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

Sreda 06 Oktomvri
2021 godina
Broj 14/2021 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

О Д Л У К А
За ослободување од плаќање комунален
надоместок за уредување на градежно земјиште
на зграда на МВР-ОВР Радовиш

RE[ENIE
Za proglasuvawe i objavuvawe na Odlukata
za osloboduvawe od pla}awe komunalen
nadomestok za ureduvawe
na grade`no zemji{te na зграда na MVR
OVR Radovi{

Се ослободува од плаќање комунален
надоместок за уредување на градежно земјиште
на зграда на МВР - ОВР Радовиш за Надградба
на кат П+1 јавен објект кој се наоѓа на КП.бр.
3806 имотен лист 82414 КО Радовиш запишано
на МВР со одлука на Влада бр. 41-775/1 од
20.03.2012 година објавена во Сл.Вeсник на РМ
број 41/2012 од 26.03.2012 година.

Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata
za osloboduvawe od pla}awe komunalen
nadomestok za ureduvawe na grade`no
zemji{te na зграда na MVR-OVR Radovi{,
br. 08-1288/1, {to
sovetot na op{tina
Radovi{ ja donese na sednica odr`ana na den
06.10.2021 god.
Br. 09-1288/2
06 Oktomvri 2021 g.
Radovi{

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

Член 1

Член 2
Пресметаниот
надоместок
за
ослободување е површина од 150 м2 (10х15)

Основа на кат/доградба
150 м2 х 2000,00 = 300.000,00 ден.
Пресметаниот надоместок за ослободување
изнесува Вкупно = 300.000,00 ден.
Член 3

Врз основа на член 36 став 1 точка 3 од
Законот за локална самоуправа (Сл.весник на
РМ бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 8 од
Статутот на општина Радовиш (Сл.гласник на
општина Радовиш бр.5/2002год.) а согласно
Програмата за уредување на градежно земјиште,
изградба, реконструкција и одржување на
комунални објекти и локални патишта во
општина Радовиш за 2021 год. во дел 4 Други
одредби став 5 подточка 5 од истата, Советот на
општина Радовиш на седница одржана на
06.10.2021 година донесе

Одлуката влегува во сила наредниот ден
од денот на објавувањето во Службен гласник
на општина Радовиш.
Br. 08-1288/1
06 Oktomvri 2021 g.
Radovi{

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

