
SLU@BEN GLASNIK NA 
OP[TINA RADOVI[ 

 

 

Slu`ben glasnik na 
op{tina Radovi{ 

Izleguva po potreba 

Vtornik 07 Dekemvri 
2021 godina 

Broj 18/2021 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 Uredbata за методологија за утврдување на 

критериумите за распределба на блок дотации од 

областа на културата 

 
Ja proglasuvam i objavuvam Uredbata за 

методологија за утврдување на критериумите за 

распределба на блок дотации од областа на 

културата, br. 08-1480/1, {to sovetot na op{tina 
Radovi{ ja donese na sednica odr`ana na den 
03.12.2021 god. 

 
Br. 09-1480/2 

07 Dekemvri 2021 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik 

na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 

 
Врз основа на член 22 од Законот за локална 

самоуправа (Сл.весник на РМ бр. 5/2002) и член 21 

од Статутот на општина Радовиш (Сл.гласник на 

општина Радовиш бр. 5/2002) како и согласно 

донесената Уредба за методологија бр.44-7166/1 

(Сл.весник на РМ бр. 231/2020) Советот на општина 

Радовиш на седницата одржана на 03.12.2021 год. 

донесе  

 

УРЕДБА 

за методологија за утврдување на критериумите за 

распределба на блок дотации од областа на 

културата 

 

 

Член 1 

Со оваа Уредба се пропишува методологија 

за утврдување на критериумите за распределба на 

блок дотации од областа на културата од Буџетот на 

општина Радовиш. 

 

Член 2 

Буџетските средства од Буџетот на 

Република Северна Македонија кои се пренесуваат 

како блок дотации во Буџетот на општина Радовиш 

односно во буџетските програми К1 – 

Библиотекарство и К2 – Музичка и сценска дејност 

ќе се распределуват согласно оваа Уредба. 

 

Член 3 

Распределбата на финансиски средства од 

блок дотациии ќе се врши според следните 

критериуми: 

- број на вработени во локалните установи од 

областа на културата по општини 

- трошоци за реализирање на дејностите од областа 

на културата според вкупната површина на објектите 

во кои се сместени локалните установи во 

општината  

- реализирање на дејностите од областа на културата. 

Распределбата на средствата од блок дотацијата за  

културата по локалните установи се врши според 

формулатa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

БДо – вкупна блок дотација за општина 

Тбпо – трошоци за бруто плати за вработените  

во општината  

 

ТДКо – трошоци за дејноста култура за општината 

Ибплуо – износ за бруто плати за вработените во 

локалните установи од областа на културата во 

општината (согласно Колективниот Договор за 

култура) 

ТДК1 - трошоци за дејноста на локалните установи 

од областа на библиотекарството  

ТДК2 - трошоци за дејноста на локалните установи 

од областа на музичката и сценско-уметничката 

дејност 

ТДК3  - трошоци за дејноста на локалните установи 

од областа на музејската дејност  

СДК1-средства за дејноста на локалните установи од 

областа на библиотекарството   

СДК2- средства за дејноста на локалните установи 

од областа на музичката и сценско уметничката 

дејност  

СДК3- средства за дејноста на локалните установи 

од областа музејската дејност  
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Во вкупна површина на објектите во кои се 

сместени локалните установи од областа на 

културата во општината.  

 

Член 4 

Надзор на примената на одредбите од оваа 

Уредба вршат службените лица во ЕЛС - општина 

Радовиш.  

 

Член 5 

Измени и дополнувања на оваа Уредба може 

да се врши на начин пропишан како и за нејзиното 

донесување.  

 

Член 6 

Ovaa Уредба стапува на сила naredniot den 

od со денот на objavuvaweto vo <Slu`ben glasnik 
na Op{tina Radovi{<. 

 

Br. 08-1480/1 

03 Dekemvri 2021 g. 

Radovi{ 

Sovet na op{tina Radovi{ 

Pretsedatel 

Monika Ristevska 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 Metodologijata za raspredelba na 
finansiski sredstva na zdru`enija na gra|ani i 

drugi fizi~ki i pravni lica od oblasta na 
kulturata 

 
Ja proglasuvam i objavuvam 

Metodologijata za raspredelba na finansiski 
sredstva na zdru`enija na gra|ani i drugi 
fizi~ki i pravni lica od oblasta na kulturata, 
br. 08-1481/1,  {to sovetot na op{tina Radovi{ 
ja donese na sednica odr`ana na den 03.12.2021 
god. 

 
Br. 09-1481/2 

07 Dekemvri 2021 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik 

na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 

 
Врз основа на член 22 од Законот за локална 

самоуправа (Сл.весник на РМ бр. 5/2002) и член 21 

од Статутот на општина Радовиш (Сл.гласник на 

општина Радовиш бр. 5/2002) и Законот за култура 

(Сл.весник на РМ бр. 29/02). Советот на општина 

Радовиш на седницата одржана на 03.12.2021 год. 

донесе  

 

МЕТОДОЛОГИЈА 

за распределба на финансиски средства на 

здруженија на граѓани и други физички и правни 

лица од областа на културата 

 

I.ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 

Со оваа Методологија се утврдуваат 

критериумите, начинот и постапката за распределба 

на финансиски средства од Буџетот на општина 

Радовиш на здруженија на граѓани и други физички 

и правни лица од областа на културата во општина 

Радовиш. 

 

Член 2 

Буџетските средства на спортските клубови и 

здруженија се распределуваат од Буџетската 

програма К4  –  кои се наменети за поддршка на 

културата во општина Радовиш а согласно 

донесената годишна програма за активности од 

областа на спортот. 

 

II.ПОСТАПКА И КРИТЕРИУМИ ЗА 

РАСПРЕДЕЛБА 

 

Член 3 

Распределба на финансиски средства на 

здруженија и други физички и  правни лица во 

областа на културата од општина Радовиш се врши 

врз основа на јавен повик објавен од страна на 

Градоначалникот на општина Радовиш, преку 

Одделението за јавни дејности. 

Јавниот повик се објавува на веб страницата 

на општината и во средствата за јавно информирање 

на почетокот на календарската година (февруари до 

март).  

На јавниот повик се поднесуваат следните 

документи: 

-годишна програма за работа и финансиски план; 

-извештај за потрошените средства добиени од 

општина Радовиш за претходната година;  

-копија од завршна сметка (за здруженија чии 

годишен приход е поголем од 2,500 евра); 

-копија од одлука од Цент.регистар на Р.С.М. 

(доколку год. приход е помал од 2,500 евра); 

-копија од тековна состојба од Цент.регистар на 

Р.С.М. (не постара од 6 месеци); 

-потврда за отворена и активна жиро сметка. 

Документите се поднесуваат директно во архивата 

на ЕЛС општина Радовиш со назнака  

За јавен повик бр. ___; 

Рок за поднесување на документите не може 

да биде помал од 8 дена од денот на објавување на 

повикот; 

Пријавите со непотполна документација или 

доставени по истекот на определниот рок нема да се 

разгледуваат; 
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Доставената документација не се враќа. 

 

Член 4 

Право на распределба на финансиски 

средства имаат здруженија и други физички и  

правни лица во областа на културата кои се 

регистрирани (со седиште) во општина Радовиш и 

делуваат за остварување на заеднички интерес за 

развојот на културата во општина Радовиш. 

При распределбата на финансиските 

средства, здруженијата и физичките лица се 

категоризираат во следните групи: 

I група – Здруженија на граѓани кои реализираат 

активности согласно годишната програма на 

општина Радовиш за активности од областа на 

културата;   

II група – Поддршка на уметници, ансамбли и 

здруженија за патувања и учество на фестивали во 

земјата и странство, поддршка на јубилеи и значајни 

настани, поддршка на фолклорни смотри, набавка на 

носии и сл; 

III група - Поддршка на творечка, издавачка и 

драмска дејност, аудио-визуелно творештво, 

уметничко и сценско творештво; 

IV група – Останата поддршка; 

 

Член 5 

Средствата предвидени за I група изнесуваат 

60 % од вкупните предвидени средства во годишната 

програма за култура и буџетската програма К4. 

Средствата предвидени за II група 

изнесуваат 20 % од вкупните предвидени средства 

во годишната програма за култура и буџетската 

програма К4. 

Средствата предвидени за III група 

изнесуваат 10 % од вкупните предвидени средства 

во годишната програма за култура и буџетската 

програма К4. 

Средствата предвидени за IV група 

изнесуваат 10 % од вкупните предвидени средства 

во годишната програма за култура и буџетската 

програма К4. 

 

Член 6 

При распределбата на средствата во сите 

четири групи се земаат следните критериуми : 

1.Реализација на традиционални манифестации и 

други активности; 

2.Број на учесници во активностите (пионери, 

младинци, сениори и др.); 

3.Категории на настани на кои се учествува 

(меѓународни, републички, регионални и сл.) 

4.Ангажман на професионален кадар (кореографи, 

стручен тим, соработници и сл.); 

5.Остварени резултати (награди, дипломи, 

пофалници и сл); 

 

Член 7 

По објавувањето на јавниот повик за 

распределба на финансиски средства, 

Градоначалникот на општина Радовиш формира 

комисија за разгледување на пристигнатите 

документи. 

Комисијата ја сочинуваат (3)три члена и 

нивни заменици. Во комисијата учествуваат 2 

(двајца) претставници од општинската 

администрација и 1(еден) претставник од 

Комисијата за спорт, култура и образование при 

Советот на општина Радовиш. 

Мандатот на комисијата е 1(една) година, со право 

на реизбор.  

Комисијата ги има следниве надлежности:  

-ги разгледува поднесените документи во рок од 

најмногу 8(осум), дена по истекот на предвидениот 

рок на јавниот повик;  

-изготвува записник и предлог листа за одобрување 

на финансиски средства; 

-го задржува правото да отфрли некое здружение 

или физичко лице да не го вметне во распределбата 

доколку постои некомплетна документација или 

утврди некои други недостатоци; 

-го задржува правото согласно критериумите да 

изврши префрлање на финансиски средства од една 

во друга група доколку истите нема основ да се 

искористат. 

 

Член 8 

Согласно наведените критериуми од Член 4,5 

и 6, комисијата изготвува записник и предлог листа 

за одобрување на финансиски средства и истиот го 

доставува до Градоначалникот на општина Радовиш. 

Градоначалникот на општина Радовиш по 

разгледувањето и консултации со комисијата 

доставува Предлог-Одлука за распределба на 

финансиски средства до Советот на општина 

Радовиш. 

Советот на општина Радовиш донесува 

Одлука за распределба на финансиски средства на 

здруженија и други физички и правни лица во 

областа на културата од општина Радовиш 

Одлуката на Советот се објавува во Службен 

гласник на општина Радовиш. 

Исплатата на одобрените финансиски 

средства се врши сукцесивно во зависност од 

предвидените активности во самата годишна 

програма на здружението. 

Доколку по јавниот повик целосно не се 

распределат предвидените финансиски средства во 

годишната програма за активности од областа на 

културата и буџетската програма К4, здруженија и 

други физички и правни лица во областа на 

културата кои ќе поднесат Барања во текот на 

годината, за нив ќе важат истите критериуми од 

јавниот повик. 
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III. НАДЗОР И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 

Член 9 

Надзор на примената на одредбите од оваа 

Методологија вршат службените лица во ЕЛС - 

општина Радовиш. 

При вршењето на надзорот корисникот на 

средства е должен да овозможи непречено 

спроведување на истиот како и увид во 

документацијата. 

 

Член 10 

Измени и дополнувања на оваа Методологија 

може да се врши на начин пропишан како и за 

нејзиното донесување.  

 

Член 11 

Методологијата стапува на сила со денот на 

нејзиното донесување. 

Со донесувањето на оваа Методологија 

престанува да важи член 6 став 1 точки 2,4 и 5 од 

Правилникот за утврдување на критериуми за 

распоредување на средства бр.08-146/1 од 25.01.2016 

год. 

 

Br. 08-1481/1 

03 Dekemvri 2021 g. 

Radovi{ 

Sovet na op{tina Radovi{ 

Pretsedatel 

Monika Ristevska 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 Metodologijata za raspredelba na 
finansiski sredstva na sportski klubovi i 

zdru`enija na gra|ani  od oblasta na sportot 
 

Ja proglasuvam i objavuvam  
Metodologijata za raspredelba na finansiski 
sredstva na sportski klubovi i zdru`enija na 
gra|ani od oblasta na kulturata, br. 08-1482/1, 
{to sovetot na op{tina Radovi{ ja donese na 
sednica odr`ana na den 03.12.2021 god. 

 
Br. 09-1482/2 

07 Dekemvri 2021 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik 

na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 

 
Врз основа на член 22 од Законот за локална 

самоуправа (Сл.весник на РМ бр. 5/2002) и член 21 

од Статутот на општина Радовиш (Сл.гласник на 

општина Радовиш бр. 5/2002) и Законот за спорт 

(Сл.весник на РМ бр. 29/02) Советот на општина 

Радовиш на седницата одржана на 03.12.2021 год. 

донесе  

 

МЕТОДОЛОГИЈА 

за распределба на финансиски средства на спортски 

клубови, здруженија и други физички и правни лица 

од областа на спортот 

 

I.ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 

Член 1 

Со оваа Методологија се утврдуваат 

критериумите, начинот и постапката за распределба 

на финансиски средства од Буџетот на општина 

Радовиш на спортските клубови, здруженија и други 

физички и правни лица од областа на спортот во 

општина Радовиш. 

 

Член 2 

Буџетските средства на спортските клубови и 

здруженија се распределуваат од Буџетската 

програма L0 - Спорт кои се наменети за поддршка на 

спортот во Општина Радовиш а согласно донесената 

годишна програма за активности од областа на 

спортот. 

 

II.ПОСТАПКА И КРИТЕРИУМИ ЗА 

РАСПРЕДЕЛБА 

 

Член 3 

Распределба на финансиски средства на 

спортските клубови и здруженија и други физички и  

правни лица во областа на спортот од општина 

Радовиш се врши врз основа на јавен повик објавен 

од страна на Градоначалникот на општина Радовиш, 

преку Одделението за јавни дејности. 

Јавниот повик се објавува на веб страницата 

на општината и во средствата за јавно информирање 

на почетокот на календарската година (февруари до 

март).  

На јавниот повик се поднесуваат следните 

документи: 

-годишна програма за работа и финансиски план; 

-извештај за потрошените средства добиени од 

општина Радовиш за претходната година;  

-копија од завршна сметка (за спортските клубови и 

здруженија чии годишен приход е поголем од 2,500 

евра); 

-копија од одлука од Цент.регистар на Р.С.М. 

(доколку год. приход е помал од 2,500 евра); 

-копија од решение од АМС за дејност спорт 

(доколку има) или потврда од федерација; 

-копија од тековна состојба од Цент.регистар на 

Р.С.М. (не постара од 6 месеци); 

-потврда за отворена и активна жиро сметка. 
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Документите се поднесуваат директно во архивата 

на ЕЛС општина Радовиш со назнака  

За јавен повик бр. ___; 

Рок за поднесување на документите не може 

да биде помал од 8 дена од денот на објавување на 

повикот; 

Пријавите со непотполна документација или 

доставени по истекот на определниот рок нема да се 

разгледуваат; 

Доставената документација не се враќа. 

 

Член 4 

Право на распределба на финансиски 

средства имаат спортските клубови, здруженија и 

други физички и  правни лица во областа на спортот 

кои се регистрирани (со седиште) во општина 

Радовиш и делуваат за остварување на заеднички 

интерес за развојот на масовниот спорт во општина 

Радовиш. 

При распределбата на финансиските 

средства, спортските клубови и здруженија се 

категоризираат во 4 (четири) групи и тоа: 

I група – Фудбал (втора, трета, општинска лига);  

II група – Кошарка, ракомет и одбојка (прва, втора, 

трета лига); 

III група - Индивидуални и боречки спортови 

(борење, џудо, карате, муаи таи и др.); 

IV група - Останати спортови (пинг–понг, тенис, 

атлетика, велосипедизам, мото-спортови, аплинизам, 

планинарство, лов и риболов, стрелаштво, пливање, 

шах, боди-билдинг и др.), училишен спорт и 

спортски манифестации. 

 

Член 5 

Средствата предвидени за I група - Фудбал 

изнесуваат 50 % од вкупните предвидени средства 

во годишната програма за спорт и буџетската 

програма Л0. 

Средствата предвидени за II група – 

Кошарка, ракомет и одбојка изнесуваат 30 % од 

вкупните предвидени средства во годишната 

програма за спорт и буџетската програма Л0. 

Средствата предвидени за III група - 

Индивидуални и боречки спортови изнесуваат  

10 %  од вкупните предвидени средства во 

годишната програма за спорт и буџетската програма 

Л0. 

Средствата предвидени за IV група - 

Останати спортови изнесуваат 10 % од вкупните 

предвидени средства во годишната програма за 

спорт и буџетската програма Л0. 

 

Член 6 

При распределбата на средствата во сите 

четири групи се земаат следните критериуми : 

1.Учество во систем на натпреварување (супер, прва, 

втора, трета или општинска лига); 

2.Учество на младински категории (натпреварување 

и број на членови); 

3.Обезбедени услови за натпревари и тренинг (терен, 

простории и сл.); 

4.Ангажман на професионален кадар (тренери, 

стручен тим, соработници и сл.); 

5.Остварени спортски резултати; 

6.Наменски потрошени претходно одобрени 

средства;  

7.Докажан континуитет во систем на 

натпреварување или организација на натпревари; 

 

Член 7 

По објавувањето на јавниот повик за 

распределба на финансиски средства, 

Градоначалникот на општина Радовиш формира 

комисија за разгледување на пристигнатите 

документи. 

Комисијата ја сочинуваат (3)три члена и 

нивни заменици. Во комисијата учествуваат 2 

(двајца) претставници од општинската 

администрација и 1(еден) претставник од 

Комисијата за спорт, култура и образование при 

Советот на општина Радовиш. 

Мандатот на комисијата е 1(една) година, со 

право на реизбор.  

Комисијата ги има следниве надлежности:  

-ги разгледува поднесените документи во рок од 

најмногу 8(осум), дена по истекот на предвидениот 

рок на јавниот повик;  

-изготвува записник и предлог листа за одобрување 

на финансиски средства; 

-го задржува правото да отфрли некој клуб или 

здружение и да не го вметне во распределбата 

доколку постои некомплетна документација или 

утврди некои други недостатоци; 

-го задржува правото согласно критериумите да 

изврши префрлање на финансиски средства од една 

во друга група доколку истите нема основ да се 

искористат. 

 

Член 8 

Согласно наведените критериуми од Член 4,5 

и 6, комисијата изготвува записник и предлог листа 

за одобрување на финансиски средства и истиот го 

доставува до Градоначалникот на општина Радовиш. 

Градоначалникот на општина Радовиш по 

разгледувањето и консултации со комисијата 

доставува Предлог-Одлука за распределба на 

финансиски средства до Советот на општина 

Радовиш. 

Советот на општина Радовиш донесува 

Одлука за распределба на финансиски средства на 

спортски клубови, здруженија и други физички и 

правни лица во областа на спортот од општина 

Радовиш 
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Одлуката на Советот се објавува во Службен 

гласник на општина Радовиш. 

Исплатата на одобрените финансиски 

средства се врши сукцесивно во зависност од 

предвидените активности во самата годишна 

програма на клубот и здружението. 

Доколку по јавниот повик целосно не се 

распределат предвидените финансиски средства во 

годишната програма за спорт и буџетската програма 

Л0, спортските клубови, здруженија и други 

физички и правни лица во областа на спортот кои ќе 

поднесат Барања во текот на годината, за нив ќе 

важат истите критериуми од јавниот повик. 

 

III. НАДЗОР И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 

Член 9 

Надзор на примената на одредбите од оваа 

Методологија вршат службените лица во ЕЛС - 

општина Радовиш. 

При вршењето на надзорот корисникот на 

средства е должен да овозможи непречено 

спроведување на истиот како и увид во 

документацијата. 

 

Член 10 

Измени и дополнувања на оваа Методологија 

може да се врши на начин пропишан како и за 

нејзиното донесување.  

 

Член 11 

Методологијата стапува на сила со денот на 

нејзиното донесување. 

Со донесувањето на оваа Методологија 

престанува да важи член 6 став 1 точка 1 од 

Правилникот за утврдување на критериуми за 

распоредување на средства бр.08—146/1 од 

25.01.2016 год. 

 
Br. 08-1482/1 

03 Dekemvri 2021 g. 

Radovi{ 

Sovet na op{tina Radovi{ 

Pretsedatel 

Monika Ristevska 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 i zna~ajnii nastani 

vo 2022 godina i Programata za odbele`uvawe na 
praznici i zna~ajnii nastani vo 2022 godina vo 

op{tina Radovi{ 

Gi proglasuvam i objavuvam Odlukata za 
usvojuvawe na Programata za odbele`uvawe na 
praznici i zna~ajnii nastani vo 2022 godina, br. 
08-1483/1 i Programata za odbele`uvawe na 
praznici i zna~ajnii nastani vo 2022 godina, br. 
08-1483/2, {to sovetot na op{tina Radovi{ gi 
donese na sednica odr`ana na den 03.12.2021 god. 

 
 

Br. 09-1483/3 

07 Dekemvri 2021 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik 

na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov 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 
03.12.2021 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 2022 god. 

 

I. Se usvojuva na Programata za 

odbele`uvawe na praznici и зна~ајни настани 
vo op{tina Radovi{ za 2022 god. 

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

Br. 08-1483/1 

03 Dekemvri 2021 g. 

Radovi{ 

Sovet na op{tina Radovi{ 

Pretsedatel 

Monika Ristevska s.r. 

 
Врз основа на чл. 21 став 1 точка 43 од 

Статутот на општина Радовиш ( Службен гласник 

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

седницата одржана на ден 03.12.2021 година  донесе  

 

П Р О Г Р А М А  

ЗА ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ПРАЗНИЦИ И 

ЗНАЧАЈНИ НАСТАНИ  

во 2022 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 2022 год. се предвидува 
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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 2022 

Полагање на свежо цвеќе 

Спомен обележје на загинатите бранители од 2001 

год. 

Носители : ЕЛС општина Радовиш, МВР ПС 

Радовиш 

Март 

3. 8-ми Март, Меѓународен ден на жената 

Носители : ЕЛС општина Радовиш, Здруженија 

4. 21-ви Март, Ден на пролетта 

Носители : ЕЛС општина Радовиш, Основни и 

Средно општинско училиште 

Април 

5. 7-ми Април, Светски ден на Здравјето 

Носители : ЕЛС општина Радовиш, ЈЗО Здравствен 

Дом 

6. 23-ти Април, Велигден 

Света Божествена литургија ; Избор на најубава 

велигденска креација ;  

Фестивал „Велигденски средби 2022“ 

Носители : ЕЛС општина Радовиш, Црква 

Св.Пророк Илија, Храм Св.Троица 

Центар за култура Ацо Караманов, ФА Китка 

Мај 

7. 4-ти Мај, Одбележување на годишнина од 

смртта на Гоце Делчев 

Полагање на свежо цвеќе 

Носители : ЕЛС општина Радовиш, Сојуз на борци 

на општина Радовиш 

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

Европа 

Полагање на свежо цвеќе, културно-забавна 

програма 

Носители : ЕЛС општина Радовиш , Сојуз на борци 

на општина Радовиш 

9. 20-ти Мај, Ден на пожарникарите во 

Република Македонија 

Носители : ЕЛС општина Радовиш, ТППЕ Радовиш 

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

просветителите Св.Кирил и Методиј 

Културно уметничка програма во соработка со ООУ 

и СОУ од Радовиш 

Носители : ЕЛС општина Радовиш, ООУ, СОУ, 

Центар за култура Ацо Караманов 

ОНБ Браќа Миладиновци 

Јуни 

11. 12-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 2022 

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 

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 



Br. 18/2021 Str. 8            Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{                                    07.12.2021 god. 

 

 

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 2023 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 2022 год, ќе се финансираат од 

средства преку склучените Договори за јавни 

набавки предвидени во Буџетот на општина 

Радовиш за 2022 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. 

Ovaa Programa стапува на сила naredniot 

den od со денот на objavuvaweto vo <Slu`ben 
glasnik na Op{tina Radovi{<. 

 
Br. 08-1483/1 

03 Dekemvri 2021 g. 

Radovi{ 

Sovet na op{tina Radovi{ 

Pretsedatel 

Monika Ristevska s.r. 

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

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

RE[ENIE 
Za proglasuvawe i objavuvawe 

na Odlukata za usvojuvawe na Programata za 
aktivnostite od oblasta na kulturata vo 2022 

godina i Programata od oblasta na kulturata vo 
2022 godina vo op{tina Radovi{ 

 
Gi proglasuvam i objavuvam Odlukata za 

usvojuvawe na Programata za aktivnostite od 
oblasta na kulturata vo 2022 godina, br. 08-
1484/1 i Programata za Programata za 
aktivnostite od oblasta na kulturata vo 2022 
godina, br. 08-1484/2, {to sovetot na op{tina 

Radovi{ gi donese na sednica odr`ana na den 
03.12.2021 god. 

 
Br. 09-1484/3 

07 Dekemvri 2021 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik 

na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 

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

Zakonot za lokalna samouprava (Sl. vesnik na 
RM br. 5/2002), a vo vrska so ~len  15 stav 1 to~ka 
5 i 21 stav 1 t. 43 od Statutot na op{tina 
Radovi{, Sovetot na op{tina Radovi{ na 
sednica odr`ana 03.12.2021 godina, donese 

 
O  D  L  U  K   A 

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

2022 godina 
 

I.Se usvojuva Programata za aktivnostite 
na op{tina Radovi{ vo oblasta na kulturata  za  
2022 godina. 

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

Br. 08-1484/1 

03 Dekemvri 2021 g. 

Radovi{ 

Sovet na op{tina Radovi{ 

Pretsedatel 

Monika Ristevska s.r. 

 
Врз основа на чл. 21 став 1 точка 43 од 

Статутот на општина Радовиш ( Службен гласник 

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

седницата одржана на ден 03.12.2021 година  донесе  

 

П Р О Г Р А М А  

ЗА АКТИВНОСТИТЕ НА ОПШТИНА РАДОВИШ  

ВО ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА ВО 2022 год. 

 

I. Вовед 

Општина Радовиш со цел значително да го 

збогати културно-забавниот живот на граѓаните 

преку задоволување на нивните културни права и 

потреби, во Програмата за 2022 год. предвидува 

голем број културни активности. Програмата, која 

пред се ќе се реализира во соработка со локалните 

културни и образовни установи како и со здруженија 

на граѓани и организации кои се бават со дејноста 

култура, ќе опфати квалитетни, оригинални и 

разновидни културни содржини кои во непосреден 

контакт со граѓаните ќе ги задоволат јавните потреби 

за културата во општина Радовиш.  

 

II. Цели 
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- Доближување на културата до сите граѓани, 

преку нивно директно и рамноправно учество како 

корисници и како творци во културните случувања ; 

- Поттикнување и подржување на активности 

за негување на фолклорот, обичаите и вредностите 

кои се својствени за традицијата на нашето поднебје 

како и поттикнување на современо творештво со 

фокус на културните потреби кај младите ; 

- Организирање на културни манифестации со 

презентирање на културното и нематеријално 

творештво и афирмирање и одржување на 

материјалното, духовното и културното наследство ; 

- Сочувување на културниот идентитет и 

промовирање и подржување на нови идеи и проекти 

кои ќе ја афирмираат општина Радовиш како 

културен центар ; 

- Проширување и интензивирање на 

меѓународната културна соработка ; 

 

III. Aктивности 

Активностите на општина Радовиш во областа 

на културата, пред се ќе бидат насочени кон 

поттикнување, подржување и помагање за 

остварување на целите на оваа Програма.  

Главните активности ќе се однесуваат на : 

- Продолжување на континуитетот на 

традиционалните културно-уметнички 

манифестации 

- Поттикнување на локалните културни 

установи и соработка со здруженијата во 

реализирањето на годишната програма ; 

- Зајакнување и проширување на 

меѓународната соработка во областа на 

културата со збратимените општини на 

општина Радовиш ; 

 

26. Манифестации во 2022 год.: 

Р.б. Манифестација Датум Носител 

Планирани 

средства 

 

1. Маскембал Џамала, Василица 13.01 
ЕЛС општина Радовиш,  

ФА Китка 
 

2. 
Манифестација : Здраво живо 

баба марта 
Март 

ЕЛС општина Радовиш,  

ОНБ Браќа Миладиновци 
 

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

ОУ ЦК Ацо Караманов 
 

4. 
Манифестација Велигденски 

креации 
Aприл 

ЕЛС општина Радовиш, 

ОУ ЦК Ацо Караманов 
 

5. Фестивал Велигденски средби  Aприл 
ЕЛС општина Радовиш,  

ФА Китка 
 

6. 
Манифестација Пролет на 

сребрените соништа 
Aприл 

ЕЛС општина Радовиш 

Здружение Невена 
 

7. Европски ден во Радовиш Мај 

ЕЛС општина Радовиш 

Совет на млади 

СОУ Коста Сусинов 

 

8. Ден на просветата 24.05 
ЕЛС општина Радовиш,  

СОУ, ООУ, ЈОУДГ 
 

9. 
Детски фолклорен фестивал 

Оро Весело  
Мај 

ЕЛС општина Радовиш 

ФА Бучим  
 

10. 
Радовишко културно лето 

2022 

Јуни-

Август 

ЕЛС општина Радовиш,  

ОУ ЦК Ацо Караманов 
 

11. 
Меѓународна  

ликовна колонија 
Јуни-Јули 

ЕЛС општина Радовиш,  

ДЛУР РАДА 
 

12. 
Проект Калабалак 

Eкспириенс 2022 
Јуни-Јули 

ЕЛС општина Радовиш, 

Здружение на граѓани 
 

13. Јуручки Фестивал Јули 
ЕЛС општина Радовиш,  

КХО на Турците 
 

14. Мото Хепенинг 2022 Јули 
ЕЛС општина Радовиш, 

Здружение 
 

15. 
Манифестација Св.Спасо 

Радовишки 
21.08 

ЕЛС општина Радовиш,  

ОУ ЦК Ацо Караманов 

Храм Св.Троица 
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16. Меѓународен ден на мирот 21.09 
ЕЛС општина Радовиш, 

Совет на млади 
 

17. 
Манифестација САМУН ем 

ТАТЛИЈА 
Октомври 

ЕЛС општина Радовиш,  

ОУ ЦК Ацо Караманов 

Здружение 

 

18. 
6 ти Ноември, Ден на 

ослободувањето 
06.11 

ЕЛС општина Радовиш, 

ОУ ЦК Ацо Караманов 
 

19. Светски ден на детето Ноември 
ЕЛС општина Радовиш 

ООУ, ЈОУДГ 
 

20. Караманови поетски средби Ноември 
ЕЛС општина Радовиш, 

ОУ ЦК Ацо Караманов 
 

21. Новогодишна програма Декември 
ЕЛС општина Радовиш, 

ОУ ЦК Ацо Караманов 
 

 
Вкупно предвидени средства 

за поддршка на манифестации 
  2.500.000 ден. 

 Дополнителна поддршка    

22. 

Годишни концерти на соло 

изведувачи, модерен балет, 

црковни хорови и сл. 

2022 год. 
ЕЛС општина Радовиш, 

Балетско студио 
100,000 ден. 

23. 

Подршка на уметници, 

ансамбли и здруженија за 

патувања и учество на 

фестивали во земјата и 

странство, поддршка на 

јубилеи и значајни настани, 

поддршка на фолклорни 

смотри и набавка на носии. 

2022 год. ЕЛС општина Радовиш 200,000 ден. 

24. 

Поддршка на издавачка и 

драмска дејност, аудио-

визуелно творештво, 

уметничко и сценско 

творештво и кинематографија 

на локално ниво 

2022 год. ЕЛС општина Радовиш 100,000 ден. 

25. 

Поддршка на проекти за 

заштита и користење на 

културното наследство 

2022 год. ЕЛС општина Радовиш 100,000 ден. 

 Вкупна програма =   3,000,000 ден. 

Вкупната сума за програмата за активностите 

од областа на културата во општина Радовиш во 

2022 год. изнесува 3,000,000 денари и ќе биде 

предвидена во буџетската програма К4 во Буџетот на 

општина Радовиш за 2022 год. Таа се базира врз 

стратешките усвоени документи на национално и 

локално ниво како и врз реалните потреби за 

остварување на целите на оваа програма. 

Поддршката на установите и здруженијата од 

областа на културата ќе се темели на реалните 

проекти и барања кои ќе ги задоволуваат културните 

потреби на граѓаните на општина Радовиш. Дел од 

средствата во предвидени за здруженијата на 

граѓани, ќе бидат распоредени во Јануари 2022 год. 

согласно методологијата за распределба на средства. 

Останатите средства од К4 програмата, ќе 

бидат распоредени согласно останатите предвидени 

активности во Програмата за активности од областа 

на културата како и со поединечно донесени Одлуки 

од страна на Советот на општина Радовиш, во текот 

на 2022 година а согласно оваа Програма. 

Корисниците на средствата од програмата и 

буџетот на општина Радовиш, се должни во делот на 

наменското и економичното трошење на доделените 

финансиски средства, задолжително да ги почитуват 

и применуват одредбите од Законот за јавни набавки 

и другите позитивни прописи во Р.Македонија. 

Средствата за локалните установи од 

културата ќе бидат предвидени во програмите К1 – 

Библиотекарство и К2 – Музичко-сценска дејност во 

буџетот на општина Радовиш, согласно доставените 

годишни програми и финансиски планови од самите 

установи.  

Доколку се планираат одредени 

инфраструктурни активности во 2022 год. како 

градба, реконструкција, одржување и слично кај 
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локалните културни установи, финансиските 

средства можат да бидат предвидени во самите 

нивни буџетски програми К1 и К2, или доколку 

директно ги реализира ЕЛС општина Радовиш, 

истите ќе бидат предвидени во буџетска програма 

КА – Културни манифестации и творешво – 

Капитални трошоци или во Програмата за уредување 

на градежно земјиште, како и во Годишниот план за 

јавни набавки во 2022 год. 

Исто така за инфраструктурни инвестиции во 

локалните културни установи, ЕЛС општина 

Радовиш ќе аплицира до Министерството за култура 

на Р.С.Македонија на јавниот повик за Годишната 

програма за користење на средства за капитални 

дотации до единиците на локалната самоуправа во 

областа на културата.  

Доколку се јават реални потреби во текот на 

годината, до Комисијата за култура, образование и 

спорт и Советот на општина Радовиш може да бидат 

предложени одредени измени и дополнувања на 

Програмата за активностите од областа на културата. 

Ovaa Programa стапува на сила naredniot 
den od со денот на objavuvaweto vo <Slu`ben 
glasnik na Op{tina Radovi{<. 
 

Br. 08-1484/1 

03 Dekemvri 2021 g. 

Radovi{ 

Sovet na op{tina Radovi{ 

Pretsedatel 

Monika Ristevska s.r. 

 

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

RE[ENIE 
Za proglasuvawe i objavuvawe 

na Odlukata za usvojuvawe na Programata za 
aktivnostite od oblasta na sportot vo 2022 

godina i Programata od oblasta na sportot vo 
2022 godina vo op{tina Radovi{ 

 
Gi proglasuvam i objavuvam Odlukata za 

usvojuvawe na Programata za aktivnostite od 
oblasta na sportot vo 2022 godina, br. 08-1485/1 i 
Programata za Programata za aktivnostite od 
oblasta na sportot vo 2022 godina, br. 08-1485/2, 
{to sovetot na op{tina Radovi{ gi donese na 
sednica odr`ana na den 03.12.2021 god. 

 
Br. 09-1485/2 

07 Dekemvri 2021 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik 

na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov 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 03.12.2021godina, donesuva 

 
O  D  L  U  K   A 

Za uvojuvawe na Programata za javnite potrebi 
 na sportot vo op{tina Radovi{ za 2022 godina  

 

I.Se usvojuva Programata za javnite 
potrebi na sportot vo op{tina Radovi{ za 2022 
godina.  

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

Br. 08-1485/1 

03 Dekemvri 2021 g. 

Radovi{ 

Sovet na op{tina Radovi{ 

Pretsedatel 

Monika Ristevska 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 03.12.2021 година донесе  

 

ПРOГРАМА  

ЗА ЈАВНИТЕ ПОТРЕБИ НА СПОРТОТ 

ВО ОПШТИНА РАДОВИШ ЗА 2022 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 2022 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 ; 
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- 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 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 2022 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 2022 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 2022 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 
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1. Општински фудбалски сојуз Радовиш Според годишна програма 

2. 
Општински фудбалски клубови – трета 

лига, општинска лига 
Според годишна програма 

3. Општински сојуз на училишен спорт Според годишна програма 

4. Училишни спортски клубови Според годишна програма 

 

3.  Поддршка на спортски манифестации  

Р.б. Манифестација Датум Носител 

1. 
Спортист на годината за 

2021-та 
Февруари ЕЛС општина Радовиш 

2. 
Општински Велигденски 

турнир во мал фудбал 

Април-

Мај 
ЕЛС општина Радовиш, Здружение 

3. Првомајски трки 2022-та  01.05 ЕЛС општина Радовиш, ОСУС 

4. 
Meѓународен турнир во 

стрелаштво Радовиш 2022 

Април-

Мај 
ЕЛС општина Радовиш, Здружение 

5. 
Турнир во баскет Стреетбал 

2022 
Јуни ЕЛС општина Радовиш, Здружение 

6. 
Меморијален турнир во 

фудбал Тополница 2022 

Јули - 

Август 
ЕЛС општина Радовиш, Здружение 

7. 
Меморијален планински 

марш  
Септември ЕЛС општина Радовиш, Здружение 

8. 
Планински велоспипедски 

маратон 2022 
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 
2022 ЕЛС општина Радовиш 

Програмата е изготвена врз основа на 

Законот за спорт и Законот за локална самоуправа 

како и врз основа на годишните програми кои ги 

доставуваат спортските клубови, сојузи и 

здруженија од општина Радовиш. Надлежните 

служби во општина Радовиш ќе ги стават на 

располагање сите свои технички и човечки ресурси 

во насока на сочувување на континуитетот на 

традиционалните спортови и спортски 

манифестации, развивање на масовниот спорт,  

правилно одржување и функционирање на 

спортските објекти и сл. 

Финансиските средства за подршка на 

активностите во областа на спортот во општина 

Радовиш во износ од 9.000.000 ден. ќе бидат 

предвидени во програмата L0 во Буџетот на општина 

Радовиш за 2022 год. Дел од предвидените средства 

ќе бидат распоредени по претходно објавен Јавен 

оглас на Советот на општина Радовиш за 

доставување на годишни програми согласно 

методологијата за распределба 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“. Во текот на 2022 година ќе продолжи и 

процесот на упис на спортските објекти во 

Катастарот 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 2022 год. 

изнесува 9,000,000 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. 
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Ovaa Programa стапува на сила naredniot 

den od со денот на objavuvaweto vo <Slu`ben 
glasnik na Op{tina Radovi{<. 
 

Br. 08-1485/1 

03 Dekemvri 2021 g. 

Radovi{ 

Sovet na op{tina Radovi{ 

Pretsedatel 

Monika Ristevska s.r. 

 

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

RE[ENIE 
Za proglasuvawe i objavuvawe 

na Odlukata za usvojuvawe na Programata za 
aktivnostite od oblasta na obrazovanieto vo 

2022 godina i Programata od oblasta na 
obrazovanieto vo 2022 godina vo op{tina 

Radovi{ 
 

Gi proglasuvam i objavuvam Odlukata za 
usvojuvawe na Programata za aktivnostite od 
oblasta na obrazovanieto vo 2022 godina, br. 08-
1486/1 i Programata za Programata za 
aktivnostite od oblasta na obrazovanieto vo 
2022 godina, br. 08-1486/2, {to sovetot na 
op{tina Radovi{ gi donese na sednica odr`ana 
na den 03.12.2021 god. 

 
Br. 09-1486/2 

07 Dekemvri 2021 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik 

na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov 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 03.12.2021godina, donesuva 
 

O  D  L  U  K   A 
Za uvojuvawe na Programata za aktivnostite 

od oblasta na obrazovanieto vo op{tina 
Radovi{  za 2022 godina  

 

I.Se usvojuva Programata za aktivnostite 
od oblasta na obrazovanieto vo op{tina 
Radovi{ za 2022 godina.  

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

 
 

Br. 08-1486/1 

03 Dekemvri 2021 g. 

Radovi{ 

Sovet na op{tina Radovi{ 

Pretsedatel 

Monika Ristevska s.r. 

 
Врз основа на чл. 21 став 1 точка 43 од 

Статутот на општина Радовиш (Службен гласник бр. 

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

одржана на ден 03.12.2021 година донесе  

 

П Р О Г Р А М А  

ЗА АКТИВНОСТИТЕ НА ОПШТИНА РАДОВИШ  

ВО ОБЛАСТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВО 2022 год. 

 

I.Вовед 

Образованието, како една од 

најсуштествените сфери во делот на школувањето и 

едукацијата на младите генерации во општина 

Радовиш е од витално значење за идниот развој на 

општина Радовиш. Со оваа Програма ќе се даде 

акцент на неколку важни сегменти во доменот на 

стимулирањето на успехот на учениците, јакнењето 

на натпреварувачкиот дух помеѓу учениците, 

стимулирањето на талентите, саемската презентација 

на најуспешните постигнувања на учениците и 

јакнењето на мултиетничката интеграција во 

општинските училишта во општина Радовиш, но ќе 

се даде и преглед на приоритетнитите предлози за 

спроведувањето проекти во областа на на 

Образование во општина Радовиш. 

 

II. Цели 

  Создавање на натпреварувачка атмосфера во 

училиштата со цел подигнување на нивото на 

просечниот успех на учениците во образовниот 

процес, како и стимулирање на талентираните 

ученици во сите сфери на науката, уметноста и 

спортот како и стимулирање на наставниците кои 

работат со талентираните ученици. 

              

III. Aктивности 

Главните активности ќе се однесуваат на : 

1.Стипендирање на ученици во основните училишта 

и во средното училиште во општина Радовиш 

согласно Одлуката за доделување на стипендии на 

ученици во основното и во средното образование од 

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

kako и Правилникот за доделување на стипендии на 

ученици во основното и во средното образование vo 
општината Радовиш бр. бр.07-1330/1 од 04 јули 2013 

г. (Сл.gласник на општина Радовиш бр.12 од 

08.07.2013 г.),. 

За таа цел  Градоначалникот на општина 

Радовиш ќе распише Конкурс за стипендирање на 

ученици во основните училишта во општина 

Радовиш и СОУ Коста Сусинов Радовиш за учебната 

2022/2023 година. 
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Согласно овие акти во општина Радовиш ќе 

се доделат вкупно 29 стипендии на ученици  од кои 

16 стипендии на талентирани ученици од VI до IX 

одделение –по 4 стипендии за секое одделение од 6 

до 9 то одд. во сите пет основни училишта во 

општина Радовиш. Стипендијата е во висина од 2 

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

месеци во годината, како и 8 стипендии на 

талентирани ученици од I-IV година во средно 

образование од кои: 5 стипендии во прва година – по 

една за ученици од сите 5 општински, основни 

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

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

исплатува 9 (девет) месеци во годината. Воедно, со 

новите измени во Правилникот за стипендирање бр. 

08-1656/ 1 од 17.10. 2018 год. се доделуваат плус 5 

стипендии по основ на социјална положба, исто така 

вo износ од 2.500,00 ден. 

 

Вкупен износ на средства потребни за оваа 

активност ..............688.500. 00 ден. 

   

2.Наградување на талентирани ученици и ментори во 

образованите установи во    општина Радовиш e sо 

Одлука за наградување на талентирани ученици и   

ментори во образованите установи во општина 
Радовиш  koja ja donesuva Sovetot na op{tinata 
po prethoden predlog od gradona~alnikot. 

Согласно овие акти во општина Радовиш ќе 

се доделат еднократни награди за освоени први, 

втори и трети места на општински, регионални, 

државни и меѓународни училишни натпревари на 

талентирани ученици и на нивните менотори од VI 

до IX одделение во основното и од 1 до 4 година во 

средното образование: 

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

2.000 ден  - поединечно и екипни награди:1 награда-

12 000 ден., 2 награда–10 000 ден. и 3 награда–8 000 

ден. 

2/1 Напомена: За овој сегмент од програмата – 

еднократни награди за ученици и ментори за 

постиганити резултати и освоени места на 

натпреваrи, се planira da se  изготви nov 

Правилник. 

 

Вкупен износ на средства потребни за оваа 

активност ..............200 000 ден. 

 
3.Училишен научен саем за општински училишта во 

општина Радовиш 

Саемот се планира да се одржи на почетокот од Мај 

месец 2022 г. Саемот содржи аспекти на штандовско 

изложување, сценска презентација на училишната 

лична карта на училиштето и културно - уметничка 

програма. 

Во контекст на штандовското изложување, 

училиштата ги изложуваат највредните проекти од 

сите предмети, вклучително и техниката со коишто 

постигнале успеси, или освоиле награди во 

тековната учебна година со целосна слобода во 

начинот и инвентивноста со која ќе ги уредат своите 

штандови, 

Покрај со саемското изложување, училиштата се 

преставуваат и на сцената со културно-уметнички 

точки. 

Воедно, училиштата се преставуваат и so рекламно – 

пропаганден карактер како флаери, брошури и 

банери флaери, како и со презентирање на сцена на 

личната карта на училиштето од коешто доаѓаат со 

образложување на проектите со кои се преставуваат 

на нивните штандови. 

 
Вкупен износ на средства потребни за оваа 

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

Напомена: Овој проект ќе се реализира доколку со 

мерките за пандемијата се оневозможи неговата 

реализација. 

 

4.Најдобар наставник 

По повод  Денот на просветата и Светите браќа 

Кирил и Методиј 24 Maj,     Општина Радовиш ќе 

додели награди за најдобрите наставници од 

одделенска и предметна настава во основните 

училишта и за најдобриот наставник од средното 

училиште, како и награди за најдобри воспитувачи и 

негователки во детските градинки. 

Наградите ќе се доделуваат од страна на општината 

Радовиш на наставниците, коишто со својата работа 

допринеле кон остварување на одлични резултати на 

учениците, како и врвни резултати на општинските, 

регионалните, државните и меѓународните 

натпревари. 

 

Вкупен износ на средства потребни за оваа 

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

 

5.Мултиетничка интеграција во образованието 

Меѓуетничката интеграција во образованието 

започна како проект во образованието во 2013 

година со поддршка на УСАИД. Целта на проектот е 

надминување на етничките разлики меѓу децата, 

градење на подобар соживот и подобрување на 

средината во која учат младите со реновирање на 

просторот, потоа обуки за разновидност, техничка 

помош и стимул на училиштата. Во таа смисла и 

сите училишта во општина Радовиш се дел од тој 

проект со кој овие пет години се спроведуват 

активности кои го рефлектираат мултикултурниот 

дух со кој наставниците и родителите ги учат децата 

да ги почитуваат другите култури, религии, јазици и 

ентитети. МИО актиностите станаа и дел од 

законските обврски на училиштата опфатени во 

делот на евалуациите. Улогата на општината беше да 

соработува  и да учествува во координацијата на  
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МИО активностите со невладините организации во 

Република  Македонија, (МЦГО), кои во почетокот 

беа носители и главни координатори на овој прокет. 

Од 2018 година, УСАИД го заврши 

покровителството на овој проект поради што 

општината треба да го превземе делот на 

координацијата на МИО активностите со усвојување 

и на Акционен план за МИО на ниво на општина. 

Сега овој проект доби нов формат и продолжува под 

мотото Мултиетнчката интеграција во образование и 

младите – со целна група во предметна настава од 6 

до 9 одделение во основните училишта и од 1 до 4 

година во средното училиште. Проектот ќе се одвива 

во следните 5 години. 

Со оваа Програма се предвидуваат неколку 

активности  за стимулирање на МИО во општина 

Радовиш: 

5/1       Мултиетнички саем на сите училишта во 

општина Радовиш на кој ќе се презентира 

мултиетничкта разновидност и интеракцијата на 

учениците од македонска и турска националност со 

презентација на меѓусебни активности и 

активностите со партнерските училишта од други 

општини во Р.Македонија. 

5/2 Мултиетнички карван со мешовит состав и 

меѓусебно запознавање на мултиетничките 

разновидности од културен, верски и традиционален 

аспект со прецизна агенда на посети на мултетнички 

и мултикултурни објекти, знaменитости и вредности. 

5/3Настава на наш-нивен јазик со наши наставници 

на час со наши соученици, наша историја, култура, 

литература со воннаставни активности со наша 

настава на нивен јазик, нивни наставници на час со 

нивни соученици, нивна историја, култура и 

литература – со еден збор мултиетничка интеракција 

во мешовити состави со цел – запознавање и 

зближување на различностите. 

Вкупен износ на средства потребни за оваа 

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

 

6.КАРАМАНОВА НАГРАДА 

Повеќе од две децении, општина Радовиш доделува 

парични награди во делот на Државните натпревари 

за македонски јазик и литература, кои ги организира 

Сојузот на друштвата за македонски јазик на 

Р.Македониjа. 

Наградата се однесува на натреварите на учениците 

во трета година средно образование на теми 

поврзани со ликот и делото на Ацо Караманов, кој е 

застапен во учебниците за македонски јазик и 

литература во 3 година средно.Традиционално, 

општина Радовиш доделува средства за 6 награди: 1, 

2 и 3 награда и во делот на јазикот и во делото на 

литературата. 

Напомена: Овие напревари заради пандемијата не 

беа органзирани (бидејќи имаа и манифестационен 

карактер). Во колку во 2022 бидат организирани, ке 

бидат доделени и средствата за наградите. 

Вкупен износ на средства потребни за оваа 

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

 
7. Dodeluvawe na u~ili{en pribor за учениците 

кои се zapi{uvaat во прво одделение. 

Вкупен износ на средства потребни за оваа 

активност..............80 000, 00 ден. 

 
8. Obezbduvawe besplaten obrok za u~enicite od 
prvo do petto oddelenie 

НАПОМЕНА: Овој сегмент од Програмата ќе 

се спроведува по завршувањето на мерките од 

пандемијата и добивање согласност од МОН. 

 

Se vkupno potrebni sredstva za sproveduvawe na 
ovaa programa = 1.106.500 ден.. 

 
IV. Ovaa Programa mo`e da se 

nadopolnuva so proekti vo koi treba da 
participira lokalnata samouprava od 
op{tinskiot buxet so donesuvawe odluka na 
Sovetot na op{tinata. 
 

V. Ovaa Programa стапува на сила 
naredniot den od со денот на objavuvaweto vo 
<Slu`ben glasnik na Op{tina Radovi{<. 
 

Br. 08-1486/2 

03 Dekemvri 2021 g. 

Radovi{ 

Sovet na op{tina Radovi{ 

Pretsedatel 

Monika Ristevska s.r. 

 

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

RE[ENIE 
Za proglasuvawe i objavuvawe na Odluka 
za davawe Soglasnost na Godi{en plan za 

vrabotuvawe vo op{tina Radovi{ za 2022 godina 
 
Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata za 

davawe soglasnost na Godi{niot plan za 
vrabotuvawe vo op{tina Radovi{ za  2022 god., 
br. 08-1487/1, {to sovetot na op{tina Radovi{ 
ja donese na sednica odr`ana na 03.12.2021 
godina. 

 
Br. 09-1487/2 

07 Dekemvri 2021 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik 

na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 
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Vrz osnova na ~len 20-b stav 2 od Zakonot 
za vrabotenite vo javniot sektor i ~len  21 stav 
1 to~ka 43 od Statutot na op{tina Radovi{,  
Sovetot na op{tina Radovi{ na sednica 
odr`ana na 03.12.2021 godina, donese 
 

O  D  L  U  K A 
za davawe Soglasnost na Godi{en plan za 

vrabotuvawe na op{tina Radovi{ za 2022 godina 
broj 09-1173/5 od 22.11.2021 godina  

 
^len 1 

  Se  dava Soglasnost na Godi{niot plan 
za vrabotuvawe vo op{tina Radovi{ za 2022 
godina, broj 09-1173/5 od 22.11.2021 godina. 

 
^len 2 

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

 
Br. 08-1487/1 

03 Dekemvri 2021 g. 

Radovi{ 

Sovet na op{tina Radovi{ 

Pretsedatel 

Monika Ristevska 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 so koj se prifa}a Inicijativata  
za me|uop{tinska sorabotka od oblasta  

na inspekciskiot nadzor 
 

Go proglasuvam i objavuvam Zaklu~okot 
so koj se prifa}a Inicijativata za  
me|uop{tinska sorabotka od oblasta na 
inspekciskiot nadzor, br. 08-1488/1, {to sovetot 
na op{tina Radovi{ go donese na sednica 
odr`ana na den 03.12.2021 god. 

 
Br. 09-1488/2 

07 Dekemvri 2021 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik 

na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 

 
Vrz osnova na ~len 14 od Zakonot za 

lokalna samouprava (Sl. vesnik na RM br. 
79/2009), ~len 5 od Zakonot za me|uop{tinska 
sorabotka (Sl.vesnik na RM br. 79/2009), a 
soglasno ~len 12  stav 2 od Statutot na op{tina 
Radovi{, Sovetot na op{tina Radovi{ na 
sednica odr`ana na den 03.12.2021 godina, donese 
 

ZAKLU^OK 
 

I.   Se prifa}a Inicijativata  na 
gradona~alnikot na op{tina Radovi{ za 
vospostavuvawe me|uop{tinska sorabotka od 
oblasta na inspekciskiot nadzor na op{tina 
Radovi{ so druga op{tina. 

II.  Inicijativata e sostaven del na ovoj 
Zaklu~ok. 

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

 

Br. 08-1488/1 

03 Dekemvri 2021 g. 

Radovi{ 

Sovet na op{tina Radovi{ 

Pretsedatel 

Monika Ristevska s.r. 

 

 Vrz osnova na ~len 14 od Zakonot za 
lokalna samouprava (Sl. vesnik na RM br. 
79/2009), ~len 5 stav 1 od Zakonot za 
me|uop{tinska sorabotka (Sl.vesnik na RM br. 
79/2009), a soglasno ~len 12  stav 2 od Statutot 
na op{tina Radovi{, Gradona~alnikot na 
op{tina Radovi{  dostavuva                                                                                   
 

I N I C I JA T I VA 
Za me|uop{tinska sorabotka od oblasta 

 na inspekciskiot nadzor 
 

 Lokalnata samouprava Radovi{ se 
soo~uva so problemi od grade`nata oblast 
poradi toa {to nema vraboteno grade`en 
inspektor. Rabotnoto mesto be{e uprazneto 
poradi napu{tawe na rabotniot odnos od strana 
na prethodniot grade`en inspektor. Op{tinata 
vo idnina }e raspi{e oglas. 

Cel na sorabotka: 
Spre~uvawe na nezakonsko po~nuvawe 

gradbi. 
Nadle`nost: 
Inspekciski nadzor vo op{tina Radovi{ 

od nadle`nost grade`ni{tvo  
Oblik na sorabotka: 
Sklu~uvawe dogovor za vr{ewe na 

opredeleni raboti od strana na edna op{tina za 
edna ili pove}e drugi op{tini. 

Finansiski implikacii: 
Op{tina Radovi{ }e odvoi finansiski 

sredstva za ovaa me|usebna sorabotka, koi 
sredstva }e bidat utvrdeni vo Dogovor koj }e 
bide daden na usvojuvawe pred Sovetite na dvete 
op{tini.   

 
Do raspi{uvawe na javen oglas predlagam 

problemite so divogradbi i me|usosedski 
nedorazbirawa da gi re{ime so dogovor za 
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me|uop{tinska sorabotka so nekoja sosedna 
op{tina koja }e projavi interes za sorabotka. 

 Od tie pri~ini baram Sovetot na 
op{tinata da se izjasni pozitivno po 
predlo`enata Inicijativa od moja strana za da 
prodol`ime ponatamu so postapkata za 
me|usebna sorabotka. 
 

Izgotvil: 
Olivera Doldurova 
      
            Gradona~alnik 
   na Op{tina Radovi{ 
            Aco Ristov 
 

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 Programata za izmena i dopolnuvawe 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. 08-22/2 od 

05.01.2021 god. 
 

Ja proglasuvam i objavuvam Programata 
za izmena i dopolnuvawe 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.08-22/2 od 05.01.2021 god., br. 08-
1489/1, {to sovetot na op{tina Radovi{ ja 
donese na sednica odr`ana na den 03.12.2021 god. 
 

Br. 09-1489/2 

07 Dekemvri 2021 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik 

na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 

 

Врз основа  на член 45 од Законот за 
градежно земјиште (Сл.весник на РМ бр. 
82/2008), 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 03.12.2021 година, донесе  
       

P R O G R A M A 

ZA ИЗМЕНА И ДОПУНА НА ПРОГРАМАТА  ЗА 
УРЕДУВАЊЕ  НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ, 

ИЗГРАДБА РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОДРЖУВАЊЕ    
НА    КОМУНАЛНИ ОБЈЕКТИ  И ЛОКАЛНИ 

ПАТИШТА ВО ОПШТИНА РАДОВИШ за 2021 

година, бр.08-22/2 од 05.01.2021 год. 
 

Во Програмата се предвидуваат следните 

измени : 

Се менува изност на точка 4 Улица во 

с.Раклиш од дел II NOVOPLANIRANI 
AKTIVNOSTI vo 2021 od 5.000.000 denari vo 
700.000 denari. 

Sredstvata vo visina od 4.300.000 denari 
}e se iskoristat za potrebite na programata za 
javno osvetluvawe J3 vo pozicija 1 Potro{ena 
elektri~na energija. 

Програмата влегува во сила со денот на 

донесување, ќе се објави во <Службен гласник на 

општина Радовиш<. 
 

Br. 08-1489/1 

03 Dekemvri 2021 g. 

Radovi{ 

Sovet na op{tina Radovi{ 

Pretsedatel 

Monika Ristevska 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 Програмата за измена и дополнување  na 

Programata za јавно осветлување на подрачјето 

на op{tina Radovi{ za 2021 godina 
бр.08-26/2 од 05.01.2021 год. 

 
Ja proglasuvam i objavuvam Programata 

za  izmena i dopolnuvawe na Programata za јавно 

осветлување vo op{tina Radovi{ za 2021 godina, 
br.08-1490/1,  {to sovetot na op{tina Radovi{ 
ja donese na sednica odr`ana na den 03.12.2021 
god. 
 

Br. 09-1490/2 

07 Dekemvri 2021 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik 

na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 

 
Vrz osnova na ~l.22 od Zakonot za 

lokalna samouprava (Sl. Vesnik na RM br. 5/02), 
a soglasno ~len 21 stav 1 to~ka 13 od Statutot na 
Op{tina Radovi{ (Sl. Glasnik  br.5/2002), 
Sovetot na Op{tina Radovi{ na sednicata 
odr`ana na den 03.12.2021 god. donese 
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P R O G R A M A 
za izmena i dopolnuvawe na Programataza javno 
osvetluvawe na podra~jeto na op{tina Radovi{ 

br. 08-704/1 od 28.01.2021 god. 
 

Vo Programata se predviduvaat slednive 
izmeni: 

Se menuva iznosot na pozicija 1 
Potro{ena Elektri~na energija 5.000.000 
denari vo 9.300.000 denari. 

Програмата влегува во сила со денот на 

донесување, ќе се објави во <Службен гласник на 

општина Радовиш<. 
 

Br. 08-1490/1 

03 Dekemvri 2021 g. 

Radovi{ 

Sovet na op{tina Radovi{ 

Pretsedatel 

Monika Ristevska 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 Fejzula Arifov od s.Aliko~ Radovi{ 

 
Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata za  

odobruvawe finansiski sredstva na Fejzula 
Arifov s. Aliko~ od Radovi{, broj 08-1491/1, 
{to Sovetot na op{tina Radovi{ ja donese na 
sednica odr`ana na den 03.12.2021 godina. 

 

Br. 09-1491/2 

07 Dekemvri 2021 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik 

na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 

  
Vrz osnova na ~len 36  od Zakonot za 

lokalna samouprava (Sl. vesnik na RM br. 
5/2002), a vo vrska so ~len 15 stav 1 od Statutot 
na op{tina Radovi{, Sovetot  na op{tina 
Radovi{ na sednica odr`ana na 03.12.2021 
godina, donese 
 

O  D  L  U  K  A 
za  odobruvawe finansiski sredstva 

na Fejzula Arifov od s.Aliko~ Radovi{ 
 

 
^len 1 

Se odobruvaat finansiski sredstva na 
Fejzula Arifov od s.Aliko~ Radovi{ vo visina 

od 27.000,00 denari za zdravstveni potrebi-
lekuvawe dete. 

 
Baraweto e sostaven del na odlukata. 

 
^len 2 

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

 

Br. 08-1491/1 

03 Dekemvri 2021 g. 

Radovi{ 

Sovet na op{tina Radovi{ 

Pretsedatel 

Monika Ristevska 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 Viktorija Nikolova od Radovi{ 
 

Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata za  
odobruvawe finansiski sredstva na Viktorija 
Nikolova  od Radovi{, broj 08-1492/1, {to 
Sovetot na op{tina Radovi{ ja donese na 
sednica odr`ana na den 03.12.2021 godina. 

 

Br. 09-1492/2 

07 Dekemvri 2021 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik 

na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 

 
Vrz osnova na ~len 36  od Zakonot za 

lokalna samouprava (Sl. vesnik na RM br. 
5/2002), a vo vrska so ~len 15 stav 1 od Statutot 
na op{tina Radovi{,  Sovetot  na op{tina 
Radovi{ na sednica odr`ana na 03.12.2021 
godina, donese 

 
O  D  L  U  K  A 

za  odobruvawe finansiski sredstva 
na Viktorija Nikolova od Radovi{ 

 

^len 1 
Se odobruvaat finansiski sredstva na 

Viktorija Nikolova od Radovi{ vo visina od 
60.000,oo denari za zdravstveni potrebi-
lekuvawe dete. 

Baraweto e sostaven del na odlukata. 
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^len 2 
Odlukata  vleguva vo sila so denot na 

donesuvaweto, a }e se objavi vo <Slu`ben 
glasnik na op{tina Radovi{<. 

 

Br. 08-1492/1 

03 Dekemvri 2021 g. 

Radovi{ 

Sovet na op{tina Radovi{ 

Pretsedatel 

Monika Ristevska 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 Slobodan Trajanov od Radovi{ 
 

Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata za  
odobruvawe finansiski sredstva na Slobodan 
Trajanov od Radovi{, broj 08-1493/1, {to 
Sovetot na op{tina Radovi{ ja donese na 
sednica odr`ana na den 03.12.2021 godina. 

 

Br. 09-1493/2 

07 Dekemvri 2021 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik 

na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 

 
Vrz osnova na ~len 36  od Zakonot za 

lokalna samouprava (Sl. vesnik na RM br. 
5/2002), a vo vrska so ~len 15 stav 1 od Statutot 
na op{tina Radovi{, Sovetot  na op{tina 
Radovi{ na sednica odr`ana na 03.12.2021 
godina, donese 

 
O  D  L  U  K  A 

za  odobruvawe finansiski sredstva 
na Slobodan Trajanov od Radovi{ 

 
^len 1 

Se odobruvaat finansiski sredstva na 
Slobodan Trajanov  od s. Kalu|erica Radovi{ vo 
visina od 30.000,00 denari za izgradba na 
manastir vo s.Kali|erica posveten na 
Ro`denstvoto Hristovo. 

Baraweto e sostaven del na odlukata. 
 

^len 2 
Odlukata  vleguva vo sila so denot na 

donesuvaweto, a }e se objavi vo <Slu`ben 
glasnik na op{tina Radovi{<. 

 

 

Br. 08-1493/1 

03 Dekemvri 2021 g. 

Radovi{ 

Sovet na op{tina Radovi{ 

Pretsedatel 

Monika Ristevska s.r. 

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

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

 
RE[ENIE 

Za proglasuvawe i objavuvawe 
na Odlukata za odobruvawe finansiski sredstva 

na ZG Pe~urkari <Fungi Coka< od Radovi{ 
 

Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata za  
odobruvawe finansiski sredstva na ZG 
Pe~urkari <Fungi Coka< od Radovi{, broj 08-
1494/1, {to Sovetot na op{tina Radovi{ ja 
donese na sednica odr`ana na den 03.12.2021 
godina. 

 

Br. 09-1494/2 

07 Dekemvri 2021 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik 

na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 

 
Vrz osnova na ~len 36  od Zakonot za 

lokalna samouprava (Sl. vesnik na RM br. 
5/2002), a vo vrska so ~len 15 stav 1 od Statutot 
na op{tina Radovi{, Sovetot  na op{tina 
Radovi{ na sednica odr`ana na 03.12.2021 
godina, donese 

 
O  D  L  U  K  A 

za  odobruvawe finansiski sredstva 
na ZG Pe~urkari <Fungi Coka< od Radovi{ 

 
^len 1 

Se odobruvaat finansiski sredstva na ZG 
Pe~urkari <Fungi Coka< od Radovi{ vo visina 
od 20.000,oo denari za odr`uvawe memorijal na 
planinata Pla~kovica. 

Baraweto e sostaven del na odlukata. 
 

^len 2 
Odlukata  vleguva vo sila so denot na 

donesuvaweto, a }e se objavi vo <Slu`ben 
glasnik na op{tina Radovi{<. 

 

Br. 08-1494/1 

03 Dekemvri 2021 g. 

Radovi{ 

Sovet na op{tina Radovi{ 

Pretsedatel 

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

 
RE[ENIE 

Za proglasuvawe i objavuvawe 
na Odlukata za odobruvawe finansiski sredstva 

na ZG Lajf Start Radovi{ 
 

Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata za  
odobruvawe finansiski sredstva na ZG Lajf 
Start Radovi{ broj 08-1495/1, {to Sovetot na 
op{tina Radovi{ ja donese na sednica odr`ana 
na den 03.12.2021  godina. 

 

Br. 09-1495/2 

07 Dekemvri 2021 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik 

na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 

 

Vrz osnova na ~len 36  od Zakonot za 
lokalna samouprava (Sl. vesnik na RM br. 
5/2002), a vo vrska so ~len 15 stav 1 od Statutot 
na op{tina Radovi{,  Sovetot  na op{tina 
Radovi{ na sednica odr`ana na 03.12.2021  
godina, donese 

 
O  D  L  U  K  A 

za  odobruvawe finansiski sredstva 
na ZG Lajf Start Radovi{ 

 
^len 1 

Se odobruvaat finansiski sredstva na ZG 
Lajf Start Radovi{ vo visina od 151.200,00 
denari za proekt Socio-obrazovna poddr{ka koj 
targetira u~ili{ni deca i nivnite semejstva od 
socio-vulnerabilni i ruralni semejstva vo 
op{tina Radovi{.  

Za namenski potro{enite sredstva da se 
dostavi zve{taj. 

Baraweto e sostaven del na odlukata. 
 

^len 2 
Odlukata  vleguva vo sila so denot na 

donesuvaweto, a }e se objavi vo <Slu`ben 
glasnik na op{tina Radovi{<. 

 

Br. 08-1495/1 

03 Dekemvri 2021 g. 

Radovi{ 

Sovet na op{tina Radovi{ 

Pretsedatel 

Monika Ristevska 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 Van~o Todorov od Radovi{ 

 
Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata za  

odobruvawe finansiski sredstva na Van~o 
Todorov od Radovi{, broj 08-1496/1, {to Sovetot 
na op{tina Radovi{ ja donese na sednica 
odr`ana na den 03.12.2021 godina. 

 

Br. 09-1496/2 

07 Dekemvri 2021 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik 

na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 

 
Vrz osnova na ~len 36  od Zakonot za 

lokalna samouprava (Sl. vesnik na RM br. 
5/2002), a vo vrska so ~len 15 stav 1 od Statutot 
na op{tina Radovi{, Sovetot  na op{tina 
Radovi{ na sednica odr`ana na 03.12.2021 
godina, donese 

 
O  D  L  U  K  A 

za  odobruvawe finansiski sredstva 
na Van~o Todorov od Radovi{ 

 
^len 1 

Se odobruvaat finansiski sredstva na 
Van~o Todorov od Radovi{ vo visina od 
18.000,oo denari za opo`arena ku}a. 

Baraweto e sostaven del na odlukata. 
 

^len 2 
Odlukata  vleguva vo sila so denot na 

donesuvaweto, a }e se objavi vo <Slu`ben 
glasnik na op{tina Radovi{<. 

 

Br. 08-1496/1 

03 Dekemvri 2021 g. 

Radovi{ 

Sovet na op{tina Radovi{ 

Pretsedatel 

Monika Ristevska 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 Zdru`enie na slepi lica od [tip 
 

Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata za  
odobruvawe finansiski sredstva na Zdru`enie 
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na slepi lica od [tip, broj 08-1497/1, {to 
Sovetot na op{tina Radovi{ ja donese na 
sednica odr`ana na den 03.12.2021 godina. 

 

Br. 09-1497/2 

07 Dekemvri 2021 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik 

na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 

 
Vrz osnova na ~len 36  od Zakonot za 

lokalna samouprava (Sl. vesnik na RM br. 
5/2002), a vo vrska so ~len 15 stav 1 od Statutot 
na op{tina Radovi{,  Sovetot  na op{tina 
Radovi{ na sednica odr`ana na 03.12.2021 
godina, donese 

 
O  D  L  U  K  A 

za  odobruvawe finansiski sredstva 
na Zdru`enie na slepi lica od [tip 

 
^len 1 

Se odobruvaat finansiski sredstva na 
Zdru`enie na slepi lica od [tip vo koe 
~lenuvaat i lica od Radovi{ vo visina od 
50.000,oo denari za realizacija na programski 
aktivnosti vo 2022 godina. 

Baraweto e sostaven del na odlukata. 
 

^len 2 
Odlukata  vleguva vo sila so denot na 

donesuvaweto, a }e se objavi vo <Slu`ben 
glasnik na op{tina Radovi{<. 

Br. 08-1497/1 

03 Dekemvri 2021 g. 

Radovi{ 

Sovet na op{tina Radovi{ 

Pretsedatel 

Monika Ristevska s.r. 

 

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

 
RE[ENIE 

Za proglasuvawe i objavuvawe na Odluka za 
odobruvawe finansiski sredstva na JPSSO 

<Radovi{-2014< Radovi{ za potro{ena 
elektri~na energija 

 
Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata za  

odobruvawe finansiski sredstva na JPSSO 
<Radovi{-2014< Radovi{ za isplata na fakturi 
za potro{ena elektri~na energija, br. 08-1498/1, 
{to sovetot na op{tina Radovi{ ja donese na 
sednica odr`ana na 03.12.2021 godina. 

 

 

 
Br. 09-1498/2 

07 Dekemvri 2021 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik 

na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 

 
Vrz osnova na ~len 36  od Zakonot za 

lokalna samouprava (Sl. vesnik na RM br. 
5/2002), a vo vrska so ~len 21 stav 1 to~ka 43 od 
Statutot na op{tina Radovi{,  Sovetot na 
op{tina Radovi{ na sednica odr`ana na 
03.12.2021 godina, donese 

 

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

za elektri~na energija 
 

^len 1 
Se odobruvaat finansiski sredstva na 

JPSSO <Radovi{-2014< Radovi{ vo iznos od  -
74.975,00 so namena za potro{ena elektri~na 
energija za: 
- mesec 09/2021 godina iznos  -27.859,00 denari; 
- mesec 10/2021 godina iznos  -47.116,00 denari; 

Baraweto e sostaven del na odlukata. 
 

^len 2 
Odlukata  vleguva vo sila so denot na 

donesuvaweto, a }e se objavi vo <Slu`ben 
glasnik na op{tina Radovi{<. 

 
Br. 08-1498/1 

03 Dekemvri 2021 g. 

Radovi{ 

Sovet na op{tina Radovi{ 

Pretsedatel 

Monika Ristevska s.r. 

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

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

 
RE[ENIE 

Za proglasuvawe i objavuvawe na Odluka za 
odobruvawe  finansiski sredstva na JPSSO 

<Radovi{-2014< Radovi{ za isplata na f-ri za 
voda 

 
Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata za  

odobruvawe finansiski sredstva na JPSSO 
<Radovi{-2014< Radovi{ za isplata na f-ri za 
voda, br. 08-1499/1,  {to sovetot na op{tina 
Radovi{ ja donese na sednica odr`ana na 
03.12.2021 godina. 
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Br. 09-1499/2 

07 Dekemvri 2021 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik 

na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 

 
Vrz osnova na ~len 36  od Zakonot za 

lokalna samouprava (Sl. vesnik na RM br. 
5/2002), a vo vrska so ~len 21 stav 1 to~ka 43 od 
Statutot na op{tina Radovi{,  Sovetot na 
op{tina Radovi{ na sednica odr`ana na 
03.12.2021 godina, donese 

 

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

za isplata na f-ri za voda 
 

^len 1 
Se odobruvaat finansiski sredstva na 

JPSSO <Radovi{-2014< Radovi{ vo iznos od  
38.023,oo den., so namena za isplata na f-ri za 
voda za: 
- mesec 09/2021 godina iznos -13.682 denari; 
- mesec 10/2021 godina iznos -24.341 denari; 

Baraweto e sostaven del na odlukata. 
 

^len 2 
Odlukata  vleguva vo sila so denot na 

donesuvaweto, a }e se objavi vo <Slu`ben 
glasnik na op{tina Radovi{<. 

 

Br. 08-1499/1 

03 Dekemvri 2021 g. 

Radovi{ 

Sovet na op{tina Radovi{ 

Pretsedatel 

Monika Ristevska s.r. 

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

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

 
RE[ENIE 

Za proglasuvawe i objavuvawe na Odluka za 
odobruvawe  finansiski sredstva na JPSSO 

<Radovi{-2014< Radovi{ za tekovni potrebi vo 
kalendarskata 2021 godina 

 
Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata za  

odobruvawe finansiski sredstva na JPSSO 
<Radovi{-2014< Radovi{ za tekovni potrebi vo 
kalendarskata 2021 g, br. 08-1500/1, {to sovetot 
na op{tina Radovi{ ja donese na sednica 
odr`ana na 03.12.2021 godina. 

 
 
 

Br. 09-1500/2 

07 Dekemvri 2021 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik 

na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 

Vrz osnova na ~len 36  od Zakonot za 
lokalna samouprava (Sl. vesnik na RM br. 
5/2002), a vo vrska so ~len 21 stav 1 to~ka 43 od 
Statutot na op{tina Radovi{,  Sovetot na 
op{tina Radovi{ na sednica odr`ana na 
03.12.2021 godina, donese 

 

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

za tekovni potrebi vo kalendarskata 2021 godina 
 

^len 1 
Se odobruvaat finansiski sredstva na 

JPSSO <Radovi{-2014< Radovi{ vo iznos od  -
100.000,00 so namena za za tekovni potrebi vo 
kalendarskata 2021 godina. 

Sredstvata }e se koristat za doisplata na 
bankarski provizii i smetkovodstveni uslugi za 
2021 godina, kako i neisplateni bruto plati 
tro{oci za tekovnata 2021 godina. 

Baraweto e sostaven del na odlukata. 
^len 2 

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

 
Br. 08-1500/1 

03 Dekemvri 2021 g. 

Radovi{ 

Sovet na op{tina Radovi{ 

Pretsedatel 

Monika Ristevska s.r. 

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

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

 
RE[ENIE 

Za proglasuvawe i objavuvawe 
na Odlukata za usvojuvawe na Kvartalen 

izve{taj-tret kvartal od Buxetot na op{tina 
Radovi{ za 2021 god. 

 
Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata za 

usvojuvawe na Kvartalen izve{taj tret kvartal 
od Buxetot na op{tina Radovi{ za 2021  godina, 
broj 08-1501/1, {to Sovetot na op{tina Radovi{ 
ja donese na sednica odr`ana na den 03.12.2021 
godina 
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Br. 09-1501/2 

07 Dekemvri 2021 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik 

na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 

 
Vrz osnova na ~l. 22 od Zakonot za 

lokalna samouprava (Sl.vesnik na RM br.5/2002), 
a soglasno ~l.21 st.1 t.19 od Statutot na op{tina 
Radovi{,  Sovetot na op{tina Radovi{ na 
sednica odr`ana na 03.12.2021 godina, donese 

 
O  D  L  U  K  A 

Za usvojuvawe na Kvartalen izve{taj-tret 
kvartal  od Buxetot na op{tina Radovi{ za 2021 

god.  
 

I. Se usvojuva Kvartalen izve{taj-tret 
kvartal od Buxetot na 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. 08-1501/1 

03 Dekemvri 2021 g. 

Radovi{ 

Sovet na op{tina Radovi{ 

Pretsedatel 

Monika Ristevska 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 izmena na raspored na sredstva 

na Buxetot na op{tina Radovi{ za 2021 god. 
 

Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata za 
izmena i raspored na sredstva od Buxetot na 
op{tina Radovi{ za 2021  godina, broj 08-1502/1, 
{to Sovetot na op{tina Radovi{ ja donese na 
sednica odr`ana na den 03.12.2021 godina 

 
Br. 09-1502/2 

07 Dekemvri 2021 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik 

na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 

 
 
 
 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа ("Сл. Весник на РМ" бр. 

5/2002 година), а во врска со член 34 од Законот за Буџетите ("Сл. Весник на РМ" бр. 64/05, 04/08, 

103/08, 156/09, 95/10, 180/11, 171/12, 192/15 и 167/16) и член 43 од статутот на ЕЛС Радовиш ("Службен 

гласник на општина Радовиш" бр. 5/2005 година), Советот на ЕЛС Радовиш на 3 седница одржана на 

03.12.2021 година ја донесе следната  

                                                                                                                              

О  Д  Л  У  К  А 

за измена на распоредот на средствата на Буџетот на општина РАДОВИШ 

за 2021 година 

 

Член 1 

Со оваа одлука се врши измена на распоредот на средствата на Буџетот на општина РАДОВИШ за 2021 

година на следниот начин: 

Potprograma                               BUXET       SAMOFIN.     DOTACII     DONACII    KREDITI 
Potstavka  
E00 OP[TINSKA ADMINISTRACIJA 
464990 Drugi transferi        -300.000  0  0  0  0     

Ј30 ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ  

421110   Електрична енергија                   2.000.000 0  0  0  0     

 JD  ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА 

 НА УЛИЦИ, ПАТИШТА И АВТОПАТИ  

482120   Реконструкција на улици, патишта   4.300.000 0  0  0  0  

K 20 MUZI^KO SCENSKO-UMETNI^KA DEJNOST 

425990 Drugi dogovoreni uslugi       300.000  0  0  0  0     

N10 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ  

401130 Osnovni plati-drugi vraboteni   0  0  -700.000  0  0 

402110 Основни придонеси за ПИО    0  0  -400.000  0  0 

421110 Електрична енергија    0  0  -200.000  0  0 

421120 Водовод и канализација    0  0  -150.000  0  0 

421190 Други комунални такси и услуги   0  0  -20.000  0  0 

421440 Транспорт на луѓе    0  0  -50.000  0  0 
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423110 Канцелариски материјал    0  0  180.000  0  0 

423610 Наставно-образовни помагала   0  0  1.000.000 0  0 

423720 Материјали за разни поправки   0  0  -90.000  0  0 

423810 Ситен инвентар     0  0  -110.000  0  0 

424210 Одржување на згради    0  0  15.000  0  0 

425760 Превозни услуги во образованието   0  0  -610.000  0  0 

426410 Објавување на огласи    0  0  15.000  0  0 

464990 Други трансфери     0  0  -400.000  0  0 

480130 Купување на лабараториски и научно-истражу 0  0  -300.000  0  0 

480140 Купување на информатичка и видео опрема 0  0  3.070.000 0  0 

480190 Купување на друга опрема    0  0  1.120.000 0  0 

482920 Изградба на други објекти    0  0  -190.000  0  0 

482930 Реконструкција надруги објекти  0  0  -2.220.000 0  0 

N20 СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ 

421110 Електрична енергија    0  0  -250.000  0  0 

421120 Водовод и канализација   0  0  -100.000  0  0 

423610 Наставно-образовни помагала   0  0  -812.000  0  0 

463110 Трансфери до здруженија на граѓани и фондаци 0  0  150.000  0  0 

480140 Купување на информатичка и видео опрема  0  0  1.612.000 0  0 

481230 Реконструкција на деловни објекти   0  0  -600.000  0  0 

   _______________________________________________________________________________________________________ 

                                    0  0  0  0  0 

                                                 

^len 2 
Ovaa odluka vleguva vo sila so denot na 

donesuvawe , a }e se objavi vo “Slu`ben glasnik 
na Op{tina Radovi{”. 

 
Br. 08-1502/1 

03 Dekemvri 2021 g. 

Radovi{ 

Sovet na op{tina Radovi{ 

Pretsedatel 

Monika Ristevska 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 donesuvawe na kone~en predlog 
za izmena i dopolna na Detalen Urbanisti~ki 

plan UM A -del od UB 8  vo Radovi{  so planski 
period od 2016-2021, povr{ina na planski opfat 

8,58 ha, izraboten od <Vektor 90,,Strumica so 
the.broj 48-1508/2016 od 1vgust 2021 godina 

 
Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata za 

donesuvawe na kone~en predlog za izmenai 
dopolna na Detalen Urbanisti~ki plan UM A -
del od UB 8 vo Radovi{  so planski period od 
2016-2021, povr{ina na planski opfat 8,58 ha, 
izraboten od <Vektor 90,,Strumica so the.broj 
48-1508/2016 od 1vgust 2021 godina,  broj 08-
1503/1, {to Sovetot na op{tina Radovi{ ja 
donese na sednica odr`ana na den 03.12.2021 
godina. 

 
 

Br. 09-1503/2 

07 Dekemvri 2021 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik 

na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 

 
Врз основа на чл.39 и чл.42 од Законот за 

просторно и урбанистичко планирање (Сл.Весник на 

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

168/18), чл.22 став 1 точка 1 од Законот за локална 

самоуправа (Сл.весник на РМ бр. 5/02), чл. 11 став 1 

точка 7 од Статутот на Општина Радовиш,  Советот 

на Општина Радовиш на седницата одржана на ден 

03.12.2021година, ја донесе следната:                                                     

  

ОДЛУКА 

за донесување на Конечен Предлог за измена и 

дополна на Детален Урбанистички план за УМ А – 

дел од УБ 8, во Радовиш, Општина Радовиш, со 

плански период 2016-2021, површина на плански 

опфат 8,58 ха, изработен од “ВЕКТОР 90” ДООЕЛ 

Струмица со тех.бр.48-1508/2016 од август 2021 

 

Член  1 

Со оваа Одлука се донесува Конечен 

Предлог за измена и дополна на Детален 

Урбанистички план за УМ А – дел од УБ 8, во 

Радовиш, Општина Радовиш, со плански период 

2016-2021, површина на плански опфат 8,58 ха, 

изработен од  “ВЕКТОР” ДООЕЛ Струмица со 

тех.бр. 48-1508/2016 од август 2021, како што е 

означено во графичките прилози кои што се составен 

дел на оваа одлука. 

Член  2 

Одлуката за донесување на Планот се 

прикачува во електронска форма во информацискиот 

систем е-урбанизам, од страна на донесувачот на 

деталниот урбанистички план. 
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По спроведување на наведеното, донесениот 

детален урбанистички план станува составен дел на 

електронскиот регистар на донесени урбанистички 

планови во рамките на информацискиот систем е-

урбанизам, кон кој пристап имаат донесувачот на 

урбанистичкиот план, органот на државната управа 

надлежен за вршење на работите од областа на 

уредување на просторот, Агенцијата за планирање 

на просторот и Агенцијата за катастар на 

недвижности. 

Член  3 

Донесувачот на урбанистичкиот план е 

должен примерок од донесениот детален 

урбанистички план во електронска форма да го 

објави на својата веб страна. 

Член  4 

Донесениот урбанистички план ќе се 

применува по исполнувањето на условите во 

согласност со законот. 

Член  5 

Одлуката влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во  “Службен гласник 

на Општина Радовиш”. 

 

Br. 08-1503/1 

03 Dekemvri 2021 g. 

Radovi{ 

Sovet na op{tina Radovi{ 

Pretsedatel 

Monika Ristevska s.r. 

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

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

 
R   E   [   E   N   I   E 

Za proglasuvawe i objavuvawe na Zaklu~okot za 
prifa}awe na Izve{taite na rabotnite tela na 

Sovetot  vo op{tina Radovi{ 
 
Go proglasuvam i objavuvam Zaklu~okot 

za prifa}awe na Izve{taite na rabotnite tela 
na sovetot na op{tina Radovi{ br. 08-1504/1, 
{to sovetot na op{tina Radovi{ go donese na 
sednica odr`ana na den  03.12.2021 god. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Br. 09-1504/2 

07 Dekemvri 2021 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik 

na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 

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

na op{tina Radovi{ (Sl.glasnik na op{tina 
Radovi{ br. 5/02), Sovetot na op{tina Radovi{ 
na sednica odr`ana na 03.12.2021 god.donese 

 
Z A K L U ^ O K 

Za prifa}awe na Izve{taite na Rabotnite tela 
na Sovetot na op{tina Radovi{ 

 

I. Se prifa}aat Izve{taite na rabotnite 
tela prilo`eni na sednica na Sovetot na 
op{tina Radovi{  odr`ana na den na 03.12.2021 
god. i toa: 

-Komisija za finansirawe, buxet i 
lokalen ekonomski razvoj sednica 1-va sednica 
odr`ana na 26.11.2021 godina i 2-ra sednica 
odr`ana na 02.12.2021 g.; 

-Komisija za obrazovanie, sport i 
kultura odr`na na 29.11.2021 godina; 

-Komisija za zdravstvo i socijalna 
za{tita,  1-va sednica odr`ana na 29.11.2021 
godina; 

-Komisija za urbanizam, komunalni 
dejnosti i za{tita na `ivotnata sredina  1-va 
sednica odr`ana na 30.11.2021 god.; 

-Komisija za statut i propisi, 1-va 
sednica odr`ana na 01.12.2021 god.; 

 

II.Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila so denot 
na objavuvaweto vo ,,Slu`ben glasnik na 
op{tina Radovi{,,. 

 
Br. 08-1504/1 

03 Dekemvri 2021 g. 

Radovi{ 

Sovet na op{tina Radovi{ 

Pretsedatel 

Monika Ristevska s.r. 
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SODR@INA: 
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na 
Uredbata za metodologija za utvrduvawe na 
kriteriumite za raspredelba na blok dotacii od 
oblasta na kulturata------------------------------------ 1 
UREDBA za metodologija za utvrduvawe na 
kriteriumite za raspredelba na blok dotacii od 
oblasta na kulturata------------------------------------ 1 
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na 
Metodologijata za raspredelba na finansiski 
sredstva na zdru`enija na gra|ani i drugi 
fizi~ki i pravni lica od oblasta na            
kulturata---------------------------------------------------- 2 
METODOLOGIJA za raspredelba na 
finansiski sredstva na zdru`enija na gra|ani i 
drugi fizi~ki i pravni lica od oblasta na 
kulturata --------------------------------------------------- 2 
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na 
Metodologijata za raspredelba na finansiski 
sredstva na sportski klubovi i zdru`enija na 
gra|ani  od oblasta na sportot ----------------------- 4 
METODOLOGIJA za raspredelba na 
finansiski sredstva na sportski klubovi i 
zdru`enija na gra|ani  od oblasta na sportot -- 4 
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na 
Odlukata za usvojuvawe na Programata za 
odbele`uvawe na praznici i zna~ajnii nastani 
vo 2022 godina i Programata za odbele`uvawe na 
praznici i zna~ajnii nastani vo 2022 godina vo 
op{tina Radovi{ ---------------------------------------- 6 
ODLUKA za usvojuvawe na Programata za 

odbele`uvawe na praznici и зна~ајни настани 
vo op{tina Radovi{ za 2022 god. -------------------- 6 

PROGRAMA za odbele`uvawe na praznici и 

зна~ајни настани vo op{tina Radovi{ za 2022 
god. ------------------------------------------------------------ 6 

RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na 
Odlukata za usvojuvawe na Programata za 
aktivnostite od oblasta na kulturata vo 2022 
godina i Programata od oblasta na kulturata vo 
2022 godina vo op{tina Radovi{ ------------------- 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ODLUKA Za uvojuvawe na Programata za 
aktivnostite na op{tina Radovi{  vo oblasta 
na kulturata za 2022 godina --------------------------- 8 
PROGRAMA za aktivnostite na op{tina 
Radovi{  vo oblasta na kulturata za 2022 god.-- 8 

RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na 
Odlukata za usvojuvawe na Programata za 
aktivnostite od oblasta na sportot vo 2022 
godina i Programata od oblasta na sportot vo 
2022 godina vo op{tina Radovi{ ----------------- 11 
ODLUKA Za uvojuvawe na Programata za 
javnite potrebi  na sportot vo op{tina Radovi{ 
za 2022 godina -------------------------------------------- 11   
PROGRAMA za javnite potrebi  na sportot vo 
op{tina Radovi{ za 2022 godina ------------------ 11 

RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na 
Odlukata za usvojuvawe na Programata za 
aktivnostite od oblasta na obrazovanieto vo 
2022 godina i Programata od oblasta na 
obrazovanieto vo 2022 godina vo op{tina 
Radovi{ --------------------------------------------------- 14 
ODLUKA Za uvojuvawe na Programata za 
aktivnostite od oblasta na obrazovanieto vo 
op{tina Radovi{  za 2022 godina ----------------- 14  
PROGRAMA za aktivnostite od oblasta na 
obrazovanieto vo op{tina Radovi{  za 2022 
godina ------------------------------------------------------ 14 
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na 
Odluka za davawe Soglasnost na Godi{en plan 
za vrabotuvawe vo op{tina Radovi{ za 2022 
godina ------------------------------------------------------ 16 
ODLUKA za davawe Soglasnost na Godi{en 
plan za vrabotuvawe na op{tina Radovi{ za 
2022 godina broj 09-1173/5 od 22.11.2021 godina-17  
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na 
Zaklu~okot so koj se prifa}a Inicijativata  za 
me|uop{tinska sorabotka od oblasta na 
inspekciskiot nadzor --------------------------------- 17 
ZAKLU^OK --------------------------------------------- 17 
INICIJATIVA Za me|uop{tinska sorabotka 
od oblasta  na inspekciskiot nadzor ------------- 17 
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RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na 
Programata za izmena i dopolnuvawe 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. 08-22/2 od 
05.01.2021 god. -------------------------------------------- 18 
PROGRAMA za izmena i dopolnuvawe 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. 08-22/2 od 
05.01.2021 god. -------------------------------------------- 18 
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na 

Програмата за измена и дополнување  na 

Programata za јавно осветлување на подрачјето 

на op{tina Radovi{ za 2021 godina бр.08-26/2 од 

05.01.2021 год. -------------------------------------------- 18 
PROGRAMA za izmena i dopolnuvawe na 
Programataza javno osvetluvawe na podra~jeto 
na op{tina Radovi{ br. 08-704/1 od 28.01.2021 
god. ---------------------------------------------------------- 19 
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na 
Odlukata za odobruvawe finansiski sredstva  
na Fejzula Arifov od s.Aliko~ Radovi{ ------ 19 
ODLUKA za  odobruvawe finansiski sredstva 
na Fejzula Arifov od s.Aliko~ Radovi{ ----- 19 
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na 
Odlukata za odobruvawe finansiski sredstva 
na Viktorija Nikolova od Radovi{ ------------- 19 
ODLUK A za  odobruvawe finansiski sredstva 
na Viktorija Nikolova od Radovi{ -------------- 19 
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na 
Odlukata za odobruvawe finansiski sredstva 
na Slobodan Trajanov od Radovi{ ---------------- 20 
ODLUKA za  odobruvawe finansiski sredstva 
na Slobodan Trajanov od Radovi{ ---------------- 20 
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na 
Odlukata za odobruvawe finansiski sredstva na 
ZG Pe~urkari <Fungi Coka< od Radovi{ ------ 20 
ODLUKA za  odobruvawe finansiski sredstva 
na ZG Pe~urkari <Fungi Coka< od Radovi{--20 
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na 
Odlukata za odobruvawe finansiski sredstva na 
ZG Lajf Start Radovi{ ------------------------------ 21 
ODLUKA za  odobruvawe finansiski sredstva 
na ZG Lajf Start Radovi{ -------------------------- 21 
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na 
Odlukata za odobruvawe finansiski sredstva 
na Van~o Todorov od Radovi{ ---------------------- 21 
ODLUKA za  odobruvawe finansiski sredstva 
na Van~o Todorov od Radovi{ ---------------------- 21 
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na 
Odlukata za odobruvawe finansiski sredstva na 
Zdru`enie na slepi lica od [tip ---------------- 21 

ODLUKA za  odobruvawe finansiski sredstva 
na Zdru`enie na slepi lica od [tip ------------ 22 
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na 
Odluka za odobruvawe finansiski sredstva na 
JPSSO <Radovi{-2014< Radovi{ za potro{ena 
elektri~na energija ----------------------------------- 22 
ODLUKA za  odobruvawe finansiski sredstva 
na JPSSO <Radovi{-2014< Radovi{ za 
elektri~na energija ----------------------------------- 22 
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na 
Odluka za odobruvawe  finansiski sredstva na 
JPSSO <Radovi{-2014< Radovi{ za isplata na 
f-ri za voda ---------------------------------------------- 22 
ODLUKA za  odobruvawe finansiski sredstva 
na JPSSO <Radovi{-2014< Radovi{ za isplata 
na f-ri za voda ------------------------------------------- 23 
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na 
Odluka za odobruvawe  finansiski sredstva na 
JPSSO <Radovi{-2014< Radovi{ za tekovni 
potrebi vo kalendarskata 2021 godina ----------- 23 
ODLUKA za  odobruvawe finansiski sredstva 
na JPSSO <Radovi{-2014< Radovi{ za tekovni 
potrebi vo kalendarskata 2021 godina --------- 23 
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na 
Odlukata za usvojuvawe na Kvartalen izve{taj-
tret kvartal od Buxetot na op{tina Radovi{ za 
2021 god.---------------------------------------------------- 23 
ODLUKA Za usvojuvawe na Kvartalen izve{taj-
tret kvartal  od Buxetot na op{tina Radovi{ za 
2021 god. ---------------------------------------------------- 24  
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na 
Odlukata za izmena na raspored na sredstva na 
Buxetot na op{tina Radovi{ za 2021 god. -----24 
ODLUKA za izmena na rasporedot na sredstvata 
na Buxetot na op{tina Radovi{ za 2021 god.  - 24 
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na 
Odlukata za donesuvawe na kone~en predlog za 
izmena i dopolna na Detalen Urbanisti~ki plan 
UM A -del od UB 8  vo Radovi{  so planski 
period od 2016-2021, povr{ina na planski opfat 
8,58 ha, izraboten od <Vektor 90,,Strumica so 
the.broj 48-1508/2016 od 1vgust 2021 godina ----- 25 
ODLUKA za donesuvawe na kone~en predlog za 
izmena i dopolna na Detalen Urbanisti~ki plan 
UM A -del od UB 8  vo Radovi{  so planski 
period od 2016-2021, povr{ina na planski opfat 
8,58 ha, izraboten od <Vektor 90,,Strumica so 
the.broj 48-1508/2016 od 1vgust 2021 godina ----- 25 
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na 
Zaklu~okot za prifa}awe na Izve{taite na 
rabotnite tela na Sovetot  vo op{tina 
Radovi{---------------------------------------------------- 26 
ZAKLU^OK Za prifa}awe na Izve{taite na 
Rabotnite tela na Sovetot na op{tina  
Radovi{-----------------------------------------------------26 


