земјиште со комунална 

инфраструктура опфаќа; 

-Непречен пристап до градежната парцела од 

некатегоризиран јавен пат, 

-Сопствено водоснабдување (нема приклучок на 

водоводна мрежа), 

-Септичка јама (нема приклучок на фекална 

канализација) 

-Сопственодвод на атмосферски води (нема 

приклучок на атмосферска канализација), 

-Нестандартно улично осветлување и  

-Надземна нестандартна електрична мрежа. 

2.Согласно утврдениот степен на уреденост, 

приклучувањето на јавната комунална мрежа се 

врши согласно дадените услови за приклучоци,по 

претходно барање од надзорниот инжинер. 

 

3.Трошоците за уредување на градежното 

земјиште се утврдуваат во согласност со 

реалните трошоци направени за соодветните 

степени на уреденоста на градежно земјиште со 

објектите на комунална инфраструктура во кои 

се засметани и трошоците за хидротехничките 

услови за приклучоци. 

3.1.Трошоците за уредување на градежно 

земјиште за повисок степен на уреденост на 

градежно земјиште со објектите на комунална 

инфраструктура, можат да се зголемат доколку се 

изведени сите комунални инфраструктурни 

мрежи наведени во точка 1.2  за најмногу 20% од 

утврдените трошоци за основен степен на 

уреденост на градежното земјиште со објектите 

на комунална инфраструктура.  

3.2.Трошоците за уредување на градежното 

земјиште за понисок степен на уреденост на 

градежното земјиште со објектите на комунална 

инфраструктура во точка 1.3, може да се намалат 

доколку се изведени сите комунални 

инфраструктурни мрежни наведени во точка 1.3  

за најмногу 80% од утврдените трошоци за 

основен степен на уреденост на градежно 

земјиште со објектите на комунална 

инфраструктура. 

 

4. Висината на трошоците за уредување на 

градежното земјиште, во зависност од степенот 

на уреденост на градежното земјиште согласно 

членот 2 од правилникот за степенот на 

уредувањето на градежното земијште со објекти 

од комунална инфраструктура, се пресметува по 

метар квадратен на новата корисна површина 

што ќе се гради, што претставува збир на нето 

површините на подовите на сите простори во 

објектот, согласно заверениот основен проект и 

анекс на основниот проект, помножен со 

следните коефициенти: 

1. За станбени објекти:  
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- станбени простории, 1,0;  

- станбени простории со висина до 2,50м, 

подпокривен простор 0,2;  

- лоѓија затворена од три страни, 0,4;  

- подлоѓија затворена од две страни, 0,3;  

- балкони, тераси, 0,2;  

- заеднички проодни тераси, пасажи, 0,2;  

- помошни простории, остава за гориво, котлара, 

визба, 0,3;  

- трафостаница до 35 KV во објектот и надвор од 

објектот, 0,3;  

- скалишен простор и заеднички комуникации, 

0,3;  

- стражарници, управител, простории за домар, 

0,5 и  

- паркиралишта и гаражи во подрум, 0,1; 

- гаражи во приземје, 1,0; 

2. За деловни и јавни објекти:  

- простории, 1,0;  

- магацини, 0,5;  

- помошни простории, остава за гориво, котлара, 

0,3;  

- трафостаница до 35KV во објектот и надвор од 

објектот, 0,4;  

- скалишен простор и заеднички комуникации, 

0,5;  

- паркиралишта и гаражи, 0,1;  

- лоѓија затворена од три страни, 0,5;  

- подлоѓија затворена од две страни, 0,4;  

- балкони, тераси, 0,3 и  

- отворен наткриен простор, 0,3; 

3. За други објекти:  

- катни гаражи, 0,05;  

- спортски покриени објекти, 0,5;  

- спортски откриени објекти, 0,3;  

- гасни станици и базни станици за 50% од 

површината на локацијата, 1,0;  

- отворени пазаришта-за 30% од површината на 

локацијата, 1,0;  

- базени, 0,2 и  

- трафостаници над 35KV, 1,0; 

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

производство, дистрибуција и сервиси:  

- Г1 тешка и загадувачка индустрија, 0,05;  

- Г2 лесна и незагадувачка индустрија, 0,01;  

- Г3 сервиси, 0,01 и  

- Г4 стоваришта, 0,015; 

 

Магацини, деловни простории, помошни 

простории, котлари ќе се пресметуваат по цените 

и коефициентите за деловни и јавни објекти. 

5. За бензинска пумпна станица и нејзини 

придружни содржини (продавници, кафетерии и 

ресторани, авто сервиси, авто салони, помошни 

простории) :  

- продажни простории на бензинските пумпни 

станици 1,0 и  

- услужни простории на бензинските пумпни 

станици 1,0; 

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

угостителски и туристички комплекси, хотелски 

комплекси и одморалишта, и за објектите од 

група на класи на намени А 4 - хотел, мотел, 

времено сместување во викенд куќи, 

планинарски дом и ловен дом:  

- сите простории, 0,05; 

7. За детски градинки, пензионерски домови и 

домови за стари лица:  

- сите простории, 0,05; 

8. За објекти за високо образование:  

- сите простории, 0,5; 

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

10. За објекти за терцијална здравствена заштита:  

- сите простории, 0,05. 

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

корисна површина што ќе се гради согласно 

заверената проектна документација, не се 

пресметуваат површините на: - инсталационите 

канали;  

- окната за лифтови;  

- окна на врати;  

- отворени паркиралишта;  

- подземни резервоари и  

- објекти заштитени како културно наследство. 

За агро берзи, откупно дистрибутивни центри 

или пазари, висината на трошоците за уредување 

на градежното земјиште, во зависност од 

степенот на уреденост на градежното земјиште, 

се пресметува на 50% од вкупно пресметаната 

површина согласно ставовите (1) и (2) од овој 

член. 

За објектите од група на класи на намени Г - 

производство, дистрибуција и сервиси, висината 

на трошоците за уредување на градежното 

земјиште не може да биде повисока од 30% од 

висината на просечната нето плата во Република 

Македонија за последната година, помножена со 

коефициентите утврдени во став (1) точка 4 од 

овој член. 

За линиски инфраструктурни објекти - државни 

патишта, локални патишта и улици, магистрални 

улици, собирни улици, водоводи, канализации, 

железнички пруги, гасоводи, топловоди, 

далноводи со напонско ниво од и над 35 КV како 

и за брани со акумулации, термоцентрали, 

езерски и речни пристаништа и за доградби и 
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надградби на објекти за кои е донесена одлука од 

страна на советот на општината, советот на 

општината во градот Скопје односно советот на 

градот Скопје согласно член 67-а став (1) од 

Законот за градење, а инвеститор е општината, 

општината во градот Скопје односно градот 

Скопје, не се утврдуваат трошоци за уредување 

на градежно земјиште. 

 

4. ДРУГИ ОДРЕДБИ 

Пренамената од станбен или помошен објект во 

деловен простор ќе се наплаќа за 1 м
2
  разлика до 

цената за деловен простор во зависност од зоната 

во која се наоѓа  објектот. 

Кога на местото на постоечки објект кој се руши, 

(а бил изграден со одобрение за градба) се гради  

нов објект се наплаќа  износ  за разлика на 

квадрати помеѓу  стариот и новиот објект 

утврдени  за категорија на објект и зоната  во  

која се наоѓа објектот. 

Во колку низ градежната парцела поминуваат  

подземни и надземни инсталации (водовод, 

канализација,електрика и друго инвеститорот на 

градежната  парцела  е должен на своја сметка да 

изврши отстранување на истите во соработка со 

надлежните институции  кои стопанисуваат со 

истите. 

Спратната висина на производните 

објекти,деловни простории ,складишта, објекти 

од индустријата, мало стопанство и занаетчиство, 

треба да се проектираат по минимум потребните  

технички нормативи.  

Доколку е проектирана поголема спратна висина  

од потребната за обавување  на дејноста  тогаш 

ќе се пресметува како две  спратни висини, 

односно две платформи. 

Инвеститори кои ке градат објекти , во зависност 

од бројот на лицата кои ке ги вработат, при 

издавање на одобрение за градење ќе бидат 

ослободени од плаќање на надоместок за 

уредување на градежно земјиште за објекти и 

инсталации од индивидуално користење и тоа; 

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

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

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

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

Инвеститорите за да бидат ослободени од 

надомест за уредување на градежно земјиште 

треба да приложат : 

-Програма за инвестициони вложувања со број на 

вработени за објектот за кој ќе бидат ослободени. 

-Изјава заверена на нотар дека во рок од 1(еден ) 

месец од денот на издавање на одобрение за 

употреба на предметниот објект ќе изврши 

вработување на онолку лица за колку се 

ослободени од плаќање на надоместок за 

уредување на градежно земјиште. 

-Инвеститорите се должни бројот на вработените 

за кои ќе бидат ослободени од плаќање на 

надоместок да не го намалуваат во текот на 5 

(пет) години од денот на враборување на истите. 

-Доколку инвеститорот во рок од 1(еден) месец 

од денот на издавањето на одобрението за 

употреба на предметниот објект не го изврши 

вработувањето на одредениот број на лица, или 

ќе го намали бројот на вработените во текот на 5 

(пет) години надоместокот од ослободените 

трошоци за уредување на градежно земјиште ќе 

биде наплатено по судски пат со камата согласно 

законски прописи. 

-Доколку инвеститорот е верска заедница со 

посебна одлука на советот на општина Радовиш 

може да се ослободи од  надоместок за 

уредување на градежно земјиште.  

    

На подрачјето на градежниот реон каде  ЕЛС не е 

во можност  да ги  изгради сите објекти од 

инфраструктурата  спрема планираниот степен на 

уреденост за поединечно градежни парцели,од 

кои  што со надоместокот не може целосно да се 

обезбедат  потребните  финансиски средстава  

уредувањето ќе се врши по фази, во зависност од 

временскиот период на реализирање на повеќе 

локации  во одредениот локалитет,во согласност  

со плнираниот степен на уреденост на тој 

локалитет. 

 

Процентот на учество  на средствата  за изградба 

на комунални објекти при одредување на цената 

на надоместокот  за уредување  на градежно 

земјиште (кое ќе служи  за фазно градење на 

инфраструктурата  за уредување на градежно 

земјиште)се утврдува за : 

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

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

-Улична фекална и атмосферска канализ.-----15% 

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

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

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

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

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

__________________________________________ 

   Вкупно:          100% 

Во цената на комуналниот надоместок не 

влегуваат приклучните такси  за водовод, 
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канализација , електрика,  трафостаници и 

телекомуникациски објекти. 

Приклучоците на градежните објекти на 

водоводната, канализационата и електричната 

улична мрежа  се изведуваат до регулационата 

линија . 

Надоместокот за експропријација ќе се наплаќа 

по утврдена цена согласно проценета пазарна 

вредност од овластен проценител. 

Меѓусебните обврски  помеѓу ЕЛС и 

инвеститорот се регулираат со договор. 

Предложените  цени  во Програмата-за 

комунален надоместок ќе бидат  прикажани и во 

денарска противвредност  на евро валута   според 

курсот на Народна Банка   на РМ а промената  на 

курсот  на еврото автоматски ќе се применува во 

пресметките за комунален  надоместок. 

Во сите зони  за изградба  на градежни објекти за 

издадена градежна дозвола од страна  на ЕЛС  - 

Општина Радовиш плаќањето може да се врши: 

-На 12 еднакви месечни рати со гаранција од 

,заложба на недвижен имот или друг соодветен 

начин. 

-Во готово со 10% попуст на вкупно 

пресметаниот  иизнос. 

За проектирање на ДУП  и  урбанистичко план на 

село треба да се наплаќа 

 10 денари  од м2 на градежна парцела на која се 

предвидува нов објект или доградба. 

Реализацијата на Програмата  ќе зависи од 

обезбедување на потребните финансиски  

средства,а за реализација на истата  се задолжува 

Секторот за урбанизам, комунални работи, 

заштита на животната средина и локален 

економски развој  при општина Радовиш.  

 Оваа Програма влегува во сила наредниот 

ден од денот на објавувањето во ,,Службен 

гласник на општина Радовиш,,. 

 
Br. 08-22/2 

05 Januari 2021 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 Programata za 
izrabotka na urbanisti~ki planovi na 
podra~jeto na op{tina Radovi{ za 2021 

godina i Programata za izrabotka na 
urbanisti~ki planovi na podra~jeto na 

op{tina Radovi{ za 2021  godina 
 

Gi proglasuvam i objavuvam Odlukata 
za usvojuvawe na Programata  za izrabotka na  
urbanisti~ki planovi na podra~jeto na 
op{tina Radovi{ za 2021 god. br. 08-23/1 i 
Programata za izrabotka na urbanisti~ki 
planovi na podra~jeto na op{tina Radovi{ 
za 2021 godina, br. 08-23/2, {to sovetot na 
op{tina Radovi{ gi donese na sednica 
odr`ana na den 05.01.2021 god. 

 

Br. 09-23/3 
11 Januari 2021 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik  
na op{tina Radovi{ 

Gerasim Konzulov s.r. 
 

Vrz osnova na ~l. 22 od Zakonot za 
lokalna samouprava (Sl.vesnik na RM 
br.5/2002), a soglasno ~l.21 st.1 t.43 od 
Statutot na op{tina Radovi{, Sovetot na 
op{tina Radovi{ na sednica odr`ana na  
05.01.2021 g., donese 
 

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

na op{tina Radovi{ za 2021  godina 
 

I. Se usvojuva Programata za 
izrabotka na urbanisti~ki planovi na 
op{tina Radovi{ za 2021  godina. 

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

Br. 08-23/1 
05 Januari 2021 g. 

Radovi{ 

Sovet na op{tina Radovi{ 
Pretsedatel 

Vikica Manoleva s.r. 

 
Врз основа на член 40 од Законот за 

урбанистичко планирање („Сл.в. на Р.М.“ 
бр.32/2020), член50, став1, точка6 од Законот 
за локална самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.05/02) и член43 
точка1 и точка12 од Статутот на општина 
Радовиш („Службен гласник на Општина 
Радовиш“ бр.05/02), Советот на Oпштина 
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Радовиш на седница одржана на 05.01.2021 
година, донесее    
    

ПРОГРАМА 
ЗА ИЗРАБОТКА  НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ 

НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА РАДОВИШ ЗА 
2021 ГОДИНА 

 
1. Вовед 
       Годишна Програма за изработка на 

урбанистички планови на подрачјето на 
Општина Радовиш за 2021г. претставува 
основа за изработка, донесување и 
спроведување на урбанистички планови од 
член10 ,став(1), точки 1,2,3,4 од Законот за 
урбанистичко планирање, каде како видови се 
наведени генерален урбанистички план, 
детални урбанистички планови,   
урбанистички планови  за село, урбанистички 
планови  за вон населено место , сите како 
планови од локално значење, како и 
урбанистички проекти од член 58 од законот, 
со цел да се обезбеди уредување и 
хуманизација на просторот. Годишата 

програма претставува дел од задолжителната 
документација преи поднесување барање за 
согласност од Министерството за транспорт и 
врски како надлежен орган за истото. 
 
2. Урбанистичко планирање                                                        
5.000.000,оо денари 
3.  - Урбанистички планови                                       

........ ...............................  3.700.000,оо денари 
 (Урбанистички планови од член10 став (1) 

точки 1,2,3,4 од Законот за урбанистичко 
планирање)  
- Трошоци за услуги од  
Катастар …………………………………500.000,00 ден. 
- Услови за планирање на просторот    .................. 
... .... .... .... ... ............................................   500.000,00 ден. 
- Програма за поставување на урбана  

опрема и времени објекти во општина 
Радовиш................................................. 300.000,00 ден. 
 

      2.1  Детални урбанистички планови   
 
 

 
 
 

2.2 Урбанистички планови за село   
 
 

 
2.3   Урбанистички план вон населено место и Урбанистички проекти  

   Ред. бр.  П  (ha) финансирање 
1. Урбанистички план за с.Ораовица   77,00  
2. Урбанистички план за с.Воиславци 40,00  
3. Урбанистички план за с.Раклиш 40,00  

4. Урбанистички план за с.Калугерица  50,00  
5. Урбанистички план за с.Сулдурци  30,00  
6. Урбанистички план за с.Аликоч   12,00  
7. Урбанистички план за с.Коџалија   18,00  

8. Урбанистички план за с.Калаузлија 23,00  

9. Урбанистички план за с.Дамјан 26,00  
10. Урбанистички план за с.Смиланци  7,00  
11. Урбанистички план за с.Бучим   17,00  
12. Урбанистички план за с.Парналија 7,00  
13. Урбанистички план за  с.Тополница    36,00  
14. Урбанистички план за  с.Злеово    120,0  

 
Буџет на Општина 
Радовиш 

Ред.б
р. 

Урбанистички план вон населено место П- (ha) Финансирање 

1. Индустриска зона Долна Рудина  5,00  

2. 
Урбанистички проект со намена Д1 и Д3 за реализација на 
проектот за одгледувалиште на дивеч во  одгледувалиште 

4.00  
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3.   Програми за урбана опрема и времени објекти   

4. ...................................................................................................................................................  
Урбанистичка планска документација со самофинансирање 

 

на дивеч со излетничко место на КП бр.553, 626/1, 666, КО 
Штурово, општина Радовиш,   

3. 
Урбанистички проект за КП бр. 222, 223 КО Шипковица - 
општина Радовиш 

3,00  

ВКУПНО: 
Буџет на Општина 
Радовиш 

Ред.б
р. 

Програми П- (ha) Финансирање 

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

500,0  

ВКУПНО: 
Буџет на Општина 
Радовиш 

Ред. 
бр. 

Планска документација П (ha) Финансирање  

1. Измена и дополнување на ДУП за УБ 1 и 8, дел од УМ, А и Б  8,60 Самофинансирање 

2. Измена и дополнување на ДУП за дел од УБ15, Радовиш 5,90 Самофинансирање 

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

4. 
Урбанистички проект со намена Е1 – фотоволттаични 
централи КП бр.1016/1/6....1016/9 ,КО Воиславци и   
КП бр. 1/1, 1/6 и 1/5, КО Сулдурци 

11,41 Самофинансирање 

5. 
ЛУПД на КП бр.4993 КО Радовиш - вон град, намена Е2 
фотоволтаични централи 

1.00 Самофинансирање 

6. 
Урбанистички проект со намена E2 - на КП бр.1183, 1184, 
1185 , КО Раклиш, Општина Радовиш 

1,42 Самофинансирање 

7. 
Урбанистички проект  со намена Г2,Г3,Г5 со компатибилни 
класи на  КП бр.7,КП бр.8/1, КО Ињево вон г.р.  Општина 
Радовиш  

2.10  Самофинансирање 

8. 
Урбанистички проект  со намена за  базна станица за 
мобилна телефонија во Тополница  

0,02 Самофинансирање 

9. 
Урбанистички проект  со намена  А, Б, Д - на КП бр.1645, КО 
Козбунар Општина Радовиш. 

2,40 Самофинансирање 

10. 

Урбанистички проект и  со намена А1, А4, Б1    на КП бр. 
211,212, и 5106/1 ,на КПбр. 699 и 700,  на КПбр. 705 и 706 ,на 
КП бр. 702, 703/1  и 704/1, КО Радовиш вон г.р.  Општина 
Радовиш 

3,00 Самофинансирање 

11. 
Урбанистички проект за КП бр. 4589 КО Радовиш во Јака 
Табак – Радовиш 

30,00 Самофинансирање 

12. 
Урбанистички проект за парцелација на градежна парцела на 
КП бр. 4582, КО Радовиш   

    2,40 Самофинансирање 

13. 
Урбанистички проект за КП бр. 4247/1во ДУП за УБ 9.2, 
Радовиш 

2.00 Самофинансирање 

14. 
Урбанистички проект за КП бр. 2745/1 и 2745/2 во ДУП на 
Радовиш 

0.50 Самофинансирање 
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Рекапитулар : 

 
 
5. ФИНАНСИРАЊЕ 
        
За финансирање на урбанистичките планови 
и урбанистичките проекти од Програмата , 
потребните средства ќе се обезбедат од: Буџет 
на Општина Радовиш, со  самофинансирање 
односно финансирање од заинтересирани 
физички и правни лица, Југоисточен плански 
Регион преку БРР, преку АФПЗРР и од Буџетот 
на РМ. 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШИ ОДРЕДБИ 
 
       Во зависност од потребите на општината , 
како и на заинтересирани физички и правни 
лица тековно Програмата може да претрпи 
измени и дополнувања.  Општина Радовиш 
како надлежен орган согласно Закон за 
просторно и урбанистичко планирање 

15. Урбанистички проект во ДУП за УБ 26, Радивиш 1,00 Самофинансирање 

16. 
 Урбанистички проект со намена Г2 – на КП бр. 4673/1, 
4673/2, 4673/3, КО Радовиш вон г.р. општина Радовиш 

0,40 Самофинансирање 

17. 
Урбанистички проект со намена Г2 – на КП бр.7, КП бр. 8/1, 
КО Ињево вон град, општина Радовиш 

2,10 Самофинансирање 

18. 
Урбанистички проект со намена Г2 – на КП бр.746, КП бр. 744, 
КО Сулдурци,  општина Радовиш 

1,00 Самофинансирање 

19. 
Урбанистички проект со намена Г2 – на КП бр.452/1, КО 
Воиславци, општина Радовиш 

0,30 Самофинансирање 

20. 
Урбанистички проект со намена Г2 – на КП бр.453/1, КО 
Воиславци, општина Радовиш 

0,10 Самофинансирање 

21. 
Урбанистички проект со намена Г2 – на КП бр.451/1, КО 
Воиславци, општина Радовиш 

0,10 Самофинансирање 

22. Урбанистички проект за КП бр. 4165/1,2 и 3 воУБ 9  Радовиш 0.10 Самофинансирање 

23. 
Урбанистички проект со намена Г2 – на КП бр.1/2, КО 
Сулдурци, општина Радовиш 

0,50 Самофинансирање 

23. 
Урбанистички проект со намена Г2 – на КП бр.242/1, КО 
Радовиш вон. Градежен реон, општина Радовиш 

2,00 Самофинансирање 

24. 
Урбанистички проект со намена Г2 – на КП бр.874/1, 875, 876, 
877, 878 и 900 КО Калуѓерица, општина Радовиш 

2,00 Самофинансирање 

О п и с финансирање 

Урбанистички планови       
(Урбанистички планови  од член10 став(1) точки 1, 2, 3, 4 од Законот за 
урбанистичко планирање)  

3.700.000,00 

Трошоци за услуги од катастар        500.000.00 

Услови за планирање на просторот     500.000.00 

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

300.000,00 

  вкупно 5.000.000,00 

Урнабистичка планска документација со самофинансирање Самофинансирање 



Br. 1/2021 Str. 17            Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{                        11.01.2021 god. 

  

спроведува постапки за реализација и 
спроведување на урбанистичките планови, 
спроведувајчи и одобрувајќи постапки за 
различни видови урбанистички проекти 
пропишани во законот, урбанистички проекти  
со план за парцелација и урбанистички 
проекти за инфраструктура . 
      Во процесот на донесување на 
урбанистички планови и урбанистички 
проекти  согласно Законот за просторно и 
урбанистичко планирање предвидени се 
прибавување на одредени документации како 
услови за планирање на просторот, трошоци 
за услуги од катастар, како и останати 
документи за кои трошоци се планираат 
средства Буџет на Општина Радовиш. 
   Урбанистичките планови и урбанистички 
плански документации започнати пред 
донесување на Законот за просторно и 
урбанистичко планирање („Сл.в. на Р.М.“ 
бр.32/2020), се спроведуват и продолќуват 
согласно одредбите од истиот . 
       Оваа Програма задолжително се објавува 
во „Службен гласник на Oпштина Радовиш“ , а  
во електронка форма на веб страната на 
Општина Радовиш, на актицни официјални 
профили на општината на социјалните мрежи, 
во информацискиот систем е-урбанизам.  
 

Br. 08-23/2 
05 Januari 2021 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 Programata za 
lokalen ekonomski razvoj vo op{tina 

Radovi{ za 2021 godina i Programata za 

lokalen ekonomski razvoj na op{tina 
Radovi{ za 2021 godina 

 
Gi proglasuvam i objavuvam Odlukata 

za usvojuvawe na Programata za lokalen 
ekonomski razvoj vo op{tina Radovi{ za 
2021 godina, br.08-24/1 i Programata za 
lokalen ekonomski razvoj vo op{tina 
Radovi{ za 2021 godina, br.08-24/2, {to  
sovetot na op{tina Radovi{ gi donese na 
sednica odr`ana na den 05.01.2021 godina. 
 

Br. 09-24/3 
11 Januari 2021 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik  
na op{tina Radovi{ 

Gerasim Konzulov s.r. 
 
Vrz osnova na ~l. 22 od Zakonot za 

lokalna samouprava (Sl.vesnik na RM 
br.5/2002), a soglasno ~l.21 st.1 t.43  od 
Statutot na op{tina Radovi{,  Sovetot na 
op{tina Radovi{ na sednica odr`ana na 
05.01.2021 godina, donese 

O  D  L  U  K  A 
Za usvojuvawe Programata za Lokalen 

Ekonomski razvoj vo op{tina Radovi{ za 
2021 godina 

 

I. Se donesuva Programata za Lokalen 
ekonomski razvoj vo op{tina Radovi{ za 
2021 godina. 

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

Br. 08-24/2 
05 Januari 2021 g. 

Radovi{ 

Sovet na op{tina Radovi{ 
Pretsedatel 

Vikica Manoleva s.r. 
              

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

Законот за локална самоуправа (,,Сл.весник на 

Р.М,, бр: 5/02) Советот на општина Радовиш на 

седницата одржана на 05.01.2021 година, донесе 

 

ПРОГРАМА 

за финансирање на активности за 2021 година 

Одделение за Локален економски развојОпштина Радовиш

 

Предлог ставки/активности: 
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Р.бр Предлог ставка Намена Износ (МКД) Коментар 

1. Предвидување на средства кои ќе 

бидат наменети за учество при 

потенцијално аплицирање на проекти 

до посебни донатори (УНДП, УСАИД, 

ГИЗ, и тн..) 

1.Економски развој 

2.Социјален развој 

3.Заштита на животна 

средина 
1.000.000 

За идни огласи во 2021 

кои би биле објавени 

по различни основи 

како учество или 

кофинансирање од 

општината. 

2. Реализација на проект: „Општинско-

корисна работа“ УНДП 

1.Економски развој 

2.Социјален развој 

 

1.000.000 

Проект на УНДП во 

социјалната сфера за 

посета и грижа за 

стари  и изнемоштени 

лица, лица со 

попреченост и 

потешкотии во 

секојдневниот живот. 

3. Предвидување на средства кои ќе 

бидат наменети за ангажирање на лица 

од социјално ранливи категории за 

изведување на јавни работи во 

Општина Радовиш.  

1.Економски развој 

2.Социјален развој 

3.Заштита на животна 

средина 

1.000.000 

Во врска со активните 

мерки на Агенцијата за 

вработување и 

ангажирање на јавни 

работници според 

програма за 

извршување на јавни 

работи донесена од 

Совет на општината. 

4. Финансиска подршка за проекти на 

граѓански здруженија според 

усвоената методологија за 

финансирање на проекти 

1. Локален развој 

2.000.000 

Распишување на јавен 

оглас согласно усвоена 

методологија за 

реализација на проекти 

за локален развој, а во 

согласност со 

стратешките 

документи на општина 

Радовиш 

5.  Годишна членарина за Центарот за 

развој на Југоисточен плански регион 

во Струмица за 2019 

1.Економски развој 

2.Инфраструктура 

3.Туризам 

4.Заштита на 

животната средина 

285.000 

Согласно законот за 

рамномерен 

регионален развој и 

претходно потпишан 

договор со Центарот за 

развој на Југоисточен 

плански регион во 

Струмица, општините 

основачи на Советот за 

развој на регионот се 

обврзани да ја 

кофинансираат 

работата на Центарот. 

6. Изградба на мерни станици за аеро-

загадување. 

1.Заштита на животна 

средина 

2.Заштита на 

здравјето на граѓаните 

600.000 

2 станици на 

територијата на 

општина Радовиш 

7. Прскање, дератизација 1.Заштита на 

здравјето на граѓаните 

2.Заштита на животна 

500.000 

Редовно годишно 

прскање проетив 

комарци и други 
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средина штетници. 

8. Консултантски услуги за водење 

проекти 

1.Локален развој  

1.000.000 

Ангажирање на 

консултанти за водење 

на проекти 

Вкупно:     7.385.000 

 Оваа Програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен 
гласник на општина Радовиш,,. 
  

Br. 08-24/2 
05 Januari 2021 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 Programata za 
ottu|uvawe na grade`no zemji{te 

sopstvenost na Republika Makedonija za 2021 
godina, po pat na javno naddavawe za podra~je 

na op{tina Radovi{ i Programata  
za grade`no zemji{te sopstvenost na 
Republika Makedonija za 2021 godina, 

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

 
Gi proglasuvam  i  objavuvam Odlukata 

za usvojuvawe na Programata za ottu|uvawe 
na grade`no zemji{te sopstvenost na 
Republika Makedonija za 2021  godina, po pat 
na javno naddavawe za podra~je na op{tina 
Radovi{, br.08-25/1 i Programata za 
ottu|uvawe na grade`no zemji{te 
sopstvenost na Republika Makedonija za 2021  
godina, po pat na javno naddavawe za podra~je 
na op{tina Radovi{, br.08-25/2, {to  sovetot 
na op{tina Radovi{ gi donese na sednica 
odr`ana na den 05.01.2021 godina. 
 

Br. 09-25/3 
11 Januari 2021 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik  
na op{tina Radovi{ 

Gerasim Konzulov s.r. 
 

Vrz osnova na ~l. 22 od Zakonot za 
lokalna samouprava (Sl.vesnik na RM 
br.5/2002), a soglasno ~l.21 st.1 t.43 od 
Statutot na op{tina Radovi{, Sovetot na 

op{tina Radovi{ na sednica odr`ana na 
05.01.2021 godina, donese 
 

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

grade`no zemji{te sopstvenost na Republika 
Makedonija za 2021  godina, po pat na javno 
naddavawe za podra~je na op{tina Radovi{ 

 

I. Se usvojuva  Programata za 
ottu|uvawe na grade`no zemji{te 
sopstvenost na Republika Makedonija za  
2021  godina, po pat na javno naddavawe za 
podra~je na op{tina Radovi{. 

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

Br. 08-25/1 
05 Januari 2021 g. 

Radovi{ 

Sovet na op{tina Radovi{ 
Pretsedatel 

Vikica Manoleva s.r. 

 
Врз основа на член 22 од Законот за 

локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/02 ) 
а согласно член 21  став 1 точка 13 од Статутот 
на општина Радовиш, Советот на општина 
Радовиш на седницата одржана на ден 
05.01.2021 година донесе 
 

ПРОГРАМА 
ЗА ОТУЃУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ 

СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  ЗА 
2021  ГОДИНА , ПО ПАТ НА ЕЛЕКТРОНСКО 

ЈАВНО   НАДДАВАЊЕ ЗА ПОДРАЧЈЕ НА ОПШТИНА 
РАДОВИШ 

 

Содржина: 
-  Општ дел 
- Предлог на градежи парцели за отуѓување  
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Општ дел 

 Во тековната 2021 година  Градоначалникот на 

Општина Радовиш во  Програмата за отуѓување 

на градежно земјиште  сопственост на Република 

Македонија кое се наоѓа на територијата на 

Општината , по пат на електронско јавно 

наддавање   предлага  Градежни парцели кои 

според ДУП претставуваат градежнп неизградено 

земјиште ,сопственост на Република Македонија, 

кои можат да бидат предмет на отуѓување со 

електронско јавно наддавање во текот на 2020 

година .  

Во   Програмата се опфатени Градежни парцели 

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

лесна индустрија  ,  А2-колетивни станебени 

згради  и  А3-Групно домување    согласно 

Детален урбанистички план за град Радовиш. 

 

Во  Програмата за отуѓување на градежно 

земјиште  сопственост на Република Македонија 

кое се наоѓа на територијата на Општината , по 

пат на електронско јавно наддавање   согласно 

член 48  од законот за градежно земјиште, каде 

што во градежната парцела помалку од 30 % 

сопственик е друго лице и повеке 70 % 

сопственик е Република Македонија  предлагаме 

во  програмата за  2020 отуѓување на градежни 

парцели во  Општина Радовиш да ги понуди со 

Објава за отуѓување за изградба на објекти со 

намена предвидена во деталните урбанистички 

планови.  

                         

Напоменувамe дека согласно член 48  

став 1 од законот за градежно земјиште (Сл. 

весник на РМ бр.15/15, 98/15, 193/15, 226/15. 

31/16, 142/16 и 190/16 )  

(1) Кога во рамки на една градежна парцела 

Република Македонија е сопственик или 

сосопственик на најмалку 70% од вкупната 

површна на градежната парцела , пред 

започнување на постапката на јавно наддавање 

,оргнот што ја води постапката за јавно 

наддавање , со подавка преку нотар ке го понуди 

делот на градежното земјиште сопственост на 

Република Македонија на другите сопственици 

или сосопственици на катастарските парцели од 

кои е формирана градежната парцела предмет на 

отуѓување ,по предходно добиена согласност од 

Владата на Република Мкедонија , по цена на 

градежното земјиште определена од овластен 

проценувач согласно со  Методологијата за 

процена на вредноста на  недвижен имот. 

(2) Доколку другите соственици или сосопствениеци 

се заинтересирани за земјиштетоод ставот (1) на 

овој член отуѓувањето на градежното земјиште се 

врши врз основа на договор на кој е дадено 

позитивно мислење од Државното 

правобранителство на Република Македонија. 

(3) Доколку другите сопственици или сосопственици 

не се заинтресирани за земјиштето од ставорт 1 

на овој член ,градежното земјиште сопственост 

на Република Мкаедонија може да биде предмет 

на отуѓување со јавно наддавање согласно со овој 

закон. 

(4) По исклучок од ставот (1) на овој член 

,градежното земјиште сопственост на Република 

Мкедонија може да биде предмет на отуѓување 

по пат на јавно наддавање ,доколку другите 

сопственици или сосопственици предходно со 

изјава дадена преку нотар се откажат од правото 

на првенствено купување на  градежното 

земјиште сопственост на Република Мкедонија. 

 

(5) Објавата за отуѓување на градежното земјиште во 

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

обврска идниот купувач , односно закупец , 

договорно сам  да ги уреди имотно правните 

односи со останатите сопственици ,односно 

сосопственици на градежното земјиште  во рамки 

на  градежната парцела која е предмет на 

отуѓување.  

ГРАДЕЖНИ ПАРЦЕЛИ 

 

  Во електронското јавно наддвање за 2020 

година предвидено е да објавиме на продажба 

повеке градежни парцели и тоа: 

-Градежни парцели во УБ.22 со намена А1-

домување во семејни куќи 

- Градежни парцели во УБ.9.2 со намена А1-

домување во семејни куќи 

- Градежни парцели во УБ.15 со намена А1-

домување во семејни куќи 

-Градежни парцели во УБ.22 со намена А3-

Групно домување 

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

индустрија  

 

Градежни парцели во УБ. 8  и 9  со намена А2- 

колективни станбени  згради 
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Табеларен преглед: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

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

 

 

Табеларен преглед: 

 

Број на 

градежна 

парцела, 

кп.бр. 

Намена на 

градежна 

парцела 

Максимална висина до венец 

(м) и катност 

Површ. на 

градежна 

парцела (м2) 

според 

Геод.елаборат 

Површина 

за градење 

(м2) 

Почетна цена 

по м
2 

(денари) 

Вкупна 

почетна цена 

(денари) 

 

 43 Г2 П+1 1515 1018 61 92 415  

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

 

47 

 

2869/23 

2869/22 

А1 – 

Домување 

во 

станбени 

куќи и Б1 

компатиби

л.                      

класа на 

намена 

10,20 

П+2+Пк 
362 150    

 

10 (4556/5, 

4559/1, 

4560/1) 

Г2 П+1 1185 594    
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- Градежни парцели во УБ.9.2 со намена А1-домување во семејни куќи 

Табеларен преглед: 

 

Број на 

градежна 

парцела 

Намена на 

градежна 

парцела 

Максимална висина до венец 

(м) и катност 

Површ. на 

градежна 

парцела 

(м2) според 

Геод.елабор

ат 

Површина 

за градење 

(м2) 

Почетна цена 

по м
2 

(денари) 

Вкупна 

почетна цена 

(денари) 

 

 

142 

 

580/10 

А1 – 

Домување во 

станбени 

куќи и Б1 

компатибил.                      

класа на 

намена 

10,20 

П+2+Пк 
856 362 61,00 52 216,00  

 

137 

 

580/16 

А1 – 

Домување во 

станбени 

куќи и Б1 

компатибил.                      

класа на 

намена А1 – 

Семејна куќа 

10,20 

П+2+Пк 
816 349 61,00 49 776,00  

 

138 

 

580/17 

А1 – 

Домување во 

станбени 

куќи и Б1 

компатибил.                      

класа на 

намена А1 – 

Семејна куќа 

10,20 

П+2+Пк 
832 270 61,00 50 752.00  
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- Градежни парцели во УБ.15 со намена А1-домување во семејни куќи 

 

                                Табеларен преглед: 

 

Број на 

градежна 

парцела 

Намена на 

градежна 

парцела 

Максимална висина до венец 

(м) и катност 

Површ. на 

градежна 

парцела 

(м2) според 

Геод.елабор

ат 

Површина 

за градење 

(м2) 

Почетна цена 

по м
2 

(денари) 

Вкупна 

почетна цена 

(денари) 

 

 

46 

 

2869/19 

А1 – 

Домување во 

станбени 

куќи и Б1 

компатибил.                      

класа на 

намена А1 – 

Семејна куќа 

10,20 

П+2+Пк 
372 152 61,00 22 692,00  

 

Број на 

градежна 

парцела 

Намена на 

градежна 

парцела 

Максимална висина до венец 

(м) и катност 

Површ. на 

градежна 

парцела 

(м2) според 

Геод.елабор

ат 

Површина 

за градење 

(м2) 

Почетна цена 

по м
2 

(денари) 

Вкупна 

почетна цена  

(денари) 

 

 
Ѓ.3 

3829/1 

А1 – 

Домување во 

станбени 

куќи  

10,20 

 
541 196 61,00 33 001,00  
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-Градежни парцели во УБ.22 со намена А3-Групно домување 

 

                               Табеларен преглед: 

 
Ѓ.4 

3829/1 

А1 – 

Домување во 

станбени 

куќи  

10,20 

 
477 257 61,00 29 097,00  

 
Ѓ.5 

3829/3 

А1 – 

Домување во 

станбени 

куќи  

10,20 

 
452 242 61,00 27 572,00  

 
Ѓ.6 

3829/1 

А1 – 

Домување во 

станбени 

куќи  

10,20 

 
524 180 61,00 31 196,00  

 

И.26 

 

2026/17 

А1 – 

Домување во 

станбени 

куќи  

10,20 

 
406 111 61,00 24 766,00  

 
И.30 

2026/17 

А1 – 

Домување во 

станбени 

куќи  

10,20 

 
350 144 61,00 21 350,00  

 
И.29 

2026/17 

А1 – 

Домување во 

станбени 

куќи  

10,20 

 
335 130 61,00 20 435,00  
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-Градежни парцели во УБ.8 и 9  со намена А2 –колективни станбени згради   

 

Број на 

градежна 

парцела 

Намена на 

градежна 

парцела 

Максимална висина до венец 

(м) и катност 

Површ. на 

градежна 

парцела 

(м2) според 

Геод.елабор

ат 

Површина 

за градење 

(м2) 

Почетна цена 

по м
2 

(денари) 

Вкупна 

почетна цена  

(денари) 

 

 
144 

580/1 

А3 – Групно 

домување и 

Б1 

компатибил.                       

9,20 

П+2 
2086 546 61,00 127 246,00  

 

Број на 

градежна 

парцела 

Намена на 

градежна 

парцела 

Максимална висина до венец 

(м) и катност 

Површ. на 

градежна 

парцела 

(м2) според 

Геод.елабор

ат 

Површина 

за градење 

(м2) 

Почетна цена 

по м
2 

(денари) 

Вкупна 

почетна цена  

(денари) 

 

 2.10 

А2 – 

колективно 

домување со 

ком.класа на 

намена  

Б1,Б2,Б4,Б5,

В3,В4, Д3 до 

40%  

16,50 

П+4 
2054 м2 588 м

2 
1040 ,00 2 136 160,00  
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 Оваа Програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен гласник на 
општина Радовиш,,. 
 

Br. 08-25/2                    Sovet na op{tina Radovi{ 
Data 05.01. 2021 godina.                        Pretsedatel  

Radovi{                   Vikica Manoleva  
 

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 

јавно осветлување vo op{tina Radovi{ za 2021 

godina i Programata za јавно осветлување 
vo op{tina Radovi{ za 2021 godina 
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Gi proglasuvam i objavuvam Odlukata za 

usvojuvawe na Programata za  јавно осветлување 
vo op{tina Radovi{ za 2021 godina , br.08-26/1 i 

Programata za јавно осветлување vo op{tina 
Radovi{ za 2021 godina, br.08-26/2, {to  sovetot 
na op{tina Radovi{ gi donese na sednica 
odr`ana na den 05.01.2021 godina. 
 

Br. 09-26/3 
11 Januari 2021 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik  
na op{tina Radovi{ 

Gerasim Konzulov s.r. 
 
  Vrz osnova na ~l. 22 od Zakonot za lokalna 
samouprava (Sl.vesnik na RM br.5/2002), a 
soglasno ~l.21 st.1 t.13  od Statutot na op{tina 
Radovi{, Sovetot na op{tina Radovi{ na 
sednica odr`ana na 05.01.2021 godina, donese 
 

O  D  L  U  K  A 

Za usvojuvawe Programata za јавно осветлување 
vo op{tina Radovi{ za 2021 godina 

 

I. Se donesuva Programata za јавно 
осветлување  vo op{tina Radovi{ za 2021 godina. 

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

 
Br. 08-26/1 

05 Januari 2021 g. 
Radovi{ 

Sovet na op{tina Radovi{ 
Pretsedatel 

Vikica Manoleva s.r. 

 
Врз основа на член 22 од Законот за локална 

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

член 21  став 1 точка 13 од Статутот на општина 

Радовиш, Советот на општина Радовиш на седницата 

одржана на ден 05.01.2021 година донесе 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ  НА  ПОДРАЧЈЕТО   

НА ОПШТИНА  РАДОВИШ ЗА 2021 ГОДИНА 

 

Со програмата се утврдуваат активностите за 

одржување на јавното осветлување за 2020 год., 

односно се утврдува обемот и динамиката на 

одржувањето, финансирањето на истите, како и 

финансирањето на потрошената енергија од јавното 

осветлување во општината.Финансирањето односно 

покривање на трошоците за јавно осветлување е 

регулирано со закон за комунални такси според кој за 

користење и одржување на јавното осветлување се 

плаќа комунална такса. 

Комунална такса за користење и одржување 

на јавното улично осветлување се наплаќа од 

регистрираните броила односно според евиденцијата 

на АД ЕВН Македонија за општина Радовиш. 

Наплатата на таксата од имателите на броила ја врши 

ЕВН Македонија АД Скопје КЕЦ Струмица и ја 

уплатува на сметка на буџетот на општина Радовиш. 

Средствата кои се прибираат од граѓаните врз основа 

на комуналната такса за улично осветлување се 

основни приходи со кои се финансира одржувањето, 

реконструкцијата и изградбата на нова улична мрежа 

и потрошената електрична енергија за јавното 

осветлување. 

Во општина Радовиш има регистрирано околу 

9500 броила  и согласно моменталната висина на 

таксата од 140 ден./броило/месец планирано е да се 

оствари приход во 2019год. од 16.000.000,00 денари. 

Останатите средства се обезбедуваат од буџетот на 

општина Радовиш. 

 

Од остварениот приход ќе се финансира: Износ / денари 

1 Потрошена електрична енергија  3.000.000,00 

2 

Одржување на уличното осветлување (замена на прегорени и 

скршени сијалици, оштетени светлосни арматури, заштитни 

стакла и останати елементи на сијаличнито место 

пригушници ,фасонкии др.) 

1.000.000,00 

3 Новогодишно и божиќно украсување 1.200.000,00 

ВКУПНО : 5.200.000,00 

 

Редовното одржување на јавното улично 

осветлување го врши стручна организација која ќе ја 

избере комисијата за јавни набавки  преку спроведена 

тендерска постапка. Поднесување на пријави  од 

грагани,месни заедници и други урбани заедници за 

дефекти на уличната осветлување се вриши до ЕЛС 

Радовиш ( задолжено стручно лице во општината) и 

истите се доставуваат до избраната фирма за 

одржување која што треба да постапи по истите. 

Надзор над извршените работи ,  на пристигнатите 

фактури за извршените работи ги стручно лице 

вработено во ЕЛС овластено со Решение од 

градоначалникот или избрана фирма врз основа на 

објавена јабна набавка.  

Програмата влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „ Сл.гласник на општина 

Радовиш„.   

 

Br. 08-26/2 
05 Januari 2021 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 
upravuvawe so otpad vo op{tina Radovi{ za 2021 

godina i Programata za upravuvawe so otpad 
vo op{tina Radovi{ za 2021 godina 

 
Gi proglasuvam i objavuvam Odlukata za 

usvojuvawe na Programata za upravuvawe so otpad 
vo op{tina Radovi{ za 2021 godina , br.08-27/1 i 
Programata za upravuvawe so otpad vo op{tina 
Radovi{ za 2021 godina,  br.08-27/2, {to  sovetot 
na op{tina Radovi{ gi donese na sednica 
odr`ana na den 05.01.2021 godina. 
 

Br. 09-27/3 
11 Januari 2021 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik  
na op{tina Radovi{ 

Gerasim Konzulov s.r. 
 

Vrz osnova na ~l. 22 od Zakonot za lokalna 
samouprava (Sl.vesnik na RM br.5/2002), a 
soglasno ~l.21 st.1 t.43  od Statutot na op{tina 
Radovi{, Sovetot na op{tina Radovi{ na 
sednica odr`ana na 05.01.2021 godina, donese 
 

O  D  L  U  K  A 
Za usvojuvawe Programata za upravuvawe so 

otpad vo op{tina Radovi{ za 2021 godina 
 

I. Se donesuva Programata za upravuvawe 
so otpad vo op{tina Radovi{ za 2021 godina. 
      II. Ovaa Odluka vleguva vo sila naredniot 
den od  denot na objavuvaweto vo "Slu`ben 
glasnik na op{tina Radovi{". 
 

Br. 08-27/1 
05 Januari 2021 g. 

Radovi{ 

Sovet na op{tina Radovi{ 
Pretsedatel 

Vikica Manoleva s.r. 
               

Врз основа на член 21 став1 точка 43 од 

Статутот на општина Радовиш, Советот на општина 

Радовиш на седница одржана на ден 05.01.2021 год., 

донесе 

 

ПРОГРАМА 

ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД НА ОПШТИНА 

РАДОВИШ ЗА 2021 година 

 

СОДРЖИНА 

 

Вовед 

  

I. ПРОГРАМА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАДОТ 

(2021)  

 

1. Процена на видот и количеството на различните 

видови отпад  

2.    Мерки / активности 

 3. Начин на работа на објектите за преработка и 

отстранување на отпадот  

4. Мерки и активности за селекција на отпадот, 

вклучувајќи го и издвојувањето на опасните состојки 

од отпадот  

5. Мерки и активности за поттикнување на 

компостирањето на биоразградливиот отпад 

6. Начините за едукација и за подигање на јавната 

свест на граѓаните во врска со управувањето на 

отпадот 

7. Реализација на обврските за намалување на 

количеството на биоразградливиот отпад што се 

отстранува на депониите  

8.  Начинот на функционирање на интегрираната 

мрежа за  преработка и за отстранување на отпадот  

9. Реализација на мониторингот и на информативниот 

систем во 

областа на управувањето со отпадот 

10. Реализација на мерки за спроведување на увоз, 

извоз и транзит на отпад низ територијата на 

Република Македонија 

11. Други мерки од важност за реализација на Планот 

за управување со отпад  

 

 

Вовед 

ЕЛС Општина РАДОВИШ – седиште во град 

Радовиш 

Заштитни бои на Општината: црвена и бела 

Површина: 608 км2 

Вкупен број на жители (попис 2002 

год): 

28 244 ж
1
 

Број на жители град Радовиш 

(попис 2002 г.)  

16 223 ж 

Густина на населеност: 46 ж/км2 

Годишен прираст на населението: 6.1% 

Невработени лица: 6 800 ж (24%) 

Број на населени места: 36
2
 

Број на домаќинства 8270 

Број на живеалишта 9833 

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

Бучим, Воиславци, Дамјан, Држани, Дурутлија, 

Злеово, Ињево, Јаргулица,  Калаузлија, Калуѓерица, 

Каралобоси, Караџалар, Козбунар, Коџалија, Ново 

Село, Ораовица, Папавница, Погулево, Подареш, 

Покрајчево, Прналија, Раклиш, Сариѓол, Смиланци, 

                                                 
1
  Попис на населението, домаќинствата и становите во 

Република Македонија, 2002, Книга XIII 
2
 Закон за територијална организација на локалната самоуправа 

на Република Македонија (Сл. Весник 55/04) 
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Сулдурци, Супурге, Тополница, Ќоселија, 

Худаверлија, Чешме  Маале, Шаинташ, Шипковица и 

Штурово. 

 

Општина Радовиш е лоцирана во југоисточниот дел 

на територијата на Република Македонија. 

Територијата на регионот се простира меѓу 

планинскиот масив на север и североисток со 

Плачковица, на југоисток со Струмичко Поле, 

југозапад со пл. Смрдеш и северозапад со клисурата 

на Маденска река.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На југозапад општина Радовиш се граничи со 

општина Конче, на исток со општина Берово, на југ 

со општина Василево, на северозапад со општина 

Штип и на север со општините Карбинци и Виница. 

Општината се наоѓа во југоисточниот плански регион 

на државата. 

 

Радовишката општина има мошне поволна 

географска положба, која е условена од просторно-

релјефните погодности и сообраќајните прилики. 

Конфигурацијата на земјиштето на оваа подрачје 

повеке е ритско -планинско со еден дел од 

рамничарски обработливи површини. Надморската 

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

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

Бел Камен на Плачковица.  

Општината Радовиш има добри гравитациско-

контактни и функционални врски во правец Северо 

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

градот Радовиш е оддалечен само 35 односно 30 км. 

Градот Радовиш е сместен во централниот дел на 

општината, на надморска височина од 380 м, и 

претставува општински административе центар со 

добра местоположба за развој на стопанството. 

 

I ПРОГРАМА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАДОТ 

(2021год.) 

 

1. Процена на видот и количеството на различните 

видови отпад 

 

Врз основа на Планот за управување со отпад, на 

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

2015-2020 година се очекува да се создадат  околу 

5000 тони комунален отпад. Од генерираниот отпад 

се очекува 93% од истиот да биде организирано 

собран, транспортиран и одложен на привремената 

депонија,  во непосредна близина на градот 

Радовиш, што ке биде практика се сосека не почне со 

работа предвидената регионална депонија. 

Процентуалниот состав на посебните фракции отпад 

се претпоставува дека ќе биде сличен со оној којшто 

е на национално ниво, како што следува: 

 

Фракција 

 

Застапеност (%) 
Органски отпад 26.2% 

Дрво 2.7% 

Хартија и картон 11.6% 

Пластика 9.7% 

Стакло 3.5% 
Текстил 2.9% 

Метали 2.6% 

Опасен отпад 0.2% 
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Композити 2.2% 

Комплексни производи 0.3% 

Инертен отпад 3.6% 
Други категории 3.6% 

Ситни делови 30.9% 

Вкупно 100% 
2.  Мерки  /  активности за  реализација  на  

барањата  на  Планот  за управување со отпад 

 

Општина Радовиш преку дефинирање на политика за 

воведување на интегралното и регионално 

управување со отпадот, битно ќе влијае врз 

стимулирањето на избегнувањето на генерирање на 

отпад, повторна употреба, примарно селектирање и 

рециклирање на фракциите на отпадот кои се 

погодни за рециклирање. Успешноста на воведување 

на интегралното управување со отпадот, а особено 

селектирањето на отпадот е во голема зависност од 

изборот на концесионерот за управување со 

регионалната депонија во југоисточниот плански 

регион, правилното учество на локалното население 

во овие активности. Поради ова е неопходно 

активирање на невладиниот сектор кој би требало да 

учествува во планирањето, организирањето и 

реализацијата на целокупниот систем. Интегралното 

управување со отпадот може да се имплементира на 

повеќе начини и тоа: 

 Имплементирањето да се изврши целосно од 

страна на општинското јавно комунално 

претпријатие-ЈКП,,Плаваја,,  Радовиш, од корисникот 

на регионалната концесија или комбинирано;  

 Целосна организација на селектирање, транспорт и 

рециклирање на отпад на приватниот сектор (договор 

за услуги, концесија);  

                    Јавно Приватно Партнерство 

 Селекција на отпадот, повторно користење и 

рециклирање; 

-    Се    препорачува    воведување    на    приватен    

оператор    за организирање на примарната селекција 

на отпадот. 

 Компостирање на биоразградливиот отпад; 

-  Се  препорачува  да  се  спроведе  јавна  кампања  

за  домашното компостирање. 

- Се промовира модел на компостирање. 

 

3. Начин на работа на објектите за преработка и 

отстранување на отпадот 

ЈКП  „Плаваја“  изработува  годишна  оперативна  

програма  која  што  е поврзана со годишната 

програма на општината Радовиш.   

 

Воведување на катастар на загадувачи (отпад како 

загадувач) каде што сите оние индустриски 

капацитети кои создаваат оптад ќе бидат 

евидентирани и врз основа на годишните количини 

на создаден отпад ќе бидат обврзани да доставуваат 

годишни програми за сопственото управување со 

отпад. 

4. Мерки и активности за селекција на отпадот, 

вклучувајќи го и издвојувањето на опасните состојки 

од отпадот 

 

Во некои позиции кадешто е доминантно колективно 

живеење, ќе се оформат неколку локации – зелени 

острови, на коишто ќе се собира комуналниот  отпад.  

Тоа  ќе  бидат  пунктови  на  селекција  на  отпадот, 

затоа што на истите локации ќе се постават 3 

контејнери со запремина од 1.1 м
3

, различно обоени 

во коишто посебно ќе се одлага пластика, хартија и 

комунален отпад.Дополнително, на повеќе места се 

врши собирање на стаклен отпад. 

Со правниот субјект ДУО ЕЛКОЛЕКТ ДОО Скопје е  

склучен договор за сорабтка и се врши собирање, 

складирање и транспорт на електричен и електронски 

отпад. 

5. Мерки и активности за поттикнување на 

компостирањето на биоразградливиот отпад  

5.1 Јавна кампања 

За прифаќање на концептот за искористување на 

биоразградливиот отпад, Општината ќе спроведе јавна 

кампања за подигање на јавната свест, која што ќе 

содржи: организирање на јавни презентации, 

подготовка на популарен материјал (лифлети, постери), 

информирање преку јавните медиуми, едукации на 

младата популација со посочување на извори за 

финансирање како кредитни или донаторски линии 

(ИПА фондови, Светска банка, Национални програми 

за финансирање итн.). 

5.2 Техничка докумена2 тација 

Врз основа на проценети количини на биоразградлив 

отпад и инвентарот на инсталации кои генерираат 

ваков вид на отпад, Општината ќе превземе активност 

на подготовка на проектна документација за 

управување со овој вид на отпад, која ќе даде предлози 

за капацитетот на објектот, применетата технологија и 

пласирање на крајниот продукт. 

6. Начините за едукација и за подигање на јавната 

свест на граѓани- 

те во врска со управувањето на отпадот 

Изработка на програма за подигање на јавна свест, 

која ќе содржи елементи на информирање на 

населението и едукација на неколку старосни   

категории   од   населението   за   соодветно   

управување   со отпадот. 

7. Реализација на обврските за намалување на 

количеството на био- 

разградливиот отпад што се отстранува на депониите 
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Реализација на обврските за намалување на 

количеството на био- разградливиот отпад што се 

отстранува на депониите, ќе се спроведе низ 

едукација на населението и подготовка на проектна 

документација. 

8.  Начинот на функционирање на интегрираната 

мрежа за преработка и за отстранување на отпадот 

До   постигнување   на   капацитети   за   преработка   

на   отпадот   на територијата на општина Радовиш ќе 

се превземат активности за подобрување на системот 

за отстранување на отпад со збогатување на возниот 

парк и воведување на систем за селектирање и 

преработка на ЈКП. 

9. Реализација на мониторингот и на 

информативниот систем во областа на управувањето 

со отпадот 

Мониторигнот на состојбите со отпадот ќе се 

реализира преку база на податоци која што ќе ја 

оформи ЈКП во соработка со Општината. Достапност 

до базата на податоци ќе имаат надлежните 

вработени од ЈКП и Секторот за комунални работи во 

Општината. 

Мониторингот за 2021 г. ќе се спроведе со 

пополнување на обрасците за идентификација и 

транспорт на отпад, како и со изготвување на 

годишните извештаи за управувањето со отпадот. 

Овие обрасци се задолжителни за приватните 

прептријатијата, како и за ЈКП. 

10. Реализација на мерки за спроведување на увоз, 

извоз и транзит на отпад низ територијата на 

Република Македонија 

Реализација на мерки за спроведување на увоз, извоз 

и транзит на отпад низ територијата на Република 

Македонија ќе се спроведува во согласност на 

постојната законска регулатива. 

11. Други мерки од важност за реализација на Планот 

за управување со отпад 

 

Инвентаризација на бројот на дивите 

депонии, приближно определување на количините на 

депониран материјал, како и видот на депониран 

материјал. 

Расчистување на депониите и нивна рекултивација. 

Финансиската конструкција се содржи во 

Програмата на ЈКП ,,Плаваја,,. 

 

Програмата влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „ Сл.гласник на општина 

Радовиш„.   

  

Br. 08-27/2 
05 Januari 2021 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 Programata za 
javna ~istota vo op{tina Radovi{ za 2021 godina 

i Programata za javna ~istota 
vo op{tina Radovi{ za 2021 godina 

 
Gi proglasuvam i objavuvam Odlukata za 

usvojuvawe na Programata za javna ~istota vo 
op{tina Radovi{ za 2021 godina br.08-28/1 i  
Programata za javna ~istota vo op{tina Radovi{ 
za 2021 godin br.08-28/2, {to  sovetot na op{tina 
Radovi{ gi donese na sednica odr`ana na den  
05.01.2021 godina 

 

Br. 09-28/3 
11 Januari 2021 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik  
na op{tina Radovi{ 

Gerasim Konzulov s.r. 
 

Vrz osnova na ~l. 22 od Zakonot za lokalna 
samouprava (Sl.vesnik na RM br.5/2002), a 

soglasno ~l.21 st.1 t.16 od Statutot na op{tina 

Radovi{, Sovetot na op{tina Radovi{ na 
sednica odr`ana na 05.01.2021 godina, donese 

 

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

vo op{tina Radovi{ za 2021 godina 
 

I. Se prifa}a Programata za javna ~istota 

vo op{tina Radovi{  za 2021 gод. 

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

Br. 08-28/1 
05 Januari 2021 g. 

Radovi{ 

Sovet na op{tina Radovi{ 
Pretsedatel 

Vikica Manoleva s.r. 
 

Врз основа на член  12 од Законот за јавна 

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

член 21 став 1 точка 15 од Статутот на општина 

Радовиш  (Службен гласник на општината Радовиш 

број 5/2012), Советот на општина Радовиш на 

седница одржана на 05.01.2021 година, донесе 

 

П Р О Г Р А М А  

За Јавна чистота на општина Радовиш за 2021 година 

 

В О В Е Д  

 Програмата за одржување на Jавна чистота на 

подрачјето на општина Радовиш за 2020 год. ги 

дефинира обемот, динамиката, начинот на вршење на 

потребните активности, потребниот број вработени и 
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начинот на нивно финансирање. Одржување на јавна 

чистота подразбира чистење ( метење и миење ) на 

јавните сообраќајни површини и е во зависност од :  

 Густината на населението 

 Фрекфенција на луѓе и мотори 

 Степен на нечистотија 

 Степен на пречки ( паркирани возила, објекти и 

друго )  

 Инфрастуктурните сообраќајни  услови  

 Делување на градежната оператива, која со своите 

возила се јавува како еден од најголемите загадувачи 

на јавните сообраќајни површини. 

 

1. Одржување на јавна чистота 

Одржувањето на јавната чистота ќе се состои од:  

 Рачно метење; машинско метење и миење на 

улиците, булеварот, како и сите други јавни 

површини и отворени простори и јавни објекти 

наведени со законот за јавна чистота. 

 Празнење на уличните корпи за отпад кои се 

поставени во поширокото централно градско 

подрачје.  

 Одржување на јавни површини во зимски услови.  

 Расчистување на диви депонии.  

 Отстранување на атмосферски наноси. 

Периодот на одржување е поделен на летен период од 

месец Април до месец Октомври со времетраење од 7 

месеци со 214 работни дена во кои  се земени сите 

денови во неделите и сите државен празници, и 

зимски период од месец Ноември  до месец Март со 

време од 5 месеци или 151 работни дена во кои исто 

така се земени во предвид сите денови во неделите и 

државените празници. 

Динамиката на чистењето ќе биде организирана 

според две категории на чистење на јавни прометни 

површини и тоа :  

Прва зона (централно градско подррачје) 

Ќе се чисти со:  

 Секојдневно метење во работните денови. 

 Метење вон работни денови (за време на викенд и 

државни празници) само на најфреквентните улици 

во централно подрачје.  

 Секојдневно собирање и транспорт на сметот и 

наслагите до депонијата. 

 Перење во летна сезона ( од средина на месец Мај 

до месец Септември) со автоцистерна со предни 

млазнаци. 

Во прва зона спаѓаат следните улици и површини: 

1. Булевар Александар Македонски .............19 000 м² 

2. Кеј 8ми Септември .................................... 20 000 м² 

3. Св. Спасо Радовишки до дневен центар  

Порака .................................................................8 000 м² 

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

5. Ул.Партизанска (дел).....................................3 000 м² 

6. Ул.Самуилова.................................................4 000 м² 

7. Ул.Илинденска...............................................1 000 м² 

8. Ул.Блаже Коневски........................................1 000 м² 

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

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

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

Вкупно ............................................................. 56 700 м² 

 

Втора Зона 

(Улици кои се одржуваат еднаш неделно) 

Ќе се чисти со: 

 Метење рачно и машински еднаш неделно. 

 Изнесување на смет и наслаги еднаш неделно. 

 Перењето на овие улици е по потреба, а најмалку 

двапати неделно. 

Во втората зона спагаат следните улици и површини: 

1. Ул.Илија Алексов .........................................4 000 м² 

2. Ул.Плачковица ..............................................6 000 м² 

3. Ул.Гоце Делчев .............................................2 000 м² 

4. Ул.Шаин Маале .............................................1 000 м² 

5. Ул.Ана Поцкова ............................................1 000 м² 

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

Вкупно ..............................................................15 000 м² 

 

Трета зона 

(Улици кои се одржуваат еднаш месечно) 

1. Ул.Ѓорче Петров............................................6 000 м² 

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

3. Ул.Егејска.......................................................2 000 м² 

4. Ул.Исарот ......................................................2 000 м² 

5. Ул.11ти Октомври .........................................1 000 м² 

Вкупно ...............................................................14 000 м² 

Одржувањето на гореспоменатите улици во трите 

зони се врши на класичен начин, со рачна количка и 

метла и со помош на специјално возило за метење на 

улици. 

Имајќи ја предвид структурата на населението, кое во 

најголем дел се занимава со земјоделие, одредени 

периоди од годината (осебено пролетниот и 

есенскиот, кога земјоделците се најактивни) некои 

улици изгледаат како да не се одржуваат.  

Голем проблем претставуваат и  пристапните 

патишта од полето кон градот, при што на коловозите 

се остава големи количини на земја, измет и друго.  

По секое невреме улиците во градот се со големи 

наноси од песок, тиња и земја, што претставува голем 

проблем за брзо нивно отстранување. 

На градот му е потребна нова авто цистерна за 

перење и дезинфекција на коловозите со што многу 

ќе се подобри чистотата на улиците особено во 

летниот период. Цената на ова возило  се движи 

околу 6.000.000 ден. Јавното претпријатие не е во 
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можност да ја набави од сопствени средста, но се 

очекуваат подобри денови за нивна реализација со 

помош од општина Радовиш или на друг начин преку 

донација. 

 

Повремени работи 

Повремените работни активности се извршуваат по 

налог на ЕЛС за вонредно чистење на одредени 

улици поради верски празници, јавни манифестации 

и други настани кои не се составен дел од 

програмата. 

За преземање на активностите за метење на улиците 

во прва, втора и трета зона ќе бидат ангажирани: 

 14 работници за метење во прва зона 

 6 работници за метење во втора зона 

 4 работници за метење во трета зона 

За да се изврши оваа работа потребно е да се 

ангажираат 20 работници, а за нив се потребни 

средства за бруто плата во износ од:  

20 работника х 25000 (бруто плата) х 12 месеци =  

6.000.000 ден. 

 

2. Потребен алат за одржување на јавна чистота 

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

1 Метли 2000 25 50 000 

2 Лопати 20 400 8 000 

3 Мотики 20 650 13 000 

4 Колички 10 1500 15 000 

Вкупно ( во денари) 86 000 

 

3. Одвоз на сметот при метењето 

За одвозот на сметот од  улиците по оваа основа што 

се опфатени со програмата за одржување на прва, 

втора и трета зона ќе се користат специјалните 

комунални возила (ѓубрарки и трактори) кои исто 

така се користат редовно за истовар на смет од 

домаќинствата.  

Во работни денови за потребите на јавна чистота и по 

пријава на совесни граѓани за фрлање на кабаст отпад 

се интервенира со трактор со приколица и еден 

работник. 

350 тури х 700 ден = 245.000 ден. 

4. Миење на улиците 

Миењето во летната сезона е четири месеци во прва 

зона и тоа со автоцистерна со предни млазнаци, а 

додека миењето на улиците во втора зона се врши 

повремено до два пати во месецот во летниот период. 

Во првата и втората зона се трошат 196 цистерни со 

вода,( во еден ден се трошат 3-4 цистерни ) или: 300 

цистерни х 2 000 ден./тура =600. 000 ден. 

***Овде требе да напоменеме дека е потребна и 

инвестиција од нова автоцистерна која покрај миење 

ке има можност да врши и дезинфекција на улиците и 

истата би чинела околу 6,000,000 денари. 

5. ХТЗ Опрема 

 

Р.бр ХТЗ Опрема Количина Ед. цена Вкупно 

1. Работно одело летно 20 1500 30 000 

2. Работно одело зимно 20 1600 32 000 

3. Ракавици 480 100 48 000 

4. Кондури 20 1050 21 000 

5. Чизми 20 400 8 000 

6. Флуоросцент.елек 20 100 2 000 

7. Кабаници 20 450 9 000 

8. Маици 20 150 3 000 

Вкупно 153 000 

 

6. Чистење на диви депонии

7.  

Физичкиот обем на работите и локалитетите на 

дивите депонии се определуваат  според 

согледувањето на терен од страна на секторот за 

урбанизам и комунални работи при ЕЛС. 

При расчистување на дивите депонии ќе се користат 

товарни возила и градежни машини ( камион кипер, 

трактори и утоварувачи ). 

Од искуството од минатите години за расчистување и 

траснспортирање на отпадот до гратската депонија 

предвидуваме 100 работни часа. 

100 часах2.200 денари (багер утоварач) = 220.000 ден. 

100 часа х 900 денари (камион кипер) =      90.000 ден. 

                                                        Вкупно 310. 000 ден. 

 

8. Зимско одржување на улиците и тротоарите 

Зимско одржување на улиците и тротоарите во градот 

за 2020/2021 год 

Подрачјето на општина Радовиш е под влијание на 

изменета континентална клима со влијание на 

медитеранска клима, што овозможува релативни 
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благи зими и со мали врнежи од снег, а сето тоа трае 

два месеци во годината. 

Согласно одлуката за Јавна чистота во општина 

Радовиш донесена од страна на Советот на општина 

Радовиш, правните и физичките лица се должни да го 

исчистат снегот и мразот од тротоарите, или до 

половина на улиците. 

Контролата на реализацијата на овие должности ќе го 

врши комуналната инспекција при локалната 

самоуправа. 

Во случај на поголеми врнежи од снег одржувањето 

на улиците и тротоарите ЈП Плаваја и локалната 

самоуправа го регулираат со посебен договор. 

                              Превентивни мерки на заштита 

Со цел да се намалат опасностите од евентуални 

незгоди во зимскиот период ЈП Плаваја ги превзема 

сладните превентивни мерки и заштита:  

 Потребна работна сила и механизација за 

расчистување на тротоарите и улиците 

 Ја утврдува потребната количина на сол и песок за 

посипување 

 Го утврдува начинот на ангажирањето на 

работната сила и активирањето на механизацијата 

 Го утврдува приоритетот на чистење  на улиците 

во заедничка соработка со МВР и ЕЛС. 

 

I . Времетраење и степен на приправност 

Времетраењето на приправноста е од 15.11.2020 до 

31.12.2020 год. и од 01.01.2021 до 01.03.2021 год. 

Во овој период ќе бидат дежурни на повик: 

 два возачи на трактор  

 два работника за испомош  

 еден возач на специјална машина скип 

 Продолжувањето на  времетраењето на 

приправноста ќе се врши по потреба во зависност од 

временските услови, а сето тоа усогласено со 

надлежните служби при ЕЛС и МВР. 

II. Преглед на улици и места за интервенција по 

приоритет 

1. Ул.Булевар Александар Македонски се до 

преминот со улица Ѓорче Петров. 

2. Ул. Кеј  8 ми Септември  

3. Ул. 22 Октомври 

4. Ул. Св Спасо Радовишки 

5. Ул. Коста Сусинов 

6. Ул. 15ти Корпус 

7. Ул. Чедо Филиповски Даме 

8. Ул. Самуилова 

9. Влезовите пред следните институции: 

- Детски градинки 

- Здравен дом 

- Основен суд 

- Управа на ЕЛС 

- Стопанска Банка 

- Пристап до МВР 

10.  Сите угорници што ги има град Радовиш 

III. Планирано ангажирање на работна рака и 

механизација 

Планирана механизација: 

- Рово копач  1 број. 

- Камјон кипер 2 броја. 

- Трактор за машинско растурање на сол 1 број. 

- Трактор за машинско растурање на сол и плуг за 

чистење на снег 1 број. 

Планирана работна рака 

Бројот на возачи и работници ќе биде во склад со 

степенот на приправноста. 

Чистењето на  тротоарите од снег ќе го вршат 

работниците кои работат на програмата за одржување 

на јавната чистота и одржувањето на зеленилото. 

Списоците на возачи и работници ќе бидат изготвени 

од страна на Стручните служби во ЈП Плаваја и ќе се 

достават до ЕЛС по укажана потреба. 

IV. Планирани количини на сол и ризла 

Според претходните досегашни искуства потребна 

количина на сол за расфрлање во една сезона е околу 

20 тона, а сепариран песок ризла (гранулит 2) е околу 

30 м³ 

V. Фиансиска конструкција на оперативниот план за 

зимско одржување 

 Финансирањето на извршувањето на работите од 

овој оперативен план ќе се регулира со посебен 

договор помеѓу ЈП Плаваја и градоначалникот на 

Општина Радовиш. 

Следењето и контролата на извршувањето на 

работите ќе го вршат службите при ЕЛС Радовиш, а 

фактурирањето ќе биде по ценовник кој ќе биде 

предмет на договор. 

Реалната вредност на програмата ќе се дефинира по 

завршувањето на зимската сезона согласно 

потрошените материјали и обемот на ангажираната 

работна сила и механизација.  

Финансиска конструкција на програмата за Јавна 

чистота 

За остварување на финансиската конструкција на 

програмата за 2021 година без зимско одржување на 

улиците  ќе бидат потребни финансиски средства во 

вкупен износ од 7 394 000 ден. и тоа за следните 

позиции: 

- Ангажирање на работна сила.............6 .000.000 ден 

- Потребен алат ............................................86.000 ден 

- Одвоз на смет при метењето ..................245.000 ден 

- Миење на улици ..................................    600.000 ден 

- ХТЗ Опрема ..........................................   153.000 ден 

- Чистење на диви депонии ....................  310.000 ден 

Вкупно ...................................................... 7 394.000 ден 

 

Финансирање на програмата 

За финансирањето на програмата за Јавна чистота 

како приходна страна што ја наплатува ЈП Плаваја во 

корист на буџетот на општина Радовиш се врши по 

два основи и тоа:  
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1. Од такса за Јавна чистота паушал 30 денари за 

физички и правни субјекти. 

2. Од комуналната такса  која се наплаќа само од 

физичките лица и тоа по м ² за дворно место и 

стамбен простор во % од цената по м ². 

Тоа изнесува 0, 12 % од цената за дворна површина 

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

м².  

Вкупно собрани сретства за 2020 година од страна на 

ЈП Плаваја во корист на буџетот на општина Радовиш 

се:  

1. Такса за јавна чистота по 30 ден. по корисник на 

месец: 196.880,оо ден/месец. х 12 месеци = 

2.362.560,оо ден 

2. Комунална такса 187.680,оо денари/месец х 12 

месеци = 2.252.160,оо ден. 

Вкупно по двата основи се фактурирани 

4.614.720,00 денари. 

На крајот може да се заклучи дека за 

одржувањето на јавната чистота се потребни 

7.394,000,00 денари, а ЈП Плаваја годишно фактурира  

износ од 4.614.720,оо денари. Пратејки го процентот 

на наплата кој на годишно ниво се движи до 85% 

годишно реално се собираат околу 3.922.500,00 

денари. 

За реализација на оваа програма потребни се 

и дополнителни средства кој се добиваат како 

разликата од планираните средства за реализација на 

програмата и наплатените од такси и изнесува 

3.471.500 ден. и истите ке требе да се обезбедат од 

буџетот на Општина Радовиш. 

Вкупно средства кој требе да се обезбедат од 

буџетот на општина Радовиш за остварување на 

програмата се  7.394.000 денари.  

Програмата влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во 

„ Сл.гласник на општина Радовиш„.    

    

 

Br. 08-28/2                    Sovet na op{tina Radovi{ 
Data 05.01. 2021 godina.                        Pretsedatel  

Radovi{                   Vikica Manoleva  
 
 

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

RE[ENIE 
Za proglasuvawe i objavuvawe 

na Odlukata za usvojuvawe na Programata za 
odr`uvawe i koristewe na parkovi i zelenilo i 

drugi javni povr{ini vo op{tina Radovi{ 
za 2021 godina i Programata za odr`uvawe i 

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

za 2021 godina 
 

Gi proglasuvam i objavuvam Odlukata za 
usvojuvawe na Programata za odr`uvawe i 
koristewe na parkovi i zelenilo i drugi javni 
povr{ini vo op{tina Radovi{ za 2021 god., br. 
08-29/1 i  Programata za odr`uvawe i koristewe 
na parkovi  i zelenilo i drugi javni povr{ini vo 
op{tina Radovi{ za 2021 godina br. 08-29/2, {to  
sovetot na op{tina Radovi{ gi donese na 
sednica odr`ana na den 05.01.2021 godina 
 

Br. 09-29/3 
11 Januari 2021 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik  
na op{tina Radovi{ 

Gerasim Konzulov s.r. 
 

Vrz osnova na ~l. 22 stav 1 to~ka 4 od 
Zakonot za lokalna samouprava (Sl.vesnik na RM 
br.5/2002), a soglasno ~l.21 st.1 t.16 od Statutot 
na op{tina Radovi{, Sovetot na op{tina 
Radovi{ na sednica odr`ana na 05.01.2021 godina, 
donese 
 

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

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

za 2021 godina 
 

I. Se prifa}a Programata za parkovi i 
zelenilo i ostanati zeleni povr{ini vo 
op{tina Radovi{ za 2021 godina. 

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

 
Br. 08-29/1 

05 Januari 2021 g. 
Radovi{ 

Sovet na op{tina Radovi{ 
Pretsedatel 

Vikica Manoleva s.r. 
 
Врз основа на член 21 став 1 точка 16  од 

Статутот на општина Радовиш, Советот на општина 

Радовиш на седница одржана на ден 05.01.2021 

година, донесе 

 

  П Р О Г Р А М А 

За одржување и користење на паркови и други јавни 

површини во општина Радовиш за 2021 год. 
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ВОВЕД 

Согласно на Законот за урбано зеленило 

Сл.весник 11/2018 како и согласно Правилникот за 

планирање, проектирање, подигање и одржување на 

зеленилото Сл.весник 205/2019 а со цел квалитетно и 

стручно одржување на градското зеленило и цветните 

површини, оделението Паркови и Зеленило при ЈП 

Плаваја Радовиш изготви Предлог годишна програма 

за подигање,обновување и користење на зеленилото 

за 2021 година на подрачјето на општина Радовиш. 

Со оваа Годишна оперативна програма за 

подигање и одржување на зеленилото се дефинираат 

следните податоци:  

1. Површини под јавно зеленило, според 

намената ,функцијата и степенот на одржување 

утврден од страна на Јавното претпријатие за 

управување со зеленилото или правното лице 

регистрирано за таа намена ;  

2. Преглед за потребите за одржување и тоа :  

1) Одржување на зелени површини : Рачно 

косење, гребулање на трева пред машинско косење, 

машинско косење, собирање трева, чистење и 

изнесување на зелен отпад (лист, искосена трева, 

искастрени гранки итн.) полевање на зелени 

површини;  

2) Одржување на дрвенасти и грмушасти 

растенија: окопување дрвја, грмушки и жива ограда, 

кроење на грмушки, дрвја во дрвореди и жива ограда, 

фито заштита и полевање на дрвореди и зелени 

површини со цистерна како и одвоз на отпад со 

трактор;  

3) Одржување на цвеќе: одржување на 

жардињери, одржување на цветни површини: 

плевење, прашење, садење и расадување окопување и 

прашење, како и производство на цветни расади;  

4) Потребен број на извршители и опремување 

со ХТЗ опрема, алати и материјали како и 

финансиски средства согласно интензитетот и видот 

на одржување за секоја јавна зелена површина.  

3. Подигање на зеленило, коешто опфаќа 

реконструкција на старото и оштетено зеленило, како 

и подигнување и озеленување на нови површини при 

изградба на комунални инфраструктурни објекти.  

При изготвување на оваа програма земен е 

предвид фактот дека начинот и интензитетот на 

одржување на зеленилото е менлив елемент и тоа во 

зависност од климатските услови, потребите на 

градот, структурата на градот и неговата 

распространетост.  

Оделението за Паркови и Зеленило се 

занимава и со производство на саден материјал за 

цветен расад кој е наменет за потребите на самото 

претпријатие за пополнување на цветните површини 

во градот Радовиш. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

Цел на програмата на Оделението за Паркови 

и Зеленило е да се прикаже обемот на работа која ја 

извршуват вработените , како и финансиските 

средства кои се потребни за извршување на 

наведените активности по програмата во 2021 година. 

 

ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ 

Во Табела 1 се прикажани сите позиции со изразени 

површини со јавно зеленило во м
2
 кој се планирани за 

тековно одржување во 2021 година и тоа:  

 

1. Табела 1: 

Ред.бр. Опис Површина во m
2
 

1. Градски парк (Ловен дом) 18.900 

2. Радовишка река (корито од радовишка река) 16.200 

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

4. Детски Парк  Марди   450 

5. Зелена површина и фонтана во Парк на младите 720 

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

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

култура 

90 

8. Зелена површина пред стоковна куќа 135 

9. Зелена површина пред  зградата на основниот  суд 540 

10. Одржување на дрворедите по кеј 8 Септември  и булевар 

Александар Македонски 

5.400 

11. Зелена површина позади основен суд  270 

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

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

14. Зелени површини околу сите станбени згради  8.100 

15. Мало булеварче на ул.”Плачковица “ 90 

16. Зелена површина пред зградата на општина Радовиш 935 

17. Парк кај споменикот на загинатите и прогонуваните борци пред 

аптека Зегин 

45 
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18. Парк под јаворот кај споменикот на С. Коларов  90 

19. Жардинериите поставени на повеке локации низ  градот 36 

20. Зелена површина околу дневен центар UNICEF 45 

21. Тротоари на ул.” Плачковица“ 900 

22.  Зелен појас на триаголник на ул.Плачковица  35 

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

24.  Влезови на градот Радовиш 540 

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

влеза на Радовиш 

500 

     26.   Зелена површина околу Спортска сала во Радовиш  1.350 

 27. Зелена површина на стрелиштето 3.000 

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

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

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

31. Градски стадион 600   

32. Детско игралиште во с. Воиславци 100 

33. Детско игралиште во с.Сулдурци 100 

34. Детско игралиште во с. Калуѓерица 100 

35. Детско игралиште во с. Ораовица 100 

36. Детско игралиште во с. Подареш 100 

37. Детско игралиште во с. Јаргулица 100 

38. Детско игралиште во с. Злеово 100 

39. Детско игралиште во с. Ињево  

40. Парк и детско игралиште во н. Раклиш 200 

41. Парк во с. Ораовица 150 

42. Тениско игралиште во градинката “Цветови “ 550 

43. Ул Илија Алексов од кружен тек на булевар Александар 

Македонски до центарот на  н.Раклиш 

850 

44. Зеленило околу спортско игралиште во двор на  гимназија Коста 

Сусинов во Радовиш 

2.000 

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

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

47. Сечење и кроење на дрва низ градот и селата  

 

2. Во продолжение се опишани активностите 

што ке се превземаат на дадените локации од табела 

1:                                                                                                              

1)     Градски парк (Ловен дом )  

Градскиот парк е најголема површина од 18.900 м
2
  

во нашиот град и  бара постојани активности  за 

одржување на постоечката инфраструктура, тревни  

површини,  и др.  

Состојбата со хортикултурното и урбано уредување 

во гратскиот парк е лоша бидејки повеке години 

уназад не  е инвестирано во нови содржини , ниту 

нешто е  обновено од постоечките инфрастуктурни, 

хортикултурни и урбани содржини. За гратскиот парк 

да го добие сјајот на урбано уредено место за оваа 

намена, потребно е да се инвестира во него со 

посебен проект кој што ке ги опфати сите сегменти 

во негово уредување како урбано така и 

хортикултурно, а тоа може да го реализира општина 

Радовиш од сопствени средства. 

Во повеке наврати од годината во градскиот парк  се 

одвиваат следниве активности :  чистење од фрлен 

отпад, косење со  грбна моторна косачка, 

поткастрување на долните гранки на дрвјата  нивно 

товарање во приколка од трактор и транспортирање 

до градската депонија , сечење на исушените дрва 

нивно товарање во приколка од трактор и  

транспортирање до градската депонија ,чистење на 

израстени џбунови, прскање со препарат против 

плевел, чистење на патеките од трева и плевел, 

чистење на паднати исушени лисја во есента 

товарање и транспортирање до градска депонија со 

трактор, одржување на хигиената на корпите  за 

отпадоци и др. 

2)     Корито на Радовишка река  

Коритото на Радовишка река  од 16.200 м
2
 се  протега 

по должина по целиот град, а тоа значи дека за 

одржување е предвиден просторот  од мостот Бриони  

–  место до каде што е  изградено коритото со камен 

до последните куќи под  Спортска сала 25 Мај 

Радовиш. 

Во коритото на Радовишка река се одвиваат следниве 

активности :  прскање со препарат против плевел на 

тревата и троскот по каменестите странични ѕидови 

на коритото, чистење на истите и отстранување на 
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исчистениот отпад , чистење на фрлен отпад, косење 

со моторна косачка, чистење на израснати џбунови со 

триор и секира нивно товарање и отстранување со 

трактор и транспортирање до градската депонија, 

чистење на столбовите на мостовите и целосно 

коритото од наноси од поројните  дождови нивно  

товарање во приколка од трактор и транспортирање 

до градската депонија ,чистење на паднати исушени 

лисја во есента од дрворедите по кејот , и др. 

3) Зелена површина на  триаголник на ул.”Илија 

Алексов “ 

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

асфалтирана површина потребно е повеке ангажман 

за зеленилото да успее. 

Во него се одвиваат следниве активности: косење на 

тревата,наводнување со цистерна на тревата и 

цвеќињата, плевење , кубење на старото цвеќе, 

садење на ново сезонско цвеќе, прашење на 

цвеќињата , прихранување на тревата и цвеќињата , 

чистење од фрлен отпад и др. 

4)    Детски Парк Марди  

Паркот е со површина од 450м
2
 .Во него има 

поставено детски играчки, потоа има поставено 

клупи за седење и корпи за отпадоци чија хигиена 

треба да се одржува . Тревнатата површина се коси со 

моторна косачка,  се прихранува, се чисти од фрлен 

отпад ,собирање на суви паднати листови во есен, се 

наводнува со црево. На оваа површина се планира 

обновување на зеленилото.  

5)     Зелена површина и фонтана во Паркот на 

младите 

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

коси со моторна грбна косачка, се потхранува 

периодично, се врши чистење на патеките од плевел, 

прскање против плевел,сечење на стари исушени 

дрва и транспортирање до градската депонија 

,кастрење на ниски гранки и нивно 

отстранување,чистење на суви лисја во есен,прашење 

и прихранување ,чистење на фрлен отпад, 

наводнување со црево, отстранување на ѓубрето од 

кантите за отпадок.Во Паркот на младите исто така се 

планира редовно одржување на фонтаната, 

реновирање со премачкување со течна гума, украсно 

осветлување, обновување на млазници за 

распрскување на вода,редовно чистење од фрлен 

отпад. На оваа површина се планира обновување на 

зеленилото. 

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

со ул.Партизанска 

Вкупната површина е 45 м 
2 

и е моментално простор 

со трева.Во пролетниот период од 2021 година на 

оваа површина ке се изврши комплетно реновирање 

на хортикултурното уредување со ново цвеке, трева и 

украсен камен. Исто така редовно ке се врши 

налевање со вода, плевење, чистење од фрлен отпад и 

др. 

7)     Спомен парк во сеќавање на 22 Октомври 

спроти Центарот за култура 

Со вкупна површина од 90 м 
2
 и во него се одвиваат 

следниве активности: чистење на фрлен отпад, 

косење со грбна моторна косачка, сечење на стари 

исушени дрва и нивно собирање и транспортирање до 

градската депонија, кастрење на ниски гранки кој 

сметаат на минувачите и сообраќајните знаци 

собирање и транспортирање до градска депонија со 

тракторска приколка, чистење на паднати суви лисја 

во есента. На оваа површина се планира обновување 

на зеленилото. 

8)       Зелена површина пред зградата на 

Стоковната куќа 

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

врши косење со грбна моторна косачка ,наводнување 

во летниот период со цистерна или црево,чистење од 

фрлен отпад.  

9)       Зелена површина пред зградата  на 

основен суд 

На површина од 540 м 
2
  се врши косење на тревата 

со грбна моторна  косачка, сечење на ниски гранки и 

на суви дрвја и отстранување на собераните гранки и 

дрвја со приколка од трактор и транспортирање на 

градската депонија, чистење на фрлен отпад, 

собирање на паднати лисја во есента. 

10)       Дрвореди по кејот 8 ми Септември и по 

булеварот Александар Македонски 

 Сета површина е околу 5.400 м
2
  и се распоредени по 

должината на кејот на Радовишка река од двете 

страни и по целата должина на булеварот Александар 

Македонски од двете страни . Во зимскиот период се 

превземаат следните активности: кастрење на 

ниските гранки кој сметаат на постојаните минувачи 

и поставените сообраќајни знаци нивно собирање и 

транспортирање до градската депонија со тракторска 

приколка, сечење на стари и исушени дрвја нивно 

отстранување и транспортирање и заменување со 

нови садници,собирање и отстранување на паднати 

исушени лисја во есен, чистење на треви, 

расчистување на израстоци по стеблото на дрвата и 

др. 

11)       Зелена површина  позади основен суд 

 Овој простор од  270 м 
2 

 се  коси со моторна грбна 

косачка ,околу оградата и празниот простор,  се чисти 

од фрлен отпад . 

12)       Паркот Липа на ул. “Бел камен “ 

Паркот е со површина од 135 м
2
 и заради нерамниот 

терен косењето се врши со моторна грбна косачка, 

одржување на патеките нивно чистење од 

плевел,наводнување со црево, прихранување по 

потреба, чистење на отпад, кастрење на ниските 

гранки нивно собирање и фрлање , собирање на суви 

паднати лисја од дрвјата , планираме обновување на 

тревата. На оваа површина се планира обновување на 

зеленилото.   

13)     Зелени површини на шеталиште “ св.Спасо 

Радовишки ”  

Зелените површини се распоредени на неколку места 

и се со вкупна површина од 90 м
2
,дел од нив се 
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тревни површини, а на едното место има засадено и 

сезонско цвеќе. Површините се окопуваат, 

прихрануваат, косат со моторна грбна косачка, се 

чистат од фрлен отпад, се врши собирање на суви 

лисја од дрворедите по улицата,се отстрануваат 

старите и се садат нови сезонски цвеќиња,се 

прихрануваат прашат и чистат од отпад.Сета 

површина се наводнува со црево. 

14)     Зелени површини околу сите станбени 

згради 

 Во оваа површина се вбројуваат  површините околу 

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

На нив се врши косење со грбна моторна косачка , се 

чистат од фрлен отпад , се кројат ниските гранки на 

дрвјата и се транспортираат до градската депонија,се 

собираат паднати лисја во есента од дрвјата се 

товараат и транспортираат со тракторска приколка. 

15)    Мало булеварче на ул.”Плачковица “ 

Тоа е со површина од 90 м 
2
 и во него се одвиваат 

следниве активности:  косење со грбна моторна 

косачка, чистење на ивичњаците од плевел , 

наводнување со цистерна во топлите денови , 

чистење од фрлен отпад . На оваа површина се 

планира обновување на зеленилото, хортикултурно 

уредување и украсување со украсен камен. 

 

16)     Парк пред зградата на општина Радовиш 

На оваа површина од 935 м
2
 има засадено дел со 

сезонско цвеќе и  дел со трева. Таму се врши : косење 

на тревата со моторна косачка на туркање,  

отстранување на старо цвеќе и засадување на ново 

сезонско цвеќе ,прашење и плевење околу цвеќињата 

, прихранување  и на тревата и на цвеќињата, чистење 

на фрлен отпад, чистење на плевел по патеките , 

наводнување  со црево, кастрење на ниски гранки, 

собирање на суви лисја во есента и др. На оваа 

површина се планира обновување на зеленилото во 

делот пред влезот на општина Радовиш и 

хортикултурно уредување со цвеке и растенија како и 

украсување со украсен камен. 

17)     Парк кај споменикот на загинатите и 

прогонуваните борци  

Паркот е со површина од 45 м
2
 и во неа се 

извршуваат следниве активности: косење на трева со 

грбна моторна косачка , чистење на патеките од 

плевел,  по потреба периодично прихранување на 

тревата, чистење на фрлен отпад , наводнување со 

цистерна , собирање на суви лисја од дрвјата  и нивно 

отстранување . На оваа површина се планира 

обновување на зеленилото. 

18)     Парк под јаворот кај споменикот на С. 

Коларов 

 Паркот е со површина од 90 м
2
  и во него се врши : 

косење на трева со грбна моторна косачка , чистење 

на фрлен отпад, собирање на суви лисја во есента, 

чистење на патеки од плевел . На оваа површина се 

планира комплетно реновирање. 

19)     Жардинериите низ градот  

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

сезонско цвеќе, прихранување, кубење на трева, 

отстранување на старо цвеќе,чистење на отпад, 

наводнување со црево,прашење на засадените 

цвеќиња. 

20)      Дневен центар UNICEF   

Зелена површина околу 45 м 
2 

. На површината пред 

просториите на седиштето на UNICEF се коси 

тревата со  грбна моторна косачка . 

21)     Тротоари на ул.”Плачковица “ 

На оваа површина е планирано косење со грбна 

моторна косачка, овде се врши и  прскање со 

препарат  и чистење на плевелот по ивичњаците .Се 

чисти од фрлен отпад. 

22)    Зелена површина на триаголникот на 

ул.Плачковица 

На овој простор  од 35м
2
 се одвиваат косење со 

моторна грбна косачка,чистење на ивичњаците од 

плевел, чистење на отпад и наводнување со цистерна 

во најтоплите летни денови.На оваа површина се 

планира да се доуреди со украсен камен. 

23)     Зелена површина и фонтана на Плоштад 

Св.Спасо Радовишки 

На оваа површина од 30 м
2
  се посадуват  цвеќиња, се 

врши замена на старите со нови цвеќиња, окопување 

,прихранување,наводнување  со цистерна и црево, се 

чисти фрлен отпад, кубење на тревата израстено меѓу 

цвеќињата. Исто така се планира редовно одржување 

на фонтаната, реновирање со премачкување со течна 

гума, украсно осветлување, обновување на млазници 

за распрскување на вода, редовно чистење од фрлен 

отпад. 

24)     Влезови на градот Радовиш 

На површината од 540 м2 се вршат следните 

активности: косење на тревата со грбна моторна 

косачка , чистење на израснати џбунови и капини и 

се одржува хигиената . Овде влегуваат и 

триаголниците  пред Монополот кој оваа година се 

покрија со украсен камен значи 2021г.ќе имаме и 

нивно одржување(прскање против коров ) .  

25)     Банкини на потег помеѓу Бул.Александар 

Македонски и влезови на градот Радовиш 

На  површина од 500м2  се одвиваат следниве 

активности :косење на трева со грбна моторна 

косачка, расчистување на израснати џбунови и 

капини по канафките од магистралниот пат и се врши 

чистење на фрлен отпад.  

26)    Зелена површина во кругот на Спортска 

сала во Радовиш 

 Во ова одржување спаѓа: косење на тревата со грбна 

моторна косачка целосно околу спортската сала и тоа 

:помеѓу Шампион, кај кејот и во целиот паркинг, 

собирање на окосената трева и нејзино отстранување, 

собирање паднати лисја во есен и нивно 

отстранување, кроење на дрва транспортирање до 

депонијата на гранки со трактор.  

27)  Зелена површина на стрелиштето 
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Целата површина околу 3.000м
2
 по налог на општина 

Радовиш се коси со грбна моторна косачка неколку 

пати во годината.  

28)  Зеленило на Булевар “ Александар 

Македонски“  помеѓу двата коловоза                                                                

На површина  од 3.000м
2
 на средишниот дел од  

булеварот се вршат овие активности: прскање со 

хемиски препарат против плевел на местата каде има 

израстено, нивно чистење и отстранување, 

наводнување на  украсни растенија и тревата со 

цистерна и со систем капка по капка, косење на трева 

со  моторна косачка на туркање,сечење на исушените 

дрвца нивно отстранување и заменување со 

нови,чистење на фрлен отпад , прихранување на 

растенијата, тревата и дрвцата , кроење на 

зеленилото:prunus otto luycen,мини ружи,juniperus 

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

кружниот тек на ул. Илија Алексов – кружниот тек 

кај автобуската станица и др.  

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

ул.”Илија Алексов “                                          

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

наводнува со црево и со распрскувачи , се врши  

прихранување,се чисти од отпад, а додека тревата се 

коси со моторна косачка на туркање , се прихранува, 

наводнува , се прскаат ивичнаците со препарат 

против плевел,прашење на зеленилото.     

30)  Кружен тек на бул. “ А. Македонски“ со ул. 

22 Октомври                        

Вкупната површина на кружниот тек од 300 м
2
  

заедно со четирите странични издигнати делови 

посеани и посадени  со трева .Овде се врши 

наводнување со систем капка по капка, косење со 

моторна косачка на туркање , прихранување ,чистење 

на фрлен отпад, прскање на ивичњаците со препарат 

против плевел и негово  отстранување,кроење на 

зеленилото. 

31) За површините од позиција 31 до позиција 46 

од Табела 1 се врши косење на израсната трева со 

грбна косачка, чистење од фрлен отпад , плевење, 

прскање против плевел. 

Вкупен износ за реализација на активностите во 

програмата по позициите од табела 1  по основ на 

цените на услугите од ценовникот на ЈП Плаваја 

донесени од страна на советот на општина Радовиш 

во 2014 година кој што се дадени во ПРИЛОГ 1,  

изнесува   4.836.203 денари. 

 

2. 2. Потребен број на користење на  цистерна за 

вода за наводнување на сезонско цвеке и зелени 

површини како  и користење на трактор со приколка 

за собирање и транспортирње на отпад до депонија 

од зададените површини во табела 2 се: 

Табела 2: 

Опрема Број на тури Единечна цена по тура Вкупно 

Цистерна за вода   20 2,000 денари 40.000 ден. 

Трактор со приколка 150    700 денари      105.000 ден. 

                                                                                                Вкупно =   145.000 ден. 

2. 3. Во табела 3 се прикажани поединечно потребните алати и опрема за реализација на програмата: 

Табела 3: 

Производ количина Ед. Цена/мера Вкупно 

Метли (сламени или пластични) 10 броја 100   1.000 ден. 

Мотики       3 броја 650   1.950 ден. 

Гребули за лисја     5 броја 1800   9.000 ден. 

Моторна пила  1 број 34732     34.732 ден. 

Ножици за кроењ    5 броја 250    1.250 ден. 

Ножици за жива ограда    2 броја 850    1.700 ден. 

Ножици за кроење со долги рачки    2 броја 1500    3.000 ден. 

Семе за цвеќе 250 ќесиња   25      6.250 ден. 

Конец  6.000 метра      5      30.000 ден. 

Најлон за расад 30 кг. 120     3.600 ден. 

Семе за трева 150 кг. 400      60.000 ден. 

Бензин 95 1.100 l    60      66.000 ден. 

Моторно масло  50l 250      12.500 ден. 

Сервис и резервни делови за моторни 

косачки 

Паушално     100.000 ден. 

      Вкупно =   330.982 ден. 

2. 4. Во табела 4 е прикажана ХТЗ опремата за работниците на одд. “Зеленило “ 

Табела 4: 

Производ количина Ед. Цена/мера Вкупно 

Работно одело (летно и зимно) 5 броја 3100 15.500 ден. 

ракавици 5броја    100 12.000 ден. 
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чевли 5 броја 1050   5.050 ден. 

чизми гумени 5 броја     400   2.000 ден. 

флуоросцентен елек 5 броја    100      500 ден. 

кабаници 5 броја    300   1.500 ден. 

маици 5 броја    250   1.2650ден. 

      Вкупно =   37.815 ден.                                                                             

3. За реконструкција на постоечко и подигање 

на ново зеленило се планираат средства во износ од 

150,000 денари.  

 

Вкупната сума потребна за реализација на програмата 

за одржување, обновување и користење на паркови и 

други јавни површини во општина Радовиш за 2021 

година(вкупен збир од Табела 1+Табела2+ Табела3+ 

Табела4+ точка 3 реконструкција)  изнесува = 

5.500.000 денари. 

Овие пари ке бидат обезбедени од Буџетот на 

општина Радовиш за 2021 година. 

Програмата влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во „ Сл.гласник на општина 

Радовиш„.        
 

Br. 08-29/2 
05 Januari 2021 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 Programata za 
odr`uvawe na gradskite grobi{ta vo op{tina 
Radovi{, naselnite mesta Rakli{, Oraovica i 

Podare{ za 2021 godina i Programata za 
odr`uvawe na gradskite grobi{ta vo op{tina 
Radovi{, naselnite mesta Rakli{, Oraovica i 

Podare{ za 2021 godina 
 

Gi proglasuvam i objavuvam Odlukata za 
usvojuvawe na Programata za odr`uvawe na 
gradskite grobi{ta vo op{tina Radovi{, 
naselnite mesta Rakli{, Oraovica i Podare{ za 
2021 godina , br.08-30/1 i Programata za 
odr`uvawe na gradskite grobi{ta vo op{tina 
Radovi{, naselnite mesta Rakli{, Oraovica i 
Podare{ za 2021 godina br.08-30/2, {to  sovetot 
na op{tina Radovi{ gi donese na sednica 
odr`ana na den 05.01.2021 godina 
 

Br. 09-30/3 
11 Januari 2021 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik  
na op{tina Radovi{ 

Gerasim Konzulov s.r. 
 

 
Vrz osnova na ~l. 22 od Zakonot za lokalna 

samouprava (Sl.vesnik na RM br.5/2002), a 
soglasno ~l.21 st.1 t.22 od Statutot na op{tina 
Radovi{, Sovetot na op{tina Radovi{ na 
sednica odr`ana na 05.01.2021 godina, donese 
 

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

na gradskite grobi{ta vo op{tina Radovi{, 
naselnite mesta Rakli{, Oraovica i Podare{ za 

2021 godina 
 

I. Se donesuva Programata za odr`uvawe 
na gradskite grobi{ta vo op{tina Radovi{, 
naselnite mesta Rakli{, Oraovica i Podare{ za 
2021 godina. 

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

 
Br. 08-30/1 

05 Januari 2021 g. 
Radovi{ 

Sovet na op{tina Radovi{ 
Pretsedatel 

Vikica Manoleva s.r. 
  

Врз основа на член 21 став 1 точка 22  од 

Статутот на општина Радовиш, Советот на општина 

Радовиш на седница одржана на ден 05.01.2021 

година, донесе 

П Р О Г Р А М А  

za управување и одржување на градските гробишта 

во општина Радовиш, i населените места Раклиш, 

Ораовица и Подареш за 2021 година. 

 

ВОВЕД 

Јавното претпријатие за комунални дејности 

Плаваја Радовиш како носител на целокупните 

комунални дејности на територијата на општина 

Радовиш преку одделението за Гробишта врши 

дејности во оваа област  и тоа  во градот Радовиш и 

во населените места Ораовица, Раклиш и Подареш. 

Со оваа програма се утврдува видот, 

физичкиот обем и вредностите на работите кои ќе се 

извршуваат на потребното ниво и општо одржување 

и одржување на гробиштата во овие населени места 

со кои стопанисува ЈП Плаваја Радовиш. 

Одржувањето на гробиштата посебно во 

градот Радовиш претставува голем проблем поради 

недооформената комунална инфраструктура со што е 

отежнато спроведувањето на закопите и посетата на 

граѓаните на нивните гробни парцели. 
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Поради исполнување на капацитетите за 

формирање на нови гробни места на градската 

гробишта во Радовиш, потребно е час побргу во текот 

на 2021 година да се најде решение кое ќе биде 

подолгорочно со проширување на постоечките 

локации со нови гробни парцели. Исто така е 

потребно да се обезбеди и дополнителен паркинг 

простор за потребите на граѓаните, а исто така и 

изградба на нова капела во горна зона на гробиштата 

како и пристапен пат. Овие работи ЕЛС при Општина 

Радовиш треба да ги планира на терет на буџетот на 

општина Радовиш за 2021 година и истите да ги 

реализира надвор од оваа програма. 

ЈП Плаваја Радовиш преку одделението за 

Гробишта за успешно извршување на планираните 

работи во 2021 година ги предвидува следните 

активности: 

1. Ископ и закоп на починати лица, 

2. Одржување и чистење на гробиштата, косење и 

кастрење, собирање и транспорт на комунален отпад 

3. Парцелизирање на гробни јами, оградовање, градење 

на потпорни зидови и бетонирање на патеки 

4. Административни работи  

 

Ι  Планиран Расход  

 

1. 1. Ископ и закоп на починати лица:  

Планиран број на ископ и закоп на починати 

лица како и потребен ангажман на извршители е 

претставено во Табела бр. 1.    

 

 Табела бр.1 

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

1. 
Градски 

гробишта 
 до 200 4 986,оо ден 788.800,оо 

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

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

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

ВКУПНО:     889.372,оо ден. 

 

2. Погребална опрема 

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

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

приближен износ претставен во Табела бр. 2 и тоа :  

Табела бр.2 

р.бр Ковчег Крст Венец букви трака 

Ед.мерка 250 бр. 250 бр. 250 бр. 5000 250 

Ед.цена 2000,оо ден. 300,оо ден. 200,ооден. 9,оо ден. 80,оо ден. 

Вкупно 500.000,оо ден. 75.000,оо ден. 50.000,оо ден. 45.000,оо ден. 20.000,оо ден. 

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

 

3. Рачен алат и ХТЗ  опрема 

За изведување на сите активности потребен е и рачен алат(копачи, лопати, ортома) и ХТЗ опрема (летно и 

зимно одело, кондури, чизми, ракавици, дезинфициенти и слично) за ангажираните лица паушално од 50.000,оо 

денари 

 

Вкупно(точка1 + точка2 + точка3) за ископ и закоп на починати лица како и потребна опрема и алат е потребно 

1.629.372,оо денари. 

2. Одржување и чистење на гробиштата, косење и кастрење, собирање и транспорт на комунален отпад 

За  одржување на комуналната хигиена, зеленило со косење и кастрење потребен е ангажман од :    

табела бр.3 

Ред.бр. локација 
Денови на  

интервенција 
Човечки ресурси дневница вкупно 

1. Градски гробишта 52 6 986,оо 307.632,оо 

2. с.Раклиш 26 4 986,оо 102.544,оо 

3. с. Ораовица 26 4 986,оо 102.544,оо 

4. с. Подареш 26 4 986,оо 102.544,оо 
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ВКУПНО:     615.255,оо. 

 

За извршување на активностите, потребни се средства за набавка на потрошни материјали прикажани во табела 

бр. 4  и тоа:  

Табела бр.4 

Ред.бр. локација 

Гориво 

Ед.мер 

литар 

Цена 

 

Вкупно 

1 

Уље 

Ед.мера 

литар 

Цена 

 

Вкупно 

2 

Конец 

ед.мер 

метар 

Цена 

 

Вкупно 

3 

СЕ 

вкупно 

1+2+3 

1. 
Градски 

гробишта 
150  60,оо 9.000,оо 20 250,оо 5.000,оо 1200  10,оо 12.000,оо 26.000,оо 

2. с.Раклиш 60 60,оо 3.600,оо 10 250,оо 2.500,оо 600  10,оо 6.000,оо 12.100,оо 

3. с. Ораовица 60 60,оо 3.600,оо 10 250,оо 2.500,оо 600  10,оо 6.000,оо 12.100,оо 

4. с. Подареш 60 60,оо 3.600,оо 10 250,оо 2.500,оо 600  10,оо 6.000,оо 12.100,оо 

Вкупно : 62.300,оо 

ден. 

Собирање и транспорт на комунален отпад ЈП 

Плаваја ке врши од гробиштата што се доделени на 

управување од страна на советот на општина 

Радовиш и тоа: градските гробишта во Радовиш и 

гробиштата во населените места Раклиш, Ораовица и 

Подареш, а исто така и од гробиштата од населените 

места каде што има непречени услови и тоа: 

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

текот на годината и за изведување на истата се 

потребни следните средства: 

12 камионски тури х 4 пати = 48 тури  х 1300,00 ден  

= 62.400,оо ден. 

Човечки ресурси 4 дена х 3 работника х 986,оо = 

11.832,оо ден. 

Вупно за собирање и транспортирање на комунален 

отпад се потребни средства во износ од 74.232,оо 

денари. 

Вкупно за реализација на овие активности 

прикажани во табела  3 и 4 како и собирање и 

транспорт на комунален отпад, потребни се 

(615,255,оо + 62.300,оо + 74.232,оо) 751.787,оо ден. 

3. Парцелизирање на гробни јами, оградовање, градење 

на потпорни зидови и бетонирање на патеки 

За парцелизирање на гробни јами, обновување на 

оградувањето со бетонски столбови и жица на сите 

четири локации каде што има гробишта (во Радовиш, 

с.Раклиш, с.Ораовица и с.Подареш) особено на 

предвиденото проширување  на локацијата на 

градските гробишта во Радовиш  како и замена на 

постоечка ограда од стариот дел на гробиштата која е 

на граница на ул. Гоце Делчев потребни се : 

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

= 157.760,оо денари. 

Потребен материјал за оградување(Ограда од железо-

дрво, метална мрежа, метални и бетонски столбови 

паушално 300.000,оо денари.  

 ВКУПНО за парцелизирање и обновување на 

оградата е потребно: 457.760,оо денари. 

За изведување на активност и одржување на 

комуналната инфраструктура потребни се :  

За бетонирање на патеки и потпорни ѕидови :  

Песок 10-15м
3
 х 1.500,00 = 22.200,00 ден. 

Цемент 100 вреќи х 370,оо ден. = 37.000,00 ден 

Даски за шелување 2м
3
  х 13.000,00 ден = 26.000,00 

ден. 

ВКУПНО за бетонирање на патеки и потпорни 

зидови потребно е: 85.200,00 ден. 

Вкупно за парцелизирање на гробни јами, 

оградовање, градење на потпорни зидови и 

бетонирање на патеки е потребно средства од 

700.720,оо ден 

4. Административни работи и бруто плати за 

административни работници 

Во реализацијата на оваа програма се опфатени и 

бруто личните доходи во административниот дел и 

тоа:  

1. Раководител на одделение   472.260,00  ден. годишно 

2. Магационер   --------------  378.640,00 денари годишно 

3. Возач на погребно возило 270.000,00 денари годишно 

4. Финансово и материјално книговодство  

-------------------------------    850.900,00 денари годишно 

5. Правни услуги ----------  137.462,00 денари годишно 

Вкупно за бруто лични доходи во административниот 

дел е 2.109.262,00 денари 

 

Вкупно расходи за  реализација на оваа програма со 

сите четири основи се предвидени  5.191.141,оо 

денари . 

 

II. Приход 

  Одделението за гробишта се финансира од 

погребна такса што се наплаќа по водомерно броило 

по желба на корисниците  и тоа во Радовиш, 

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

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

изнесува по 65,оо денари месечно каде важи само за 

погребална опрема. 

 Вкупно месечните приходи од оваа такса се 

очекува да изнесуваат околу 390.000,оо денари по 

месец, или за 12 месеци износот треба да е 

4.680.000,оо денари со планиран процент на наплата 

од 100%.  Бидејки расходите се планирани на 
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5.191.141,оо денар а приходите се 

4.680.000,ооденари, се појавува разлика помеѓу 

приходите и расходите од - 511.141,оо денари.  

Од сето погоре прикажано очигледно е дека 

ЈП Плаваја Радовиш не може со остварениот приход 

да ги покрие сите планирани расходи кои се јавуваат 

во извршувањето на оваа дејност.  

Програмата влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „ Сл.гласник на општина 
Радовиш„.   
 

Br. 08-30/2 
05 Januari 2021 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 Programata za 
upravuvawe so otpad vo op{tina Radovi{ za 2021 

godina  na JP <Plavaja< Radovi{ 
i Programata za upravuvawe so otpad vo op{tina 
Radovi{ za 2021 godina na JP <Plavaja< Radovi{ 
 

Gi proglasuvam i objavuvam Odlukata za 
usvojuvawe na Programata za upravuvawe so otpad 
vo op{tina Radovi{ za 2021 godina na JP 
<Plavaja< Radovi{ , br.08-31/1 i Programata za 
upravuvawe so otpad vo op{tina Radovi{ za 2021 
godina  na JP <Plavaja< Radovi{, br.08-31/2, {to  
sovetot na op{tina Radovi{ gi donese na 
sednica odr`ana na den 05.01.2021 godina. 
 

Br. 09-31/3 
11 Januari 2021 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik  
na op{tina Radovi{ 

Gerasim Konzulov s.r. 
 

Vrz osnova na ~l. 22 od Zakonot za lokalna 
samouprava (Sl.vesnik na RM br.5/2002), a 
soglasno ~l.21 st.1 t.43  od Statutot na op{tina 
Radovi{,  Sovetot na op{tina Radovi{ na 
sednica odr`ana na 05.01.2021 godina, donese 
 

O  D  L  U  K  A 
Za usvojuvawe Programata za upravuvawe so 

otpad vo op{tina Radovi{ za 2021 godina na JP 
Plavaja 

 

I. Se donesuva Programata za upravuvawe 
so otpad vo op{tina Radovi{ za 2021 godina na 
JP <Plavaja< Radovi{. 

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

Br. 08-31/1 
05 Januari 2021 g. 

Radovi{ 

Sovet na op{tina Radovi{ 
Pretsedatel 

Vikica Manoleva s.r. 
 

Врз основа на член 21 став1 точка 43 од 

Статутот на општина Радовиш, Советот на општина 

Радовиш на седница одржана на ден 05.01.2021 год., 

донесе 

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД НА 

ТЕРИТОРИЈАТА НА 

ОПШТИНА РАДОВИШ 

zа 2021 год. 

 

ВОВЕД 

 Средината во која што човекот живее, работи, 

се движи, треба да биде чиста и хигиенско-

санитарна.Оваа се однесува во и околу домот, во и 

околу работните простории, тротоарите, улиците по 

кои се движат граѓаните до потребните институции. 

 Сметот кој се создава во индивидуалните 

простории под покриена површина и од дворно 

место, треба да биде навремено одстранет и 

транспортиран до соодветна депонија на Општина 

Радовиш. 

 Во зависност од стандардот на населението 

треба да се обезбеди соодветна и квалитетна услуга 

за собирање на сметот од домовите и работните 

простории. 

 Локалната Самоуправа, Градоначалникот на 

општина Радовиш и ЈКП Плаваја Радовиш треба сите 

заедно да се стремат и организираат да спроведат 

заедно поквалитетна услуга за собирање, 

транспортирање и депонирање на сметот приближно 

како што се врши во повеке европски држави. 

 Со Законот за управување со отпад и со 

Одлуката за комунален ред се регулираат правата и 

обврските на корисниците како и правата и 

должностите на даватрлот на услугите т.е. ЈКП 

Плаваја Радовиш. 

 Тоа зборува дека собирање, подигањето и 

депонирањето на сметот се организира во рамките на 

законската регулатива односно врз основа на 

Одлуката за комунален ред и мерките за нејзино 

спроведување, па врз основа на овие одлуки 

непречено ке се одстранува сметот кој дирекно влијае 

на животната средина, на поквалитетно чистење на 

просториите каде човекот живее, работи или се 

движи по јавно прометни површини. 

 

ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА ЗА 

СОБИРАЊЕ, ТРАНСПОРТ И ДЕПОНИРАЊЕ НА 

ДОМАШНИОТ И ИНДУСТРИСКИОТ ОТПАД ОД 
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ЦЕЛАТА ТЕРИТОРИЈА НА ОПШТИНА РАДОВИШ 

ЗА 2021 ГОДИНА 

 

 Оаа програма има за цел со нејзиното 

реализирање да се овозможи целосно собирање, 

транспортирање и депонирање на куќниот и 

индустриски смет од општината, да биде навремено, 

поекономично и поквалитетно. Со оваа програма се 

прикажуваат работите и работните задачи по реони и 

временски како и временската динамика на 

извршување, а стето тоа во склад со Одлуката за 

комунален ред. 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТЕЊЕТО ЗА 2021 

ГОДИНА 

 

 Динамиката на изнесување на сметот содржан 

во соодветни садови, се врши согласно овој план, 

заради обезбедување на организиран пристап во 

собирањето, транспотрирањето и депонирањето до 

соодветната депонија на куќниот и индустриски 

отпад, како и обезбедување на целосна контрола врз 

работата во извршувањето на задачите по квалитет и 

одредена динамика во планот. 

 Во овој документ се опфатени дневни задачи 

кој по обем ги определуваат границите на еден реон. 

Реонот е основна организациона и оперативна 

единица во која се карактеризирани обемот, 

динамиката и времето на дејствување. 

 Во определување на реоните, воедно, е 

сметано истите да преставуваат една целина со 

определена динамика на изнесување на сметот 

поединично за секоаја услуга во реонот. 

 Во планот за изнесување на сметот на 

подрачјето на градот Радовиш направен е во 4 

(четири) реони и посебно за правните субјекти и 

државните и општински институции.  

 Изнесувањето ке се врши во согласност со 

Одлуката за комунален ред еднаш неделно, а по 

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

има потреба. 

 За да се исполни оваа програма во однос на 

потребни возила во следната табела имаме 

прикажано со колкав број на возила располага ЈКП 

„Плаваја“ Радовиш и потребата од нови возила во 

периодот од 2021 година за непречено да се изврши 

оваа програма. 

 

 

Р.бр. Опис на возилото Постоечки возила    Потребни возила 

1. Смекарка за контејнери 1,1m3 2 3 

2. Трактори 2 4 

3. Градежна машина на депонија 

булдожер ТГ 80 

1 2 

4. Цистерна за вода 1 2 

 Вкупно 6 11 

 

НЕДЕЛЕН РАСПОРЕД ЗА ПОДИГАЊЕ НА СМЕТ 

За реон број 1-Возило камион со 3 работника 

 

           ПОНЕДЕЛНИК И ПЕТОК 

1. "Св.Спасо Радовишки" од хотел ПАНОРАМА до 

Паркот на Младите 

2. Ул. Илинденска од Плоштад св.Спасо Радовишки 

до спој со ул. 8ми Септември 

3. ул. 22 Октомври од Плоштад св.Спасо Радовишки 

до кружен тек во спој со ул. Партизанска 

4. Ул.Партизанска од ул.Св.Спасо радовишки до ул. 8 

ми Септември 

5. ул. Плоштад Слобода и Градско пазариште 

7. Десна страна од Ќеј 8-ми Септември  

6. Сите згради на улица Самоилова и Булевар 

Александар Македонски 

7.Сите контејнери од лева и десна страна на градот. 

8.Генерално перење на возилото 

           ВТОРНИК 

1 . Рудник Бучим 

2. Детонит 

3. Рудник Боров Дол 

4. Село Бучим 

5.Село Дамјан и населба Дамјан 

6.Село Тополница 

7.Село Ињево 

8.Генерално перење на возилото 

           ВТОРНИК И ЧЕТВРТОК 

1. Целиот Индустриски реон 

2.Ул. Самоилова 

3. Ул.Ленинова 

4.Ул. 1-ви Мај 

5. 22 Октомври од кружен тек во спој со 

ул.Партизанска до Булевар Александар Македонски 

6.Генерално перење на возилото 

           ПЕТОК 

1. Рудник Бучим 

2. Детонит 

3. Рудник Боров Дол 

4. Село Бучим 

5.Село Дамјан и населба Дамјан 

6.Село Тополница 

7.Село Ињево 

8.Генерално перење на возилото 

          НЕДЕЛА 

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

Парк на млади 

2. Ул.22 Октомври од Ул.Партизанска до Плоштад 

св.Спасо Радовишки  
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3. Ул.Илинденска од Плоштад св.Спасо Радовишки 

до спој со ул. 8 Ми Септември 

4. Ул.Пере Тошев 

5. Ул.Партизанска  

6.Ул. Ацо Караманов 

8. Ул.Благој Туфанов 

9. УЛ.Самоилова 

10. Ул.22 ри Октомври 

11. Ул. Плоштад Слобода и Гратски Пазар 

12. контејнери по Кеј 8 ми Септември 

13. Булевар Александар Македонски 

14.Генерално перење на возилото 

 

НЕДЕЛЕН РАСПОРЕД ЗА ПОДИГАЊЕ НА СМЕТ 

За реон број 2-камион со 3 работника 

 ПОНЕДЕЛНИК 

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

ул:М.Апостолски до ул.Илинденска 

2.Ул:Дане Трајков 

3.Ул:Таско Андонов 

4.Ул.Михајло Апостолски 

5.Ул.Плачковички Одреди 

6.Ул:Славчо Стојменов 

7.Ул:Плачковица од почетокот до ул:Илинденска 

8.Ул:11-ти Октомври 

9.Ул:Обрад Цицмил 

10.Ул:Илинденска од ул.Плачковица до ул 8 Ми 

Септември 

11.Ул:Васил Дуганџиски 

12. Сите контејнери од лева страна на градот 

13.Генерално перење на возилото 

 ВТОРНИК 

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

ул:Илинденска 

2.Ул:Плачковица од ул:Илинденска до 

ул:Партизанска 

3.Ул:Шаин Маало 

4.Ул:Калаузлиска 

5.Ул:Партизанска од ул. 8 ми Септември до 

ул:Плачковица 

6.Комплекс Д Клуб 

7.ОУ К.П.Мисирков 

8.ОУ Никола карев 

9.Сите контејнери од лева страна на градот 

10. Селата Ораовица, Подареш, Јаргулица, 

Покрајчево, Злеово, Калугерица, Сулдурци и 

Војславци. 

11.Генерално перење на возилото 

 СРЕДА 

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

Македонски 

2. Бул.Александар Македонски од И.Алексов до 

ул:Горче Петров 

3.Ул:Вардарска до Бул.Александар Македонски 

4.Ул:Мето Хаџивасилев  

5.Ул:Плачковица од ул:Партизанска до 

Бул.Александар Македонски 

6.Ул:Браќа Миладинови до ул:Горче Петров 

7.Ул:Горче Петров до Бул.Александар Македонски 

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

9.Сите контејнери од лева и десна страна на градот 

10.Генерално перење на возилото 

 ЧЕТВРТОК 

1.Ул:Горче Петров од Бул.Александар Македонски 

до ул:Плачковица 

2.Ул:4-ти Јули  

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

Македонски 

4.Ул:Плачковица од Бул.Александар Македонски до 

ул:Плана 

5.Ул:Плана 

6.Ул:Вапцарова 

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

8.Генерално перење на возилото 

 САБОТА 

1.Ул:Илија Алексов од Бул.Александар Македонски 

до река Марлада 

2.Ул:Драмска 

3.Ул:Питу Гули 

4.Ул:Панче Пешев 

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

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

7.Дел од улица Благој Мучето 

8.Ул: В.С.Бато дел 

9.Ресторант Шампион 

10.ОУ Никола Карев и ОУ Крсте П. Мисирков 

11.Гимназија Коста Сусинов 

12.Црква Св.Тројца 

13.Сите контејнери од лева и десна страна на градот 

14.Селата Ораовица, Подареш, Јаргулица, 

Покрајчево, Злеово, Калугерица, Сулдурци и 

Војславци. 

15.Генерално перење на возилото 

 

НЕДЕЛЕН РАСПОРЕД ЗА ПОДИГАЊЕ НА СМЕТ 

За реон број 3- Возило трактор со 2 работника 

 ПОНЕДЕЛНИК 

1.Ул.Чеде Филиповски Даме 

2.Сокак на Ул. Н.Н. Борче 

3.Сокак на ул:Ленинова 

4.Ул.Марксова 

5.Ул.Дојранска 

6.Ул.Даме Груев 

7.Ул.Јане Сандански 

8.Ул.6-ти Ноември 

9.Сокак помеѓу Ул.Плоштад Слобода и Ул. 

Партизанска 

10.Ул.Ѓорги Сугарев 

11.Ул.Јавор 

12.Генерално перење на возилото 

 ВТОРНИК 

1.Ул.Готен 

2.Ул.Мирче Ацев 

3.Сите сокаци помеѓу Ул.Мирче Ацев и 

ул.Партизанска 

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

6.Генерално перење на возилото 

 СРЕДА 

1.Ул.Шаин маало 

2.Ул.Корчо маало дел 

3.Бараките под полигонот(корчо маало) 

4.Сокаците на Кеј 8-ми Септември лева страна од 

Римскиот мост до крај 

5.Ул.Обрад Цицмил сокак 

6.Сокак на Ул.Таско Андонов 

7.Сокак на ул.Дане Трајков 

8.Сокак на ул.Плачковица  

9.Сокак на ул.Плачковички одреди 

10.Генерално перење на возилото 

 ЧЕТВРТОК 

1.Ул.Плачковица(Габрешко мааало) 

2.Сокак на ул.Плачковица  

3.Ул.Плачковица дел  

4.Ул.Коџа Баир под резервоарот за вода 

5.Ул: Коџа Баир над турските гробишта 

6.Генерално перење на возилото 

 ПЕТОК 

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

Ул.Ана Поцкова 

2.У.:Шаин Маале над џамијата 

3.Генерално перење на возилото 

 

НЕДЕЛЕН РАСПОРЕД ЗА ПОДИГАЊЕ НА СМЕТ 

За реон број 4-Возило трактор со 2 работника 

 ПОНЕДЕЛНИК 

1.Ул.Гоце Делчев 

2.Ул.Исаро 

3.Ул.Бел Камен  

4.Сокак на Ул:8-ми Септември  

5. Ул:15-ти Корпус 

6.Генерално перење на возилото 

 ВТОРНИК 

1.Ул.Стојмен Трајков 

2.Ул.Лисец со сокаците 

3.Ул.Ана Поцкова  

4.Село Раклиш 

5.Генерално перење на возилото 

 СРЕДА 

1.Ул:Шаин Маало 

2.Дел од ул.Стив Наумов 

3.Ул. М.М. Брицо 

4.Сокак на ул.Партизанска 

5.Сокак на ул. Илија Алексов 

6.Ул.Страшо Пинџур  

7.Ул.Пиринска  

8.Генерално перење на возилото 

 ЧЕТВРТОК 

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

2.Ул.Егејска со сокакот 

3.Ул.Чазманска  

4.Ул.Видое Подгорец 

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

6.Сокаците на дел од ул.Вардарска 

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

Миладиновци 

8.Ул. Браќа Миладиновци  

9.Генерално перење на возилото 

 ПЕТОК 

1.Ул:1-ви Мај  

2.Дел од ул.Коста Сусинов 

3.Ул.15-ти Корпус 

4.Сокак на ул:Плачковица  

5.Сокак на Калаузлиска  

6.Дел од ул.Корчо Маало   

7.Генерално перење на возилото 

 

ПРЕГЛЕД НА НЕПОСРЕДНИ ИЗВРШИТЕЛИ 

 

Р.бр Опис на работни места Број на извршители 

1. Раководител на Сектор 1 

2. Работоводител 1 

3. Возачи на специјални возила 4 

4. Возачи на трактори 3 

5. КВ и ПКВ работници 15 

6. Стражари на депонија 4 

7. АОП 2 

8. Инкасатори 4 

9. Административци 6 

 Вкупно 40 

 

ПРЕГЛЕД НА РАБОТНА РАКА ВО МЕХАНИЧКА РАБОТИЛНИЦА 

ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ВОЗИЛАТА 

 

Р.бр. Опис на работни места Број на извршители 

1. Раководител 1 

2. Механичар 2 

3. Бравар 1 
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4. Електричар 1 

 Вкупно 5 

 

ПОТРЕБНИ ИНВИСТИЦИОНИ ВЛОЖУВАЊА ВО 2021 ГОДИНА 

 

Р.бр. Опис на возила Количина  Потребна инвестиција 

1. Смекарка за садови од 1,1 m3 1             6.000 000 ден. 

2. Трактори 2             1.500 000 ден. 

3. Градежна машина булдожер  1 6.000.000 ден. 

 

4. Цистерна за вода 1 6.000.000 ден. 

 Вкупно 5 19.500.000 ден. 

 

ПРЕГЛЕД НА ВКУПНАТА КОЛИЧИНА ВО m
3 
 НА СМЕТ СОБЕРЕНИ ТРАНСПОРТИРАНИ И ДЕПОНИРАНИ 

ВО 2020 ГОДИНА 

 

Месеци Отпад м
3
 - месеци Отпад м

3
-дневно 

Јануари 892.4  Т/М 28.77  Т/Д 

Февруари 831.2  Т/М 28.66  Т/Д 

Март 918     Т/М 29.61  Т/Д 

Април 866     Т/М 28.87  Т/Д 

Мај 876     Т/М 28.26  Т/Д 

Јуни 900     Т/М 30       Т/Д 

Јули 892.4  Т/М 28.77  Т/Д 

Август 888     Т/М 28.65  Т/Д 

Септември 884     Т/М 29.47  Т/Д 

Октомври 887     Т/М 28.61  Т/Д 

Ноември 870     T/M 29       T/Д 

Декември 914     Т/М 28,5    Т/Д 

Вкупно за 2020 година 10 619 T/Г 

 

Вкупниот комунален отпад во Општина Радовиш за 

2020 година изнесува 26 547,5 m
3  

односно 10619 

t/годишно. 

 Се очекува зголемување на отпадот од 5 % до 

10 % за 2021 во однос на 2020 година поради 

превземената обврска на подигање,транспортирање и 

депонирање на отпад од сите населени места на 

територијата на општина Радовиш. 

ЈП Плаваја има организирано и селекција на 

отпад од стакло за кој што има склучено договор со 

ПАКОМАК Скопје, а исто така и за селекција на 

електронски и електричен отпад кој што се собира и 

се депонира во специјален бокс за електричен и 

електронски отпад сместен во стопанскиот круг на ЈП 

Плаваја и така собераниот електричен и електронски 

отпад се предава на фирмата ЕЛКОЛЕКТ Скопје со 

која што општина Радовиш има склучено договор. 

Покрај редовните тековни активности на 

собирање на смет, во 2021 година се планира да се 

изврши и чистење на повеќе диви депонии како на 

територијата на град Радовиш така и на територијата 

на населените места каде што се отпочна 

организирано собирање на комунален отпад.  

Во 2021 година се очекува зголемување на 

приходот поради отпочнување на собирање на 

комунален отпад и од сите населени места. 

 

ПРИХОДИ ОД ПОДИГАЊЕ НА ОТПАД 

1. Отпад од домакинства стамбен простор :           

429.790,00m
2
 ×1.50 ден./ m

2
=644.685,00 ден/месец.                 

644.685 ден/месец.×12 месеци=7.736.220,00 

ден/годишно 

2.Отпад од дворна површина  од домакинства:                 

 705.335,00 m
2
×0,50 ден/м

2
=  352.667,50 ден/месец 

352.667,50 ден/месец ×12 месеци= 4.028.010,00 

ден/годишно. 

3.Отпад од правни лица :   

21.438,00 m
2
х2,10=45.020,00 ден./месец 

45.020,00 ден/месец×12 месеци= 540.238 

ден/годишно 

4.Отпад од дворна површина   за правни лица: 

18.489,00m
2
×0,75 ден/м

2
=13.867,00 ден/месец 

13.867,00ден/месец×12 месеци= 166.401   

ден/годишно 

5.Подигање на смет од m3: 

76,00 m
3
х1400 ден.=106.400 ден. 

106.400 денх12 месеци=1.276.800,00 ден. 

6.Отпад за мали правни субјекти: 

11.939,00 м
2
 х 10 ден.=119.390 

119.390 денх12 месеци=1.432.680 ден. 
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                         ВКУПНО:  15.180.349,00  ден/годишно 

Програмата влегува во сила naredniot  ден 

од денот на објавувањето во „ Сл.гласник на општина 

Радовиш„.   

 
Br. 08-31/2 

05 Januari 2021 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 finansiskiot 
Izve{taj za rabota vo prvata polovina od 2020 

god. na JP <Plavaja< Radovi{ 
 

Go proglasuvam i objavuvam Zaklu~okot za 
usvojuvawe na finansiskiot Izve{taj za prvata 
polovina od 2020 godina na JP <Plavaja< 
Radovi{, br. 08-32/1, {to Sovetot na op{tina 
Radovi{ ja donese na sednica odr`ana na den 
05.01.2021 godina. 
 

Br. 09-32/2 
11 Januari 2021 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik  
na op{tina Radovi{ 

Gerasim Konzulov s.r. 
 

Vrz osnova na ~l. 36 st.1 t. 2 i ~l. 50 st.1 od 
Zakonot za lokalna samouprava, ~l. 21 st. 1 t. 29 
od Statutot na op{tina Radovi{, Sovetot na 
op{tina Radovi{ na  sednica odr`ana na 
05.01.2021 godina, donese 
 

ZAKLU^OK 

Za usvojuvawe na финансискиот Izve{taj za 
rabotata  na JP <Plavaja< Radovi{ - prva 

polovina од 2020 година 
 

^len 1 

Se usvojuva финансискиот Izve{taj za 
rabotata na JP <Plavaja< Radovi{ - prva 

polovina од 2020 година, na{ broj 08-66/45 od 
26.11.2020 godina. 

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

Br. 08-32/1 
05 Januari 2021 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 finansiskiot 
Izve{taj za tretiot kvartal od 2020 god. na JP 

<Plavaja< Radovi{ 
 

Go proglasuvam i objavuvam Zaklu~okot za 
usvojuvawe na finansiskiot Izve{taj za tretiot 
kvartal od 2020 godina na JP <Plavaja< Radovi{, 
br. 08-33/1, {to Sovetot na op{tina Radovi{ ja 
donese na sednica odr`ana na den 05.01.2021 
godina. 
 

Br. 09-33/2 
11 Januari 2021 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik  
na op{tina Radovi{ 

Gerasim Konzulov s.r. 
 

Vrz osnova na ~l. 36 st.1 t. 2 i ~l. 50 st.1 od 
Zakonot za lokalna samouprava, ~l. 21 st. 1 t. 25  
od Statutot na op{tina Radovi{, Sovetot na 
op{tina Radovi{ na  sednica odr`ana na 
05.01.2021 godina, donese 
 

ZAKLU^OK 

Za usvojuvawe na финансискиот Izve{taj za 
rabotata  na JP <Plavaja< Radovi{ - tret 

kvartal од 2020 година 
 

^len 1 

Se usvojuva финансискиот Izve{taj za 
rabotata na JP <Plavaja< Radovi{ - tret kvartal 
од  2020 година, za period od  01..07- 30.09.2020 
godina, na{ broj 08-66/45 od  26.11.2020 godina. 

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

Br. 08-33/1 
05 Januari 2021 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 Zaklu~okot za  usvojuvawe na Programa za 
rabota so Finansov plan  na JP <Plavaja< 

Radovi{ za 2021 godina 
 

Go proglasuvam i objavuvam Zaklu~okot za 
usvojuvawe Programa za rabota so Finansov plan 
na JP <Plavaja< Radovi{ za 2021 godina, br. 08-
34/1, {to Sovetot na op{tina Radovi{ ja donese 
na sednica odr`ana na den 05.01.2021 godina. 
 

Br. 09-34/3 
11 Januari 2021 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik  
na op{tina Radovi{ 

Gerasim Konzulov s.r. 
 
Vrz osnova na ~l. 36 st.1 t. 2 i ~l. 50 st.1 od 

Zakonot za lokalna samouprava, ~l. 21 st. 1 t. 29 
od Statutot na op{tina Radovi{, Sovetot na 
op{tina Radovi{ na  sednica odr`ana na 
05.01.2021 godina, donese 
 

ZAKLU^OK 
Za usvojuvawe na Programa za rabota so 

Finansov plan  na JP <Plavaja< Radovi{ za 2021 
godina 

 
^len 1 

Se usvojuva za  usvojuvawe na Programa za 
rabota so Finansov plan  na JP <Plavaja< 
Radovi{ za 2021 godina. 

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

Br. 08-34/1 
05 Januari 2021 g. 

Radovi{ 

Sovet na op{tina Radovi{ 
Pretsedatel 

Vikica Manoleva s.r. 
 

Vrz osnova na ~len 21 stav 1 to~ka 29 od 
Statutot na op{tina Radovi{, Sovetot na 
op{tina Radovi{ na sednica odr`ana na 
05.01.2021 godina, donese 

 
ПРОГРАМА ЗА РАБОТА СО ФИНАНСИСКИ 

ПЛАН НА ЈПКД ПЛАВАЈА Радовиш 

за 2021 година. 

 

ОПШТ ДЕЛ - ВОВЕД 

МИСИЈА 

ЈП „Плаваја“ Радовиш има мисија да обезбеди 

квалитетно, навремено и континуирано извршување 

на доделените комунални дејности, со целосно 

задоволување на потребите на граѓаните на општина 

Радовиш. 

За да ја оствари својата мисија во целост, 

претпријатието, односно сите вработени: 

 Постојано ги следат барањата, мислењата, 

потребите и желбите на корисниците на услугите. 

 Навремено, ефикасно и квалитетно се трудат да ги 

одстранат  појавените дефекти на инсталациите и 

одговараат на барањата на корисниците на услугите 

се со цел постојано опслужување со потребните 

комунални услуги. 

 Јавното претпријатије Плаваја инвестира во 

доусовршување на вработените за остварување на 

нивните работни задачи, а исто така и во нова 

технологија и опрема се со цел зголемување на 

квалитетот и континуитетот на услугите на 

корисниците и зголемување на економичноста и 

ефикасноста во работењето. 

  

СТРУКТУРА 

 Со ЈП„Плаваја“ Радовиш управува Управен 

Одбор кој е избран од Советот на општина Радовиш. 

 Претпријатието го раководи Директор кој се 

избира на јавен оглас од страна на Градоначалникот 

на општина Радовиш. 

 Во претпријатието постојат следните сектори: 

 

1. Сектор за општи, правни работи и човечки 

ресурси 

2. Сектор за финансии, сметководство и комерција 

3. Сектор за контрола на корисници 

4. Сектор за инвестиции 

5. Сектор за водовод и канализација 

6. Сектор за комунална хигиена,паркови и зеленило 

и гробишта  

7. Сектор за технички работи 

8. Сектор за прочистување на урбани отпадни води 

ИСТОРИЈА 

ЈП „Плаваја“ Радовиш е формирана со Одлука на 

Советот на општина Радовиш во Февруари 2008 

година со спојување на дотогашните јавни 

претпријатија ЈП„Прогрес“ Радовиш и ЈП„Плаваја“ 

с.Подареш. ЈП„Прогрес“ Радовиш било основано во 

1965 година, а ЈП„Плаваја„ с.Подареш било основано 

во 1996 година. 

Основна дејност на претпријатието е да извршува 

комунални услуги за потребите на граѓаните на 

општина Радовиш. 

 

ДЕЈНОСТИ НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО 

ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 

 Редовно одржување на водоводниот и 

канализациониот систем 

 Навремено отстранување на настанатите дефекти 

 Надградба и реконструкција на водоводниот и 

канализациониот систем 

КОМУНАЛНА ХИГИЕНА 

 Подигање на комуналниот отпад и негово 

транспортирање до депонија по претходно утврден 

распоред како и одржување и планирање на 

депонијата. 
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 Одржување на градската чистота според 

програмата за Јавна чистота донесена од Советот на 

општината 

ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО 

 Одржување на постоечките и изградба на нови 

зелени површини според програмата за Паркови и 

зеленило донесена од Советот на општина Радовиш 

ПОГРЕБАЛНИ УСЛУГИ 

 Одржување на гробиштата кои се доделени на 

ЈП„Плаваја“ 

 Вршење на погребални услуги 

ПРОЧИСТУВАЊЕ НА УРБАНИ ОТПАДНИ ВОДИ 

 Прочистување на фекалните урбани отпадни води 

во пречистителна станица и нивно испуштање во 

реципиентот Радовишка река 

 Собирање и депонирање на мил која се појавува 

како остаток од процесот на пречистување на 

урбаните отпадни води 

 Планирани активности за 2021 год. во секторот 

Водовод и Канализација 

Водоснабдување 

ЈПКД Плаваја Радовиш го снабдува со вода за пиење 

населението во градот Радовиш и населените места 

Раклиш, Ињево, Воиславци и Сулдурци преку 

поврзан хидраулички систем. Покрај овој 

водоснабдителен систем,ЈП Плаваја го управува и 

водоснабдителниот систем на селата Јаргулица, 

Покрајчево и Злеово кој  имаат заеднички систем за 

водоснабдување, потоа Коџалија и Аликоч кој исто 

така имаат заеднички систем на водоснабдување, 

селата Подареш, Ораовица и Калуѓерица  кој имаат 

самостојни системи за водоснабдување.  

 Извори на вода 

Назив Апстракција Испорака 

Зафат Амбари  20 - 22 l /sec гравитациска 

Зафат Градски водовод  22 - 24 l /sec гравитациска 

Зафат Трска со станица за третман на вода 40 - 60 l /sec гравитациска 

Бунари „Индустриски водовод“        110 l /sec Пумпна 

Вкупен производен капацитет 82-216  l /sec комбинирано 

Со капацитет од 82 – 216 l/sec, првите три извори и 

дополнителните количини на вода кои се зафаќаат од 

бунарското поле „Индустриски водовод“ со вкупен 

комбиниран капацитет од 110 l/sec во текот на 

летниот период, овој хидраулички систем има 

капацитет да произведе питка вода од минимум 225 

литри/жител/ден (само гравитациски) до максимум 

739 литри/жител/ден (дополнително со пумпа) за 

население од околу 20.000 жители. Ова количина на 

питка вода е доволна за да се задоволи потребата на 

питка вода од страна на корисниците. 

Хидрауличките системи на другите населени места се 

снабдуваат со пумпни станици кои водата ја црпат од 

бунари. Така е во пумпните станици Подареш, 

Јаргулица, Ораовица и Калуѓерица - секој со 

капацитет од 10 до 15 l/sec. Најголемиот поврзан 

систем е пумпна станица Јаргулица кој ги напојува 

населените места Јаргулица, Покрајчево и Злеово со 

2.244 жители и има капацитет да произведе минимум 

385 литри/жител/ден. Ова количина на питка вода е 

доволна за да се задоволи потребата на питка вода од 

страна на корисниците во овие населени места. 

 Вкупно производство на вода во ЈПКД ‘’Плаваја’’ 

Радовиш на годишно ниво: 

Производство и снабдување количина 

Влез во системот од сопствено производство 2.700,000-3.200,000    м
3
/год. 

Набавена сурова вода 0                м
3
/год. 

Вкупно произведена вода 2.700,000-3.200,000    м
3
/год. 

Комуналното претпријатие работи со мала филтер  

станица за пречистување на  водата која се зафаќа од 

Радовишка Река, како и од зафатот Амбари и Трска. 

Станицата е пуштена во употреба во 2004 година и 

има работен просечен капацитет од околу 40-60 l/sec. 

Третманот се состои од два линиски поставени 

песочни филтри. По филтрирањето, се врши 

дезинфекција со употреба на хлор и третираната вода 

се пренесува гравитациски во интерконекцискиот 

систем (градот и четирите населени места и тоа: 

Раклиш, Војславци, Сулдурци и Ињево).Водата од 

сите други зафати се хлорира на местото на влез.  

Дистрибутивната мрежа има четири главни 

резервоари со капацитет од 3.300 m
3
. Резервоарот 

‘’Коџа Баир’’ со капацитет од 1200 m
3
 и истиот е во 

добра состојба, а резервоарот ‘’Џам Баир’’ со 

капацитет од 600 m
3
 е во лоша состојба и се планира 

да се рехабилитира. Третиот резервоар ‘’Индустрија’’ 

со капацитет од 900 m3 е во добра состојба, но 

моментално овој резервоар не се користи. Во 2020 

година се пушти во употреба и новиот резервоар 

‘’Куклевица’’ со капацитет од 600 m
3
 и со овој 

резервоар како и со новите потисни и дистрибутивни 

цевоводи значително  се подобри водоснабдувањето 

во Радовиш.  

Вкупната побарувачка на питка вода од страна на 

населенито на годишно ниво се движи од 1.000.000 

m³ -1.200.000 m³  што ЈКП ќе успее да ја обезбеди во 

2021 година. 

Одржување на водоводен систем 

Секторот Водовод и Канализација како дел од ЈПКД 

Плаваја-Радовиш  се состои од:  
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 Одделение за  Водовод 

 Одделение за Канализација 

 Одделение за Санитарна контрола         

 Одделенито за Водовод ќе ги интензивира своите 

активности во првата половина на годината со цел да 

се подготви за летниот период кога имам зголемена 

побарувачка на питка вода.  

Планирани се следниве активностите  : 

 Рехабилитација на сите видливи дефекти во 

водоводната мрежа; 

 Замена на поединечни елементи на опрема во 

дистрибутивниот систем; 

 Замена на одредени водоводни линии на 

дистрибутивната мрежа кај кого се зачестени 

дефеците; 

 Постојано следење на квалитетот на водата; 

 Спроведување  на планска  потрошувачка на вода 

и рестрикција  во  одредени зони доколку биде 

потребно; 

 Демонтажа и поправка или замена на неисправни 

водомери 

 Приклучување на нови корисници на водоводната 

мрежа 

  Низа на други обврски од доменот на нашата  

надлежност. 

Секторот за Водовод и Канализација  ке ги реализира 

своите активности во зависност од приоритетот и 

достапноста на финансиски седства.  

Како што претходно беше споменато, во првата 

половина од годината ќе се спроведуваат активности 

со кој ке се подготови системот за работа во летните 

услови. За таа цел ке се изврши преглед на сите 

постројки, на мрежата и шахтите и ке се направат 

неопходни поправки и санација на местата каде ќе се 

детектираат недостатоци. 

          Во 2021 година планирани се следните работи: 

 Рехабилитација на објекти за водоснабдување  ; 

 Рехабилитација на резервоар за питка вода ‘’Џам 

Баир’’. 

 Набавка, монтажа и пуштање во работа на 

фреквентни регулатори на вертикалните пумпи на 

“Индустрискиот водовод”  

 Набавка, монтажа и пуштање во работа на нов 

пумпен агрегат за доток на вода до новиот резервоа 

Куклевица кој ке биде поекономичен и поефикасен и 

истиот ке има усови за автоматска работа во 

зависност од исполнетоста на резервоарот 

‘’Куклевица’’ и потребата на корисниците од тоа 

конзумно подрачје. 

 Редовно годишно одржување и сервисирање 

на опремата од SKADA системот. 

 Редовно годишно одржување и сервисирање 

на опремата за гасно хлорирање. 

 Замена на водоводна линија Ф 150 ПВЦ  на 

ул.Илија Алексов. 

 Замена на водоводни линии и куќни 

приклучоци на улици кој ке бидат рехабилитирани од 

страна на општина Радовиш.  

 Откривање и евиденција на диви приклучоци 

 Замена на вентили и поставување на нови со 

што ке направиме  реонизација при што ке се 

избегнат големи загуби на вода при настанување на 

дефекти на водоводните  линии и исклучување на 

помали зони од напојниот систем при појава на 

дефекти или по планирани работни активности. 

 Одржување на постоечки фонтани како и 

инсталирање на нови во централното подрачје каде 

има најголема фреквенција на движење. 

 Замена на водомери во населба куклевица и 

други населени места со нови кој имат можност за 

далечинско отчитување на статуси  и состојба. 

 Набавка и пуштање во работа на хлоринатори 

за вода и безжични системи за автоматска работа на 

бунарски пумпи во населените места Ораовица, 

Подареш, Јаргулица и Калугерица. 

 

Со посточкиот SCADA систем се овозможува 

севкупен мониторинг на водоводниот систем, но  се 

јавува потреба да се  инвестира во нејзино оджување 

и замена на дотраените делови за да  ја врши работата 

за која е наменета. За таа цел се планира 

проширување на SCADA системот со нови мерно 

регулациони точки, а исто така и сервисирање и 

тековно одржување на постоечките мерно 

регулациони места. 

Секојдневно ќе се одржува водоводната мрежа,ќе се 

поправат и заменуват водоводни линии и куќни 

приклучоци,ќе се врши замена на стакла, вентили и 

холендари од  водомери како и замена на водомери 

и.т.н. За сите тие работи да се завршат на време 

потребно е соодветен алат и основни средства. 

Потребно е набавка на едно теренско возило и едно 

комбинирано возило за пренос на луѓе и стока како и 

други алати и инструменти за квалитетна работа на 

водоводни инсталации и брзо детектирање и 

отстранување на настанатите дефекти а исто така и 

обука и надоградба на знаењето на вработените со 

нови техники и технологии се со цел за понавремено, 

поекономично и континуирано водоснабдување на 

граѓаните на општина Радовиш.  

 За навремено, поекономично и поквалитетно 

снабдување со вода за пиење предвидена е и набавка 

на пумпни агрегати за питка вода како и инсталација 

на опрема за автоматско вклучување и исклучување 

на агрегатите во зависност од исполнетост на 

резервоарите за питка вода.  

 

Одржување на канализација 

Задачата на  одделенито за канализација е да го 

одржува канализациониот  систем за собирање и 

одведување на отпадните и атмосферски води. 
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               Одделението канализација своите работни 

задачи и обврски ќе ги извршува согласно 

пријавените потреби на терен во склад со своите 

надлежности. Покрај редовните работни задачи и 

обврски ќе извршуваат и работни задачи за 

претпријатието кога за истите ке појави потреба. 

Во текот на годината одделението за канализација  

треба да обезбеди постојана функционалност на 

канализациониот систем. За таа цел, тие ќе вршат 

работи на: 

 Контроли за функционирање на 

канализациониот систем со придружни          објекти 

 Секојдневна проверка и чистење на 

канализационата мрежа ,колектори и шахти 

 Замена на  делови и опрема на канализациони 

објекти кои недостасуваат; 

 Чистење на канализационата мрежа со 

посебно возило  и опрема; 

 Чистење на шахтите од тињата со утовар  во 

камионот и одвезување  на место за таа намена. 

 Чистење на улични сливници  од нанос  на 

материјал со утовар и транспорт на материјалот на 

место за таа намена. 

 Замена на скршените решетки на сливниците 

 Санација на оштетените делови од 

канализацијата 

 Откривање и евиденција на диви приклучоци 

 Санација на канализациони шахти 

 Сите останати мерки за подобро 

функционирање и унапредување на постоечкиот 

канализационен систем. 

 Замена на оштетени канализациони линии 

 Изведба на нови канализациони приклучоци 

на физички и правни лица. 

Анализа и контрола на квалитетот на водата   

          Одделенито за санитарна контрола ќе се грижи 

за исправноста на водата за      пиење т.е. нејзиниот 

квалитет ќе се контролира постојано со 

бактериолошка, физичко-хемиска , радиолошка и 

биолошка анализа. 

Бактериолошкиот преглед се врши во зависност од 

бројот на жители т.е.корисници на вода од јавниот 

водовод еквивалентни жители(ЕЖ),еден примерок 

месочно до 5000 Е.Ж т.е.по четири примероци секој 

месец.                                                                                                                                                                                                                                      

Хемискиот преглед на водата ги содржи следните    

параметри: матност, вкус, ПХ-вредност, нитрати, 

амоњак, хлориди, железо, манган и 

водоспроводливост. 

Во акредитирана лабораторија за испитување на 

храна и пијалоци  ќe се прават редовните анализи на  

примероци од вода од одредени мерни места каде 

водата постојано истекува. 

Двапати годишно  ќе се земат примероци од сирова 

вода од зафатите и ќе се испитува физичко-хемискиот 

состав како и количината на радиоктивни материјали 

во Институтот за Јавнo Здравје -Скопје  .  

 Планирани активности за 2021 год. во 

секторот за комунална хигиена 

Секторот комунална хигиена ги обавува следните 

активности: 

1. Собирање, селектирање, транспортирање и 

депонирање на комунален отпад  

2. Чистење на улици, тротоари и други јавни 

површини 

3. Одржување на паркови и зеленило на јавни 

површини 

4. Одржување на гробишта и вршење на 

погребални услуги 

5. Одржување на хигиена на пазари (градски 

пазар и сточен пазар) 

6. Одржување на депонија 

7. Чистење на диви депонии 

Покрај редовните планирани активности кој ги 

обавуваат вработените во Секторот за комунална 

хигиена, истите работат и по програми кој се усвоени 

од советот на општина Радовиш и градоначалникот 

на општина Радовиш. 

Планираните активности се следните: 

1. Собирање, селектирање, транспортирање и 

депонирање на комунален отпад  

Средината во која што човекот живее, работи, се 

движи, треба да биде чиста и хигиенско-санитарна. 

Оваа се однесува во и околу домот, во и околу 

работните простории, тротоарите, улиците по кои се 

движат граѓаните, детски паркови, простори за 

рекреација и слично. 

Сметот кој се создава во индивидуалните простории 

под покриена површина и од дворно место, треба да 

биде навремено одстранет и транспортиран до 

соодветна депонија на Општина Радовиш. 

 Во зависност од стандардот на населението 

треба да се обезбеди соодветна и квалитетна услуга 

за собирање на сметот од домовите и работните 

простории. 

 Локалната Самоуправа, Градоначалникот на 

општина Радовиш и ЈКП Плаваја Радовиш треба сите 

заедно да се стремат и организираат да спроведат 

заедно поквалитетна услуга за собирање, 

селектирање, транспортирање и депонирање на 

сметот создаден од населението на целата територија 

на општина Радовиш. 

 Со Законот за управување со отпад и со 

Одлуката за комунален ред се регулираат правата и 

обврските на корисниците како и правата и 

должностите на даватрлот на услугите т.е. ЈКП 

Плаваја Радовиш. 

 Тоа зборува дека собирање, подигањето и 

депонирањето на сметот се организира во рамките на 

законската регулатива односно врз основа на 

Одлуката за комунален ред и мерките за нејзино 

спроведување, па врз основа на овие одлуки 

непречено ке се одстранува сметот кој дирекно влијае 
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на животната средина, на поквалитетно чистење на 

просториите каде човекот живее, работи или се 

движи по јавно прометни површини. 

 

ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА ЗА 

СОБИРАЊЕ, ТРАНСПОРТ И ДЕПОНИРАЊЕ НА 

ДОМАШНИОТ И ИНДУСТРИСКИОТ ОТПАД ОД 

ЦЕЛАТА ТЕРИТОРИЈА НА ОПШТИНА РАДОВИШ 

ЗА 2021 ГОДИНА 

 

 Оаа програма има за цел со нејзиното 

реализирање да се овозможи целосно собирање, 

селектирање транспортирање и депонирање на 

куќниот и индустриски смет од општината, да биде 

навремено, поекономично и поквалитетно завршена. 

Со оваа програма се прикажуваат работите и 

работните задачи по реони и временски интервали 

како и временската динамика на извршување, а стето 

тоа во склад со Одлуката за комунален ред. 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТЕЊЕТО ЗА 2021 

ГОДИНА 

 

 Динамиката на изнесување на сметот содржан 

во соодветни садови, се врши согласно овој план, 

заради обезбедување на организиран пристап во 

собирањето, селектирањето, транспотрирањето и 

депонирањето до соодветната депонија на куќниот и 

индустриски отпад, како и обезбедување на целосна 

контрола врз работата во извршувањето на задачите 

по квалитет и одредена динамика во планот. 

 Овде се опфатени дневни задачи кој по обем 

ги определуваат границите на еден реон. Реонот е 

основна организациона и оперативна единица во која 

се карактеризирани обемот, динамиката и времето на 

дејствување. 

 Во планот за изнесување на сметот на 

подрачјето на градот Радовиш направен е во 4 

(четири) реони и посебно за правните субјекти и 

државните и општински институции.  

 Изнесувањето ке се врши во согласност со 

Одлуката за комунален ред еднаш неделно, а по 

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

има потреба. 

 За да се исполни оваа програма во однос на 

потребни возила во следната табела имаме 

прикажано со колкав број на возила располага ЈКП 

„Плаваја“ Радовиш и потреба

та од нови возила во периодот од 2021 година за 

непречено да се изврши оваа програма. 

Р.бр. Опис на возилото Постоечки возила Потребни возила 

1. Смекарка за контејнери 1,1m3 2 3 

2. Трактори 2 2 

3. Градежна машина на депонија 

булдожер ТГ 80 

1 2 

4. камион кипер 2 2 

5. Цистерна за вода 1 2 

 Вкупно 8 11 

 

НЕДЕЛЕН РАСПОРЕД ЗА ПОДИГАЊЕ НА СМЕТ 

За реон број 1-Возило специјален камион со 3 

работника 

 

           ПОНЕДЕЛНИК И ПЕТОК 

1. Ул."Св.Спасо Радовишки" од хотел ПАНОРАМА 

до Паркот на Младите 

2. Ул. Илинденска од Плоштад св.Спасо Радовишки 

до спој со ул. 8ми Септември 

3. ул. 22 Октомври од Плоштад св.Спасо Радовишки 

до кружен тек во спој со ул. Партизанска 

4. Ул.Партизанска од ул.Св.Спасо радовишки до ул. 8 

ми Септември 

5. ул. Плоштад Слобода и Градско пазариште 

7. Десна страна од Ќеј 8-ми Септември  

6. Сите згради на улица Самоилова и Булевар 

Александар Македонски 

7.Сите контејнери од лева и десна страна на градот. 

8.Генерално перење на возилото 

           ВТОРНИК 

1 . Рудник Бучим 

2. Детонит 

3. Рудник Боров Дол 

4. Село Бучим 

5.Село Дамјан и населба Дамјан 

6.Село Тополница 

7.Село Ињево 

8.Генерално перење на возилото 

           ВТОРНИК И ЧЕТВРТОК 

1. Целиот Индустриски реон 

2.Ул. Самоилова 

3. Ул.Ленинова 

4.Ул. 1-ви Мај 

5. 22 Октомври од кружен тек во спој со 

ул.Партизанска до Булевар Александар Македонски 

6.Генерално перење на возилото 

           ПЕТОК 

1. Рудник Бучим 

2. Детонит 

3. Рудник Боров Дол 

4. Село Бучим 

5.Село Дамјан и населба Дамјан 

6.Село Тополница 

7.Село Ињево 
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          НЕДЕЛА 

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

Парк на млади 

2. Ул.22 Октомври од Ул.Партизанска до Плоштад 

св.Спасо Радовишки  

3. Ул.Илинденска од Плоштад св.Спасо Радовишки 

до спој со ул. 8 Ми Септември 

4. Ул.Пере Тошев 

5. Ул.Партизанска  

6.Ул. Ацо Караманов 

8. Ул.Благој Туфанов 

9. УЛ.Самоилова 

10. Ул.22 ри Октомври 

11. Ул. Плоштад Слобода и Гратски Пазар 

12. контејнери по Кеј 8 ми Септември 

13. Булевар Александар Македонски 

14.Генерално перење на возилото 

 

НЕДЕЛЕН РАСПОРЕД ЗА ПОДИГАЊЕ НА СМЕТ 

За реон број 2-специјален камион со 3 работника 

 

 ПОНЕДЕЛНИК 

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

ул:М.Апостолски до ул.Илинденска 

2.Ул:Дане Трајков 

3.Ул:Таско Андонов 

4.Ул.Михајло Апостолски 

5.Ул.Плачковички Одреди 

6.Ул:Славчо Стојменов 

7.Ул:Плачковица од почетокот до ул:Илинденска 

8.Ул:11-ти Октомври 

9.Ул:Обрад Цицмил 

10.Ул:Илинденска од ул.Плачковица до ул 8 Ми 

Септември 

11.Ул:Васил Дуганџиски 

12. Сите контејнери од лева страна на градот 

13.Генерално перење на возилото 

 ВТОРНИК 

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

ул:Илинденска 

2.Ул:Плачковица од ул:Илинденска до 

ул:Партизанска 

3.Ул:Шаин Маало 

4.Ул:Калаузлиска 

5.Ул:Партизанска од ул. 8 ми Септември до 

ул:Плачковица 

6.Комплекс Д Клуб 

7.ОУ К.П.Мисирков 

8.ОУ Никола карев 

9.Сите контејнери од лева страна на градот 

10. Селата 

Ораовица,Подареш,Јаргулица,Покрајчево,Злеово,Кал

угерица,Сулдурци и Војславци. 

11.Генерално перење на возилото 

 СРЕДА 

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

Македонски 

2. Бул.Александар Македонски од И.Алексов до 

ул:Горче Петров 

3.Ул:Вардарска до Бул.Александар Македонски 

4.Ул:Мето Хаџивасилев  

5.Ул:Плачковица од ул:Партизанска до 

Бул.Александар Македонски 

6.Ул:Браќа Миладинови до ул:Горче Петров 

7.Ул:Горче Петров до Бул.Александар Македонски 

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

9.Сите контејнери од лева и десна страна на градот 

10.Генерално перење на возилото 

 ЧЕТВРТОК 

1.Ул:Горче Петров од Бул.Александар Македонски 

до ул:Плачковица 

2.Ул:4-ти Јули  

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

Македонски 

4.Ул:Плачковица од Бул.Александар Македонски до 

ул:Плана 

5.Ул:Плана 

6.Ул:Вапцарова 

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

8.Генерално перење на возилото 

 САБОТА 

1.Ул:Илија Алексов од Бул.Александар Македонски 

до река Марлада 

2.Ул:Драмска 

3.Ул:Питу Гули 

4.Ул:Панче Пешев 

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

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

7.Дел од улица Благој Мучето 

8.Ул: В.С.Бато дел 

9.Ресторант Шампион 

10.ОУ Никола Карев и ОУ Крсте П. Мисирков 

11.Гимназија Коста Сусинов 

12.Црква Св.Тројца 

13.Сите контејнери од лева и десна страна на градот 

14.Селата Ораовица, Подареш, Јаргулица, 

Покрајчево, Злеово, Калугерица, 

Сулдурци и Војславци. 

15.Генерално перење на возилото 

 

НЕДЕЛЕН РАСПОРЕД ЗА ПОДИГАЊЕ НА СМЕТ 

За реон број 3- Возило трактор со 2 работника 

 

 ПОНЕДЕЛНИК 

1.Ул.Чеде Филиповски Даме 

2.Сокак на Ул. Н.Н. Борче 

3.Сокак на ул:Ленинова 

4.Ул.Марксова 

5.Ул.Дојранска 

6.Ул.Даме Груев 

7.Ул.Јане Сандански 

8.Ул.6-ти Ноември 

9.Сокак помеѓу Ул.Плоштад Слобода и Ул. 

Партизанска 

10.Ул.Ѓорги Сугарев 
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11.Ул.Јавор 

12.Генерално перење на возилото 

 ВТОРНИК 

1.Ул.Готен 

2.Ул.Мирче Ацев 

3.Сите сокаци помеѓу Ул.Мирче Ацев и 

ул.Партизанска 

4.Ул.Серта 

5.Ул.Партизанска-електродистрибуција 

6.Генерално перење на возилото 

 СРЕДА 

1.Ул.Шаин маало 

2.Ул.Корчо маало дел 

3.Бараките под полигонот(корчо маало) 

4.Сокаците на Кеј 8-ми Септември лева страна од 

Римскиот мост до крај 

5.Ул.Обрад Цицмил сокак 

6.Сокак на Ул.Таско Андонов 

7.Сокак на ул.Дане Трајков 

8.Сокак на ул.Плачковица  

9.Сокак на ул.Плачковички одреди 

10.Генерално перење на возилото 

 ЧЕТВРТОК 

1.Ул.Плачковица(Габрешко мааало) 

2.Сокак на ул.Плачковица  

3.Ул.Плачковица дел  

4.Ул.Коџа Баир под резервоарот за вода 

5.Ул: Коџа Баир над турските гробишта 

6.Генерално перење на возилото 

 ПЕТОК 

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

Ул.Ана Поцкова 

2.Ул.Шаин Маале над џамијата 

3.Генерално перење на возилото 

НЕДЕЛЕН РАСПОРЕД ЗА ПОДИГАЊЕ НА СМЕТ 

За реон број 4-Возило трактор со 2 работника 

 ПОНЕДЕЛНИК 

1.Ул.Гоце Делчев 

2.Ул.Исаро 

3.Ул.Бел Камен  

4.Сокак на Ул:8-ми Септември  

5. Ул:15-ти Корпус 

6.Генерално перење на возилото 

 ВТОРНИК 

1.Ул.Стојмен Трајков 

2.Ул.Лисец со сокаците 

3.Ул.Ана Поцкова  

4.Село Раклиш 

5.Генерално перење на возилото 

 СРЕДА 

1.Ул.Шаин Маало 

2.Дел од ул.Стив Наумов 

3.Ул. М.М. Брицо 

4.Сокак на ул.Партизанска 

5.Сокак на ул. Илија Алексов 

6.Ул.Страшо Пинџур  

7.Ул.Пиринска  

8.Генерално перење на возилото 

 ЧЕТВРТОК 

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

2.Ул.Егејска со сокакот 

3.Ул.Чазманска  

4.Ул.Видое Подгорец 

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

6.Сокаците на дел од ул.Вардарска 

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

Миладиновци 

8.Ул. Браќа Миладиновци  

9.Генерално перење на возилото 

 ПЕТОК 

1.Ул:1-ви Мај  

2.Дел од ул.Коста Сусинов 

3.Ул.15-ти Корпус 

4.Сокак на ул:Плачковица  

5.Сокак на Калаузлиска  

6.Дел од ул.Корчо Маало  

7.Генерално перење на возилото 

 

ПРЕГЛЕД НА НЕПОСРЕДНИ ИЗВРШИТЕЛИ 

Р.бр Опис на работни места Број на извршители 

1. Раководител на Сектор 1 

2. Работоводител 1 

3. Возачи на специјални возила 4 

4. Возачи на трактори 3 

5. КВ и ПКВ работници 15 

6. Стражари на депонија 4 

7. АОП 2 

8. Инкасатори 4 

9. Административци 6 

 Вкупно 40 

 

 

ПРЕГЛЕД НА РАБОТНА РАКА ВО МЕХАНИЧКА РАБОТИЛНИЦА 

ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ВОЗИЛАТА 

Р.бр. Опис на работни места Број на извршители 
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1. Раководител 1 

2. Механичар 2 

3. Бравар 1 

4. Електричар 1 

 Вкупно 5 

 

ПОТРЕБНИ ИНВИСТИЦИОНИ ВЛОЖУВАЊА ВО 2021 ГОДИНА 

Р.бр. Опис на возила Количина  Потребна инвестиција 

1. Смекарка за садови од 1,1 m3 1 6.000.000,оо ден. 

2. Градежна машина булдожер  1 6.000.000,оо ден. 

 

6. Цистерна за вода 1 6.000.000,оо ден. 

4 Трактор 2 1.500.000,оо ден. 

 Вкупно 3 19.500.000,оо ден. 

 

ПРЕГЛЕД НА ПЛАНИРАНИ ВКУПНА КОЛИЧИНА ВО М
3 

 НА СМЕТ КОЈ КЕ БИДАТ СОБЕРЕНИ 

ТРАНСПОРТИРАНИ И ДЕПОНИРАНИ ВО 2021 ГОДИНА 

Месеци Отпад м
3
 - месеци Отпад м

3
-дневно 

Јануари 892.4  Т/М 28.77  Т/Д 

Февруари 831.2  Т/М 28.66  Т/Д 

Март 918     Т/М 29.61  Т/Д 

Април 866     Т/М 28.87  Т/Д 

Мај 876     Т/М 28.26  Т/Д 

Јуни 900     Т/М 30       Т/Д 

Јули 892.4  Т/М 28.77  Т/Д 

Август 888     Т/М 28.65  Т/Д 

Септември 884     Т/М 29.47  Т/Д 

Октомври 887     Т/М 28.61  Т/Д 

Ноември 870     T/M 29       T/Д 

Декември 914     Т/М 28,5    Т/Д 

Вкупно за 2021 година 10 619 T/Г 

Вкупниот комунален отпад во Општина Радовиш за 

2020 година изнесува 26 547,5 m
3  

односно 10619 

t/годишно. 

Се очекува зголемување на отпадот од 10 % до 20 % 

за 2021 во однос на 2020 година поради превземената 

и спроведена обврска на подигање,транспортирање и 

депонирање на отпад од сите населени места на 

територијата на општина Радовиш. 

Во 2021 година се очекува зголемување на прихидот 

поради отпочнување на собирање на комунален отпад 

и од сите населени места. 

Покрај редовните тековни активности на собирање на 

смет, во 2021 година се планира да се изврши и 

чистење на повеќе диви депонии како на територијата 

на град Радовиш така и на територијата на населените 

места каде што е отпочнато организирано собирање 

на комунален отпад. 

 

2. Програма за Јавна чистота на општина 

Радовиш за 2021 година 

 

Програмата за одржување на јавна чистота на 

подрачјето на општина Радовиш за 2021 год. ги 

дефинира обемот, динамиката, начинот на вршење на 

потребните активности, потребниот број вработени и 

начинот на нивно финансирање. Одржување на јавна 

чистота подразбира  чистење ( метење и миење ) на 

јавните сообраќајни површини и е во зависност од :  

 Густината на населението 

 Фрекфенција на луѓе и моторни возила 

 Степен на нечистотија 

 Степен на пречки ( паркирани возила, објекти 

и друго )  

 Инфрастуктурните сообраќајни  услови  

 Делување на градежната оператива, која со 

своите возила се јавува како еден од најголемите 

загадувачи на јавните сообраќајни површини. 

9. Одржување на јавна чистота 

Одржувањето на јавната чистота ќе се состои од:  

 Рачно метење и машинско метење и миење на 

улиците, булеварите, како и сите други јавни 

површини и отворени простори и јавни објекти 

наведени со законот за јавна чистота. 

 Празнење на уличните корпи за отпад кои се 

поставени во поширокото централно градско 

подрачје.  

 Одржување на јавни површини во зимски 

услови . 

 Расчистување на диви депонии.  

 Отстранување на атмосферски наноси. 
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Периодот на одржување е поделен на летен период од 

01.04 до 31.10 со времетраење од 7 месеци со 214 

работни дена во кои  се земени сите денови во 

неделите и сите државен празници, и зимски период 

од 01.11 до 31.03 со време од 5 месеци или 151 

работни дена во кои исто така се земени во предвид 

сите денови во неделите и државените празници. 

Динамиката на чистењето ќе биде организирана 

според две категории на чистење на јавни прометни 

површини и тоа :  

Прва зона (централно градско подррачје) 

Ќе се чисти со:  

 Секојдневно метење рачно и машински во 

работните денови од неделата. 

 Секојдневно собирање и транспорт на сметот 

и наслагите до депонијата. 

 Перење во летна сезона ( четири месеци ) со 

автоцистерна со предни млазнаци. 

Во прва зона спаѓаат следните улици и површини 

12. Булевар Александар Македонски .19 000 м² 

13. Кеј 8ми Септември ............................. 20 000 м² 

14. Св. Спасо Радовишки до дневен центар 

Порака .................................................................8 000 м² 

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

16. Ул.Партизанска (дел)............................ 3 000 м² 

17. Ул.Самуилова.........................................4 000 м² 

18. Ул.Илинденска.......................................1 000 м² 

19. Ул.Блаже Коневски................................1 000 м² 

20. Ул.Коста Сусинов..................................1 000 м² 

21.  Ул.15ти Корпус.......................................700 м² 

22.  Ул.1ви Мај ........................................... 1 000 м² 

Вкупно .............................................................. 56 700 м² 

Втора Зона 

(Улици кои се одржуваат еднаш неделно) 

Ќе се чисти со: 

 Метење рачно и машински еднаш неделно. 

 Изнесување на смет и наслаги еднаш неделно. 

 Перењето на овие улици е по потреба, а 

најмалку двапати неделно. 

Во втората зона спагаат следните улици и површини: 

7. Ул.Илија Алексов .................................4 000 м² 

8. Ул.Плачковица ......................................6 000 м² 

9. Ул.Гоце Делчев .....................................2 000 м² 

10. Ул.Шаин Маале .....................................1 000 м² 

11. Ул.Ана Поцкова ....................................1 000 м² 

12. Ул.Мирче Ацев .................................... 1 000 м² 

Вкупно ...............................................................15 000 м² 

Трета зона 

(Улици кои се одржуваат еднаш месечно) 

6. Ул.Ѓорче Петров....................................6 000 м² 

7. Ул.Вардарска .........................................3 000 м² 

8. Ул.Егејска...............................................2 000 м² 

9. Ул.Исарот ..............................................2 000 м² 

10. Ул.11ти Октомври .................................1 000 м² 

Вкупно ...............................................................14 000 м² 

Одржувањето на гореспоменатите улици во трите 

зони се врши рачно на класичен начин со рачна 

количка и метла и со помош на специјално возило за 

метење на улици. 

Имајќи ја предвид структурата на населението, кое во 

најголем дел се занимава со земјоделие, одредени 

периоди од годината (осебено пролетниот и 

есенскиот, кога земјоделците се најактивни) некои 

улици изгледаат како да не се одржуваат.  

Голем проблем претставуваат и  пристапните 

патишта од полето кон градот, при што на коловозите 

се остава големи количини на земја, измет и друго.  

По секое невреме улиците во градот се со големи 

наноси од песок, тиња и земја, што претставува голем 

проблем за брзо нивно отстранување. 

За перење на улиците во општина радовиш на 

претпријатието му е потребна нова авто цистерна со 

капацитет од 6 м
3
 за перење и дезинфекција на 

коловозите со што многу ќе се подобри чистотата на 

улиците особено во летниот период. 

Повремени работи 

Повремените работни активности се извршуваат по 

налог на ЕЛС за вонредно чистење на одредени 

улици поради верски празници, јавни манифестации 

и други настани кои не се составен дел од 

програмата. 

За преземање на активностите за метење на улиците 

во прва, втора и трета зона се планира да бидат 

ангажирани: 

 14 работници за метење во прва зона 

 6 работници за метење во втора зона 

 4 работници за метење во трета зона 

10. Одвоз на сметот при метењето 

За одвозот на сметот од  улиците по оваа основа што 

се опфатени со програмата за одржување на прва, 

втора и трета зона ќе се користат специјалните 

комунални возила (ѓубрарки и трактори) кои исто 

така се користат редовно за истовар на смет од 

домаќинствата. Во работни денови за потребите на 

јавна чистота и по пријава на совесни граѓани за 

фрлање на кабаст отпад се интервенира со трактор со 

приколица и еден работник. 

Миење на улиците 

Миењето во летната сезона е четири месеци во прва 

зона и тоа со автоцистерна со предни млазнаци, а 

додека миењето на улиците во втора зона се врши 

повремено до 15 дена во текот на годината. Во првата 

и втората зона се трошат околу 300 цистерни со 

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

***Овде требе да напоменеме дека е потребно да се 

набави нова автоцистерна која покрај миење ке врши 

и дезинфекција на улиците . 

11. Чистење на диви депонии 

Физичкиот обем на работите и локалитетите на 

дивите депонии се определуваат  според 

согледувањето на терен од страна на секторот за 

урбанизам и комунални работи при ЕЛС. При 

расчистување на дивите депонии ќе се користат 

товарни возила и градежни машини ( камион липкер, 

трактор и утоварувач). Од искуството од минатите 
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години за расчистување и траснспортирање на 

отпадот до гратската депонија предвидуваме повеке 

од 100 работни часа. 

12. Зимско одржување на улиците и тротоарите 

Подрачјето на општина Радовиш е под влијание на 

изменета континентална клима со влијание на 

медитеранска клима, што овозможува релативни 

благи зими и со мали врнежи од снег, а сето тоа трае 

два месеци во годината. 

Согласно одлуката за Јавна чистота во општина 

Радовиш донесена од страна на Советот на општина 

Радовиш, правните и физичките лица се должни да го 

исчистат снегот и мразот од тротоарите, или до 

половина на улиците. 

Контролата на реализацијата на овие должности ќе го 

врши комуналната инспекција при локалната 

самоуправа. 

Во случај на поголеми врнежи од снег одржувањето 

на улиците и тротоарите ЈП Плаваја  и локалната 

самоуправа го регулираат со посебен договор. 

                              Превентивни мерки на заштита 

Со цел да се намалат опасностите од евентуални 

незгоди во зимскиот период ЈП Плаваја ги превзема 

сладните превентивни мерки и заштита:  

 Потребна работна сила и механизација за 

расчистување на тротоарите и улиците 

 Ја утврдува потребната количина на сол и 

песок за посипување 

 Го утврдува начинот на ангажирањето на 

работната сила и активирањето на механизацијата 

 Го утврдува приоритетот на чистење  на 

улиците во заедничка соработка со МВР и ЕЛС. 

I . Времетраење и степен на приправност 

Времетраењето на приправноста е од 15.11.2020 до 

31.12.2020 год. и од 01.01.2021 до 01.03.2021 год. 

Во овој период ќе бидат дежурни : 

1. Два возачи на трактор . 

2. Два општи работници. 

3. Еден возач на универзална машина скип. 

 Продолжувањето на  времетраењето на 

приправноста ќе се врши по потреба во зависност од 

временските услови, а сето тоа усогласено со 

надлежните служби при ЕЛС и МВР. 

II. Преглед на улици и места за интервенција по 

приоритет 

11. Ул.Булевар Александар Македонски се до 

преминот со улица Ѓорче Петров. 

12. Ул.8 ми Септември 

13. Ул. 22 Октомври 

14. Ул. Св Спасо Радовишки 

15. Ул. Коста Сусинов 

16. Ул. 15ти Корпус 

17. Ул. Чедо Филиповски Даме 

18. Ул. Самуилова 

19. Влезовите пред следните институции: 

- Детски градинки 

- Здравен дом 

- Основен суд 

- Управа на ЕЛС 

- Стопанска Банка 

- Пристап до МВР 

20.  Сите угорници што ги има град Радовиш 

III. Планирано ангажирање на работна рака и 

механизација 

Планирана механизација: 

- Универзална машина Скип  1 број. 

- Мерцедес кипер 1 број. 

- Трактор за машинско растурање на сол со плуг 1 

број. 

- Трактор за машинско растурање на сол 1 број. 

Чистењето на  тротоарите од снег ќе го вршат 

работниците кои работат на програмата за одржување 

на јавната чистота и одржувањето на зеленилото. 

Списоците на возачи и работници ќе бидат изготвени 

од страна на Стручните служби во ЈП Плаваја и ќе се 

достават до ЕЛС по укажана потреба. 

IV. Планирани количини на сол и ризла 

Според досегашни искуства потребна количина на 

сол за расфрлање во една сезона е околу 20 тона, а 

сепариран песок ризла (гранулит 2
’’
) е околу 30 м³ 

Финансиска конструкција на оперативниот план 

 Финансирањето на извршувањето на работите од 

овој оперативен план ќе се регулира со посебен 

договор помеѓу ЈП Плаваја и Градоначалникот на 

Општина Радовиш. 

Следењето и контролата на извршувањето на 

работите ќе го вршат службите при ЕЛС Радовиш, а 

фактурирањето ќе биде по ценовник кој ќе биде 

предмет на договор. 

Реалната вредност на програмата ќе се дефинира по 

завршувањето на зимската сезона согласно 

потрошените материјали и обемот на ангажираната 

работна сила и механизација.  

3. Годишна програма за одржување и користење на 

паркови и други јавни површини во општина 

Радовиш за 2021 год. 

Согласно на Законот за урбано зеленило Сл.весник 

11/2018 како и согласно Правилникот за планирање, 

проектирање, подигање и одржување на зеленилото 

Сл.весник 205/2019 а со цел квалитетно и стручно 

одржување на градското зеленило и цветните 

површини, оделението Паркови и Зеленило при ЈП 

Плаваја Радовиш изготви Предлог годишна програма 

за подигање,обновување и користење на зеленилото 

за 2021 година на подрачјето на општина Радовиш. 

Со оваа Годишна оперативна програма за подигање и 

одржување на зеленилото се дефинираат следните 

податоци:  

 

4. Површини под јавно зеленило, според намената 

,функцијата и степенот на одржување утврден од 

страна на Јавното претпријатие за управување со 
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зеленилото или правното лице регистрирано за таа 

намена ;  

 

5. Преглед за потребите за одржување и тоа :  

5) Одржување на зелени површини : Рачно косење, 

гребулање на трева пред машинско косење, 

машинско косење, собирање трева, чистење и 

изнесување на зелен отпад (лист, искосена трева, 

искастрени гранки итн.) полевање на зелени 

површини;  

6) Одржување на дрвенасти и грмушасти растенија: 

окопување дрвја, грмушки и жива ограда, кроење на 

грмушки, дрвја во дрвореди и жива ограда, фито 

заштита и полевање на дрвореди и зелени површини 

со цистерна како и одвоз на отпад со трактор;  

7) Одржување на цвеќе: одржување на жардињери, 

одржување на цветни површини: плевење, прашење, 

садење и расадување окопување и прашење, како и 

производство на цветни расади;  

8) Потребен број на извршители и опремување со 

ХТЗ опрема, алати и материјали како и финансиски 

средства согласно интензитетот и видот на 

одржување за секоја јавна зелена површина.  

6. Подигање на зеленило, коешто опфаќа 

реконструкција на старото и оштетено зеленило, како 

и подигнување и озеленување на нови површини при 

изградба на комунални инфраструктурни објекти.  

Врз основа на планираните дејствија во врска со 

одржување и подигање на зелени површини на 

територијата на општина Радовиш, ЈП Плаваја преку 

одделението за заленило изготви програма за 

одржување и подигање на зелени површини кој се 

дадени во табела 1: 

Ред.бр. опис површина во m
2
 

1. Градски парк (Ловен дом) 18.900 

2. Радовишка река (корито од радовишка река)од мостот пред 

Бриони до мостот кај Голдмак 

16.200 

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

4. Детски Парк  Марди   450 

5. Зелена површина и фонтана во Парк на младите 720 

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

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

за култура Ацо Караманов 

90 

8. Зелена површина пред стоковна куќа 135 

9. Зелена површина пред  зградата на основниот  суд 540 

10. Одржување на дрворедите по кеј 8 Септември  и булевар 

Александар Македонски 

5.400 

11. Зелена површина позади основен суд  270 

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

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

14. Зелени површини околу сите станбени згради  8.100 

15. Мало булеварче на ул.”Плачковица “ 90 

16. Зелена површина пред зградата на општина Радовиш и 

полицијата 

935 

17. Парк кај споменикот на загинатите и прогонуваните борци 

пред аптека Зегин 

45 

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

19. Жардинериите поставени на повеке локации низ  градот 36 

20. Зелена површина околу дневен центар UNICEF 45 

21. Тротоари на ул.” Плачковица“ 900 

22.  Зелен појас на триаголник на ул.Плачковица  35 

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

Радовишки 

30 

24. Влезови на градот Радовиш 540 

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

влеза на Радовиш 

500 

26. Зелена површина околу Спортска сала во Радовиш  1.350 

27. Зелена површина на стрелиштето 3.000 

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

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

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

31. Градски стадион 600   

32. Детско игралиште во с. Воиславци 100 
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33. Детско игралиште во с.Сулдурци 100 

34. Детско игралиште во с. Калуѓерица 100 

35. Детско игралиште во с. Ораовица 100 

36. Детско игралиште во с. Подареш 100 

37. Детско игралиште во с. Јаргулица 100 

38. Детско игралиште во с. Злеово 100 

39. Детско игралиште во с. Ињево  

40. Парк и детско игралиште во н. Раклиш 200 

41. Парк во с. Ораовица 150 

42. Тениско игралиште во градинката “Цветови “ 550 

43. Ул Илија Алексов од кружен тек на булевар Александар 

Македонски до центарот на  с.Раклиш 

850 

44. Зеленило околу спортско игралиште во двор на  гимназија 

Коста Сусинов во Радовиш 

2.000 

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

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

47. Сечење и кроење на дрва низ градот и селата  

 

Планирани се следните активности по одредените 

локации и тоа:                                                                                                              

32)     Градски парк (Ловен дом )  

Градскиот парк е најголема површина од 18.900 м
2
  

во нашиот град и  бара постојани активности  за 

одржување на постоечката инфраструктура, тревни  

површини,  и др.  

Состојбата со хортикултурното и урбано уредување 

во гратскиот парк е лоша бидејки повеке години 

уназад не  е инвестирано во нови содржини , ниту 

нешто е  обновено од постоечките инфрастуктурни, 

хортикултурни и урбани содржини. За гратскиот парк 

да го добие сјајот на урбано уредено место за оваа 

намена, потребно е да се инвестира во него со 

посебен проект кој што ке ги опфати сите сегменти 

во негово уредување како урбано така и 

хортикултурно, а тоа може да го реализира општина 

Радовиш од сопствени средства. 

Во повеке наврати од годината во градскиот парк  се 

одвиваат следниве активности :  чистење од фрлен 

отпад, косење со  грбна моторна косачка, 

поткастрување на долните гранки на дрвјата  нивно 

товарање во приколка од трактор и транспортирање 

до градската депонија , сечење на исушените дрва 

нивно товарање во приколка од трактор и  

транспортирање до градската депонија ,чистење на 

израстени џбунови, прскање со препарат против 

плевел, чистење на патеките од трева и плевел, 

чистење на паднати исушени лисја во есента 

товарање и транспортирање до градска депонија со 

трактор, одржување на хигиената на корпите  за 

отпадоци и др. 

33)     Корито на Радовишка река  

Коритото на Радовишка река  од 16.200 м
2
 се  протега 

по должина по целиот град, а тоа значи дека за 

одржување е предвиден просторот  од мостот Бриони  

–  место до каде што е  изградено коритото со камен 

до последните куќи под  Спортска сала 25 Мај 

Радовиш. 

Во коритото на Радовишка река се одвиваат следниве 

активности :  прскање со препарат против плевел на 

тревата и троскот по каменестите странични ѕидови 

на коритото, чистење на истите и отстранување на 

исчистениот отпад , чистење на фрлен отпад, косење 

со моторна косачка, чистење на израснати џбунови со 

триор и секира нивно товарање и отстранување со 

трактор и транспортирање до градската депонија, 

чистење на столбовите на мостовите и целосно 

коритото од наноси од поројните  дождови нивно  

товарање во приколка од трактор и транспортирање 

до градската депонија ,чистење на паднати исушени 

лисја во есента од дрворедите по кејот , и др. 

34) Зелена површина на  триаголник на ул.”Илија 

Алексов “ 

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

асфалтирана површина потребно е повеке ангажман 

за зеленилото да успее. 

Во него се одвиваат следниве активности: косење на 

тревата,наводнување со цистерна на тревата и 

цвеќињата, плевење, кубење на старото цвеќе, садење 

на ново сезонско цвеќе, прашење на цвеќињата, 

прихранување на тревата и цвеќињата, чистење од 

фрлен отпад и др. 

35)    Детски Парк Марди  

Паркот е со површина од 450м
2
 .Во него има 

поставено детски играчки, потоа има поставено 

клупи за седење и корпи за отпадоци чија хигиена 

треба да се одржува . Тревнатата површина се коси со 

моторна косачка,  се прихранува, се чисти од фрлен 

отпад ,собирање на суви паднати листови во есен, се 

наводнува со црево. На оваа површина се планира 

обновување на зеленилото.  

36)     Зелена површина и фонтана во Паркот на 

младите 

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

коси со моторна грбна косачка, се потхранува 

периодично, се врши чистење на патеките од плевел, 

прскање против плевел,сечење на стари исушени 
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дрва и транспортирање до градската депонија 

,кастрење на ниски гранки и нивно 

отстранување,чистење на суви лисја во есен,прашење 

и прихранување ,чистење на фрлен отпад, 

наводнување со црево, отстранување на ѓубрето од 

кантите за отпадок.Во Паркот на младите исто така се 

планира редовно одржување на фонтаната, 

реновирање со премачкување со течна гума, украсно 

осветлување, обновување на млазници за 

распрскување на вода,редовно чистење од фрлен 

отпад. На оваа површина се планира обновување на 

зеленилото. 

37)     Кружен тек на ул. “ 22 Октомври “ во спој 

со ул.Партизанска 

Вкупната површина е 45 м 
2 

и е моментално простор 

со трева.Во пролетниот период од 2021 година на 

оваа површина ке се изврши комплетно реновирање 

на хортикултурното уредување со ново цвеке, трева и 

украсен камен. Исто така редовно ке се врши 

налевање со вода, плевење, чистење од фрлен отпад и 

др. 

38)     Спомен парк во сеќавање на 22 Октомври 

спроти Центарот за култура 

Со вкупна површина од 90 м 
2
 и во него се одвиваат 

следниве активности: чистење на фрлен отпад, 

косење со грбна моторна косачка, сечење на стари 

исушени дрва и нивно собирање и транспортирање до 

градската депонија, кастрење на ниски гранки кој 

сметаат на минувачите и сообраќајните знаци 

собирање и транспортирање до градска депонија со 

тракторска приколка, чистење на паднати суви лисја 

во есента. На оваа површина се планира обновување 

на зеленилото. 

39) Зелена површина пред зградата на Стоковната 

куќа. 

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

врши косење со грбна моторна косачка ,наводнување 

во летниот период со цистерна или црево,чистење од 

фрлен отпад.  

40) Зелена површина пред зградата  на основен 

суд 

На површина од 540 м 
2
  се врши косење на тревата 

со грбна моторна  косачка, сечење на ниски гранки и 

на суви дрвја и отстранување на собераните гранки и 

дрвја со приколка од трактор и транспортирање на 

градската депонија, чистење на фрлен отпад, 

собирање на паднати лисја во есента. 

41) Дрвореди по кејот 8 ми Септември и по 

булеварот Александар Македонски 

 Сета површина е околу 5.400 м
2
  и се распоредени по 

должината на кејот на Радовишка река од двете 

страни и по целата должина на булеварот Александар 

Македонски од двете страни . Во зимскиот период се 

превземаат следните активности: кастрење на 

ниските гранки кој сметаат на постојаните минувачи 

и поставените сообраќајни знаци нивно собирање и 

транспортирање до градската депонија со тракторска 

приколка, сечење на стари и исушени дрвја нивно 

отстранување и транспортирање и заменување со 

нови садници,собирање и отстранување на паднати 

исушени лисја во есен, чистење на треви, 

расчистување на израстоци по стеблото на дрвата и 

др. 

42)       Зелена површина  позади основен суд 

 Овој простор од  270 м 
2 

 се  коси со моторна грбна 

косачка ,околу оградата и празниот простор,  се чисти 

од фрлен отпад . 

43)       Паркот Липа на ул. “Бел камен “ 

Паркот е со површина од 135 м
2
 и заради нерамниот 

терен косењето се врши со моторна грбна косачка, 

одржување на патеките нивно чистење од 

плевел,наводнување со црево, прихранување по 

потреба, чистење на отпад, кастрење на ниските 

гранки нивно собирање и фрлање , собирање на суви 

паднати лисја од дрвјата , планираме обновување на 

тревата. На оваа површина се планира обновување на 

зеленилото.   

44) Зелени површини на шеталиште “ св.Спасо 

Радовишки ”  

Зелените површини се распоредени на неколку места 

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

тревни површини, а на едното место има засадено и 

сезонско цвеќе. Површините се окопуваат, 

прихрануваат, косат со моторна грбна косачка, се 

чистат од фрлен отпад, се врши собирање на суви 

лисја од дрворедите по улицата,се отстрануваат 

старите и се садат нови сезонски цвеќиња,се 

прихрануваат прашат и чистат од отпад.Сета 

површина се наводнува со црево. 

45) Зелени површини околу сите станбени згради 

 Во оваа површина се вбројуваат  површините околу 

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

На нив се врши косење со грбна моторна косачка , се 

чистат од фрлен отпад , се кројат ниските гранки на 

дрвјата и се транспортираат до градската депонија,се 

собираат паднати лисја во есента од дрвјата се 

товараат и транспортираат со тракторска приколка. 

46) Мало булеварче на ул.”Плачковица “ 

Тоа е со површина од 90 м 
2
 и во него се одвиваат 

следниве активности:  косење со грбна моторна 

косачка, чистење на ивичњаците од плевел , 

наводнување со цистерна во топлите денови , 

чистење од фрлен отпад . На оваа површина се 

планира обновување на зеленилото, хортикултурно 

уредување и украсување со украсен камен. 

47) Парк пред зградата на општина Радовиш 

На оваа површина од 935 м
2
 има засадено дел со 

сезонско цвеќе и  дел со трева. Таму се врши : косење 

на тревата со моторна косачка на туркање,  

отстранување на старо цвеќе и засадување на ново 

сезонско цвеќе ,прашење и плевење околу цвеќињата 

, прихранување  и на тревата и на цвеќињата, чистење 

на фрлен отпад, чистење на плевел по патеките , 

наводнување  со црево, кастрење на ниски гранки, 

собирање на суви лисја во есента и др. На оваа 

површина се планира обновување на зеленилото во 
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делот пред влезот на општина Радовиш и 

хортикултурно уредување со цвеке и растенија како и 

украсување со украсен камен. 

48) Парк кај споменикот на загинатите и 

прогонуваните борци  

Паркот е со површина од 45 м
2
 и во неа се 

извршуваат следниве активности: косење на трева со 

грбна моторна косачка , чистење на патеките од 

плевел,  по потреба периодично прихранување на 

тревата, чистење на фрлен отпад , наводнување со 

цистерна , собирање на суви лисја од дрвјата  и нивно 

отстранување . На оваа површина се планира 

обновување на зеленилото. 

49)     Парк под јаворот кај споменикот на С. 

Коларов 

 Паркот е со површина од 90 м
2
  и во него се врши : 

косење на трева со грбна моторна косачка , чистење 

на фрлен отпад, собирање на суви лисја во есента, 

чистење на патеки од плевел . На оваа површина се 

планира комплетно реновирање. 

50)     Жардинериите низ градот  

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

сезонско цвеќе, прихранување, кубење на трева, 

отстранување на старо цвеќе,чистење на отпад, 

наводнување со црево,прашење на засадените 

цвеќиња. 

51)      Дневен центар UNICEF   

Зелена површина околу 45 м 
2 

. На површината пред 

просториите на седиштето на UNICEF се коси 

тревата со  грбна моторна косачка . 

52)     Тротоари на ул.”Плачковица “ 

На оваа површина е планирано косење со грбна 

моторна косачка, овде се врши и  прскање со 

препарат  и чистење на плевелот по ивичњаците .Се 

чисти од фрлен отпад. 

53)    Зелена површина на триаголникот на 

ул.Плачковица 

На овој простор  од 35м
2
 се одвиваат косење со 

моторна грбна косачка,чистење на ивичњаците од 

плевел, чистење на отпад и наводнување со цистерна 

во најтоплите летни денови. На оваа површина се 

планира да се доуреди со украсен камен. 

54) Зелена површина и фонтана на Плоштад 

Св.Спасо Радовишки 

На оваа површина од 30 м
2
  се посадуват  цвеќиња, се 

врши замена на старите со нови цвеќиња, окопување 

,прихранување,наводнување  со цистерна и црево, се 

чисти фрлен отпад, кубење на тревата израстено меѓу 

цвеќињата. Исто така се планира редовно одржување 

на фонтаната, реновирање со премачкување со течна 

гума, украсно осветлување, обновување на млазници 

за распрскување на вода, редовно чистење од фрлен 

отпад. 

55) Влезови на градот Радовиш 

На површината од 540 м2 се вршат следните 

активности: косење на тревата со грбна моторна 

косачка , чистење на израснати џбунови и капини и 

се одржува хигиената . Овде влегуваат и 

триаголниците  пред Монополот кој оваа година се 

покрија со украсен камен значи 2021г.ќе имаме и 

нивно одржување(прскање против коров ) .  

56) Банкини на потег помеѓу Бул.Александар 

Македонски и влезови на градот Радовиш 

На  површина од 500м2  се одвиваат следниве 

активности :косење на трева со грбна моторна 

косачка, расчистување на израснати џбунови и 

капини по канафките од магистралниот пат и се врши 

чистење на фрлен отпад.  

57) Зелена површина во кругот на Спортска сала 

во Радовиш 

 Во ова одржување спаѓа: косење на тревата со грбна 

моторна косачка целосно околу спортската сала и 

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

собирање на окосената трева и нејзино отстранување, 

собирање паднати лисја во есен и нивно 

отстранување, кроење на дрва транспортирање до 

депонијата на гранки со трактор.  

58) Зелена површина на стрелиштето 

Целата површина околу 3.000м
2
 по налог на општина 

Радовиш се коси со грбна моторна косачка неколку 

пати во годината.  

59) Зеленило на Булевар “Александар 

Македонски“  помеѓу двата коловоза                                                                

На површина  од 3.000м
2
 на средишниот дел од  

булеварот се вршат овие активности: прскање со 

хемиски препарат против плевел на местата каде има 

израстено, нивно чистење и отстранување, 

наводнување на  украсни растенија и тревата со 

цистерна и со систем капка по капка, косење на трева 

со  моторна косачка на туркање,сечење на исушените 

дрвца нивно отстранување и заменување со 

нови,чистење на фрлен отпад , прихранување на 

растенијата, тревата и дрвцата , кроење на 

зеленилото:prunus otto luycen,мини ружи,juniperus 

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

кружниот тек на ул. Илија Алексов – кружниот тек 

кај автобуската станица и др.  

60) Кружен тек на  бул. “ А. Македонски “ со  

ул.”Илија Алексов “                                          

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

наводнува со црево и со распрскувачи , се врши  

прихранување,се чисти од отпад, а додека тревата се 

коси со моторна косачка на туркање , се прихранува, 

наводнува , се прскаат ивичнаците со препарат 

против плевел,прашење на зеленилото.  

61) Кружен тек на бул. “ А. Македонски“ со ул. 

22 Октомври                        

Вкупната површина на кружниот тек од 300 м
2
  

заедно со четирите странични издигнати делови 

посеани и посадени  со трева .Овде се врши 

наводнување со систем капка по капка, косење со 

моторна косачка на туркање , прихранување ,чистење 

на фрлен отпад, прскање на ивичњаците со препарат 

против плевел и негово  отстранување,кроење на 

зеленилото. 
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62) За површините од позиција 31 до позиција 46 

од Табела 1 се врши косење на израсната трева со 

грбна косачка, чистење од фрлен отпад , плевење, 

прскање против плевел. 

 

4. Програма за управување и одржување на 

градските гробишта во општина Радовиш и 

населените места Раклиш, Ораовица и Подареш за 

2021 година. 

 

Јавното претпријатие за комунални дејности Плаваја 

Радовиш како носител на целокупните комунални 

дејности на територијата на општина Радовиш преку 

одделението за Гробишта врши дејности во оваа 

област  и тоа  во градот Радовиш и во населените 

места Ораовица, Раклиш и Подареш. 

Со оваа програма се утврдува видот, физичкиот обем 

и вредностите на работите кои ќе се извршуваат на 

потребното ниво и општо одржување и одржување на 

гробиштата во овие населени места со кои 

стопанисува ЈП Плаваја Радовиш. 

Одржувањето на гробиштата посебно во градот 

Радовиш претставува голем проблем поради 

недооформената комунална инфраструктура со што е 

отежнато спроведувањето на закопите и посетата на 

граѓаните на нивните гробни парцели. 

Поради исполнување на капацитетите за формирање 

на нови гробни места на градската гробишта во 

Радовиш, потребно е час побргу во текот на 2021 

година да се најде решение кое ќе биде подолгорочно 

со проширување на постоечките локации со нови 

гробни парцели. Исто така е потребно да се обезбеди 

и дополнителен паркинг простор за потребите на 

граѓаните, а исто така и изградба на нова капела во 

горна зона на гробиштата како и пристапен пат. Овие 

работи ЕЛС при Општина Радовиш треба да ги 

планира на терет на буџетот на општина Радовиш за 

2021 година и истите да ги реализира надвор од оваа 

програма. 

ЈП Плаваја Радовиш преку одделението за Гробишта 

за успешно извршување на планираните работи во 

2021 година ги предвидува следните активности: 

 Ископ и закоп на починати лица, 

 Одржување и чистење на гробиштата, косење и 

кастрење, собирање и транспорт на комунален отпад 

 Парцелизирање на гробни јами, оградовање, 

градење на потпорни зидови и бетонирање на патеки 

 Административни работи  

 

 Планирани активности за 2021 год во секторот за 

технички работи 

Од страна на секторот за технички работи за 2021 

година покрај тековното работење, имајќи во предвид 

дека поголем дел оа возниот парк е доста 

амортизиран се планирани следниве активности: 

I. Во делот на машинското одржување планирано е: 

1. Репарирање на хидрауликата на Ровокопач 

UNKNAUF 770. 

2. Ремонт на еден од тракторите за собирање на смет, 

Трактор IMT 539.  

3. Ремонт на Мерцедес Кипер 12/13, ST-259-IL. 

4. Репарирање наменувач на Mercedes Eckonik RA-

2216-AB. 

II. Во делотна доопремување-подобрување на 

возниот парк планирано е: 

1. Набавка на соларка (влечна). 

2. Набавка на нов или половен булдожер за 

потребите на депонијата за отпад. 

3. Набавка на Трактор. 

4. Набавка на мулчер. 

5. Набавка на теренско возило. 

6. Набавка на комбинирано возило (7 патника + 

приколица). 

7. Набавка на даска за чистење снег со можност за 

приклучување на ровокопач.  

8. Набавка на специјално возило за собирање на смет 

од 8 м
3
. 

9. Набавка на автоцистерна од 6 м
3
 за перење и 

дезинфекција на коловози. 

III. Во делот на градежното одделение покрај 

тековните активности за санација на прекопи поради 

дефеци или замена на нови линии, подигање на 

шахти, изработка на шахти се планираат и други 

активности: 

1. Оградување на бунари 

2. Планирање и бетонирање на парцели на 

гробиштата 

3. Оградување на Градски гробишта 

4. Изградба на пристапни патеки и потпорни зидови 

на гробиштата 

5. Работни активности во одржување и санација на 

објекти од стопанскиот круг 

6. Санација на резервоар Чам Баир 

IV. Секторот за технички работи секојдневно ке ја 

следи потрошувачката на гориво, масло и мазива за 

сите моторни возила како и траекторијата на 

движењето и изминатите километри или работни 

часови како и управувањето со возилата преку 

инсталираниот ГПС систем и ке води грижа за 

намалување на потрошувачката.   

 Планирани активности за 2021 год во секторот за 

прочистување на урбани отпадни води 

Прчистителната станица е прилично нов објект, и  во 

2021 година се планирани да се изведуваат само 

тековни активности во редовно одржување на 

опремата по препораките на производителите, како и 

објектите за нормална работа на пречистителната 

станица. Во 2021 година се планира да се проектира 

фото волтаична електрична центала за која ке се 

барат средства за нејзина изградба од страна на 

надворешни донатори. Со оваа централа за 

производство на електрична енергија ке се овозможи 

значително да се намалат средствата наменети за 

потрошена електрична енергија и со тоа ке се 

остварат заштеди кој што ке влијаат на конечната 

цена за прочистување на отпадни води.Во 2021 
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година се планира да биде прифатена 1.500,000 м
3
  

фекална вода и во реципиентот Радовишка река се 

планира да се испушти 1.100,000 м
3
  прочистена вода 

и обработи  над 3.500 м
3
   мил (тиња). 

 Планирани активности за 2021 год. во Секторот за 

општи правни работи и човечки ресурси 

 Секторот за општи, правни работи и човечки 

ресурси при ЈП Плаваја Радовиш е составен од три 

одделенија и тоа: 

 Одделение за Правни работи и застапување 

 Одделение за Општи работи 

 Одделение за човечки ресурси 

 Вработените во Секторот за општи правни работи 

и човечки ресурси ке вршат следење, толкување и 

примена на законските прописи поврзани со 

дејностита и работењето на ЈП, изготвување и 

спроведување на статут, правилници , одлуки , 

договори , потврди, извештаи, писма и други акти за 

кореспонденција, поднесување на сите видови на 

тужби за физички и правни лица, приговори, жалби, 

барања за извршување, како и застапување на ЈП 

пред судовите, комплетирање на судски предмети и 

водење на евиденција, изготвување на материјали за 

седници на Управен Одбор, постапки за засновање и 

престанок на работни односи, решенија кои ги 

донесува директорот во врска со работниот однос, 

безбедност и здравје на работниците, физичко 

обезбедување на објекти и основни сретства, достава 

и прием на пошта, архивско работење, одржување на 

хигиена на деловни и работни простории.  

 Планирани активности за 2021 год. во Секторот за 

финансии, сметководство и комерција 

Секторот за финансии, сметководство и комерција 

при ЈП Плаваја Радовиш е составен од три одделенија 

и тоа: 

 Одделение за сметководство 

 Одделение за финансии 

 Одделение за јавни набавки 

Вработените во Секторот за финансии, 

сметководство и комерција редовно ке ги извршуваат 

следните активности и тоа: 

 Ажурно водење на целокупното материјално и 

финансиско работење согласно Законите за 

сметководство и Меѓународно – сметководствените 

стандарди.  

 Се грижи за навремено доставување на 

финансиските докуменити од одделението за јавни 

набавки, материјалната евиденција во магацинот, 

изводводите за состојба на паричните средства во 

деловните банки.  

 Ја подготвува финансиска документација и ја 

ажурира по хронолошки ред.  

 Изготвува секојдневни касови извештаи, 

евидентирање на благајничкото работење и 

ажурирање.  

 Врши месечни пресметки на плати , исплата на 

придонеси и персонален данок.  

 Изготвува месечни пресметки на данок на 

додадена вредност.  

 Изготвува тромесечни полугодишни и годишни 

финансиски извештаи.  

 Врши книговодствено усогласување со комитенти 

. 

 Ја следи финансиската состојба и врши исплата на 

обврските према добавувачите.  

 Изготвува годишен план за јавни набавки и 

објавува огласи за јавни набавки. 

 Врши набавка на материјали, опрема и услуги за 

потребите на секторите за нормално функционирање 

на претпријатието. 

 Ја следи реализацијата на договорите за јавни 

набавки. 

 Изготвува финансов план за работење на ЈП 

Плаваја за наредната година и го следи неговото 

извршување. 

Во табелата што следува се прикажани планираните 

Приходи и расходи за нормално работење на ЈП 

плаваја за 2021 година: 

 

 ФИНАНСОВ ПЛАН ЗА 2021 година 

 

РАСХОДИ 

 

 

Трошоци за материјали 

 Ред.бр. Vidovi na tro{oci ЈП Плаваја 

1.1 Потрошени материјали и резервни делови 6,256,057.00 

1.2 Потрошена електрична енергија 9,542,399.00 

1.3 Потрошено Гориво и мазиво 2,972,164.00 

1.4 Трошоци за вода и смет 1,066,205.00 

1. ВКУПНО: 19,836,825.00 

   Ред.бр. Vidovi na tro{oci ЈП Плаваја 

2.1 Транспортни услуги 0.00 

2.2 Теле.услуги (мобилни) 351,696.00 
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2.3 Теле.услуги (фиксни) 57,354.00 

2.4 Поштарина 195,206.00 

2.5 Инвестициони одржувања   

2.6 Услуги за прекоп и чистење депонија   

2.7 Услуги по договор за дело одр. 0.00 

2.8 Трошоци за УО 425,253.00 

2.9 Трошоци за закуп   

2.10 Трошоци за засил. Исхрана   

2.11 Услуги за санитар. контрола на вода од ЗЗЗ Штип 590,938.00 

2.12 Други услуги 289,267.00 

2.13 Услуги за регистрација на возила 245,630.00 

2.14 Услуги за поправка и одржување на возила 711,144.00 

2.15 Адв. Нотар. и Извршни услуги 1,257,456.00 

2.16 Чланарини на здруженија 83,020.00 

2.17 Здравствени услуги 120,000.00 

2.18 Трошоци за Семин.  и стру. литература 116,849.00 

2.19 Интелектуални услуги 50,000.00 

2.20 Трошоци  за јавни набавки 163,876.00 

2. ВКУПНО: 4,657,689.00 

   

 

Други трошоци 

 
Ред.бр. Видови на трошоци ЈП Плаваја 

3.1 Регрес за годишен одмор 1,866,648.00 

3.2 Дневници за службен пат 125,200.00 

3.3 Надоместок на трошоци за службен пат 55,500.00 

3.4 Отпремнина за пензија 206,296.00 

3.5 Помош на семејства 30,000.00 

3.6 Премии за осигурување   

3.7 Трошоци за банкарски провизии 314,600.00 

3.8 Трошоци за промоција  пропаганда и реклама 37,024.00 

3.9 Трошоци за репрезентација 106,314.00 

3.10 Трош.за репразентација бифе 49,400.00 

3.11 Судски такси, финанс.резер. 208,018.00 

3.12 Казни,пенали,штети 18,912.00 

3.13 Спонзорст.за спорт и реклама 122,355.00 

3.14 Камати 2,081,568.00 

3.15 Вред. усогл на кратк. побар.   

3.16 Сомнителни и спор.побар 484,708.00 

3.17 Др.нематеријални трошоци 80,000.00 

3.18 Др.немат.Тро.- сечење на  дрва   

3.19 Трошоци за РД такса 0.00 

3.20 Дополнителни утврдени трошоци по решение 0.00 

3.21 Погребални трошоци за сандаци и венци 689,974.00 

3.22 Дополнителни утврдени трошоци по решение 0.00 

3.23 Трошоци за одржување на софтвер 279,269.00 

3.24 Трошоци за фонд за води 0.00 

3.25 Трошоци за комисија за енергетика 124,178.00 

3. VKUPNO: 6,879,964.00 
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Ред.бр. Видови на трошоци ЈП Плаваја 

4.1 Nabavna vrednost 0.00 

4.2 Amortizacija (prosek od претходна година) 6,117,195.00 

4.3 Bruto plata 41,128,266.00 

4.4 Bruto plata preku AVV 3,584,339.00 

4. VKUPNO: 50,829,800.00 

   

   

5=1+2+3+4 
Vkupno Tro{oci 

82,204,278.00 

 

ПРИХОДИ 

 

Ред.бр. Видови на приходи ЈП Плаваја 

6.1 Приходи од продажба на вода 32,298,442.00 

6.2 Такса за приклучок на вода 188,100.00 

6.3 Приходи од приклучок на канализациона мрежа 55,575.00 

6.4 Приходи од канализација 6,886,975.00 

6.5 Приходи од нелегални приклучоци 89,659.00 

6.6 Приходи од водоин. услуги 86,433.00 

6.7 Приходи од замена на водомери 39,012.00 

6.8 Приходи од закупнини   

6.9 Птиходи од напл. отпиш. побарувања 0.00 

6.10 Приходи од отпис на обврски 0.00 

6.11 Приходи од камати 507,937.00 

6.12 Приходи од донации    

6.13 Вонредни приходи   

6.14 Приходи од минати години   

6.15 Приходи од тужби судски трошоци 577,416.00 

6.16 Приходи од наплата на штети   

6.17 Приходи од смет 15,847,180.00 

6.18 Приходи од комунален придонес домаќинства 2,201,878.00 

6.19 Приходи од продажба на канти и контејнери 182,700.00 

6.20 Приходи од јавни работи   

6.21 Приходи од погребална такса 4,701,327.00 

6.22 Приходи од превоз на мртовци 0.00 

6.23 Приходи од резервација на гроб 0.00 

6.24 Приходи од гробишта 102,859.00 

6.25 Приходи од есхумација   

6.26 Приходи од пазарна такса 407,450.00 

6.27 Приходи од резервација на Тезги 976,646.00 

6.28 Приходи од пазар   

6.29 Такса за јавна чистота 2,360,815.00 

6.30 Приходи од амортизација на гранит   

6.31 Други приходи од вработени 0.00 

6.32 Приходи од погребална опрена 0.00 

6.33 Приходи од паркови и зеленило 3,376,666.00 

6.34 Приходи од фонд за води 0.00 
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6.35 Приходи од продажба на материјали 0.00 

6.36 Приходи од донации дадени во опрема   

6.37 Приходи од јавна чистота по програма 1,682,351.00 

6.38 Вонредни приходи нотарска награда 228,403.00 

6.39 Вонредни приходи нотарски трошок 100,674.00 

6.40 Приходи од прочистување отпадни води 9,305,780.00 

 Расходите ке бидат реализирани за исплата на плати, одржување на возилата, инвестирање во нови и за 

административно технички работи. 

Програмата влегува во сила naredniot  ден од денот на објавувањето во 
„ Сл.гласник на општина Радовиш„.        

Br. 08-34/2                    Sovet na op{tina Radovi{ 
Data 05.01. 2021 godina.                        Pretsedatel  

Radovi{                   Vikica Manoleva  
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 
energetska efikasnost vo op{tina Radovi{ za 
2020-2025 godina i Programata za energetska 

efikasnost vo op{tina Radovi{ 
 za 2020-2025 godina 

 
Gi proglasuvam i objavuvam Odlukata za 

usvojuvawe na Programata za energetska 
efikasnost vo op{tina Radovi{ za 2020-2025 
godina, br.08-35/1 i Programata za energetska 
efikasnost vo op{tina Radovi{ za 2020-2025 
godina, br.08-35/2,   {to  sovetot na op{tina 
Radovi{ gi donese na sednica odr`ana na den  
05.01.2021 godina. 
 

Br. 09-35/3 
11 Januari 2021 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik  
na op{tina Radovi{ 

Gerasim Konzulov s.r. 
 

Vrz osnova na ~l. 22 od Zakonot za lokalna 
samouprava (Sl.vesnik na RM br.5/2002), a 
soglasno ~l.21 st.1 t.43  od Statutot na op{tina 
Radovi{,  Sovetot na op{tina Radovi{ na 
sednica odr`ana na 05.01.2021 godina, donese 
 

O  D  L  U  K  A 
Za usvojuvawe Programata za energetska 

efikasnost  vo op{tina Radovi{ za 2020-2025 
godina 

 

I. Se donesuva Programata za energetska 
efikasnost vo op{tina Radovi{  za 2020-2025 
godina. 

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

Br. 08-35/1 
05 Januari 2021 g. 

Radovi{ 

Sovet na op{tina Radovi{ 
Pretsedatel 

Vikica Manoleva s.r. 
 

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

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

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

одржана на 05.01.2021 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

za energetska efikasnost vo op{tina Radovi{ 
 za 2020-2025 godina 

 
Br. 08-35/2 

05 Januari 2021 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 Buxetot na 
op{tina Radovi{ za 2021 god. i Buxetot na 

op{tina Radovi{ za 2021 godina 
 

Gi proglasuvam i objavuvam Odlukata za 
donesuvawe na Buxetot na op{tina Radovi{ za 
2021 god., br. 08-36/1 i Buxetot na op{tina 
Radovi{ za 2021 godina broj 08-36/2, {to sovetot 
na op{tina Radovi{ ja donese na sednica 
odr`ana na den 05.01.2021 god. 
 

Br. 09-36/2 
11 Januari 2021 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik  
na op{tina Radovi{ 

Gerasim Konzulov s.r. 
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Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 2 od 
Zakonot za lokalna samouprava (Slu`ben vesnik 
na RM br.5/2002 god.) i ~len 28 stav 1 od Zakonot 
za finansitawe na edinicite na lokalnata 
samouprava(Slu`ben vesnik na RM br. 61/2004, 
 

 96/2004, 67/2007, 156/09, 47/11, 192/15 i 209/2018 

god.), Sovetot na op{tinata  Radovi{  na LI 
(peeset i prvata) sednica odr`ana na 05.01.2021 
godina, donese 
 

O  D  L  U  K  A 
Za usvojuvawe na Buxet na Op{tina  Radovi{ za 2021 godina 

 
^len1 

Buxetot na Op{tina  Radovi{ za 2021 godina se sostoi od: 
                                         
                                              Planirano                           

    I.Vkupni prihodi                                                        505.583.875                          
 Dano~ni prihodi                                   69.210.000    
 Nedano~ni prihodi                                18.520.000 
 Kapitalni prihodi                               95.561.844                           
 Prihodi od dotacii                                                                                            257.942.378  
 Prihodi od transferi                                                 61.867.568                             
 Prihodi od donacii                                                                                               2.482.085 
  

II.  Vkupno rashodi                        567.978.541                                                                                  
    
               Od utvrdeni nameni                                                                              567.328.541                             
                Rashodi od rezervi                                                                                      650.000 
 

III.Deficit                                                                                                              -62.394.666  
    

IV.Finansirawe                                                                                                       62.394.666                              
              Priliv                                                                     62.394.666 
                     Zadol`uvawawe vo zemjata                      0 
                     Zadol`uvawe vo stranstvo                           0 
                     Depozit                                                                                                 66.394.666                          
             Odliv                                                                                                              4.000.000                   
                    Otplata na glavnica                                                                            4.000.000                            
     

^len  2 
Planiranite prihodi i prilivi po izvori i vidovi,i rashodi i odlivi po osnovni nameni, se 

iska`uva vo Bilansite na prihodi i rashodi na Buxetot na op{tinata.             
^len  3 

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

Br. 08-36/2 
05 Januari 2021 g. 

Radovi{ 

Sovet na op{tina Radovi{ 
Pretsedatel 

Vikica Manoleva s.r. 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Br. 1/2021 Str. 74            Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{                        11.01.2021 god. 

  



Br. 1/2021 Str. 75            Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{                        11.01.2021 god. 

  



Br. 1/2021 Str. 76            Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{                        11.01.2021 god. 

  



Br. 1/2021 Str. 77            Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{                        11.01.2021 god. 

  



Br. 1/2021 Str. 78            Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{                        11.01.2021 god. 

  



Br. 1/2021 Str. 79            Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{                        11.01.2021 god. 

  



Br. 1/2021 Str. 80            Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{                        11.01.2021 god. 

  



Br. 1/2021 Str. 81            Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{                        11.01.2021 god. 

  



Br. 1/2021 Str. 82            Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{                        11.01.2021 god. 

  



Br. 1/2021 Str. 83            Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{                        11.01.2021 god. 

  



Br. 1/2021 Str. 84            Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{                        11.01.2021 god. 

  



Br. 1/2021 Str. 85            Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{                        11.01.2021 god. 

  

 
^len 3 

Prihodite vo iznos od 571.978.541,00 denari se iska`ani po osnovni nameni vo bilansot 
na prihodite i rashodite na Buxetot na op{tinata za 2021 godina i se raspredeleni po 
pobliski nameni vo poseben del: 
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O B R A Z L O @ E N I  E 
na  Buxetot na ELS - Radovi{ za 

2021 godina 
 

                  Osnova za izgotvuvawe na Buxetot na 
ELS - Radovi{ za 2021 godina e: Zakonot za 
lokalna samouprava ("Slu`ben vesnik na RM" 
5/2002), Zakonot za finansirawe na ELS (Sl. 
vesnik na R.M 61/2004, 96/2004, 67/07, 156/09, 47/11, 
192/15, 209/18, 244/19), Zakonot za buxetite 
("Slu`ben vesnik na RM" br. 64/2005, 4/08,103/08, 
156/09, 95/10, 180/11, 171/12, 192/15 i 167/16), 
Buxetskiot cirkular - nasoki za podgotovka na 
Buxetite na ELS za 2021 godina, dobien od 
Ministerstvoto za finansii - Sektor za buxeti 
i fondovi vo vrska so izgotvuvaweto  na buxetot 
na ELS (br. 08-5933/1 od 29.09.2020 godina), 
Dopolnuvaweto na nasokite za podgotovkite na 
buxetite na ELS za 2021 godina (br.08-5933/2 od 
03.12.2020 godina) i pregledi za proceneti 
prihodi od namenski i blok dotacii za 2021 
godina. 
     Pri podgotovkata na Buxetot na ELS 
Radovi{ za 2021 godina, bea zemeni vo predvid 
postavenite strate{ki celi na op{tinata  za 
2021 godina, so koi }e se obezbedi efikasno 
izvr{uvawe na nadle`nostite i ispolnuvawe na 
potrebite na gra|anite. Napravena e procenka 
na prihodite i rashodite koi se o~ekuva da se 
realiziraat vo tekot na 2021 godina, zemaj}i ja 
vo predvid ekonomskata politika na Vladata na 

RСM za srednoro~niot period so slednite 
prioriteti: 
- razvoj na ekonomijata, zgolemuvawe na 
produktivnoto vrabotuvawe i podignuvawe na 
`ivotniot standard na gra|anite; 
- uspe{no vodewe na pristapnite pregovori 
so EU; 
- odlu~na i neselektivna borba so 
organiziraniot kriminal i korupcijata; 
- jaknewe na vladeeweto na pravoto, preku 
nepristrasno i nedeskriminira~ko 
sproveduvawe na zakonite; izgradba na nezavisni 
instuitucii i funkcionalen sistem na lokalna 
samouprava; 
- reformi vo obrazovanieto i investirawe vo 
inovacii i informati~ka tehnologija; 
- reformi vo pravosudstvoto; 
- celosno sproveduvawe na Ohridskiot 
remkoven dogovor i gradewe na gra|anska dr`ava 
i etni~ka kohezija vrz principi i 
- namaluvawe na aerozagaduvaweto. 
 

Soglasno ~len 2, to~ka 8 od Zakonot za 
buxetite ("Sl. vesnik na RM br. 64/05, 4/08, 
103/08, 156/09, 95/10, 180/11, 171/12, 192/15 i 
167/16) buxetot na edinicata na lokalna 
samouprava pretstavuva godi{en plan na 
prihodi, drugi prilivi i odobreni sredstva i gi 
vklu~uva osnovniot buxet, buxetot na dotacii, 
buxetot na donacii, buxetot na zaemi i buxetot 
na samofinansira~ki aktivnosti. 
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 Buxetot na edinicata na lokalna 
samouprava sodr`i: op{t, poseben i razvoen del.  
 Op{tiot del gi sodr`i vkupnite prihodi 
i drugite prilivi i vkupnite rashodi i drugite 
odlivi na buxetot za fiskalnata godina, kako i 
globalnite proekcii na prihodite, prilivite, 
rashodite i odlivite za narednite dve godini, 
(vklu~uvajki go i planiraniot deficit).  
 Op{tiot del  sodr`i: 
- konsolidirn bilans na prihodi i rashodi; 

- funkcionalna klasifikacija na rashodite; 
- bilans na tekovno - operativni prihodi i 
rashodi; 
- bilans na kapitalni prihodi i rashodi.
  Posebniot del sodr`i plan na odobreni 
sredstva po programi, potprogrami i stavki za 
fiskalnata godina 
 Razvojniot del gi sodr`i planovite na 
programite za razvoj prika`ani po razvojni 
proekti. Vo razvojniot del na buxetot se 
prika`uvaat srednoro~ni planovi za 
programite za razvoj nameneti za razvojni 
investicii odobreni od Sovetot na op{tinata. 
   
  Buxetot na op{tinata gi vklu~uva site 
prihodi utvrdeni vo ~len: 4, 5, 6, 7, 8 i 9 od 
Zakonot za finansirawe na ELS (Slu`ben 
vesnik na RM br. 61/2004, 96/2004, 67/07,156/09, 
47/11, 192/15 i 209/18 godina) i toa: 

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

            Lokalni taksi 
-Komunalni taksi 
-Administrativni taksi 

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

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

            Prihodi od donacii vo stoka ili pari 
Prihodi od samopridones 

Prihodi od Personalen danok na dohod 
- 3,0% personalen danok od li~ni primawa od 
plati od fizi~ki lica naplaten vo op{tinata 
vo koja se prijaveni so postojano mesto za 
`iveewe i prestojuvawe. 
- 100% Personalen danok na dohod od fizi~ki 
lica koi se zanimavaat so zanaet~iska dejnost, 
vo op{tina na ~ie podra~je se registrirani za 
vr{ewe dejnost. 

Dotacii 
-Prihodi od DDV 
-Namenski-blok dotacii 
-Kapitalni dotacii 

PRIHODI 
   Vo tekot na 2021 godina se o~ekuva da se 
realiziraat vkupno 571.978.541 denari i toa od 
slednite izvori: 
1. Od dano~ni prihodi  }e se realiziraat 
69.210.000 denari;  
2.Od nedano~ni prihodi  se o~ekuva realizacija 
na prihodi vo iznos od 18.520.000 denari;  
3.Od kapitalni prihodi  se o~ekuva realizacija 
od 95.561.844 denari; 
4. Od transferi, donacii i dotacii, }e se 
ostvarat 388.686.697 denari 
- od transferi od drugi nivoi na vlast od DDV 
- 36.770.636 denari. 
- od namenski-blok dotacii, 257.942.378 denari. 
- od drugi op{ti i tekovni donacii 2.482.085 
denari. 
- i od priliv od preneseno saldo od prethodni 
godini zaedno so odobreni sredstva od drugi 
nivoi na vlast so Re{enija, sklu~eni dogovori i 
visoci od 2020 godina iznos od 91.491.598 denari. 
Buxetot na Edinicata na lokalnata samouprava 
se sostoi od slednite elementi: bilans na 
prihodi, bilans na rashodi, bilans na tekovno -
operativni rashodi, bilans na kapitalni 
rashodi, poseben del na rashodite po programi i 
podprogrami, funkcionalna klasifikacija na 
rashodite, kako i obrazlo`enie na buxetot i 
odluka za izvr{uvawe na buxetot. 
             Vkupnite sredstva planirani vo Buxetot 
na op{tinata za 2021 godina koi se ostvaruvaat 
od izvornite prihodi na op{tinata, od 
nedano~nite prihodi, transferite od drugi 
nivoa na vlast, od dotacii od buxetot na RM  i 
drugi prihodi se planirani vo edinstveniot 
buxet i se rasporedeni namenski so cel za nivno 
ekonomi~no koristewe, iska`ani na stavki i 
podstavki vo posebniot del od Buxetot. 
 

RASHODI 
           Od sretstvata ostvareni vo Buxetot na 
op{tina Radovi{ vo  2021 godina }e se 
finansiraat nadle`nostite na Sovetot na 
op{tinata, Gradona~alnikot, Op{tinskata 
administracija i Programskite aktivnosti 
predvideni vo programite i podprogramite koi 
se sostaven del na op{tinskiot buxet. 
            Buxetot na op{tina Radovi{ za 2021 
godina se sostoi od 19 programi i 23 
potprogrami i toa: 
 
  1 - Programa - A0 - Sovet na op{tina 
            -Potprograma A00 Sovet na op{tinata  
            Za A00 potprograma se planirani 
10.274.522 denari  so koi  }e se finansiraat 
aktivnostite - rabotewe na komisii i sednici 
na sovetot na op{tinata pri donesuvawe na 
bitni akti, propisi i dokument od Javen interes  
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od lokalno zna~ewe vo ramki so utvrdenite 
nadle`nostite na sovetot na op{tinata vo 
Zakonot za lokalna samouprava (Slu`ben 
Vesnik na R.M 5/02) drugi Zakoni i Statutot na 
op{tinata, odobrenite socijalni nadomestoci, 
kako i sredstvata za otplata na glavnina na 
dolgoro~no pozajmuvawe na sredstva od Svetska 
banka preku Ministerstvoto za Finansii za 
izgradba na patot od s.Kalugerica do s.Podare{, 
vo visina od 4.000.000 denari.   
  
2 - Programa - D0 - Gradona~alnik 
 - Potprograma -D00 Gradona~alnik 
Za ovaa programa se planirani 2.072.007 denari 
za finansirawe na aktivnostite na 
gradona~alnikot na op{tinata pri 
realizacijata na nadle`nostite utvrdeni so 
Zakon i so Statutot na op{tinata kako {to se: 
-Pretstavuvawe i zastapuvawe na op{tinata; 
-Kontrolirawe na zakonitosta na propisite na 
Sovetot na op{tinata; 
-Obezbeduvawe na izvr{uvaweto na rabotite 
koi so Zakon i se delegirani na op{tinata; 
-Predlagawe na godi{en buxet i godi{na smetka 
na Buxetot na op{tinata; 
-Izvr{uvawe na Buxetot na op{tinata; 
-Rakovodewe so op{tinskata administracija; 
i mnogu drugi nadle`nosti utvrdeni vo Zakonot 
za lokalna samouprava (Sl.Vesnik na R.M 
br.5/2005 godina)i drugi zakoni so koi e 
utvrdena nadle`nosta na gradona~alnikot na 
op{tinata. 
 
3 - Programa E0 - Op{tinska Administracija 
 -Potprograma E00 Op{tinska Administracija 
- Potprograma EA0 Kapitalni tro{oci na 
op{tinata 
Za rabota na op{tinskata administracija za 
potprogram E00 se planiraat 75.424.168 denari  
od koi sredstva se obezbeduvaat: 
1-Plati i nadomestoci na vrabotenite i za 
novite vrabotuvawa vo op{tinskata 
administracija i za: 
2- tekovno-operativni tro{oci za 
funkcionirawe na op{tinskata administracija, 
vklu~uvaj}i go i raboteweto na sovetot i 
gradona~alnikot, kako {to se: 
a) kancelariski materjali, 
b) fiksni telefonski smetki 
c) potro{ena elektri~na energija 
d) tekovni popravki i odr`uvawe na 
kapitalnite sredsva na op{tinata (oprema, 
vozila, zgrada) 
Dodeka za potprograma EA0 - kapitalni 
tro{oci na op{tinata 
se planiraat 1.900.000 denari koi }e bidat 
nameneti za izgradba na merni stanici za aero-
zagaduvawe, za kompjuterski softver, za 

finansiska pomo{ na pravni i fizi~ki lica vo 
borba protiv pandemijata predizvikana od 
Korona virusot - Kovid19. 
  
4 - Programa F Urbanisti~ko planirawe F1 
   -Potprograma F10 Urbanisti~ko planirawe 
   Za realizacija na aktivnostite vo 
Potprograma F10 Urbanisti~ko planirawe se 
planiraat 5.000.000 denari,  od koi del se za ve}e 
izraboteni detalni urbanisti~ki planovi 
(DUP) za pove}e urbani blokovi,  a del }e se 
Izrabotat vo tekot na 2021 godina . 
 
5-Programa G10- Podr{ka na Lokalen 
ekonomski razvoj 
- Potprograma G10 Podr{ka na LER 
(lokalen ekonomski razvoj).  
Za realizacija na aktivnostite vo ovaa 
podprograma planirani se 6.785.000 denari i toa: 
del za transferirawe do nevladini organizacii 
kako u~estvo pri aplicirawe za odredeni 
proekti , del za nadomest na lica anga`irani po 
proekti za op{tinsko korisni  i javni raboti, 
285.000 denari ~lenarina za jugoisto~niot 
planski region, za  prekugrani~na sorabotka so 
Republika Grcija, za podobruvawe na 
energetskata efikasnost na zgradata na OOU 
"Orce Nikolov" s.Iwevo. 
6-Programa GD Proekt za energetska 
efikasnost za 2021 godina se planira na iznos od 
1.462.000 denari za doplata . 
             7-Programa J0 komunalni dejnosti 
              -   Potprograma J30 Javno osvetlenie 
 -   Programa  J40- Javna ~istota 
 -   Potprograma J60 Odr`uvawe na lokalni 
pati{ta i ulici 
-    Potprograma J70 Odr`uvawe i za{tita na 
parkovi i zelenilo 
ulici 
Za potprogramite od  programa J0 - komunalni 
dejnosti se planirani sredstva za slednite 
aktivnosti : 
             -    Potprogram  J30 Javno osvetluvawe 
5.200.000 denari  
- Potprograma J40 javna ~istota 3.982.641 denari 
             -Potprogram J60 Odr`uvawe na lokalni 
pati{ta i ulici vkupno 
                 8.000.000 denari i toa za: 
- za odr`uvawe ( zimsko odr`uvawe- za rizla i 
mehanizacija) na lokalnite pati{ta i ulici   
- za horizontalna i vertikalna signalizacija   
- za krpewe na udarni dupki  

- za ~istewe na kanavki i propusti i popravka 
na bankini na lokalni pati{ta  
-Potprograma J70 Odr`uvawe i za{tita na 
parkovi i zelenilo iznos od 5.500.000 denari. 
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7 - Programa JD Izgradba i rekonstrukcija na 
lokalni pati{ta i ulici -156.550.620 denari .  
              11-Programa JD so Potprograma JD0 
Izgradba i rekonstrukcija na lokalni pati{ta 
i ulici  za 2021 godina i potprogramata JDB }e 
anga`ira sredstva vo iznos 156.550.620 denari. 
                   Za realizacija na aktivnostite vo 
potprograma JD0  - Izgradba i rekonstrukcija na 
lokalni pati{ta i ulici se planiraat vkupno 
153.629.197 denari, od koi za drugi grade`ni 
objekti se planiraat 150.550.620 denari, pri 
{to: 9.867.262 denari za izrabotka na 
podgotvitelni raboti (premer na zemji{te, 
a`urirawe na geodetski podlogi, elaborati za 
eksproprijacija, proekti za izgradba na ulici, 
pati{ta i drugi objekti), potoa 78.747.204 
denari se planirani za izgradba na pati{ta i 
ulici, 5.000.000 denari za rekonstrukcija na 
ulici i pati{ta, 8.000.000 den za izgradba na 
mostovi, 2.000.000 den. za izgradba na 
pre~istitelni stanici i kolektori, 37.014.730 
den. za izgradba na drugi objekti i za 
rekonstrukcija na drugi objekti 7.000.000 
denari. Osven toa vo potprograma JD0 se 
planirani sredstva za nadomest za odzemen imot 
- eksproprijacii 5.000.000 denari. 
            Vo tekot na 2021 godina transferite do 
nevladinite organizacii odnosno do sportskite 
klubovi i do zdu`enijata na gra|ani }e se 
izvr{uva preku programite: 
           12- L0 -Sport i rekreacija 9.200.000 denari 
i 
           13-LA- Kapitalni rashodi za sport i 
rekreacija 800.000 denari.  
           14- K4- Kulturni manifestacii i 
tvore{tvo 1.000.000 denari.  
 So buxetot na op{tina Radovi{ za 2021 
godina se finansiraat platite i ostanatite 
tekovno-operativni  tro{oci  na instituciite 
od javen interes od oblasta na kulturata 
(narodna biblioteka i centar za 
kultura),obrazovanieto (osnovnoto  i srednoto 
obrazovanie) i socijalnata za{tita (detski 
gradinki). Isto taka tro{ocite za plati i 
nadomestoci na teritorijalnata protivpo`arna 
edinica se realiziraat preku op{tinskiot 
buxet za koi aktivnosti finansiski sretstva vo 
vid na namenski-blok dotacii  se transferiraat 
od Republi~kiot buxet. 
            15- Programa K1  Kultura   
              -Potprogram K10 Bibliotekarstvo 
            -Potprogram K20 Muzi~ka i scensko 
umetni~ka dejnost 
 
             Za realizacija na aktivnostite od 
oblasta na kulturata se planirani vkupno 
8.983.721 denari, so cel finansirawe na plati i  
ostanati tekovno operativni rashodi  od 

soodvetnite dejnosti  soglasno zakonite za 
kultura, biblioteki, muzei. 
             Za tekovno operativni rashodi vo 
bibliotekarstvoto od namenskite dotacii  se 
planiraat 3.856.087, od donacii 19.343 denari, od 
osnoven buxet 720.000 denari dodeka od 
samofinansira~ki aktivnosti 429.000 denari, 
ili vkupno 5.024.430 denari koi sretstva se 
planira da se realiziraat za tekovno 
operativni potrebi na bibliotekata vo 
Radovi{ i 80.000 denari za kapitalni tro{oci.  
            Za Potprogram K20 Muzi~ka i scensko 
umetni~ka dejnost vo 2021 godina se planira da 
se realiziraat vkupno 3.959.291 denari, od koi 
1.359.291 denari se rashodi od blok dotacii, 
1.500.000 denari se od osnovniot buxet na 
op{tinata dodeka 1.100.000 denari se planirani 
rashodi od samofinansira~ki aktivnosti. 
 
             16-Programa V1- Socijalna za{tita i 
za{tita na decata                              .               -
Potprograma V10- detski gradinki 
              Za potprograma V10-Detski gradinki vo 
buxetot za 2021 godina se planirani vkupno 
45.266.920 denari od koi 33.000.000 denari se 
sretstva koi }e se dobijat kako blok dotacii od 
buxetot na R.M, dodeka 9.986.000 denari se 
planira da se ostvarat od samofinansira~ki 
aktivnosti na gradinkite i 2.280.920 denari od 
osnoven buxet na op{tinata. Vkupnite sretstva 
}e se iskoristat za nesmetano vr{ewe na 
dejnosta odnosno za tekovno-operativni rashodi, 
a 566.000 denari se planirani za  kupuvawe na 
oprema. 
           17-Programa N1  Obrazovanie 
             - Potprograma N10 - osnovno obrazovanie 
             - Potprograma N20 - sredno obrazovanie 
 
             Za programa N10-Osnovno obrazovanie se 
planirani vkupno 167.357.000 denari koi 
sretstva }e se obezbedat od blok dotacii vo 
obrazovanieto -166.108.000 denari, 924.000 
denari od samofinansira~ki aktivnosti vo 
obrazovanieto, 325.000 denari od osnoven buxet 
na op{tinata. So planiranite sretstva }e se 
finansiraat platite i ostanatite tekovno-
operativnite rashodi vo obrazovanieto odnosno 
pette osnovni u~ili{ta (OU,,Nikola Karev", 
"Krste Petkov Misirkov", "Orce Nikolov", 
"Kiril i Metodij" i "Kosta Racin").  
               Za osnovnoto obrazovanie od vkupnite 
sredstva, za kapitalni rashodi se planira  iznos 
od 1.832.769 denari. 
         18-   Za srednoto obrazovanie Potprogram 
N20 se planiraat sredstva vo vkupen iznos od 
50.375.742 denari. Od niv pokraj za tekovno 
operativni rashodi se predviduvaat sretstva i 
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za kapitalni rashodi vo iznos od 1.337.442 
denari.  
            Sretstvata se planira da se ostvarat od 
blok dotacii 47.675.000 denari, od 
samofinansira~ki aktivnosti iznos od 2.600.000 
denari i od osnoven buxet na op{tinata 100.000 
denari.  
 
            19- Programa W0 Protivpo`arna za{tita 
- Potprograma W00 Protivpo`arna za{tita 
 
            Finansiraweto na protivpo`arnite 
edinici vo op{tina Radovi{  vo 2021  godina se 
planira da se izvr{uva del od  op{tinskiot 
buxet, i toa za tekovno operativni i kapitalni 
potrebi vo iznos od 749.200 denari,  dodeka 
finansiraweto na rashodite za plati i 
nadomestoci na teritorijalnite protivpo`arni 
edinici }e se izvr{uva so sretstva koi }e se 
transferiraat od buxetot na RM vo vid na blok 
dotacii vo iznos od 5.944.000 denari, ili vkupno 
za finansirawe na podprograma W00 se 
planiraat 6.693.200 denari. 
                
              Od dosega ka`anoto mo`eme da 
konstatirame deka za finansirawe na 
aktivnostite, kako tekovno -operativnite ,taka 
i kapitalnite vo site  smetki, programi i  
potprogrami koi se sostaven del na Buxetot na 
op{tina Radovi{ za 2021 godina se potrebni 
vkupno 571.978.541 denari.Sretstvata }e se 
realiziraat kako od izvornite prihodi na 
osnovniot buxet zaedno so transferite i 
dotaciite od Buxetot na RM, namenskite - blok 
dotacii, od samofinansira~ki aktivnosti na 
javnite ustanovi, od donacii . 
              Podetalen pregled za konkretnite 
nameni za koi }e se izvr{uvaat planiranite 
prihodi mo`e da se vidi vo Posebniot del od 
Buxetot na op{tinata kade rashodite se 
iska`ani na potstavki. 
               Osven op{tiot i posebniot del Buxetot 
na op{tina Radovi{ soglasno zakonskata 
regulativa ima i Razvoen del. 
               Za razvojniot del na op{tinskiot buxet 
za 2021 koj opfa}a edna potprogrami i toa: JDB, 
ima planirano sredstva vo vkupen iznos od 
2.921.423  denari. 
                                                                      
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 
 
 

RE[ENIE 
Za proglasuvawe i objavuvawe 

na Odlukata za izvr{uvawe na Buxetot na 
op{tina Radovi{ za 2021 godina 

 
Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata za 

izvr{uvawe na Buxetot na op{tina Radovi{ za 
2020 godina, br. 08-37/1, {to  sovetot na op{tina 
Radovi{ ja donese na sednica odr`ana na den 
05.01.2021 god. 
 

Br. 09-37/2 
11 Januari 2021 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik  
na op{tina Radovi{ 

Gerasim Konzulov s.r. 
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од 

Законот за локалната самоуправа („Службен весник 

на Република Македонија” бр. 5/02), член 23 став 8 

од Законот за финансирање на единиците на 

локалната самоуправа („Службен весник на 

Република Македонија” бр. 61/04, 96/04, 67/07, 

156/09, 47/11, 192/15 и 209/18 и „Службен весник на 

Република Северна Македонија бр. 244/19), член 31 

од Законот за буџетите („Службен весник на 

Република Македонија“ број 64/05, 4/08, 103/08, 

156/09, 95/10, 180/11, 171/12, 192/15, 167/16), член 93 

став 2 од Законот за административните службеници 

(„Службен весник на Република Македонија“ број 

27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 80/16, 127/16, 

142/16, 2/17, 16/17 и 11/18 и „Службен весник на 

Република Северна Македонија бр. 275/19 и 14/20), 

одредбите на Гранскиот колективен договор за 

органите на државната управа, стручните служби на 

Владата на Република Северна Македонија, 

судовите, јавните обвинителства, казнено – 

поправните и воспитно – поправните установи, 

државното правобранителство, општините, Градот 

Скопје и општините на Градот Скопје, агенциите, 

фондовите и другите органи основани од 

Собранието на Република Северна Македонија 

(„Службен весник на Република Северна 

Македонија“ бр. 51/20) и член 43 од Статутот на 

Општина Радовиш („Службен гласник на Општина 

Радовиш” бр.5 од  2002 година), Советот на 

Општина Радовиш на 52 (peeset i vtorata) 

седницата одржана на 05.01.2021  година, донесе 

 

О Д Л У К А 

за извршување на Буџетот на 

Општина Радовиш за 2021 година 

 

Член 1 

Буџетот на Општина Радовиш за 2021 година 

се извршува според одредбите на оваа Одлука (во 

понатамошниот текст- Буџетот). 

Член 2 

Буџетот на Општината се состои од:  

- Основен буџет;  
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- Буџет на самофинансирачки активности,  

- Буџет на донации;  

- Буџет на дотации  

Член 3 

Корисниците на средствата на буџетот се 

должни да постапуваат во согласност со буџетските 

начела, а утврдените средства во буџетот да ги 

користат наменски, рационално и економично . 

Член 4 

Расходите утврдени со буџетот се 

максимални износи над кои буџетските корисници 

не можат да преземаат обврски. 

За да се преземат нови обврски до Советот на 

општината мора да се предложи нов извор на 

средства или да се предложи намалување на другите 

расходи во сразмерен износ. 

Член 5 

Градоначалникот на општината ја следи 

реализацијата на планот на приходите и другите 

приливи на основниот буџет на општината. 

Доколку во текот на годината 

Градоначалникот оцени дека се неопходни 

позначајни прераспределби на одобрените средства 

со буџетот или дека реализацијата на приходите и 

другите приливи значително отстапува од планот, му 

предлага на Советот на Општината изменување и 

дополнување на буџетот. 

Советот на Општината на предлог на 

Градоначалникот ги донесува измените и 

дополнувањата на буџетот најдоцна до 15 ноември 

во тековната година. 

Член 6 

Пренамената во рамките на одобрените 

буџети на буџетските корисници ја одобрува 

Советот на општината. 

Во рамките на расходите утврдени во 

буџетот на буџетскиот корисник, корисникот може 

да врши прераспределба меѓу расходните ставки, 

програми и потпрограми по претходно одобрување 

од Советот на општината. 

Одобрените средства со Буџетот на ниво на 

ставка во рамките на потпрограма и буџет, не можат 

да бидат намалени повеќе од 20 % со прераспределба 

во тековната фискална година. 

Одобрените средства за плати, наемнини и 

надоместоци во рамки на буџет не може да се 

зголемат со прераспределби повеќе од 10%. 

Член 7 

Буџетските корисници, во услови кога во 

Буџетот на самофинансирачки активности, Буџетот 

на донации, Буџетот на дотации или Буџетот на 

заеми, планираните приходи и други приливи не се 

реализираат односно се реализираат над 

планираниот износ, доставуваат барање за 

намалување/зголемување на планот на приходите и 

другите приливи и планот на одобрените средства во 

овие буџети, кои Градоначалникот ги доставува до 

Советот на општината на одобрување. 

Член 8 

Буџетските корисници по усвојувањето на 

буџетот изготвуваат годишен финансиски план по 

квартали за користење на одобрените средства. 

Користењето на средствата во даден квартал 

буџетскиот корисник го извршува врз основа на 

финансискиот план по месеци. 

Член 9 

Исплатата на платите на вработените ќе се 

извршува во рамките на обезбедените средства во 

буџетот, односно бруто платите се утврдуваат за: 

- избраните и именуваните лица бруто 

платата ќе се исплатува согласно утврдениот 

коефициент по закон, применет на основа на 

исплатената просечна месечна нето плата по 

вработен во Републиката за претходната година/ 

односно по коефициент во износ од 26.755
3
 денари; 

- вредноста на бодот на 

административните/државните службеници се 

утврдува со посебна Одлука донесена од Советот на 

Општината; 

- на вработените  во TППЕ како и на 

вработените  по Закон за работни односи ќе им се 

исплаќа бруто плата согласно Правилникот за плати, 

надоместоци на плати и други примања на 

вработените во општинската администрација на 

Општина Радовиш, и измените од истиот. 

Член 10 

Бруто платите на вработените во локалните 

јавни установи за 2021 година ќе се исплатуваат 

согласно утврдените коефициенти и утврдената 

вредност на бодот утврден со потпишаните 

колективни договори со ресорните министерства. 

Член 11 

Исплатата на платите и надоместоците на 

вработените во локалните јавни установи, кои се 

финансираат со блок дотации ќе се спроведува на 

следниов начин: 

- средствата ќе се планираат на сметка – 

дотации (930), а ќе се извршуваат преку сметката – 

дотации на локалните јавни установи (903); 

- локалните јавни установи финансирани со 

блок дотациите се должни во рок од два дена пред 

исплатата на платите на вработените до Општината 

да достават барање за одобрување на средства за 

плати кон кое ќе ги приложат обрасците (копија од 

рекапитулација за пресметани нето и бруто плати, 

образец Ф-1 за бројот на вработените по име и 

презиме, бруто и нето плата) за месецот за кој се 

однесува платата; 

- во случај на нови вработувања во локалните 

јавни установи кои се финансираат од Буџетот на 

дотации се должни да достават известување за 

обезбедени финансиски средства и да приложат 

образец М –1.  

                                                 
3 Во овој момент сеуште нема поднесено Закон за измени и дополнување на Законот за плата и 

други надоместоци на избрани и именувани лица во РМ 
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Исплатата на платите и надоместоците на 

вработените во локалните јавни установи кои се 

финансираат од Буџетот на дотации ја контролира и 

одобрува Министерството за финансии. 

Градоначалникот на општината е должен 

одделните пресметки на локалните јавни установи да 

ги достави до ресорното Министерство од кое ќе се 

трансферира блок дотацијата. 

Ресорните Министерства доставените 

пресметки за исплата на бруто плати и надоместоци 

го доставуваат до Министерството за финансии за 

контрола и евиденција. 

Член 12 

Месечниот надоместок за присуство на 

седници на членовите на Советот изнесува 60% од 

просечната месечна плата во Републиката исплатена 

за претходната година. 

На претседателот на советот, за раководење и 

организирање на работата на Советот му се 

определува надоместок, зголемен за 30% од 

утврдениот надоместок од став 1 на овој член.  

Месечниот надоместок за присуство на 

седниците на советот се исплатува за присуство на 

сите седници на советот во тековниот месец. 

Месечниот надоместок за присуство на 

седниците на советот се намалува за 30% за секое 

отсуство од седница на совет. 

Месечниот надоместок за присуство на 

седниците на советот не се исплатува, доколку 

членот на советот не присуствувал на ниту една 

седница на советот во тековниот месец. 

Месечниот надоместок за присуство на 

седниците не се исплатува, доколку советот во 

тековниот месец не одржал седница. 

Член 13 

Вработените во општинската администрација 

имаат право на патни и дневни трошоци во случаите 

кога се упатени на пат врз основа на уредни и 

веродостојни документи. 

Висината на дневниците за службено 

патување во земјата се исплатуваат во висина од 700 

денари
4
 и тоа за секои поминати од 08 – 12 часа 

половина дневница (350 денари) и цела дневница од 

12,
01

 -24 часа цела дневница (700 денари). 

За службените патувања во странство 

дневницата се исплатува во висина утврдена како за 

вработените во органите од централната власт. 

Член 14 

Исплата на име  надомест за годишен одмор  

ќе се врши од Програма – Општинска 

администрација –Е0 расходно конто 404110– 

Nadomest za godi{en odmor  на основа донесено 

решение од Градоначалникот. 

                                                 
4
 Член 20 став 2 алинеја 1 од Гранскиот колективен договор за органите на државната 

управа, стручните служби на Владата на Република Северна Македонија, судвите, 
јавните обвинителства, казнено – поправните и воспитно – поправните установи, 
државното правобранителство, општините, Градот Скопје и општините на Градот Скопје, 
агенциите, фондовите и другите органи основани од Собранието на Република Северна 
Македонија („Службен весник на РСМ“ бр. 51/20) 

Висината на надоместокот за годишен одмор 

се утврдува во износ од 60% од просечната 

месечната нето плата во Република Северна 

Македонија објавена до денот на исплатата. 

Член 15 

Во случај на боледување подолго од шест 

месеци на работникот му се исплатува помош во 

висина од една последно исплатена просечна 

месечна нето плата во правниот субјект каде што е 

вработен  од  Програма – Градоначалник – Д0 

расходно конто 404150 –Други надоместоци. 

Член 16 

Користењето на средствата од буџетот на 

општината за вршење на функциите на буџетските 

корисници се реализираат со фактури во кои 

посебно се искажуваат расходите по поодделни 

ставки, почитувајќи ги одредбите од Законот за 

јавните набавки. 

Набавката на стоки и вршењето на услуги 

може да се врши и со сметкопотврди и фискална 

сметка во случај кога за расходите не може да се 

издаде фактура и само во ограничени поединечни 

износи до 6.000,00 денари каде задолжително мора 

да биде приложена фискална сметка, при што 

расходите треба да бидат искажани по 

класификација на соодветниот расход. 

Член 17 

За средствата утврдени во буџетот на 

општината во рамките на резервите (постојана и 

тековна буџетска резерва), одлучува Советот на 

општината, а ги извршува Градоначалникот. 

За искористените средства Градоначалникот 

е должен да поднесе Годишен извештај за 

користењето на средствата од резервите. 

За користење на средства од резервите до 

износ најмногу до 50.000 денари одлучува 

Градоначалникот. 

Член 18 

Исплатата на надоместоците за отпремнини 

за пензионирање на вработените во општината и 

локалните јавни установи ќе се врши од Програма – 

Градоначалник – Д0, односно Н1 и Н2 образование, 

односно В1 социјална заштита и заштита на деца, 

односно од Програмата во која се планирани 

средствата за исплата на оваа намена, во висина од  

две просечни исплатени  месечни нето  плати во 

Републиката објавени до денот на исплатата. 

 Во случај на смрт на вработен во општината 

и локалните јавни установи на неговото семејство му 

припаѓа парична помош во висина од 30.000 денари, 

во случај на смрт на член на потесно семејство на 

вработениот му припаѓа парична помош во висина 

од 15.000 денари, а исплатата  ќе се врши од  

Програма – Градоначалник – Д0 расходно конто 

413110-Тековни резерви (разновидни расходи) . 

Исплатата на надоместоците од претходните 

ставови на овој член ќе се врши  врз основа на 
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претходно оформена и комплетна документација и 

донесено решение од страна на Градоначалникот. 

Член 19 

Исплата на име Јубилејни награди ќе се врши 

од Програма – Општинска администрација – Е0 

расходно конто 464990 - Други трансфери на основа 

донесено решение од Градоначалникот, согласно 

Правилникот за доделување на Јубилејни награди. 

Член 20 

Средствата утврдени во буџетот и 

распоредени во поодделните програми потпрограми 

ги извршува Градоначалникот на општината. 

Член 21 

          Вработувањата во општинската 

администрација се вршат согласно актите за 

организација и систематизација на општината за кои 

се обезбедени средства во буџетот на Општината. 

Во делот на пренесените надлежности 

согласност за нови вработувања во локалните јавни 

установи од областа на културата, образованието и 

социјалната заштита кои се финансираат со блок 

дотации се дава за: 

- вработувања за кои се обезбедени средства 

во Буџетот на Република Северна Македонија за 

тековната фискална година, согласно член 51 став 

(1) и (4) од Закон за буџетите за што       писмено 

известување ќе даде Министерството за финансии, 

врз основа на барање од градоначалникот на 

општината до надлежното министерство за 

потребата од вработување во локалните јавни 

установи, со соодветна пропратна документација, и 

- вработувања за кои се обезбедени средства 

во основниот буџет на општината за тековната 

фискална година за што, согласно член 51 став (3)  

(4) од Законот за буџетите писмено известување ќе 

даде градоначалникот на општината. 

Во случај на нови вработувања локалните 

јавни установи кои се финансираат со блок дотации 

се должни да достават позитивно известување до 

Министерството за финансии за обезбедени 

финансиски средства и да приложат образец М-1.  

Член 22 

Се овластува одделението за финансиски 

прашања да ги примени одредбите од новите 

законски прописи кои ја регулираат исплатата на 

бруто платата. 

Член 23 

Средствата утврдени во поодделни Програми 

донесени од Советот на општината и истите целосно 

или делумно се извршуваат од страна на јавните 

претпријатија чиј основач е општината, за 

реализација на истите градоначалникот склучува 

договор со соодветно јавно претпријатие за 

уредување на меѓусебните права и обврски и 

уредување на начинот на извршување на доверените 

работи, стоки и услуги. 

 

 

Член 24 

Кога приходите што му припаѓаат на буџетот 

се погрешно уплатени или се наплатени во износ 

поголем од утврдениот, погрешно или повеќе 

наплатениот износ се враќа првенствено на товар на 

видот на приходите на кои се уплатени, а доколку 

такви приходи нема, тогаш на товар на другите 

приходи на Буџетот. 

Повратот на погрешно, на повеќе уплатени 

односно наплатени приходи се врши со решение на 

Градоначалникот, освен во случаите каде 

надлежноста им припаѓа на други органи. 

Член 25 

Буџетот на Општина Радовиш се извршува 

од 01.01.2021 до 31.12.2021 година. 

Член 26 

Оваа Одлука влегува во сила од денот на 

објавувањето во „Службен гласник на Општина 

Радовиш”, а ќе се применува од 01 јануари 2021 

година. 

 

Br. 08-37/1 
05 Januari 2021 g. 

Radovi{ 

Sovet na op{tina Radovi{ 
Pretsedatel 

Vikica Manoleva s.r. 
 

OBRAZLO@ENIE 
Kon Odlukata za izvr{uvawe na Buxetot na 

OP{tina Radovi{ za 2021 godina 
 

Со  Одлуката за извршување на Буџетот на 

општина Радовиш за 2021  година, се прецизира 

начинот на извршување на средствата утврдени во 

Буџетот на општина Радовиш, начинот на пренамена 

во рамките на одобрените Буџети на буџетските 

корисници.  

Со оваа одлука за извршување на буџетот се 

даваат јасни насоки и правила на постапување на 

сите засегнати страни/буџетски корисници на 

средства од Буџетот на општината Радовиш со 

упатување на доследно почитување на буџетските 

начела и користење на средствата на законски, 

економичен, ефикасен и ефективен начин. 

Исто така со наведената одлука е  регулирана 

висината на поодделните надоместоци на 

вработените во општинската администрација и 

администрацијата вработена во правните субјекти 

корисници на средства од буџетот на општината. 

Утврден е и начинот на постапување на 

користење на средствата од резервите и доделување 

на одредени помошти по основ на боледување 

подолго од шест месеца, во случај на смрт на 

вработен или член на негово потесно семејство итн. 

Средствата утврдени во буџетот и 

распоредени во поодделни програми и потпрограми 

ги извршува Градоначалникот на Општината, а 

Буџетот на Општина Радовиш се извршува од 

01.01.2021  до 31.12.2021 година. 
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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  utvrduvawe na vrednosta na bodot 
za platite na dr`avnite slu`benici vo op{tina 

Radovi{ za 2021 godina 
 

Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata 
utvrduvawe na vrednosta na bodot za platite na 
dr`avnite slu`benici vo op{tina Radovi{ za 
2021 godina, br. 08-38/1,  {to sovetot na op{tina 
Radovi{ ja donese na sednica odr`ana na den  
05.01.2021 god. 
 

Br. 09-38/2 
11 Januari 2021 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik  
na op{tina Radovi{ 

Gerasim Konzulov s.r. 
 
 

Врз основа на член 88 став (2) од Законот за 

административни службеници („Службен весник на 

Република Македонија“ бр.27/14, 199/14, 48/15, 

154/15 , 5/16 ,80/16,127/16,142/16, 2/17,16/17  i 11/18), 

Советот на општина Radovi{, на 52 (peeset i 
vtorata) седница одржана на 05.01.2021 година, 

донесе 

 

ОДЛУКА 

за утврдување на вредност на бодот за платите 

на државните службеници за 2021година 

 

Член 1 

Вредноста на бодот за платите на државните 

службеници за 2021 година изнесува 81.60 денари. 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен гласник на општина 

Radovi{, а ќе се применува со исплата на платата od 

јануари 2021година. 

                                       

Br. 08-38/1 
05 Januari 2021 g. 

Radovi{ 

Sovet na op{tina Radovi{ 
Pretsedatel 

Vikica Manoleva s.r. 
                                                       

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

Согласно член 88 од Законот за 

административни службеници, Советот на 

општината со одлука ја утврдува вредноста на бодот 

за платите на државните службеници на предлог на 

градоначалникот, а во рамки на предвидениот буџет 

и врз основа на вкупниот број на административни 

службеници распоредени по соодветни нивоа за 

тековната година. 

Вредноста на бодот за пресметување на 

платата на државните службеници во општината се 

утврдува секоја година со Одлуката за утврдување 

на вредност на бодот за платите на државните 

службеници  која ја донесува Советот.  

Со оглед на наведеното, градоначалникот  

предлага Советот на општината да ја донесе 

предложената одлука. 

 
Vrz osnova na ~len 50  stav 1 t.3 od 

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

RE[ENIE 
Za proglasuvawe i objavuvawe 

na Odlukata za  usvojuvawe na Buxetskiot 
kalendar na op{tina Radovi{ za 2021 godina 

 
Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata za 

usvojuvawe na Buxetskiot kalendar vo op{tina 
Radovi{ za 2021 godina, br. 08-39/1, {to sovetot 
na op{tina Radovi{ ja donese na sednica 
odr`ana na 05.01.2021 god. 
 

Br. 09-39/2 
11 Januari 2021 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik  
na op{tina Radovi{ 

Gerasim Konzulov s.r. 
 

Vrz osnova na ~len 27 stav 5 od Zakonot  
za finansirawe na edinicite na Lokalnata 
samouprava(Sl.vesnik na RM br.61 od 2004 i 
96/2004 , 67/2007, 156/09, 47/11 , 192/15 i 209/18 
godina) Sovetot na ELS op{tina  Radovi{ na 
52( peeset i vtorata) sednica odr`ana na den 
05.01.2021 godina donese : 
 

BUXETSKI KALENDAR 
MO@EN DATUM BUXETSKI 

AKTIVNOSTI-ODGOVORNOST 
 
fevruari Sovetot na op{tinata ja donesuva 
-mart  Zavr{nata smetka i Godi{niot 
Izve{taj 
na Buxetot na op{tinata za prethodnata godina.       
Avgust Razgleduvawe na novi barawa i predlozi 
za nov Buxet od strana na oddelot za 
buxetirawe,po koi odlu~uva Gradona~alnikot. 
30- Septemvri Ministerot za finansii 
dostavuva buxetski cirkular so nasoki za 
izgotvuvawe na Predlog-buxetot za narednata 
godina 
Oktomvri Oddelot za Buxetirawe 
podgotvuva op{tinski buxetski cirkular so 
obrazlo`enie za potrebnite sredstva  i go 
dostavuva do op{tinskite buxetski korisnici 
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Oktomvri Soglasno ~len 21-b          od 
Zakonot za buxetite, Gradona~alnikot na 
op{tinata, podgotvuva Predlog plan na 
programi za razvoj usoglasen so nasokite od 
 Cirkularot i istiot go dostavuva na 
odobruvawe do Sovetot na op{tinata najdocna 
 do 20 oktomvri tekovnata godina 
Noemvri Sovetot na op{tinata go odobruva 
Predlogot na planot na programite za razvoj 
najdocna do 15 Noemvri vo tekovnata godina 
Noemvri Op{tinskite buxetski korisnici 
gi dostavuvaat predlog-presmetkite za 
narednata godina so obrazlo`enie za visinata 
na iznosite po programi stavki i potstavki 
najdocna do 15 Noemvri tekovnata godina 
Noemvri Oddelot za buxet vr{i 
pregovarawe i analizirawe na dostavenite 
predlog-presmetki i gi odreduva prioritetite i 
odredbite za  noviot Predlog-Buxet. 
15-Noemvri                    Sovetot na op{tinata gi 
donesuva predlo`enite Programi  i Godi{ni 
Finansovi planovi na lokalnite javni ustanovi, 
koi ke bidat sodr`ani vo noviot Buxet soglasno 
kriteriumot za programsko buxetirawe 
Noemvri Gradona~alnikot go razgleduva i 
odobruva Predlog-buxetot podgotven od strana 
na finansiskiot oddel na op{tinata. 
 - Se odr`uvaat javni raspravi na sednica 
na komisijata za finansirawe i buxet 
Dekemvri Do Sovetot se dostavuva kone~en 
Predlog-buxet od strana na Gradona~alnikot. 
Dekemvri Se vodi rasprava vo telata na 
Sovetot na op{tinata. 
            kraj na Dekemvri Sednica na Sovetot 
na op{tinata za donesuvawe na buxetot za 
narednata buxetska godina i Buxetskiot 
kalendar za procesot na buxetirawe vo ELS. 
Januari Zapo~nuva novata buxetska godina 
i realizacija na noviot Buxet 
So buxetskiot kalendar se utvrduvaat rokovite 
vo koi :      
-Gradona~alnikot na op{tinata do op{tinskite 
buxetski korisnici gi dostavuva glavnite 
nasoki za izgotvuvawe na finansiskite 
planovi,kako i nasoki za podgotovka na Planot 
na programi za razvoj od strana na nadle`ni 
slu`bi vo op{tinata.  -
Op{tinskite buxetski korisnici gi 
dostavuvaat svoite finansiski planovi do 
Gradona~alnikot; i razvojnite programi. 
- Gradona~alnikot  go dostavuva predlogot na 
buxetot do Sovetot na op{tinata za donesuvawe 
-Sovetot na op{tinata go donesuva Buxetot za 
narednata godina najkasno do 31.12 vo tekovnata 
godina. 

Br. 08-39/1 
05 Januari 2021 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 Programata za 

odbele`uvawe na praznici и зна~ајни настани vo 
op{tina Radovi{ za 2021 god. i Programata za 

odbele`uvawe na praznici и зна~ајни настани vo 
op{tina Radovi{ za 2021 god. 

 
Gi proglasuvam i objavuvam Odlukata za 

usvojuvawe na Programata za odbele`uvawe na 

praznici и зна~ајни настани vo op{tina 
Radovi{ za 2021 god. br.08-40/1 i Programata za 

odbele`uvawe na praznici и зна~ајни настани vo 
op{tina Radovi{ za 2021 god., br.08-40/2,  {to 
sovetot na op{tina Radovi{ gi donese na 
sednica odr`ana na den 05.01.2021 godina. 
 

Br. 09-40/3 
11 Januari 2021 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 na 
RM br. 5/2002), a vo vrska so ~len  21 stav 1 t. 43 
od Statutot na op{tina Radovi{, Sovetot na 
op{tina Radovi{ na sednica odr`ana na 
05.01.2021 godina, donesuva 

 
O  D  L  U  K  A 

za usvojuvawe na Programata za odbele`uvawe  

na praznici и зна~ајни настани vo op{tina 
Radovi{ za 2021 god. 

 

I. Se usvojuva na Programata za 

odbele`uvawe na praznici и зна~ајни настани vo 
op{tina Radovi{ za 2021 god. 

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

Br. 08-40/1 
05 Januari 2021 g. 

Radovi{ 

Sovet na op{tina Radovi{ 
Pretsedatel 

Vikica Manoleva s.r. 

 
Врз основа на чл. 21 став 1 точка 3 од 

Статутот на општина Радовиш ( Службен гласник бр. 

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

одржана на ден 05.01.2021 година донесе  
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П Р О Г Р А М А  

ЗА ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ПРАЗНИЦИ И 

ЗНАЧАЈНИ НАСТАНИ во 2021 год. 

 

Општина Радовиш во соработка со локалните 

културни и образовни установи, институции, 

здруженија, сојузи и др., традиционално ги 

одбележуваат сите национални и општински 

празници, верски празници како и дел од 

меѓународните одбележувања на одредени значајни 

настани. Во Програмата за одбележување на 

празници и значајни настани во 2021 год. се 

предвидува одбележување на следните празници и 

значајни настани :  

Јануари / Февруари 

1. 19-ти Јануари, Водици Света Божествена 

литургија и верско фрлање на крстот 

Носители: ЕЛС општина Радовиш, Црква Св.Пророк 

Илија , Храм Св.Троица 

2. Јануари / Мај 2021 

Полагање на свежо цвеќе 

Спомен обележје на загинатите бранители од 2001 

год. 

Носители : ЕЛС општина Радовиш, МВР ПС Радовиш 

Март 

3. 8-ми Март, Меѓународен ден на жената 

Носители : ЕЛС општина Радовиш, Здруженија 

4. 21-ви Март, Ден на пролетта 

Носители : ЕЛС општина Радовиш, Основни и 

Средно општинско училиште 

Април 

5. 7-ми Април, Светски ден на Здравјето 

Носители : ЕЛС општина Радовиш, ЈЗО Здравствен 

Дом 

Мај 

6. 1-2 Мај, Велигден 

Света Божествена литургија ; Избор на најубава 

велигденска креација ;  

Фестивал „Велигденски средби 2021“ 

Носители : ЕЛС општина Радовиш, Црква Св.Пророк 

Илија, Храм Св.Троица 

Центар за култура Ацо Караманов, ФА Китка 

7. 4-ти Мај, Одбележување на годишнина од 

смртта на Гоце Делчев 

Полагање на свежо цвеќе 

Носители : ЕЛС општина Радовиш, Сојуз на борци на 

општина Радовиш 

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

Европа 

Полагање на свежо цвеќе, културно-забавна програма 

Носители : ЕЛС општина Радовиш , Сојуз на борци 

на општина Радовиш 

9. 20-ти Мај, Ден на пожарникарите во 

Република Македонија 

Носители : ЕЛС општина Радовиш, ТППЕ Радовиш 

10. 24-ти Мај, Ден на просветата и на 

просветителите Св.Кирил и Методиј 

Културно уметничка програма во соработка со ООУ 

и СОУ од Радовиш 

Носители : ЕЛС општина Радовиш, ООУ, СОУ, 

Центар за култура Ацо Караманов 

ОНБ Браќа Миладиновци 

Јуни 

11. 20-ти Јуни, Св.Троица – Православен верски 

празник 

Света Архиерејска литургија во храм Св.Троица 

Носители : ЕЛС општина Радовиш, Храм Св.Троица, 

ФА Бучим ; 

Јули 

12. 7-ми Јули, Одбележување на годишнина од 

смртта на Дедо Дане Трајков 

Полагање на свежо цвеќе 

Носители : ЕЛС општина Радовиш, Сојуз на борци на 

општина Радовиш 

13. Јули, Курбан Бајрам 

Јуручки Фестивал 2021 

Носители : ЕЛС општина Радовиш, Здружение 

Август 

14. 2-ри Август, Илинден 

Полагање на свежо цвеќе, културно-уметничка 

програма 

Носители : ЕЛС општина Радовиш, Сојуз на борци на 

општина Радовиш, 

Центар за култура Ацо Караманов 

15. 21-ви Август, Св.Спасо Радовишки 

Света Архиерејска литургија, културно-уметничка 

програма 

Носители : ЕЛС општина Радовиш, Храм Св.Троица, 

Здружение 

16. 28-ми Август, Успение на Пресвета 

Богородица 

Света Божествена литургија 

Носители : ЕЛС општина Радовиш, Црква Св.Пророк 

Илија , Храм Св.Троица 

Септември 

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

Македонија 

Полагање на свежо цвеќе, Културно-забавна 

програма 

Носители : ЕЛС општина Радовиш, Центар за култура 

Ацо Караманов 

18. 21-ви Септември, Меѓународен ден на мирот 

Полагање на свежо цвеќе, Културно-забавна 

програма 

Носител : ЕЛС општина Радовиш , Сојуз на борците 

на општина Радовиш, Здружение 

Октомври 

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

Македонија 

Полагање на свежо цвеќе 

Носител : ЕЛС општина Радовиш, Сојуз на борците 

на општина Радовиш 

20. 22-ти Октомври, Ден на опожарувањето на 

Радовиш 

Полагање на свежо цвеќе 
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Носител : ЕЛС општина Радовиш, Сојуз на борците 

на општина Радовиш 

 

21. 23-ти Октомври, Ден на Македонското 

револуционерно движење 

Полагање на свежо цвеќе, промоција на книга 

Носители: ЕЛС општина Радовиш, Сојуз на борците 

на општина Радовиш 

ОНБ Браќа Миладиновци 

Ноември 

22. 6-ти Ноември , Ден на ослободувањето на 

Радовиш 

Доделување на плакети и признаниа, свечена 

академија 

Носители : ЕЛС општина Радовиш, Цен за култура  

Ацо Караманов, ОНБ Браќа Миладиновци 

Декември 

23. 8-ми Декември, Св.Климент Охридски 

Света Божествена литургија во храм Св.Троица 

24. 19-ти Декември, Првиот партизански одред на 

планина Плачковица 

Полагање на свежо цвеќе 

Носители : ЕЛС општина Радовиш, Сојуз на борците 

на општина Радовиш 

25. 28-31 Декември, Новогодишна програма за 

дочек на 2022 година. 

Носители : ЕЛС општина Радовиш, Центар за култура 

Ацо Караманов 

Дел од активностите на општина Радовиш утврдени 

во Програмата за одбележување на празници и 

значајни настани во 2021 год, ќе се финансираат од 

средства преку склучените Договори за јавни набавки 

предвидени во Буџетот на општина Радовиш за 2021 

год. а дел од буџетскатa програма К4. Одредени 

активности поврзани со одредени одбележувања ќе 

бидат предвидени и во Програмата за активности од 

областа на културата во општина Радовиш. 

 

Br. 08-40/2 
05 Januari 2021 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 
kako  pomo{  za izgorenite objekti vo trgovskiot 

centar <Global< vo Strumica 
 

Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata za 
odobruvawe finansiski sredstva kako pomo{  za 
izgorenite objekti vo trgovskiot centar 
<Global< vo Strumica, br.08-41/2,  {to sovetot na 

op{tina Radovi{ gi donese na sednica odr`ana 
na den 05.01.2021 godina. 
 

Br. 09-41/2 
11 Januari 2021 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 
05.01.2021 godina, donese 
 

O  D  L  U  K  A 
Za odobruvawe finansiski sredstva kako pomo{ 

za izgorenite objekti vo trgovskiot centar 
<Global< vo Strumica 

 

^len 1 
 Se odobruvaat finansiski sredstva vo 
visina od 300.000 denari kako pomo{ za 
izgorenite objekti vo trgovskiot centar 
<Global< vo Strumica a 03.01.2021 god. 

Sredstvata da se uplatata na solidarna 
smetka otvorena za taa namena. 

^len 2 
Odlukata vleguva vo sila naredniot den 

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

Br. 08-41/1 
05 Januari 2021 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 vrabotenite vo TPPE Radovi{ koi u~estvuvaa 

vo gasneweto an po`arot vo objekti na 
trgovskiot centar <Global< vo Strumica 

 
Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata za 

odobruvawe finansiski sredstva na vrabotenite 
vo TPPE Radovi{ koi u~estvuvaa vo gasneweto 
an po`arot vo objekti na trgovskiot centar 
<Global< vo Strumica, br.08-41/2, {to sovetot na 
op{tina Radovi{ gi donese na sednica odr`ana 
na den 05.01.2021 godina. 

 
Br. 09-42/2 

11 Januari 2021 g. 
Radovi{ 

Gradona~alnik  
na op{tina Radovi{ 

Gerasim Konzulov s.r. 
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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 
05.01.2021 godina, donese 
 

O  D  L  U  K  A 
Za  odobruvawe finansiski sredstva na 

vrabotenite vo TPPE Radovi{ koi u~estvuvaa vo 
gasneweto na po`arot vo objekti na trgovskiot 

centar <Global< vo Strumica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

^len 1 
 Se odobruvaat finansiski sredstva na 
vrabotenite vo TPPE Radovi{ vo visina od edna 
dnevnica,  koi u~estvuvaa vo gasneweto na 
po`arot vo objektite na trgovskiot centar  
<Global< vo Strumica na den 03.01.2021 godina. 

^len 2 
Odlukata vleguva vo sila naredniot den 

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

Br. 08-42/1 
05 Januari 2021 g. 

Radovi{ 

Sovet na op{tina Radovi{ 
Pretsedatel 

Vikica Manoleva s.r. 
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SODR@INA: 
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na 
Odlukata za uvojuvawe na Programata za javnite 
potrebi  na sportot vo op{tina Radovi{ za 2021 
godina i Programata za javnite potrebi na 
sportot  vo op{tina Radovi{ za 2021 godina ---- 1  
ODLUKA Za uvojuvawe na Programata za javnite 
potrebi  na sportot vo op{tina Radovi{ za 2021 
godina --------------------------------------------------------- 1   
PROGRAMA za javnite potrebi  na sportot vo 
op{tina Radovi{ za 2021 godina --------------------- 1 
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na 
Odlukata za usvojuvawe na Programata za 
ureduvawe na grade`no zemji{te, izgradba, 
rekonstrukcija i odr`uvawe na komunalni 
objekti i lokalni pati{ta vo op{tina Radovi{ 
za 2021 godina i  Programata za ureduvawe na 
grade`no zemji{te, izgradba, rekonstrukcija i 
odr`uvawe na komunalni objekti i lokalni 
pati{ta vo op{tina Radovi{ za 2021 godina ---- 4 
ODLUKA za usvojuvawe na Programata za 
ureduvawe na grade`no zemji{te, izgradba, 
rekonstrukcija i odr`uvawe na komunalni 
objekti i lokalni pati{ta  vo op{tina Radovi{ 
za 2021 godina ---------------------------------------------- 4 
PROGRAMA za ureduvawe na grade`no zemji{te, 
izgradba, rekonstrukcija i odr`uvawe na 
komunalni objekti i lokalni pati{ta  vo 
op{tina Radovi{ za 2021 godina -------------------- 5 
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na 
Odlukata za usvojuvawe na Programata za 
izrabotka na urbanisti~ki planovi na 
podra~jeto na op{tina Radovi{ za 2021 godina i 
Programata za izrabotka na urbanisti~ki 
planovi na podra~jeto na op{tina Radovi{ za 
2021  godina ------------------------------------------------ 13 
ODLUKA za usvojuvawe na Programa za 
izrabotka na urbanisti~ki planovi na 
podra~jeto na op{tina Radovi{ za 2021  god. --- 13 
PROGRAMA za izrabotka na urbanisti~ki 
planovi na podra~jeto na op{tina Radovi{ za 
2021  godina -----------------------------------------------  14 
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na 
Odlukata za usvojuvawe na Programata za 
lokalen ekonomski razvoj vo op{tina Radovi{ za 
2021 godina i Programata za lokalen ekonomski 
razvoj na op{tina Radovi{ za 2021 godina ------ 17 
ODLUKA Za usvojuvawe Programata za Lokalen 
Ekonomski razvoj vo op{tina Radovi{ za 2021 
godina ------------------------------------------------------ 17  
PROGRAMA za finansisrawe na aktivnosti za 
2021 god na Oddelenie za Lokalen Ekonomski 
razvoj vo op{tina Radovi{ -------------------------- 17  
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na 
Odlukata za usvojuvawe na Programata za 
ottu|uvawe na grade`no zemji{te sopstvenost na  
Republika Makedonija za 2021 godina, po pat na 
javno naddavawe za podra~je na op{tina Radovi{ 

i Programata za grade`no zemji{te sopstvenost 
na Republika Makedonija za 2021 godina, po pat 
na javno naddavawe za podra~je na op{tina 
Radovi{------------------------------------------------------19 
ODLUKA Za usvojuvawe Programata ottu|uvawe 
na grade`no zemji{te sopstvenost na Republika 
Makedonija za 2021  godina, po pat na javno 
naddavawe za podra~je na op{tina Radovi{ ---- 19 
PROGRAMA ottu|uvawe na grade`no zemji{te 
sopstvenost na Republika Makedonija za 2021  
godina, po pat na elektronsko javno naddavawe za 
podra~je na op{tina Radovi{ ------------------------19  
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na 

Odlukata za usvojuvawe na Programata za јавно 

осветлување vo op{tina Radovi{ za 2021 godina 

i Programata za јавно осветлување vo op{tina 
Radovi{ za 2021 godina ------------------------------- 30 

ODLUKA Za usvojuvawe Programata za јавно 

осветлување vo op{tina Radovi{ za 2021 god. --30 

PROGRAMA za јавно осветлување vo op{tina 
Radovi{ za 2021 god. ------------------------------------ 30 
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na 
Odlukata za usvojuvawe na Programata za 
upravuvawe so otpad vo op{tina Radovi{ za 2021 
godina i Programata za upravuvawe so otpad vo 
op{tina Radovi{ za 2021 godina ------------------- 32 
ODLUKA Za usvojuvawe Programata za 
upravuvawe so otpad vo op{tina Radovi{ za 2021 
godina ------------------------------------------------------- 32 
PROGRAMA za upravuvawe so otpad vo op{tina 
Radovi{ za 2021 godina -------------------------------- 32  
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na 
Odlukata za usvojuvawe na Programata za javna 
~istota vo op{tina Radovi{ za 2021 godina i 
Programata za javna ~istota vo op{tina Radovi{ 
za 2021 godina --------------------------------------------- 35 
ODLUKA Za usvojuvawe na Programata za javna 
~istota  vo op{tina Radovi{ za 2021 godina --- 35 
PROGRAMA za javna ~istota  vo op{tina 
Radovi{ za 2021 godina -------------------------------- 35 
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na 
Odlukata za usvojuvawe na Programata za 
odr`uvawe i koristewe na parkovi i zelenilo i 
drugi javni povr{ini vo op{tina Radovi{ za 
2021 godina i Programata za odr`uvawe i 
koristewe na parkovi i zelenilo i drugi javni 
povr{ini vo op{tina Radovi{ za 2021 godina  39 
ODLUKA Za usvojuvawe na Programata za 
odr`uvawe i koristewe na parkovi i zelenilo i 
drugi javni povr{ini vo op{tina Radovi{ za 
2021 godina ------------------------------------------------- 39  
PROGRAMA za odr`uvawe i koristewe na 
parkovi i zelenilo i drugi javni povr{ini vo 
op{tina Radovi{ za 2021 godina ------------------- 39 
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na 
Odlukata za usvojuvawe na Programata za 
odr`uvawe na gradskite grobi{ta vo op{tina  
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Radovi{, naselnite mesta Rakli{, Oraovica i 
Podare{ za 2021 godina i Programata za 
odr`uvawe na gradskite grobi{ta vo op{tina 
Radovi{, naselnite mesta Rakli{, Oraovica i 
Podare{ za 2021 godina ------------------------------- 45 
ODLUKA Za usvojuvawe Programata za 
odr`uvawe na gradskite grobi{ta vo op{tina 
Radovi{, naselnite mesta Rakli{, Oraovica i 
Podare{ za 2021 godina ------------------------------- 45 
PROGRAMA za odr`uvawe na gradskite 
grobi{ta vo op{tina Radovi{, naselnite mesta 
Rakli{, Oraovica i Podare{ za 2021 godina -- 45 
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na 
Odlukata za usvojuvawe na Programata za 
upravuvawe so otpad vo op{tina Radovi{ za 2021 
godina  na JP <Plavaja< Radovi{ i Programata 
za upravuvawe so otpad vo op{tina Radovi{ za 
2021 godina na JP <Plavaja< Radovi{ ------------ 48 
ODLUKA Za usvojuvawe Programata za 
upravuvawe so otpad vo op{tina Radovi{ za 2021 
godina na JP <Plavaja< Radovi{ ------------------- 48 
PROGRAMA za upravuvawe so otpad vo op{tina 
Radovi{ za 2021 godina na JP <Plavaja< Radovi{ 
za 2021 god. ------------------------------------------------- 48 
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na 
Zaklu~okot za  usvojuvawe na finansiskiot 
Izve{taj za rabota vo prvata polovina od 2020 
god. na JP <Plavaja< Radovi{ ----------------------- 53 

ZAKLU^OK Za usvojuvawe na финансискиот 
Izve{taj za rabotata  na JP <Plavaja< Radovi{ - 

prva polovina од 2020 godina ------------------------ 53  
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na 
Zaklu~okot za  usvojuvawe na finansiskiot 
Izve{taj za tretiot kvartal od 2020 god. na JP 
<Plavaja< Radovi{ -------------------------------------- 53 

ZAKLU^OK Za usvojuvawe na финансискиот 
Izve{taj za rabotata  na JP <Plavaja< Radovi{ - 

tret kvartal од 2020 godina -------------------------- 53 
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na 
Zaklu~okot za  usvojuvawe na Programa za rabota 
so Finansov plan  na JP <Plavaja< Radovi{ za 
2021 godina ------------------------------------------------- 54  
ZAKLU^OK Za usvojuvawe na Programa za 
rabota so Finansov plan  na JP <Plavaja< 
Radovi{ za 2021 godina -------------------------------- 54 
PROGRAMA za rabota so Finansov plan  na JP 
<Plavaja< Radovi{ za 2021 godina ----------------- 54  

RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na 
Odlukata za usvojuvawe na Programata za 
energetska efikasnost vo op{tina Radovi{ za 
2020-2025 godina i Programata za energetska 
efikasnost vo op{tina Radovi{  za 2020-2025 
godina ------------------------------------------------------- 72  
ODLUKA Za usvojuvawe Programata za 
energetska efikasnost  vo op{tina Radovi{ za 
2020-2025 godina ------------------------------------------ 72 

PROGRAMA za energetska efikasnost  vo 
op{tina Radovi{ za 2020-2025 godina -------------72 
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na 
Odlukata za usvojuvawe na Buxetot na op{tina 
Radovi{ za 2021 god. i Buxetot na op{tina 
Radovi{ za 2021 godina  ------------------------------- 72 
ODLUKA Za usvojuvawe na Buxet na Op{tina  
Radovi{ za 2021 godina -------------------------------- 73 
OBRAZLO@ENIE na Buxetot na ELS-Radovi{ 
za 2021 godina ------------------------------------------- 114 
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na 
Odlukata za izvr{uvawe na Buxetot na op{tina 
Radovi{ za 2021 godina ------------------------------- 118 
ODLUKA za izvr{uvawe na Buxetot na op{tina 
Radovi{ za 2021 godina ------------------------------- 118 
OBRAZLO@ENIE kon Odlukata za izvr{uvawe 
na Buxetot na ELS-Radovi{ za 2021 godina --- 121 
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na 
Odlukata za  utvrduvawe na vrednosta na bodot za 
platite na dr`avnite slu`benici vo op{tina 
Radovi{ za 2021 godina ------------------------------- 122 
ODLUKA za  utvrduvawe na vrednosta na bodot 
za platite na dr`avnite slu`benici vo op{tina 
Radovi{ za 2021 godina ------------------------------- 122 
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na 
Odlukata za  usvojuvawe na Buxetskiot kalendar 
na op{tina Radovi{ za 2021 godina --------------122 
BUXETSKI kalendar mo`en datum buxetski 
aktivnosti-odgovornost ---------------------------- 122 
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na 
Odlukata za usvojuvawe na Programata za 

odbele`uvawe na praznici и зна~ајни настани 
vo op{tina Radovi{ za 2021 god. i Programata 

za odbele`uvawe na praznici и зна~ајни настани 
vo op{tina Radovi{ za 2021 god. ----------------- 123 
ODLUKA za usvojuvawe na Programata za 

odbele`uvawe na praznici и зна~ајни настани vo 
op{tina Radovi{ za 2021 god. ---------------------- 123 

PROGRAMA za odbele`uvawe na praznici и 

зна~ајни настани vo op{tina Radovi{ za 2021 
god. ---------------------------------------------------------- 124 
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na 
Odlukata za odobruvawe finansiski sredstva 
kako  pomo{  za izgorenite objekti vo trgovskiot 
centar <Global< vo Strumica ---------------------- 125 
ODLUKA Za odobruvawe finansiski sredstva 
kako pomo{ za izgorenite objekti vo trgovskiot 
centar <Global< vo Strumica ---------------------- 125 
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na 
Odlukata za odobruvawe finansiski sredstva na 
vrabotenite vo TPPE Radovi{ koi u~estvuvaa vo 
gasneweto an po`arot vo objekti na trgovskiot 
centar <Global< vo Strumica ---------------------- 125 
ODLUKA Za  odobruvawe finansiski sredstva 
na vrabotenite vo TPPE Radovi{ koi u~estvuvaa 
vo gasneweto na po`arot vo objekti na 
trgovskiot centar <Global< vo Strumica ----- 126 


