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Врз основа на член 50  став 1 т.3 од 

законот за локална самоуправа (Сл. весник на РМ 

бр. 5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на 

општина Радовиш, Градоначалникот на општина 

Радовиш донесува 

 

РЕШЕНИЕ 

За прогласување и објавување 

на Заклучокот за  усвојување на Извештајот 

за состојбата во областа на јавниот ред и мир 

и безбедноста на сообраќајот и патиштата на 

подрачјето на ПС ОН Радовиш за првата 

половина од 2013 година 

 

Го прогласувам и објавувам Заклучокот за 

усвојување на Извештајот за состојбата во 

областа на јавниот ред и мир и безбедноста на 

сообраќајот и патиштата на подрачјето на ПС ОН 

Радовиш за првата половина од  2013 год., бр. 07-

1687/1, што  советот на општина Радовиш го 

донесе на седница одржана на ден 05.09.2013 год. 

 

Бр. 08-1687/2                 Градоначалник на 

06 Септември 2013г.       Општина Радовиш  

Радовиш                Сашко Николов с.р. 

 
Врз основа на чл. 22 од Законот за 

локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/2002), 

а согласно чл.21 ст.1 т.35 од Статутот на општина 

Радовиш, Советот на општина Радовиш на 

седница одржана на  05.09.2013 г., донесе 

 

ЗАКЛУЧОК 

За прифаќање на  Извештајот за состојбата во 

областа на јавниот ред и мир и безбедноста на 

сообраќајот и патиштата на подрачјетона ПС ОН 

Радовиш  за првата половина од 2013 година 

 

I. Се прифаќа полугодишниот Извештај за 

состојбата во областа на јавниот ред и мир и 

безбедноста на сообраќајот и патиштата на 

подрачјето на ПС ОН Радовиш за втората 

половина од 2012 година, број 32.1.2-1507/2 од 

23.07.2013 год. од бр. 07-44/65 од 08.07.2013 год. 

 

II. Заклучокот влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во “Службен гласник на 

општина Радовиш“. 
 

 

Бр. 07-1687/1     Совет на општина Радовиш 

05 Септември 2013 г.      Претседател 

Радовиш          Николчо Миовски с.р. 
 

Врз основа на член 50  став 1 т.3 од 

законот за локална самоуправа  (Сл. весник на РМ 

бр. 5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на 

општина Радовиш, Градоначалникот на општина 

Радовиш донесува 

 

РЕШЕНИЕ 

За прогласување и објавување 

на Заклучокот за  усвојување на Годишниот  

извештај за активностите на Центарот за развој на 

југоисточниот плански регион за 2012 година 

 

Го прогласувам и објавувам Заклучокот за 

усвојување на Годишниот  извештај за 

активностите на Центарот за развој на 

југоисточниот плански регион за 2012 година, бр. 

07-1688/1, што  советот на општина Радовиш го 

донесе на седница одржана на ден 05.09.2013 год. 

 

Бр. 08-1688/2                 Градоначалник на 

06 Септември 2013г.  Општина Радовиш  

Радовиш                Сашко Николов с.р. 

 

Врз основа на чл. 22 од Законот за 

локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/2002), 

а согласно чл.21 ст.1 т.35 од Статутот на општина 

Радовиш, Советот на општина Радовиш на 

седница одржана на  05.09.2013 г., донесе 

 

ЗАКЛУЧОК 

за  усвојување на Годишниот  извештај 

за активностите на Центарот за развој на 

југоисточниот плански регион за 2012 година 

 

I. Се за  усвојување на Годишниот  извештај за 

активностите на Центарот за развој  на  

југоисточниот плански регион за 2012 год., број 

08-1368/1 од 08.07.2013 г. 

 

II. Заклучокот влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во “Службен гласник на 

општина Радовиш“. 
 

Бр. 07-1688/1       Совет на општина Радовиш 

05 Септември 2013 г.        Претседател 

Радовиш             Николчо Миовски с.р. 
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Врз основа на член 50  став 1 т.3 од 

законот за локална самоуправа (Сл. весник на РМ 

бр. 5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на 

општина Радовиш, Градоначалникот на општина 

Радовиш донесува 

 

РЕШЕНИЕ 

За прогласување и објавување на Заклучокот  за  

усвојување на Извештај на ТППЕ-Радовиш за 

вториот квартал од 2013 год. 

 

Го прогласувам и објавувам Заклучокот за 

усвојување на Извештај на ТППЕ-Радовиш за 

вториот квартал од 2013 година, бр.07-1689/1, 

што советот на општина Радовиш го донесе на 

седница одржана на ден 05.09.2013 год. 

 

Бр. 08-1689/2                 Градоначалник на 

06 Септември 2013г.      Општина Радовиш  

Радовиш                Сашко Николов с.р. 

 

Врз основа на чл. 22 од Законот за 

локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/2002), 

а согласно чл.21 ст.1 т.31 од Статутот на општина 

Радовиш,  Советот на општина Радовиш на 

седница одржана на 05.09.2013 година, донесе 

 

ЗАКЛУЧОК 

За усвојување на  Извештајот на ТППЕ-Радовиш 

за вториот квартал 2013 год. 

бр. 24-220/8 од 30.07.2013 год. 

 

I. Се усвојува извештајот на ТППЕ-Радовиш за 

вториот квартал  2013 год. бр. 24-220/8 од 

30.07.2013 год. 

 

II. Овој Заклучок влегува во сила наредниот ден 

од  денот на објавувањето во "Службен гласник 

на општина Радовиш". 

 

Бр. 07-1689/1     Совет на општина Радовиш 

05 Септември 2013 г.      Претседател 
Радовиш          Николчо Миовски с.р. 
 

Врз основа на член 50  став 1 т.3 од 

законот за локална самоуправа (Сл. весник на РМ 

бр. 5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на 

општина Радовиш, Градоначалникот на општина 

Радовиш донесува 

 

РЕШЕНИЕ 

За прогласување и објавување 

на Одлуката за преземање на водоводот во с. 

Калуѓерица во надлежност на општина Радовиш 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

преземање на водоводот во с. Калуѓерица во 

надлежност на општина Радовиш,  бр.07-1690/1, 

што советот на општина Радовиш ја донесе на 

седница одржана на ден 05.09.2013 год. 

 

Бр. 08-1690/2                 Градоначалник на 

06 Септември 2013г.      Општина Радовиш  

Радовиш                Сашко Николов с.р. 

 

Врз основа на член 23 и 32 од Законот за 

снабдување со вода за пиење и одведување на на 

отпадни и урбани води (Сл.весник на РМ бр. 

68/2004, 28/2006, 103/2008 и 17/2011), 21 ст.1 т.43 

од Статутот на општина Радовиш и укажувањето 

на Државниот комунален инспектор број 08-866/4 

од 07.05.2013 година, Советот на општина 

Радовиш на седница одржана на ден 05.09.2013 

год., донесе  

 

ОДЛУКА 

За преземање на водоводот во с. Калуѓерица 

во надлежност на општина Радовиш 

 

член 1 

Општина Радовиш го презема во своја 

надлежност водоводот во село Калуѓерица. 

 

член 2 

Општина Радовиш го задржува правото на 

управување со водоводот.  

 

член 3 

Составен дел на оваа Одлука е Извештајот 

за состојбата со водоводот во с. Калуѓерица број 

08-1436/2 од 29.07.2013 година, подготвен од 

комисија составена од стручни лица од ЕЛС 

Радовиш и ЈП “Плаваја“ Радовиш и Одлуката на 

Советот на месната заедница “Извор“ 
с.Калуѓерица, број 08-1436/3 од 29.07.2013 

година. 

 

член 4 

Одлуката влегува во сила наредниот ден 

од објавувањето во “Службен гласник на општина 

Радовиш“.  
 

Бр. 07-1690/1     Совет на општина Радовиш 

05 Септември 2013 г.      Претседател 

Радовиш          Николчо Миовски с.р. 
 

Врз основа на член 50  став 1 т.3 од 

законот за локална самоуправа (Сл. весник на РМ 

бр. 5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на 
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општина Радовиш,  Градоначалникот на општина 

Радовиш донесува 

 

РЕШЕНИЕ 

За прогласување и објавување 

на Одлуката за предавање на користење и 

одржување на водоводот во с. Калуѓерица на ЈП 

“Плаваја“Радовиш 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

предавање на користење и одржување на 

водоводот во с. Калуѓерица на ЈП “Плаваја“ 
Радовиш,  бр.07-1691/1, што советот на општина 

Радовиш ја донесе на седница одржана на ден 

05.09.2013 год. 

 

Бр. 08-1691/2                 Градоначалник на 

06 Септември 2013г.       Општина Радовиш  

Радовиш                Сашко Николов с.р. 

 

Врз основа на член 23 и 32 од Законот за 

снабдување со вода за пиење и одведување на на 

отпадни и урбани води (Сл.весник на РМ бр. 

68/2004, 28/2006, 103/2008 и 17/2011), 21 ст.1 т.43 

од Статутот на општина Радовиш и укажувањето 

на Државниот комунален инспектор број 08-866/4 

од 07.05.2013 година, Советот на општина 

Радовиш на седница одржана на ден 05.09.2013 

год., донесе  

 

ОДЛУКА 

За предавање на користење и одржување на 

водоводот во с. Калуѓерица на ЈП “Плаваја“ 
Радовиш 

 

член 1 

Општина Радовиш стопанисувањето, 

тековното и инвестиционото одржување со 

водоводот (каптажи, резервоари, водна мрежа, 

дезинфекција на водата со хлор и друго), како и 

обезбедувањето на бактериолошко-хемиски чиста 

и здрава вода за пиење, го предава во надлежност 

на ЈП “Плаваја“ Радовиш.  

 

член 2 

Составен дел на оваа Одлука е Извештајот 

за состојбата со водоводот во с. с. Калуѓерица 

број 08-1436/2 од 29.07.2013 година, подготвен од 

комисија составена од стручни лица од ЕЛС 

Радовиш и ЈП “Плаваја“ Радовиш.  

 

 

 

 

член 3 

Одлуката влегува во сила наредниот ден 

од објавувањето во “Службен гласник на општина 

Радовиш“.  
 

Бр. 07-1691/1     Совет на општина Радовиш 

05 Септември 2013 г.      Претседател 

Радовиш          Николчо Миовски с.р. 
 

Врз основа на член 50  став 1 т.3 од 

законот за локална самоуправа (Сл. весник на РМ 

бр. 5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на 

општина Радовиш,  Градоначалникот на општина 

Радовиш донесува 

 

РЕШЕНИЕ 

За прогласување и објавување 

на Одлуката за давање согласност на барателот  

лице Јован Трендов од с.Дедино за отпочнување 

на постапка за измена и допуна на ДУП за блок 9 

-б дел со намена во согласност со ГУП 

индивидуално становање (А1) 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката 

давање согласност на барателот  лице Јован 

Трендовод с.Дедино за отпочнување на постапка 

за измена и допуна на ДУП за блок 9 -б дел со 

намена во согласност со ГУП индивидуално 

становање (А1), бр. 07-1692/1, што советот на 

општина Радовиш ја донесе на седница одржана 

на ден 05.09.2013 год. 

 

Бр. 08-1692/2                 Градоначалник на 

06 Септември 2013г.      Општина Радовиш  

Радовиш                Сашко Николов с.р. 

      

 Врз основа на член 15-а,  член 16 став 4 и 

член 17-а став 1 од Законот за просторно и 

урбанистичко планирање-пречистен текст 

(Сл.весник на РМ бр.70/2013 и 55/2013) и член 50 

став 1 точка 5  од Законот за локална самоуправа 

(Сл.весник на РМ бр.5/02), член 43  точки 1 и 12 

од Статутот на општина Радовиш (Сл.гласник на 

oпштина Радовиш бр.5/02), По однос на 

поднесено барање бр.13-1465/1 од 29.07.2013 г. од 

лицето Јован Трендов од с.Дедино, Советот на 

општина Радовиш на седница одржана на 

05.09.2013 година, донесе 

 

ОДЛУКА 

За давање согласност на барателот  лице Јован 

Трендов од с.Дедино за отпочнување на постапка 

за измена и допуна на ДУП за блок 9 -б дел со 
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намена во согласност со ГУП индивидуално 

становање (А1) 

 

член 1 

         Со оваа одлука се дава согласност на 

барателот лицето Јован Трендов од с.Дедино, за 

отпочнување на постапка за изработка на измена 

и допуна на ДУП за блок 9-б дел.  

         Намената на просторот согласно 

Генералниот урбанистички план е Индивидуално 

становање А1, со површина на опфат 4,50 ха. 

 

член 2 

         Трошоците за изработка на Локалната 

урбанистичка планска документација и Стручната 

комисија формирана од страна на 

Градоначалникот со решение бр. 08-102/1 од 

12.07.2013 г. барателот е должен на своја сметка 

да ги надомести. 

 

член 3 

         Одлуката влегува во сила наредниот ден од 

објавувањето во ,,Службен гласник на општина 

Радовиш.  

 

Бр. 07-1692/1     Совет на општина Радовиш 

05 Септември 2013 г.      Претседател 

Радовиш          Николчо Миовски с.р. 

 

Врз основа на член 50  став 1 т.3 од 

законот за локална самоуправа (Сл. весник на РМ 

бр. 5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на 

општина Радовиш, Градоначалникот на општина 

Радовиш донесува 

 

РЕШЕНИЕ 

За прогласување и објавување 

на Одлуката за давање Согласност за формирање 

на паралелки со помал број на ученици во ООУ 

“Кирил и Методиј“ с.Ораовица Радовиш за 

учебната 2013/2014 година 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката 

давање согласност за формирање на паралелки со 

помал број на ученици во ООУ “Кирил и 

Методиј“ с.Ораовица Радовиш за учебната 

2013/2014 година, бр. 07-1693/1, што советот на 

општина Радовиш ја донесе на седница одржана 

на ден 05.09.2013 год. 

 

 Бр. 08-1693/2                 Градоначалник на 

06 Септември 2013г.      Општина Радовиш  

Радовиш                Сашко Николов с.р. 

 

Врз основа на член 22 став 1 точка 8 од 

Законот за локална самоуправа, член 15 точка 8 

од Статутот на општина Радовиш, а согласно 

член 41 ст.5 од Законот за основно образование 

(Сл. Весник на РМ бр. 103/2008; 33/10; 156/10; 

18/10;42/11 и 51/11), Советот на општина 

Радовиш на седница одржана на 05.09.2013 

година, донесе 

 

ОДЛУКА 

За давање Согласност за формирање на паралелки 

со помал број на ученици во ООУ “Кирил и 

Методиј“ с.Ораовица Радовиш за учебната 

2013/2014 година 

 

член 1 

 Се дава Согласност за формирање една 

паралелки со помал број од 24 ученици, односно 

со 19 ученици, во ООУ “Кирил и Методиј“ 
с.Ораовица Радовиш за учебната 2013/2014 

година.  

 

член 2 

 Одлуката влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во “Службен гласник на 

општина Радовиш“. 
 

Бр. 07-1693/1     Совет на општина Радовиш 

05 Септември 2013 г.      Претседател 

Радовиш          Николчо Миовски с.р. 

 

Врз основа на член 50  став 1 т.3 од 

законот за локална самоуправа (Сл. весник на РМ 

бр. 5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на 

општина Радовиш, Градоначалникот на општина 

Радовиш донесува 

 

РЕШЕНИЕ 

За прогласување и објавување 

на Одлуката за давање Согласност за формирање 

на паралелки со помал број на ученици во ООУ 

“Коста Рацин“ с.Подареш Радовиш 

за учебната 2013/2014 година 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката 

давање согласност за формирање на паралелки со 

помал број на ученици во ООУ “Коста Рацин“ 
с.Подареш Радовиш за учебната 2013/2014 

година, бр. 07-1694/1, што советот на општина 

Радовиш ја донесе на седница одржана на ден 

05.09.2013 год. 
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Бр. 08-1694/2                 Градоначалник на 

06 Септември 2013г.      Општина Радовиш  

Радовиш                Сашко Николов с.р. 

            

Врз основа на член 22 став 1 точка 8 од 

Законот за локална самоуправа, член 15 точка 8 

од Статутот на општина Радовиш, а согласно 

член 41 ст.5 од Законот за основно образование 

(Сл.Весник на РМ бр. 103/2008; 33/10; 156/10; 

18/10;42/11 и 51/11), Советот на општина 

Радовиш на седница одржана на 05.09.2013 

година, донесе  

 

ОДЛУКА 

за давање Согласност за формирање на паралелки 

со помал број на ученици во ООУ "Коста Рацин" 

с.Подареш Радовиш за учебната 2013/2014 година 

 

член 1 

Се дава Согласност за формирање на 

паралелки со помал број на ученици во ООУ 

"Коста Рацин"с.Подареш Радовиш, на македонски 

јазик, за учебната 2013/2014 година и тоа:  

 

Во Подареш  

- I  одд.  со 18 ученика -1 паралелка;  

- II  одд. со 18 ученика -1 паралелка;  

- III  одд. со 15 ученика -1 паралелка;  

- IV одд. со 17 ученика -1 паралелка;  

- VI-1 со 18 ученика -1 паралелка;  

- VI-2 со 17 ученика -1 паралелка;  

- VII-1 со 18 ученика -1 паралелка;  

 

- VIII-1 со 15 ученика -1 паралелка; 

(осумгодишна) 

- VIII-2 со 15 ученика -1 паралелка; 

(осумгодишна) 

- VIII  со 20 ученика -1 паралелка;  

 

- Во с. Јаргулица  

- I одд.  со 12 ученика -1 паралелка;  

- II  одд. со 7 ученика -1 паралелка;  

- III одд. со 5 ученика -1 паралелка;  

- IV одд. со 14 ученика -1 паралелка;  

- V одд. со 14 ученика -1 паралелка; 

 

член 2 

Одлуката влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во "Службен гласник на општина 

Радовиш".  

 

Бр. 07-1694/1     Совет на општина Радовиш 

05 Септември 2013 г.      Претседател 

Радовиш          Николчо Миовски с.р. 

  Врз основа на член 50  став 1 т.3 од 

законот за локална самоуправа (Сл. весник на РМ 

бр. 5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на 

општина Радовиш, Градоначалникот на општина 

Радовиш донесува 

 

РЕШЕНИЕ 

За прогласување и објавување 

на Одлуката за измена на Одлуката за собраќајно 

уредување и безбедност на сообраќајот во 

општина Радовиш  

број 07-2155/1 од 19.12.2005 год. 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за измена 

на Одлуката за собраќајно уредување и 

безбедност на сообраќајот во општина Радовиш, 

број 07-2155/1 од 19.12.2005 год. , бр. 07-1695/1, 

што советот на општина Радовиш га донесе на 

седница одржана на ден 05.09.2013 год. 

 

Бр. 08-1695/2                 Градоначалник на 

06 Септември 2013г.      Општина Радовиш  

Радовиш                Сашко Николов с.р. 

 

Врз основа член 6 и член 392 од Законот 

за безбедност во сообраќајот (,,Сл. Весник на 

РМ,, бр. 54/2007 член  22, став 1,т 4 од Законот за 

локална самоуправа (Сл.весник бр5/02) и чл. 21, 

став 1, точка 10 од Статутот на општина Радовиш, 

(Службен гласник бр. 5/02 година), Советот на 

општина Радовиш на седница одржана на ден 

05.09.2013 година, донесе  

 

ОДЛУКА 

За измена на Одлуката за собраќајно уредување 

и безбедност на сообраќајот во општина Радовиш 

број 07-2155/1 од 19.12.2005 год. 

 

член 1 

Се менува член 25  и истиот сега гласи: 

  

Автобуско стојалиште се определува на : 

- ул: “22 Октомври“ спроти Основниот Суд;  

- спроти Здравниот Дом  во Радовиш; 

-кеј "8 Септември",  кај влезот на градско 

пазариште; 

-ул. Партизанска, десна страна на спој со ул ,,22 

Октомври,,и ул ,,Први Мај,,; 

-ул. ,,Илија Алексов,, 70 метри пред раскрсница 

со ул ,,Ѓорче Петров,, во насока кон с. Раклиш; 

- ул. ,,Илија Алексов,, 80 метри пред раскрсница 

со ул ,,Ѓорче Петров,, во насока кон центарот на 

градот; 
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- ул. ,,Плачковица,, 60 метри од раскрсница со ул 

,,Ѓорче Петров,, во насока кон центарот на 

градот; 

- ул. ,,Плачковица,,50 метри од раскрсница со ул 

,,Ѓорче Петров,, во насока кон с. Раклиш; 

- кеј ,,8 Септември,, 50 метри од раскрсница со ул 

,,Илинденска,,  покрај и во правец на течението на 

реката; 

- кеј ,,8 Септември,, 40 метри од раскрсница со ул 

,,Партизанска,,  покрај и во правец на течението 

на реката; 

-бул ,,Александар Македонски,, 65 метри од 

раскрсница (кружен ток) со ул ,,Илија Алексов,, 

во насока кон кеј ,,8 Септември,,; 

- бул ,,Александар Македонски,, 65 метри пред 

раскрсница (кружен ток) со ул ,,Илија Алексов,, 

во насока кон с.Раклиш; 

- бул ,,Александар Македонски,, 215 метри од 

раскрсница (кружен ток) со ул ,,22 Октомври,, во 

насока кон ул ,,Индустриска,,; 

- бул ,,Александар Македонски,, 200 метри пред 

раскрсница (кружен ток) со ул ,,22 Октомври,, во 

насока кон кеј ,,8 Септември,,; 

-на ул ,,Индустриска,, покрај Здружение на 

возачи (технички преглед); 

-ул ,,Индустриска,, пред ,,Јака Табак,, 40 метри 

пред раскрсница со ул ,,Св. Спасо Радовишки,,; 

Во другите места во општината автобуски 

постројки има во секое населено место. 

 

член 2 

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во “Службен гласник на 

општина Радовиш“. 
 

Бр. 07-1695/1     Совет на општина Радовиш 

05 Септември 2013 г.      Претседател 

Радовиш          Николчо Миовски с.р. 

 

Врз основа на член 50  став 1 т.3 од 

законот за локална  самоуправа (Сл.весник на РМ 

бр. 5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на 

општина Радовиш, Градоначалникот на општина 

Радовиш донесува 

 

РЕШЕНИЕ 

За прогласување и објавување 

на Заклучокот за усвојување на вториот квартален 

извештај од остварувањето на Буџетот на 

општина Радовиш за 2013 год. 

 

Ја прогласувам одлуката за усвојување на 

вториот квартал од остварувањето на Буџетот на 

општина Радовиш за 2013 год., бр. 07-1696/1, што 

советот на општина Радовиш го донесе на 

седница одржана на ден 05.09.2013 год. 

 

Бр. 08-1696/2                 Градоначалник на 

06 Септември 2013г.      Општина Радовиш  

Радовиш                Сашко Николов с.р. 

 

Врз основа на чл. 36 ст.1 т. 2 и чл. 50 ст.1 

од Законот за локална самоуправа, чл. 21 ст. 1 т. 4  

и чл. 43 ст.1 т.4 од Статутот на општина Радовиш, 

чл. 27 од Законот за сметководсво за буџетите и 

буџетските корисници (Сл.весник на РМ бр. 

61/2002; 98/2002 и 81/2005), Советот на општина 

Радовиш на седница одржана на 05.09.2013 год., 

донесе 

 

ОДЛУКА 

За усвојување на Квартален извештај 

вториот квартал од остварувањето на Буџетот 

на општина Радовиш за 2013 година 

 

чл. 1 

Се усвојува четвртиот квартален извештај за 

чвториот  квартал од остварувањето на Буџетот 

на општина Радовиш за 2013 год. 

 

чл. 2 

 Одлуката влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник 

на општина Радовиш“. 
 

Бр. 07-1696/1     Совет на општина Радовиш 

05 Септември 2013 г.      Претседател 

Радовиш          Николчо Миовски с.р. 

 

Врз основа на член 50  став 1 т.3 од 

законот за локална  самоуправа (Сл.весник на РМ 

бр. 5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на 

општина Радовиш,  Градоначалникот на општина 

Радовиш донесува 

 

РЕШЕНИЕ 

За прогласување и објавување 

на Програмата  за измена и дополнување на 

Програмата за урбанистичко планирање за 

општина Радовиш бр.07-2237/1 од 24.12.2012 

година 

 

Ја прогласувам и објавувам Програмата  

за измена и дополнување на Програмата за 

урбанистичко планирање за општина Радовиш 

бр.07-2237/1 од 24.12.2012 година, бр. 07-1697/1, 

што советот на општина Радовиш ја донесе на 

седница одржана на ден 05.09.2013 год. 
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Бр. 08-1697/2                 Градоначалник на 

06 Септември 2013г.      Општина Радовиш  

Радовиш                Сашко Николов с.р. 

 

Врз основа на чл.17 од Законот за 

просторно и урбанистичко планирање (Сл. 

Весник на РМ бр.60/2011) чл.50 став 1 точка 6 од 

Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на 

РМ бр.5/2002) чл.43 став 1 точка 12 од Статутот 

на Општина Радовиш Сл. гласник бр.5/2002, 

Советот на Општина Радовиш на седницата 

одржана на ден 05.09.2013 год. донесе 

 

ПРОГРАМА 

Измена и дополнување на Програмата 

урбанистичко планирање во општина Радовиш 

број 07-2237/2 од 24.12.2012год. 

 

I. Во Програмата се предлагаат следните 

измени и дополнувања: 

 

1   
Iznena I dopuna na detalen 
urbanisti~ki plan UB 10 del 2 

3 (ha) 100.000,00 

          

 
  Vkupno:   100.000,00 

 

 

За финансирање на овие дополнување на 

програмата за урбанистичко планирање за 

2013година во износ од 100.000,00 денари се 

земаат средства од програмата за уредување на 

градежно земјиште одржување на комунални 

објекти I локални патишта за 2013 година И тоа 

од ставка  XVII.5  Реконструкција на санитарии во 

ООУ Коста Рацин во село Подареш 

 

II. Програмата влегува во сила наредниот 

ден од денот на објавувањето во “Службен 

гласник на општина Радовиш“. 
 

Бр. 07-1697/1     Совет на општина Радовиш 

05 Септември 2013 г.      Претседател 

Радовиш          Николчо Миовски с.р. 

 

Врз основа на член 50  став 1 т.3 од 

законот за локална  самоуправа (Сл.весник на РМ 

бр. 5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на 

општина Радовиш, Градоначалникот на општина 

Радовиш донесува 

 

РЕШЕНИЕ 

За прогласување и објавување 

на Програмата  за измена и дополнување на 

Програмата за уредување на градежно 

земјиште,одржување на комунални 

објекти и локални патишта за 2013 год. на  

општина Радовиш бр.07-2236/1 од 24.12.2012 

година 

 

 

 

 

 

 

 

Ја прогласувам и објавувам Програмата  

за измена и дополнување на Програмата за 

уредување на градежно земјиште,одржување на 

комунални објекти и локални патишта за 2013 

год. на  општина Радовиш, бр.07-2236/1 од 

24.12.2012 година, бр. 07-1698/1, што советот на 

општина Радовиш ја донесе на седница одржана 

на ден 05.09.2013 год. 

 

Бр. 08-1698/2                 Градоначалник на 

06 Септември 2013г.      Општина Радовиш  

Радовиш                Сашко Николов с.р. 

 

Врз основа на чл.46 од Законот за 

градежно земјиште (Сл. Весник на РМ 

бр.82/2008) чл.21 став 1 точка 8 од Статутот на 

Општина Радовиш (Службен  гласник на општина 

Радовиш  бр.5/2002), Советот на Општина 

Радовиш на седницата одржана на ден 

05.09.2013год., донесе: 

    

ПРОГРАМА 

Измена и дополнување на Програмата за 

уредување на градежно земјиште одржување на 

комунални објекти и локални патишта за 2013 

година во општина Радовиш број 07-2236/2 од 

24.12.2012год. 

 

I. Во Програмата се предлагаат следните 

дополнувања: 
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1 
Adaptacija na sanitarii i soblekuvalni vo SRC 
25 Maj - Radovi{ 

330.000,00 

2 

Izrabotka na osnoven proekt I revizija za 
rekonstrukcij I adaptacija na Kulturen dom vo  
s. Iwevo - Op{tina Radovi{, vo centar za 
Ruralen Razvoj 

30.000,00 

3 
Izgradba na detski rekreativni igrali{ta vo 
gradot i naselenite mesta vo op{tina Radovi{ 

7.000.000,00 

 
Vkupno: 7.360.000,00 

 
   II Vo Programata se predlagaat zgolemuvawa na slednite stavki: 

    

1 XVI.2 
 Hortikulturno ureduvawe na 

bulevar "Aleksandar Makedonski" 1.100.000,00 

2 XVI.3 
 Rekonstrukcija I opremuvawe na 
sala na sovet na op{tina 300.000,00 

 
Vkupno: 1.400.000,00 

    

  

Vkupno I+II 8.760.000,00 

     

III . Програмата влегува во сила наредниот 

ден од денот на објавувањето во “Службен 

гласник на општина Радовиш“. 
 

Бр. 07-1698/1     Совет на општина Радовиш 

05 Септември 2013 г.      Претседател 

Радовиш          Николчо Миовски с.р. 

 

Врз основа на член 50  став 1 т.3 од 

законот за локална самоуправа (Сл. весник на РМ 

бр. 5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на 

општина Радовиш, Градоначалникот на општина 

Радовиш донесува 

 

РЕШЕНИЕ 

За прогласување и објавување 

на Одлуката за проширување на плански опфат 

односно донесување на урбанистичко планска 

документација за КП.бр.997, КО Радовиш вон 

градежен реон Општина Радовиш 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

проширување на плански опфат односно 

донесување на урбанистичко планска 

документација за КП.бр.997, КО Радовиш вон 

градежен реон Општина Радовиш сопственост на 

Стефанов Павле, бр. 07-1699/1,што советот на 

општина Радовиш ја донесе на седница одржана 

на ден 05.09.2013 год. 

 

Бр. 08-1699/2                 Градоначалник на 

06 Септември 2013г.      Општина Радовиш  

Радовиш                Сашко Николов с.р. 

 

Врз основа на член 8 од Законот за 

изменување и дополнување на Законот за 

постапување со бесправно изградени објекти (Сл. 

Весник на РМ 155/12) и член 1 и 2 од 

Правилникот за изменување и дополнување на 

Правилникот за стандарди  за вклопување на 

бесправни објекти во Урбанистичко планска 

документација (Сл.Весник на РМ бр. 162/12), и 

чл.21. ст1 т. 43 од Статутот на Општина Радовиш. 

Советот на Општина Радовиш на седницата 

одржана на ден 05.09.2013 год. донесе 

 

   ОДЛУКА 

За проширување на плански опфат односно 

донесување Урбанистичко планска документација 

за КП бр.997, КО Радовиш вон градежен реон - 

Општина Радовиш. 
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член  1 

Со оваа Одлука се проширува планскиот опфат за 

Урбанистичко планска документација во КО 

Радовиш, вон градежен реон, односно може да се 

донесе Урбанистичка согласност за бесправно 

изграден објект, кој објект подоцна ќе биде 

вклопен во Урбанистичко планска документација. 

Објектот е на КП бр.997, во површина од 22 м2  

КО Радовиш и за истиот има поднесено барање 

бр. УП.1 26-870 од 22.07.2013 година од Павле 

Стефанов од Радовиш.  

 

член  2 

Одлуката влегува во сила со денот на 

донесувањето ќе се објави во ,,Службен гласник 

на Општина Радовиш,,. 

 

Бр. 07-1699/1     Совет на општина Радовиш 

05 Септември 2013 г.      Претседател 

Радовиш          Николчо Миовски с.р. 

 

Врз основа на член 50  став 1 т.3 од 

законот за локална самоуправа (Сл. весник на РМ 

бр. 5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на 

општина Радовиш, Градоначалникот на општина 

Радовиш донесува 

 

РЕШЕНИЕ 

За прогласување и објавување 

на Одлуката за одобрување финансиски средства 

на ЈОУДГ  “Ацо Караманов“ Радовиш 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

За одобрување финансиски средства на ЈОУДГ  

“Ацо Караманов“ Радовиш, бр. 07-1700/1, што 

советот на општина Радовиш ја донесе на седница 

одржана на ден 05.09.2013 год. 

 

Бр. 08-1700/2                 Градоначалник на 

06 Септември 2013г.      Општина Радовиш  

Радовиш                Сашко Николов с.р. 

            

Врз основа на член 21 став 1 точка 3 од 

Статутот на општина Радовиш, Советот на 

општина Радовиш на седница одржана на ден 

05.09.2013 година, донесе  

 

ОДЛУКА 

За одобрување финансиски средства 

на ЈОУДГ “Ацо Караманов“ Радовиш 

 

член 1 

Се одобруваат финансиски средства од 

Буџетот на општина Радовиш во висина од 

1.500.000 денари на ЈОУДГ “Ацо Караманов“ 
Радовиш за набавка на детски реквизити за 

зградите (сите три клона) на детската градинка. 

 

член 2 

Средствата да се префрлат на жиро-

сметка на ЈОУДГ  “Ацо Караманов“ Радовиш. 

За одобрените средства од буџетот на општината, 

корисникот на средствата треба да поднесе 

писмен извештај до Советот на општината.  

 

член 3 

Одлуката влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во “Службен гласник на 

општина Радовиш“.  
 

Бр. 07-1700/1     Совет на општина Радовиш 

05 Септември 2013 г.      Претседател 

Радовиш          Николчо Миовски с.р. 

 

Врз основа на член 50  став 1 т.3 од 

законот за локална самоуправа (Сл. весник на РМ 

бр. 5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на 

општина Радовиш, Градоначалникот на општина 

Радовиш донесува 

 

РЕШЕНИЕ 

За прогласување и објавување 

на Одлуката за одобрување финансиски средства 

на ЈП “Плаваја“ Радовиш 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

За одобрување финансиски средства на ЈП 

“Плаваја“ Радовиш, бр. 07-1701/1, што советот на 

општина Радовиш ја донесе на седница одржана 

на ден 05.09.2013 год. 

 

Бр. 08-1701/2                 Градоначалник на 

06 Септември 2013г.      Општина Радовиш  

Радовиш                Сашко Николов с.р. 

 

Врз основа на член 21 став 1 точка 3 од 

Статутот на општина Радовиш, Советот на 

општина Радовиш на седница одржана на ден 

05.09.2013 год., донесе  

 

ОДЛУКА 

За одобрување финансиски средства 

на ЈП “Плаваја“ Радовиш 

 

член 1 

Се одобруваат финансиски средства од Буџетот 

на општина Радовиш во висина од 1.218.813 

денари на ЈП “Плаваја“ Радовиш за набавка на:  
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1. Реконструкција на гравитациски цевковод 

од резервоар до населено место с.Ораовица; 

2. Реконструкција на фекална канализација 

во с.Злеово. 

член 2 

Средствата да се префрлат на жиро-сметка на ЈП 

“Плаваја“ Радовиш, по завршувањето на јавната 

набавка и доставувањето на договорот со 

добавувачот, во висина на набавката. 

За одобрените средства од буџетот на општината, 

корисникот на средствата треба да поднесе 

писмен извештај до Советот на општината.  

 

член 3 

Одлуката влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во “Службен гласник на општина 

Радовиш“.  
 

Бр. 07-1701/1     Совет на општина Радовиш 

05 Септември 2013 г.      Претседател 

Радовиш          Николчо Миовски с.р. 

 

Врз основа на член 50  став 1 т.3 од 

законот за локална самоуправа (Сл. весник на РМ 

бр. 5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на 

општина Радовиш, Градоначалникот на општина 

Радовиш донесува 

 

РЕШЕНИЕ 

За прогласување и објавување 

на Решението за разрешување членови на 

Управниот одбор на ЈП “Плаваја“ Радовиш 

 

Го прогласувам и објавувам Решението за 

разрешување членови  на Управниот одбор на ЈП 

“Плаваја“ Радовиш, бр. 07-1702/1, што советот на 

општина Радовиш го донесе на седница одржана 

на ден 05.09.2013 год. 

 

Бр. 08-1702/2                 Градоначалник на 

06 Септември 2013г.      Општина Радовиш  

Радовиш                Сашко Николов с.р. 

 

Врз основа на член 21 став 1 точка 28 од 

Статутот на општина Радовиш, Советот на 

општина Радовиш на седница одржана на 

05.09.2013 година, донесе 

 

РЕШЕНИЕ 

За разрешување на членови на Управниот одбор 

На ЈП “Плаваја“ Радовиш 

 

I. Се разрешуваат членовите на Управниот 

одбор : 

- Иле Ѓорѓиев 

- Бошко Божинов 

- Добре Мијалов 

- Никола Јованов 

- Миропа Накова 

- Станоја Ристов и 

- Шезаи Јашар 

II . Решението влегува во сила наредниот ден 

од денот на  објавувањето во “Службен гласник 

на општина Радовиш“. 
 

Бр. 07-1702/1     Совет на општина Радовиш 

05 Септември 2013 г.      Претседател 

Радовиш          Николчо Миовски с.р. 

 

Врз основа на член 50  став 1 т.3 од 

законот за локална самоуправа (Сл. весник на РМ 

бр. 5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на 

општина Радовиш, Градоначалникот на општина 

Радовиш донесува 

 

РЕШЕНИЕ 

За прогласување и објавување 

на Решението за именување членови на 

Управниот одбор на ЈП “Плаваја“ Радовиш 

 

Го прогласувам и објавувам Решението за 

именување членови на Управниот одбор на ЈП 

“Плаваја“ Радовиш, бр. 07-1703/1,  што советот на 

општина Радовиш го донесе на седница одржана 

на ден 05.09.2013 год. 

 

Бр. 08-1703/2                 Градоначалник на 

06 Септември 2013г.      Општина Радовиш  

Радовиш                Сашко Николов с.р. 

 

Врз основа на член 21 став 1 точка 28 од 

Статутот на општина Радовиш, Советот на 

општина Радовиш на седница одржана на 

05.09.2013 година, донесе 

 

РЕШЕНИЕ 

За именување на член на Управниот одбор 

на ЈП “Плаваја“ Радовиш 

 

I. Во Управниот одбор на ЈП “Плаваја“ 
Радовиш се именуваат:  

1. Иле Ѓорѓиев 

2. Никола Јованов 

3. Верче Василева 

4. Емилија Спасова 

5. Никола Јефремов 

6. Марјан Тасев 

7. Шезаи Јашар 



Br. 14/2013 Str. 11             Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{                      06.09.2013 god. 

 
 

  

II. Решението влегува во сила наредниот ден 

од денот на  објавувањето  во “Службен гласник 

на општина Радовиш“. 
 

Бр. 07-1703/1     Совет на општина Радовиш 

05 Септември 2013 г.      Претседател 

Радовиш          Николчо Миовски с.р. 

 

      Врз основа на член 50  став 1 т.3 од 

законот за локална самоуправа (Сл. весник на РМ 

бр. 5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на 

општина Радовиш, Градоначалникот на општина 

Радовиш донесува 

 

РЕШЕНИЕ 

За прогласување и објавување 

на Решението за именување претставник од 

Министерството за труд и социјална политика за 

член на Управниот одбор на ЈОУДГ “Ацо 

Караманов“Радовиш 

 

Го прогласувам и објавувам Решението за 

именување претставник од Министерството за 

труд и социјална политика, за член на Управниот 

одбор на ЈОУДГ “Ацо Караманов“ Радовиш, бр. 

07-1704/1, што советот на општина Радовиш го 

донесе на седница одржана на ден 05.09.2013 год. 

 

Бр. 08-1704/2                 Градоначалник на 

06 Септември 2013г.      Општина Радовиш  

Радовиш                Сашко Николов с.р. 

 

Врз основа на член 21 став 1 точка 28 од 

Статутот на општина Радовиш, Советот на 

општина Радовиш на седница одржана на 

05.09.2013 година, донесе 

 

РЕШЕНИЕ 

За именување на претставник од Министерството 

за труд и социјална политика за член на 

Управниот одбор на ЈОУДГ “Ацо Караманов“ 
Радовиш 

 

I. За претставник од Министерството за 

труд и социјална политика за член на Управниот 

одбор на ЈОУДГ “Ацо Караманов“ Радовиш се 

именува Ана Тамакарова. 

 

II. Решението влегува во сила наредниот ден 

од денот на  објавувањето во “Службен гласник 

на општина Радовиш“. 
 

 

 

Бр. 07-1704/1     Совет на општина Радовиш 

05 Септември 2013 г.      Претседател 

Радовиш          Николчо Миовски с.р. 

 

  Врз основа на член 50 став 1 т.3 од 

законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ 

бр. 5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на 

општина Радовиш,  Градоначалникот на општина 

Радовиш донесува  

 

РЕШЕНИЕ 

За прогласување и објавување на Одлуката за 

давање Согласност за формирање на паралелки со 

помал број на ученици и комбинирани паралелки 

во ООУ "Крсте Петков Мисирков" Радовиш 

за учебната 2013/2014 година 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

давање Согласност за формирање на паралелки со 

помал број на ученици и комбинирани паралелки 

во ООУ "Крсте Петков Мисирков" Радовиш за 

учебната 2013/2014 година, бр. 07-1705/1, што 

советот на општина Радовиш ја донесе на седница 

одржана на ден 05.09.2013год.  

 

Бр. 08-1705/2                 Градоначалник на 

06 Септември 2013г.      Општина Радовиш  

Радовиш                Сашко Николов с.р. 

         

Врз основа на член 22 став 1 точка 8 од 

Законот за локална самоуправа, член 15 точка 8 

од Статутот на општина Радовиш, а согласно 

член 41 ст.5 од Законот за основно образование 

(Сл.Весник на РМ бр. 103/2008; 33/10; 156/10; 

18/10;42/11 и 51/11), Советот на општина 

Радовиш на седница одржана на 05.09.2013 

година, донесе  

 

ОДЛУКА 

за давање Согласност за формирање на паралелки 

со помал број на ученици во ООУ "Крсте Петков 

Мисирков" Радовиш за учебната 2013/2014 

година 

 

член 1 

Се дава Согласност за формирање на 

паралелки со помал број на ученици и 

комбинирани паралелки во ООУ "Крсте Петков 

Мисирков" Радовиш, за учебната 2013/2014 

година и тоа:  

 

Во Радовиш  

- I-1 со 19 ученика на македонски јазик -1 

паралелка;  
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- I-2 со 18 ученика на македонски јазик -1 

паралелка;  

- II-2 со 18 ученика на македонски јазик -1 

паралелка;  

- II-3 со 23 ученика на македонски јазик -1 

паралелка;  

- II-4 со 20 ученика на турски јазик -1 паралелка;  

- III-3 со 19 ученика на македонски јазик -1 

паралелка;  

- IV-1 со 12 ученика на македонски јазик -1 

паралелка;  

- IV-3 со 20 ученика на македонски јазик -1 

паралелка;  

- IV-4 со 14 ученика на македонски јазик -1 

паралелка;  

- IV-5 со 21 ученика на турски јазик -1 паралелка;  

- IV-6 со 18 ученика на македонски јазик -1 

паралелка;  

- V-4 со 23 ученика на турски јазик -1 паралелка;  

- VI-1 со 18 ученика македонски јазик -1 

паралелка;  

- VI-2 со 19 ученика македонски јазик -1 

паралелка;  

- VI-3 со 12 ученика турски јазик -1 паралелка;  

- VI-5 со 21 ученик турски јазик -1 паралелка;  

- VII-1 со 23 ученика македонски јазик -1 

паралелка;  

- VII-2 со 16 ученика македонски јазик -1 

паралелка;  

- VII-3 со 19 ученика турски јазик -1 паралелка;  

- VII-4 со 17 ученика турски јазик -1 паралелка;  

- VIII-а со 19 ученика македонски јазик -1 

паралелка;  

- VIII-б со 17 ученика македонски јазик -1 

паралелка;  

- VIII-в со 17 ученика македонски јазик -1 

паралелка;  

- VIII-д со 18 ученика македонски јазик -1 

паралелка;  

- VIII-1 со 17 ученика македонски јазик -1 

паралелка;  

- VIII-2 со 20 ученика македонски јазик -1 

паралелка;  

- VIII-3 со 17 ученика македонски јазик -1 

паралелка;  

- VIII-4 со 15 ученика македонски јазик -1 

паралелка;  

- Во с. Коџалија  

- I  (прво) одделение со 14 ученика турски јазик  

- II  (второ) одделение со 16 ученика турски јазик  

- III (трето) и IV (четврто) одделение комбинирана 

паралелка со (13+10) 23 ученика на турски јазик;  

- V (петто) одделение со 17 ученика турски јазик  

- Во с. Калаузлија  

- I (прво) и II (второ) одделение комбинирана 

паралелка со (4+9) 13 ученика на турски јазик;  

- III  (трето), IV (четврто) и V  (петто) одделение 

со (3+5+6) 14 ученика комбинирана паралелка на 

турски јазик;  

 

член 2 

Одлуката влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во "Службен гласник на општина 

Радовиш".  

 

Бр. 07-1705/1     Совет на општина Радовиш 

05 Септември 2013 г.      Претседател 

Радовиш          Николчо Миовски с.р. 

 

Врз основа на член 50  став 1 т.3 од 

законот за локална самоуправа (Сл. весник на РМ 

бр. 5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на 

општина Радовиш, Градоначалникот на општина 

Радовиш донесува 

 

РЕШЕНИЕ 

За прогласување и објавување 

на Одлуката за усвојување на Бизнис план 

на ЈП “Плаваја“ Радовиш за период 2013-2016 

година 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за за 

усвојување на Бизнис план на ЈП “Плаваја“ 
Радовиш за период 2013-2016 година, бр. 07-

1706/1, што  советот на општина Радовиш ја 

донесе на седница одржана на ден 05.09.2013 год. 

 

Бр. 08-1706/2                 Градоначалник на 

06 Септември 2013г.      Општина Радовиш  

Радовиш                Сашко Николов с.р. 

 

Врз основа на член 21 став 1 точка 43 од 

Статутот на општина Радовиш, Советот на 

општина Радовиш на седница одржана на 

05.09.2013 година, донесе 

 

ОДЛУКА 

За усвојување на Бизнис планот 

на ЈП “Плаваја“ Радовиш за период 2013-2016 

година 

 

I.Се усвојува Бизнис планот на ЈП “Плаваја“ 
Радовиш за период 2013-2016 година. 

 

ИИ.Решението влегува во сила наредниот ден од 

денот на  објавувањето во “Службен гласник на 

општина Радовиш“. 
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Бр. 07-1706/1     Совет на општина Радовиш 

05 Септември 2013 г.      Претседател 

Радовиш          Николчо Миовски с.р. 
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Врз основа на член 50  став 1 т.3 од 

законот за локална самоуправа (Сл. весник на РМ 

бр. 5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на 

општина Радовиш, Градоначалникот на општина 

Радовиш донесува 

 

РЕШЕНИЕ 

За прогласување и објавување 

на Одлуката за усвојување на план за 

прилагодување на тарифи на ЈП “Плаваја“ 
Радовиш 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

усвојување на план за прилагодување на тарифи 

на ЈП “Плаваја“ Радовиш, бр. 07-1707/1, што  

советот на општина Радовиш ја донесе на седница 

одржана на ден 05.09.2013 год. 

 

Бр. 08-1707/3                 Градоначалник на 

06 Септември 2013г.      Општина Радовиш  

Радовиш                Сашко Николов с.р. 

 

Врз основа на член 21 став 1 точка 43 од 

Статутот на општина Радовиш, Советот на 

општина Радовиш на седница одржана на 

05.09.2013 година, донесе 

 

ОДЛУКА 

За усвојување на план за прилагодување 

на тарифи на ЈП “Плаваја“ Радовиш 

 

член 1 

Советот на општина Радовиш го усвојува План  за 

прилагодување на тарифи на ЈП “Плаваја“ 
Радовиш. 

член 2 

Одлуката влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во “Службен гласник на општина 

Радовиш“. 
 

Бр. 07-1707/1     Совет на општина Радовиш 

05 Септември 2013 г.      Претседател 

Радовиш          Николчо Миовски с.р. 
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Врз основа на член 50  став 1 т.3 од 

законот за локална самоуправа (Сл. весник на РМ 

бр. 5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на 

општина Радовиш, Градоначалникот на општина 

Радовиш донесува 

 

РЕШЕНИЕ 

За прогласување и објавување 

на Одлуката за измена и дополнување на 

Акциониот план за јавни работи во општина 

Радовиш 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

измена и дополнување на Акциониот план за 

јавни работи во општина Радовиш, бр. 07-1708/1, 

што  советот на општина Радовиш ја донесе на 

седница одржана на ден 05.09.2013 год. 

 

Бр. 08-1708/2                 Градоначалник на 

06 Септември 2013г.      Општина Радовиш  

Радовиш                Сашко Николов с.р. 

Врз основа на член 21 став 1 точка 43 од 

Статутот на Општина Радовиш, Акциониот план 

за јавни работи на Општина Радовиш, бр. 07-

197/2 од 25 јануари 2013 година, Советот на 

Општина Радовиш на седница одржана на 

05.09.2013 година, донесе: 

 

ОДЛУКА 

за измена со дополнување на Акциониот План за 

јавни работи во Општина Радовиш за 2013 година 

 

I. Се усвојува измена со дополнување на 

Акциониот План за јавни работи во Општина 

Радовиш за 2013 година бр. 07-197/2 од 25 

јануари 2013 година, во делот на акциона цел 5 

(генерирање на приходи на невработените лица), 

со што во постојната табела се додава нова точка 

2 која гласи: 

 

Бр. Акциони дејствија Временски 

рок 

Ресурси/средства 

(во МКД) 

Одговорен  Показатели 

2. Општински буџет 

Овие средства се предвидени 

за реализација на акционите 

цели по точките 1,2,3,4,6,7 и 

8 од овој акционен план 

5 месеци 228.000,00 ЕЛС Радовиш Месечен извештај 

за спроведени 

активности 

 

II. Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

ден од денот на објавувањето во “Службен 

гласник на Општина Радовиш“.  

 

Бр. 07-1708/1     Совет на општина Радовиш 

05 Септември 2013 г.      Претседател 

Радовиш          Николчо Миовски с.р. 

 

Врз основа на член 50  став 1 т.3 од 

законот за локална самоуправа (Сл. весник на РМ 

бр. 5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на 

општина Радовиш, Градоначалникот на општина 

Радовиш донесува 

 

РЕШЕНИЕ 

За прогласување и објавување 

на Одлуката за одобрување финансиски средства 

на МЗ  “ЈАЈЛА“ Радовиш 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

одобрување финансиски средства на МЗ “Јајла“ 
Радовиш, бр. 07-1709/1, што советот на општина 

Радовиш ја донесе на седница одржана на ден 

05.09.2013 год. 

 

Бр. 08-1709/2                 Градоначалник на 

06 Септември 2013г.      Општина Радовиш  

Радовиш                Сашко Николов с.р. 

    

Врз основа на член 21 став 1 точка 3 од 

Статутот на општина Радовиш, Советот на 

општина Радовиш на седница одржана на ден 

05.09.2013 година, донесе  

 

ОДЛУКА 

За одобрување финансиски средства 

на  МЗ  “Јајла” с.Коџалија Радовиш 

 

член 1 

Се одобруваат финансиски средства од 

Буџетот на општина Радовиш на МЗ “Јајла“ с. 

Коџалија Радовиш како помош за санација на 

штетите од невремето на 30.06.2013 г.  

Висината на штетата е вкупно  285.000 денари, 

(со зборови: двеста осумдесет и пет илјади 

денари), односно на 95 лица по 3.000 (три илјади) 

денари. 

 

член 2 

Средствата да се префрлат на трансакциона 

сметка на секој поединечно. 
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Списокот за исплата со податоци од трансакциона 

сметка е во прилог на одлуката. 

 

член 3 

Одлуката влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во “Службен гласник на општина 

Радовиш“.  
 

Бр. 07-1709/1     Совет на општина Радовиш 

05 Септември 2013 г.      Претседател 

Радовиш          Николчо Миовски с.р. 

 

Врз основа на член 50  став 1 т.3 од 

законот за локална самоуправа (Сл. весник на РМ 

бр. 5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на 

општина Радовиш, Градоначалникот на општина 

Радовиш донесува 

 

РЕШЕНИЕ 

За прогласување и објавување 

на Одлуката за одобрување финансиски средства 

на Триатлон клуб “АНА-ДА“ Радовиш 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

одобрување финансиски средства на на Триатлон 

клуб “АНА-ДА“ Радовиш, бр. 07-1710/1, што 

советот на општина Радовиш ја донесе на седница 

одржана на ден 05.09.2013 год. 

 

Бр. 08-1710/2                 Градоначалник на 

06 Септември 2013г.      Општина Радовиш  

Радовиш                Сашко Николов с.р. 

 

Врз основа на член 21 став 1 точка  43 од 

Статутот на општина Радовиш, Советот на 

општина Радовиш на седница одржана на 

05.09.2013 год., донесе 

 

ОДЛУКА 

За одобрување на финансиски средства 

на Триатлон клуб “АНА-ДА“  Радовиш 

 

член 1 

 Се одобрува исплата на  финансиски 

средства од буџетот на општина Радовиш на 

Триатлон клуб  “АНА-ДА“  Радовиш во висина од 

40.000 денари за реализирање натпревар во 

Дуатлон.  

 

член 2 

 Одлуката влегува во сила наредниот ден 

од објавувањето во “Службен гласник на општина 

Радовиш“. 
 

Бр. 07-1710/1     Совет на општина Радовиш 

05 Септември 2013 г.      Претседател 

Радовиш          Николчо Миовски с.р. 

 

Врз основа на член 50  став 1 т.3 од 

законот за локална самоуправа (Сл. весник на РМ 

бр. 5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на 

општина Радовиш, Градоначалникот на општина 

Радовиш донесува 

 

РЕШЕНИЕ 

За прогласување и објавување 

на Одлуката за одобрување финансиски средства 

на ЗГ “Развој-Иднина” Радовиш 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

одобрување финансиски средства на ЗГ  “Развој-

Иднина” Радовиш, бр. 07-1711/1, што советот на 

општина Радовиш ја донесе на седница одржана 

на ден 05.09.2013 год. 

 

Бр. 08-1711/2                 Градоначалник на 

06 Септември 2013г.      Општина Радовиш  

Радовиш                Сашко Николов с.р. 

         

Врз основа на член 21 став 1 точка  43 од 

Статутот на општина Радовиш, Советот на 

општина Радовиш на седница одржана на 

05.09.2013 год., донесе 

 

ОДЛУКА 

За одобрување на финансиски средства 

ЗГ  “Развој-Иднина“ Радовиш 

 

член 1 

 Се одобрува исплата на  финансиски 

средства од буџетот на општина Радовиш на ЗГ  

“Развој-Иднина“Радовиш, во висина од 30.000 

денари за тековни активности. 

 

член 2 

 Одлуката влегува во сила наредниот ден 

од објавувањето во “Службен гласник на општина 

Радовиш“. 
 

Бр. 07-1711/1     Совет на општина Радовиш 

05 Септември 2013 г.      Претседател 

Радовиш          Николчо Миовски с.р. 

 

Врз основа на член 50  став 1 т.3 од 

законот за локална самоуправа (Сл. весник на РМ 

бр. 5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на 

општина Радовиш, Градоначалникот на општина 

Радовиш донесува 
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РЕШЕНИЕ 

За прогласување и објавување 

на Одлуката за одобрување финансиски средства 

на ЗГ “Фамилијарис“ Радовиш 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

одобрување финансиски средства на ЗГ 

“Фамилијарис“ Радовиш, бр. 07-1712/1, што 

советот на општина Радовиш ја донесе на седница 

одржана на ден 05.09.2013 год. 

 

Бр. 08-1712/2                 Градоначалник на 

06 Септември 2013г.      Општина Радовиш  

Радовиш                Сашко Николов с.р. 

 

Врз основа на член 21 став 1 точка  43 од 

Статутот на општина Радовиш, Советот на 

општина Радовиш на седница одржана на 

05.09.2013 год., донесе 

 

ОДЛУКА 

За одобрување на финансиски средства 

ЗГ “Фамилијарис“ Радовиш 

 

член 1 

 Се одобрува исплата на  финансиски 

средства од буџетот на општина Радовиш на ЗГ  

“Фамилијарис“ Радовиш, во висина од 30.000 

денари за организација на кинолошка 

манифестација. 

 

член 2 

 Одлуката влегува во сила наредниот ден 

од објавувањето во “Службен гласник на општина 

Радовиш“. 
 

Бр. 07-1712/1     Совет на општина Радовиш 

05 Септември 2013 г.      Претседател 

Радовиш          Николчо Миовски с.р. 

 

Врз основа на член 50  став 1 т.3 од 

законот за локална самоуправа (Сл. весник на РМ 

бр. 5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на 

општина Радовиш, Градоначалникот на општина 

Радовиш донесува 

 

РЕШЕНИЕ 

За прогласување и објавување 

на Одлуката за одобрување финансиски средства 

на ЗГ “Младински совет“ Радовиш 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

одобрување финансиски средства на ЗГ 

Младински совет Радовиш, бр. 07-1713/1, што 

советот на општина Радовиш ја донесе на седница 

одржана на ден 05.09.2013 год. 

 

Бр. 08-1713/2                 Градоначалник на 

06 Септември 2013г.      Општина Радовиш  

Радовиш                Сашко Николов с.р. 

 

Врз основа на член 21 став 1 точка  43 од 

Статутот на општина Радовиш, Советот на 

општина Радовиш на седница одржана на 

05.09.2013 год., донесе 

 

ОДЛУКА 

За одобрување на финансиски средства 

ЗГ Младински совет Радовиш 

 

член 1 

 Се одобрува исплата на  финансиски 

средства од буџетот на општина Радовиш на ЗГ 

Младински совет Радовиш, во висина од 36.000 

денари за тековни активности. 

 

член 2 

 Одлуката влегува во сила наредниот ден 

од објавувањето во “Службен гласник на општина 

Радовиш“. 
 

Бр. 07-1713/1     Совет на општина Радовиш 

05 Септември 2013 г.      Претседател 

Радовиш          Николчо Миовски с.р. 

 

Врз основа на член 50  став 1 т.3 од 

законот за локална самоуправа (Сл. весник на РМ 

бр. 5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на 

општина Радовиш, Градоначалникот на општина 

Радовиш донесува 

 

РЕШЕНИЕ 

За прогласување и објавување 

на Одлуката за одобрување финансиски средства 

на ФК “Плачковица“ Радовиш 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

одобрување финансиски средства на ФК  

“Плачковица“ Радовиш, бр. 07-1714/1, што 

советот на општина Радовиш ја донесе на седница 

одржана на ден 05.09.2013 год. 

 

Бр. 08-1714/2                 Градоначалник на 

06 Септември 2013г.      Општина Радовиш  

Радовиш                Сашко Николов с.р. 

 

Врз основа на член 21 став 1 точка  43 од 

Статутот на општина Радовиш, Советот на 
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општина Радовиш на седница одржана на 

05.09.2013 год., донесе 

 

ОДЛУКА 

За одобрување на финансиски средства 

ФК “Плачковица“Радовиш 

 

член 1 

 Се одобрува исплата на  финансиски 

средства од буџетот на општина Радовиш на ФК 

“Плачковица“ Радовиш, во висина од 30.000 

денари за тековни активности. 

 

член 2 

 Одлуката влегува во сила наредниот ден 

од објавувањето во “Службен гласник на општина 

Радовиш“. 
 

Бр. 07-1714/1     Совет на општина Радовиш 

05 Септември 2013 г.      Претседател 

Радовиш          Николчо Миовски с.р. 

 

Врз основа на член 50  став 1 т.3 од 

законот за локална самоуправа (Сл. весник на РМ 

бр. 5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на 

општина Радовиш, Градоначалникот на општина 

Радовиш донесува 

 

РЕШЕНИЕ 

За прогласување и објавување 

на Одлуката за одобрување финансиски средства 

на црквата “Св.Георгиј“ с.Воиславци Радовиш 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

одобрување финансиски средства на црквата  

“Св.Георгиј“ с.Воиславци Радовиш, бр. 07-1715/1, 

што советот на општина Радовиш ја донесе на 

седница одржана на ден 05.09.2013 год. 

 

Бр. 08-1715/2                 Градоначалник на 

06 Септември 2013г.      Општина Радовиш  

Радовиш                Сашко Николов с.р. 

 

Врз основа на член 21 став 1 точка  43 од 

Статутот на општина Радовиш, Советот на 

општина Радовиш на седница одржана на 

05.09.2013 год., донесе 

 

ОДЛУКА 

За одобрување на финансиски средства 

на црквата “Св. Георгиј“ с.Воиславци Радовиш 

 

 

 

член 1 

 Се одобрува исплата на  финансиски 

средства од буџетот на општина Радовиш на 

црквата “Св.Георгиј“ с.Воиславци Радовиш, во 

висина од 30.000 ден. за довод на вода. 

 

член 2 

 Одлуката влегува во сила наредниот ден 

од објавувањето во “Службен гласник на општина 

Радовиш“. 
 

Бр. 07-1715/1     Совет на општина Радовиш 

05 Септември 2013 г.      Претседател 

Радовиш          Николчо Миовски с.р. 

 

Врз основа на член 50  став 1 т.3 од 

законот за локална самоуправа (Сл. весник на РМ 

бр. 5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на 

општина Радовиш, Градоначалникот на општина 

Радовиш донесува 

 

РЕШЕНИЕ 

За прогласување и објавување 

на Одлуката за одобрување финансиски средства 

на црквата “Св. Вмч. Георгиј“ с.Ораовица 

Радовиш 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

одобрување финансиски средства на црквата “Св. 

Вмч. Георгиј“ с.Ораовица Радовиш, бр. 07-1716/1, 

што советот на општина Радовиш ја донесе на 

седница одржана на ден 05.09.2013 год. 

 

Бр. 08-1716/2                 Градоначалник на 

06 Септември 2013г.      Општина Радовиш  

Радовиш                Сашко Николов с.р. 

 

Врз основа на член 21 став 1 точка  43 од 

Статутот на општина Радовиш, Советот на 

општина Радовиш на седница одржана на 

05.09.2013 год., донесе 

 

ОДЛУКА 

За одобрување на финансиски средства 

на црквата “Св. Вмч. Георгиј“ с.Ораовица 

Радовиш 

 

член 1 

 Се одобрува исплата на  финансиски 

средства од буџетот на општина Радовиш на 

црквата “Св. Вмч. Георгиј“ с.Ораовица Радовиш, 

во висина од 35.000 денари за доопремување на 

манастирскиот конак. 
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член 2 

 Одлуката влегува во сила наредниот ден 

од објавувањето во “Службен гласник на општина 

Радовиш“. 
 

Бр. 07-1716/1     Совет на општина Радовиш 

05 Септември 2013 г.      Претседател 

Радовиш          Николчо Миовски с.р. 

 

Врз основа на член 50  став 1 т.3 од 

законот за локална самоуправа (Сл. весник на РМ 

бр. 5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на 

општина Радовиш, Градоначалникот на општина 

Радовиш донесува 

 

РЕШЕНИЕ 

За прогласување и објавување 

на Одлуката за одобрување финансиски средства 

на Центар за европска младина Радовиш 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

одобрување финансиски средства на црквата 

Центар за европска младина Радовиш, бр. 07-

1717/1, што советот на општина Радовиш ја 

донесе на седница одржана на ден 05.09.2013 год. 

 

Бр. 08-1717/2                 Градоначалник на 

06 Септември 2013г.      Општина Радовиш  

Радовиш                Сашко Николов с.р. 

 

Врз основа на член 21 став 1 точка  43 од 

Статутот на општина Радовиш, Советот на 

општина Радовиш на седница одржана на 

05.09.2013 год., донесе 

 

ОДЛУКА 

За одобрување на финансиски средства 

на Центар за европска младина Радовиш 

 

член 1 

 Се одобрува исплата на  финансиски 

средства од буџетот на општина Радовиш на 

Центар за европска младина Радовиш, во висина 

од 12.000 ден. за тековни активности. 

 

член 2 

 Одлуката влегува во сила наредниот ден 

од објавувањето во “Службен гласник на општина 

Радовиш“. 
 

Бр. 07-1717/1     Совет на општина Радовиш 

05 Септември 2013 г.      Претседател 

Радовиш          Николчо Миовски с.р. 

 

Врз основа на член 50  став 1 т.3 од 

законот за локална самоуправа (Сл. весник на РМ 

бр. 5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на 

општина Радовиш,  Градоначалникот на општина 

Радовиш донесува 

 

РЕШЕНИЕ 

За прогласување и објавување 

на Одлуката за одобрување финансиски средства 

на ППК “Еми Петрол“ Радовиш 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

одобрување финансиски средства на ППК “Еми 

Петрол“ Радовиш, бр. 07-1718/1, што советот на 

општина Радовиш ја донесе на седница одржана 

на ден 05.09.2013 год. 

 

Бр. 08-1718/2                 Градоначалник на 

06 Септември 2013г.      Општина Радовиш  

Радовиш                Сашко Николов с.р. 

 

Врз основа на член 21 став 1 точка  43 од 

Статутот на општина Радовиш, Советот на 

општина Радовиш на седница одржана на 

05.09.2013 год., донесе 

 

ОДЛУКА 

За одобрување на финансиски средства 

на ППК “Еми Петрол“ Радовиш 

 

член 1 

 Се одобрува исплата на  финансиски 

средства од буџетот на општина Радовиш на ППК 

Еми Петрол Радовиш, во висина од 40.000 ден. за 

натпреварувачка сезона. 

 

член 2 

 Одлуката влегува во сила наредниот ден 

од објавувањето во “Службен гласник на општина 

Радовиш“. 
 

Бр. 07-1718/1     Совет на општина Радовиш 

05 Септември 2013 г.      Претседател 

Радовиш          Николчо Миовски с.р. 

 

Врз основа на член 50  став 1 т.3 од 

законот за локална самоуправа (Сл. весник на РМ 

бр. 5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на 

општина Радовиш, Градоначалникот на општина 

Радовиш донесува 
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РЕШЕНИЕ 

За прогласување и објавување 

на Одлуката за одобрување финансиски средства 

како основачки влог на општина Радовиш за  

РК “Радовиш“ а.д. Радовиш 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

одобрување финансиски средства како основачки 

влог на општина Радовиш за РК “Радовиш“ а.д. 

Радовиш, бр. 07-1719/1, што советот на општина 

Радовиш ја донесе на седница одржана на ден 

05.09.2013 год. 

 

Бр. 08-1719/2                 Градоначалник на 

06 Септември 2013г.      Општина Радовиш  

Радовиш                Сашко Николов с.р. 

 

Врз основа на член 21 став 1 точка 43 од 

Статутот на општина Радовиш, Советот на 

општина Радовиш на седница одржана на 

05.09.2013 год., донесе  

 

ОДЛУКА 

за одобрување финансиски средства како 

основачки влог на општина Радовиш за РК 

,,Радовиш,, а.д. Радовиш 

 

член 1 

Се одобруваат финансиски средства за РК 

,,Радовиш,, Радовиш а.д. Радовиш во висина од 

денарска  противвредност на 25.000 евра по 

среден курс на Народна банка на денот на 

префрлањето на средствата на сметка на РК 

,,Радовиш,, а.д. Радовиш. 

 

член 2 

Средствата ќе се префрлат на сметка.  

Составен дел на Одлуката е барањето со 

податоците за корисникот.  

За одобрените и потрошените средства од 

буџетот на општината треба да се  

поднесе писмен извештај до Советот на 

општината за оправданост на потрошените 

средства.  

 

член 3 

Одлуката влегува во сила наредниот ден од 

објавувањето во Службен гласник на  

општина Радовиш.  

 

Бр. 07-1719/1     Совет на општина Радовиш 

05 Септември 2013 г.      Претседател 

Радовиш          Николчо Миовски с.р. 

 

Врз основа на член 50  став 1 т.3 од 

законот за локална самоуправа (Сл. весник на РМ 

бр. 5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на 

општина Радовиш, Градоначалникот на општина 

Радовиш донесува 

 

РЕШЕНИЕ 

За прогласување и објавување 

на Одлуката за измена на Одлуката за утврдување 

на интерес за основање Акционерско друштво за 

вршење дејност спорт број 07 -1582/1 од 

22.08.2013 година 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

измена на Одлуката за утврдување на интерес за 

основање Акционерско друштво за вршење 

дејност спорт број 07 -1582/1 од 22.08.2013 

година, бр. 07-1720/1, што советот на општина 

Радовиш ја донесе на седница одржана на ден 

05.09.2013 год. 

 

Бр. 08-1720/2                 Градоначалник на 

06 Септември 2013г.      Општина Радовиш  

Радовиш                Сашко Николов с.р. 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од 

Законот за локална самоуправа (Службен весник 

на РМ број 5/2002), а во врска со  член 17 од од 

Законот за изменување и дополнување на Законот 

за спорт (Службен весник на РМ број 29/02; 

66/04; 81/08; 18/11; 51/11 и 64/12) и член 21 став 1 

точка 43 од Статутот на општина Радовиш, 

Советот на општина Радовиш на седница одржана 

на 05.09.2013 година, донесе 

 

ОДЛУКА 

За измена на Одлуката за утврдување на интерес 

за основање Акционерско друштво за вршење 

дејност спорт број 07 -1582/1 од 22.08.2013 

година 

 

член 1 

Се менува член 9 став 3 од Одлуката, во делот на 

овластениот претставник наместо Ѓорѓи Манев 

треба да гласи: Николчо Миовски. 

 

член 2 

 Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

ден од денот на објавувањето во “Службен 

гласник на општина Радовиш“. 
 

Бр. 07-1720/1     Совет на општина Радовиш 

05 Септември 2013 г.      Претседател 

Радовиш          Николчо Миовски с.р. 
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Врз основа на член 50  став 1 т.3 од 

законот за локална самоуправа (Сл. весник на РМ 

бр. 5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на 

општина Радовиш, Градоначалникот на општина 

Радовиш донесува 

 

РЕШЕНИЕ 

За прогласување и објавување 

на Изјава од овластен претставник 

на општина Радовиш во РК “Радовиш“ Радовиш 

 

Ја прогласувам и објавувам Изјавата од 

овластениот претставник како на општина 

Радовиш во РК “Радовиш“ Радовиш, бр. 07-

1721/1, што советот на општина Радовиш ја 

донесе на седница одржана на ден 05.09.2013 год. 

 

Бр. 08-1721/2                 Градоначалник на 

06 Септември 2013г.      Општина Радовиш  

Радовиш                Сашко Николов с.р. 

 

Согласно член 29 од Законот за трговски 

друштва (Службен весник на РМ бр. 28/04, 84/05, 

25/07, 87/08, 42/10 и 48/10), Николчо Миовски од 

Радовиш со живеалиште на ул. “Вардарска“ бр. 

29-а, со ЕМБГ: 1412975464024 и бр. на л.к. 

А1297862, издадена од СВР Радовиш, 

претседател на Советот на општина Радовиш, со 

седиште на бул. “Александар Македонски“  бр. 2 

и ЕМБС 6027741 на ден 05.09.2013 год., ја дава 

следната 

  

ИЗJАВА 

 

Јас долупотпишаниот Николчо Миовски 

од Радовиш, со живеалиште на ул. “Вардарска“ 
бр. 29-а, со ЕМБГ:1412975464024 и бр. на л.к. 

А1297862, издадена од ОВР Радовиш, во својство 

на претседател на советот на општина Радовиш, 

со седиште на бул. “Александар Македонски“ бр. 

2 Радовиш и ЕМБС 6027741, под полна, морална, 

материјална и кривична одговорност. 

 ИЗЈАВУВАМ дека не постои ограничување 

наведено во член 29 од ЗТД или друго 

ограничување определено со Закон, општина 

Радовиш за да се упише во трговскиот регистар 

како основач на Друштвото за спортски дејности 

Ракометен клуб Радовиш од Радовиш. 

 

Бр. 07-1721/1     Совет на општина Радовиш 

05 Септември 2013 г.      Претседател 

Радовиш          Николчо Миовски с.р. 

 

Врз основа на член 50  став 1 т.3 од 

законот за локална самоуправа (Сл. весник на РМ 

бр. 5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на 

општина Радовиш, Градоначалникот на општина 

Радовиш донесува 

 

РЕШЕНИЕ 

За прогласување и објавување 

на Одлуката за избор на членови на Одборот на 

директори на Друштво на спортски дејности  РК 

“Радовиш“ а.д. Радовиш 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

избор на Одбор на директори на  Друштво за 

спортски активности  РК “Радовиш“ Радовиш, бр. 

07-1722/1, што советот на општина Радовиш ја 

донесе на седница одржана на ден 05.09.2013 год. 

 

Бр. 08-1722/2                 Градоначалник на 

06 Септември 2013г.      Општина Радовиш  

Радовиш                Сашко Николов с.р. 

 

Врз основа на член  343 став 1, 344, 367 

383 став 3 од Законот за трговските друштва 

(Службен весник на РМ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 

87/08, 42/10 и 48/10), член 22 став 1 т.6 од Законот 

за локална самоуправа број 5/2002) и член 21 став 

1 т.43 од Статутот на општина Радовиш), Советот 

на Општина Радовиш,со седиште во Радовиш и 

ЕМБС: 6027741, во својство на собрание на 

Друштво за спортски дејности РАКОМЕТЕН 

КЛУБ РАДОВИШ АД Радовиш на ден 05.09.2013 

година, ја донесе следната: 

 

ОДЛУКА 

За избор на членови на Одборот на директори на 

Друштво за спортски дејности  РАКОМЕТЕН 

КЛУБ РАДОВИШ АД Радовиш 

 

 1. За членови на Одборот на директори на 

Друштво за спортски дејности РАКОМЕТЕН  

КЛУБ РАДОВИШ АД Радовиш, се избираат: 

 

-    Ѓорѓи Манев од Радовиш, со живеалиште на 

ул. Таско Андонов број 41, со ЕМБГ 

2703984464000 и бр. л.к. бр.А0601507, издадена 

од ОВР Радовиш, со завршено високо 

образование Економски факултет; 

 

- Љупче Атанасов од Радовиш, со 

живеалиште на ул. Јане Сандански број 19, 

со ЕМБГ 0102983464006 и бр. л.к. бр. А0632351, 

издадена од ОВР Радовиш, со завршено високо 

образование факултет за физичка култура; 
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- Љупчо Мијалов од Радовиш, со 

живеалиште нас. Раклиш број 154,  

со  ЕМБГ 3005982464008 и л.к. бр. А0142968, 

издадена од ОВР Радовиш, со завршено високо 

образование факултет за физичка култура; 

 

2. Членовите на Одборот на директори од т.1 од 

оваа Одлука, се избираат за време од 4 (четири) 

години. 

 

3. Се задолжуваат лицата од точка 1 на оваа 

Одлука, избрани за членови на Одборот на 

директори на Друштво за спортски дејности 

РАКОМЕТЕН КЛУБ РАДОВИШ АД Радовиш, да 

одржат своја конститутивна седница на која ќе 

изберат лице кое ќе биде извршен член и ќе го 

носи називот извршен директор, како и 

неизвршен член, кој ќе биде и Претседател на 

Одборот на директори.  

 

4. Оваа Одлука влегува во сила од денот на 

донесувањето. 

 

Бр. 07-1722/1     Совет на општина Радовиш 

05 Септември 2013 г.      Претседател 

Радовиш          Николчо Миовски с.р. 

 

Врз основа на член 50  став 1 т.3 од 

законот за локална самоуправа (Сл. весник на РМ 

бр. 5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на 

општина Радовиш, Градоначалникот на општина 

Радовиш донесува 

 

РЕШЕНИЕ 

За прогласување и објавување 

на Одлуката за одобрување на основачкиот 

извештај во РК <Радовиш< а.д. Радовиш 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

одобрување на основачкиот на извештај во РК 

“Радовиш“ а.д. Радовиш, бр. 07-1723/1,  што 

советот на општина Радовиш ја донесе на седница 

одржана на ден 05.09.2013 год. 

 

Бр. 08-1723/2                 Градоначалник на 

06 Септември 2013г.      Општина Радовиш  

Радовиш                Сашко Николов с.р. 

 

Согласно член 295 од Законот за трговски 

друштва (Службен весник на РМ бр.28/04, 84/05, 

25/07, 87/08, 42/10 и 48/10) и член 9 од одлуката 

за утврдување интерес за основање на 

акционерско друштво за вршење дејност спорт, 

број 07-1587/1  од 22.08.2013 г.,  Николчо 

Миовски, со живеалиште на ул.  ,,Вардарска,, 

бр.29, а со ЕМБГ:1412975464024 и бр. на л.к. 

А1297862 издадена од СВР Радовиш претседател 

на Советот на општина Радовиш, со седиште на 

ул. ,,Александар Македонски,, бр.2 Радовиш  и 

ЕМБС: 6027741 на ден 05.09.2013 го изготви 

следниот: 

 

ОСНОВАЧКИ  ИЗВЕШТАЈ 

 

На ден 05.09.2013 година на 8-та седница 

на Советот на Општина Радовиш со усвојување 

на статутот на Друштвото за спортски дејности  

РАКОМЕТЕН КЛУБ РАДОВИШ АД Радовиш, 

(во понатамошниот текст друштвото). Општина 

Радовиш го основа друштвото и ја превзема 

обврската за уплата на акциите. 

Со потпишувањето на статутот основачот 

Општина Радовиш  уплати 25.000 евра во 

денарска противвредност од 1.537.500,оо денари 

на име основачки влог за основање на друштвото. 

Со уплаќањето на овој влог Општина Радовиш ги 

превзема сите 250 акции во акционерското 

друштво. 

При основањето никој од членовите на одборот 

на директори не превзема акции ниту се здобива 

со посебни погодности. 

 

Бр. 07-1723/1     Совет на општина Радовиш 

05 Септември 2013 г.      Претседател 

Радовиш          Николчо Миовски с.р. 

 

      Врз основа на член 50  став 1 т.3 од законот за 

локална самоуправа (Сл. весник на РМ бр. 

5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на 

општина Радовиш,  

Градоначалникот на општина Радовиш донесува 

 

РЕШЕНИЕ 

За прогласување и објавување 

на Одлуката за усвојување на Статутот на 

РК “Радовиш“ а.д. Радовиш 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

усвојување на Статутот на РК “Радовиш“ а.д. 

Радовиш, бр. 07-1724/1, што советот на општина 

Радовиш ја донесе на седница одржана на ден 

05.09.2013 год. 

 

Бр. 08-1724/2                 Градоначалник на 

06 Септември 2013г.      Општина Радовиш  

Радовиш                Сашко Николов с.р. 
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Врз основа на член 22, член 285, член 287 

и член 293 од Законот за трговски друштва 

(„Службен весник на Република Македонија“ број 

28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/10,48/10 и 

24/11), член 22 став 1 точка 6 од Законот за 

локална самоуправа  (Службен весникна РМ 

бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 43 од Статутот 

на општина Радовиш во својство на Собрание на 

Друштвото за спортски дејности РАКОМЕТЕН 

КЛУБ РАДОВИШ АД Радовиш, на ден 

05.09.2013 година донесе: 

 

СТАТУТ 

НА ДРУШТВО ЗА СПОРТСКИ ДЕЈНОСТИ  

РАКОМЕТЕН КЛУБ 

РАДОВИШ АД РАДОВИШ 

 

Општи одредби 

 

член 1 

Со овој статут се регулираат основните правила 

во поглед на правниот статус  и уредувањето на 

Друштво за спортски дејности РАКОМЕТЕН 

КЛУБ РАДОВИШ АД Радовиш (во 

понатамошниот текст друштвото),како и 

односите помеѓу акционерите,т.е односите меѓу 

акционерите и друштвото.Посебно се уредуваат 

прашањата кои се однесуваат на: 

1) фирмата и седиштето на друштвото;  

2) предметот на работење на друштвото;  

3) износот на основната главнина и видот и 

номиналната вредност на акциите;  

4) годишна сметка и распределба на добивка;  

5) органи на друштвото; 

6) статут и други акти; 

 7) траење и престанок на друштвото. 

 

1.Фирма и Седиштена друштвото 

 

член 2 

Друштвото работи под фирмата:  

Друштво за спортски дејности РАКОМЕТЕН 

КЛУБ РАДОВИШ АД Радовиш.  

Скратен назив на фирмата гласи: РАКОМЕТЕН 

КЛУБ РАДОВИШ АД Радовиш. 

 Седиштето на фирмата е на ул.„бул.Александар 

Македонски“ бр.14 Радовиш. 

Друштвото има печат во тркалезна форма, со 

пречник 3 см на кој е впишана фирмата на 

друштвото, а во средината на печатот е напишано 

РАКОМЕТЕН КЛУБ РАДОВИШ АД Радовиш.  

2.Предмет на работење на друштвото 

 

 

член 3 

Согласно законот како предмет на работење на 

друштвото се запишува: 

ОПШТА КЛАУЗУЛА ЗА БИЗНИС  

Приоритетна дејност/Главна приходна шифра е: 

93.12-Дејности на спортски клубови. 

      (2) Друштвото ќе ги обавува сите дејности во 

надворешниот промет.  

 

член 4 

Клубот има свои знаци: боја и амблем. 

Бојата на дресот на клубот е црвено-бела,резервна 

боја плаво-бело. 

Амблемот претставува круг на кој во средината е 

испишано името на клубот РК РАДОВИШ. 

 

3.Основна главнина и акции 

 

член 5 

Акционерот Општина Радовиш во основната 

главнина на Друштвото вложува паричен влог во 

износ од 25.000 евра во денарска противредност 

од 1.537.500,оо денари,кои ги вложува во 

друштвото со што истотото се стекнува со право 

слободно и трајно да располага со нив. 

 

член 6 

Основната главнина на друштвото изнесува 

25.000евра во денарска противредност од 

1.537.500,оо денари. 

Основната главнина е распоредена на вкупно 250 

обични акции кои ги поседува акционерот 

Општина Радовиш со номинална вредност од 100 

евра во денарска противвредност од 6.150,оо 

денари според средниот курс на НБРМ објавен 

еден ден пред потпишувањето на статутот. 

 

член 7 

Акциите, се упишани согласно член 293 а во 

врска со член 290 од Законот за трговски 

друштва. 

член 8 

Одлука за издавање акции донесува собранието 

на друштвото со мнозинство гласови коешто не 

може да изнесува помалку од две третини од 

акциите со право на глас, претставени на 

собранието.   

член 9 

Друштвото може да ја зголеми или намали 

основната главнина на начин и  во постапка 

утврдена со закон.  

  

4.Годишна сметка и распределба на добивка 
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член 10 

 (1) Најдоцна три месеци по составување на 

годишните сметки и годишниот извештај се 

одржува собранието на друштвото со цел да се 

испитаат истите и да се донесе одлука по нив.  

 

член 11 

(1)  По одобрувањето на годишните сметки и 

утврдувањето на постоењето на добивка за 

распределба, собранието го определува делот кој 

се распределува во форма на дивиденда.  

 

член 12 

(1)  Акционерите можат да ја добијат дивидендата 

односно аконтацијата врз дивидендата во пари 

или акци, или дел во пари, а дел во акции.  

(2) Понудата за плаќање на дивидендата или 

аконтациите врз дивидендата во акции ја дава 

одборот на директори на друштвото. 

 

5.Органи на Друштвото 

 

член 13 

Управувањето со друштвото е организирано 

според едностепен систем(Одбор на директори). 

Органи на друштвото се: Собрание на друштвото 

и Одбор на директори. 

 

5-а.Собрание на друштвото 

 

член 14 

Правата и обврските на собранието на друштвото 

ги врши советот на Општина Радовиш. 

Изборот и  отповикувањето на членови на 

одборот на директори се врши со јавно гласање.   

Член 15 

Собранието на друштвото се свикува во случаи 

определени со закон, како и кога тоа го бараат 

интересите на друштвото и на акционерот. 

Начинот на работа на собранието се утврдува со 

деловник за работа. 

 

член 16 

(1) Собранието одлучува само за прашањата 

изречно определени со закон и со овој статут, а 

особено за:  

1) измена на статутот;  

2) одобрување на годишната сметка, на 

финансиските извештаи и на  

годишниот извештај за работата на друштвото во 

претходната деловна  

година и одлучување за распределбата на 

добивката;  

3) избор и отповикување на членовите на одборот 

на директори;  

4) одобрување на работата и на водењето на 

работењето со друштвото на 

членовите на управниот и на надзорниот одбор;  

5) зголемување и намалување на основната 

главнина на друштвото;  

6) издавање акции и други хартии од вредност;  

7) назначување овластен ревизор за ревизија на 

годишната сметка и на 

финансиските извештаи;  

8) преобразба на друштвото во друга форма на 

друштво, како и за статусните  

промени на друштвото и    

9) престанување на друштвото.  

 

Годишно собрание 

член17 

(1) Годишното собрание го свикува одборот на 

директори најдоцна три месеца посоставувањето 

на годишната сметка, на финансиските извештаи 

и нагодишниот извештај за работата на 

друштвото во претходната деловна година, а не 

подоцна од шест месеца од завршувањето на 

календарската година или 14 месеца од 

одржувањето на последното годишно собрание. 

 (2) На годишното собрание:  

1) се разгледуваат и се усвојуваат годишната 

сметка, финансиските извештаи и годишниот 

извештај за работата на друштвото во 

претходната деловна година;  

2) се одлучува за употребата на чистата добивка 

или за покривање на загубата 

3) се одобрува работата на членовите на органите 

за управување.  

(3) Годишното собрание по завршувањето на 

деловната година, задолжително одлучува за 

одобрување на работата и за водењето на 

работењето на друштвото од страна на органите 

за управување.За одобрување на работата на 

членовите на органите на друштвото се гласа 

јавно и одделно за секој член на органот.  

(4) Расправата и одобрувањето на работата на 

одборот на директори, односно за начинот на 

водењето на работењето на друштвото мора да 

биде поврзана со расправата за годишната 

сметка,финансиските извештаи и годишниот 

извештај за работата на друштвото во 

претходната деловна година. 

(5) Ако годишното собрание не ја одобри 

работата на одборот на директори, на 

истатаседница, собранието може да одлучи да 

пристапи кон избор на сите членови на одборот 

на директори, или кон избор на нови членови на 
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овој орган на местото на оние на кои собранието 

не им ја одобрило работата. Собранието може да 

одлучи членовите на одборот на директори на кои 

им ја одобрило работата да продолжат да ги 

вршат неодложните работи во друштвото до 

изборот на полниот состав на овие органи што се 

врши на продолжена седница што се одржува во 

рок не пократок од осум дена и не подолг од 15 

дена од денот на објавувањето на датумот на 

којшто ќе продолжи  седницата на годишното 

собрание.Денот на одржувањето на продолжената 

седница се објавува во дневен весник. 

 

Свикување на собрание 

 

член18 

(1) Кога тоа го бара интересот на друштвото и на 

акционерите, во времето меѓу две годишни 

собранија, може да се свика собрание.  

(2) Одборот на директори може, со мнозинство 

гласови од своите членови, кога тоа е предвидено 

со закон, по своја иницијатива или побарање на 

акционер во постапка утврдена со закон, да 

донесе одлука за свикување собрание.  

 

Покана и јавен повик за свикување собрание 

 

член 19 

(1) Собранието се свикува со објавување јавен 

повик до акционерите.  

(2) Јавниот повик се објавува најмалку во еден 

дневен весник и на огласнатабла во седиштето на 

друштвото.   

(3) Рокот којшто тече од денот на објавувањето на 

јавниот повик во дневен весник  до денот на 

одржувањето на собранието не може да биде 

подолг од 50  дена ниту пократок од 21 ден до 

денот на одржувањето на собранието.  

(4) Материјалите мораат да бидат достапни до 

акционерите од денот наобјавувањето на јавниот 

повик.  

 

Дневен ред и вклучување нови точки 

 

член20 

(1) Собранието може да одлучува само за 

прашања коишто се уредно ставени на дневен 

ред.  

(2) Собранието може да расправа, без право на 

одлучување и за прашања кои што не се уредно 

ставени на дневен ред.  

(3) Секој акционер има право во кое било време 

да поднесува иницијатива за вклучување точки во 

дневниот ред на собрание коешто ќе биде 

свикано.  

(4) Акционери кои заедно поседуваат најмалку 

5% од вкупниот број на акциите со право на глас 

можат по писмен пат да бараат дополнување на 

дневниот ред со вклучување една или повеќе 

точки во дневниот ред на собрание коешто веќе е 

свикано.  

(5) Барањето за вклучување на една или повеќе 

точки во дневниот ред на собрание коешто е 

свикано се испраќа до свикувачот на собранието 

и тоа во рок од осум дена од денот кога е објавен 

јавниот повик за учество на собрание.  

(6) Барањето за вклучување една или повеќе 

точки во дневниот ред на собрание коешто е 

свикано не може да се одбие, освен во случаите:  

1) ако акционерот, односно акционерите го 

пропуштиле рокот од ставот (5) на овој член;  

2) ако акционерот, односно акционерите не 

поседуваат доволен број акции со право на глас 

во друштвото, во согласност со ставот ( 4) од овој 

член;  

3) ако предлогот не ги исполнува другите услови 

предвидени со закон и 

4) ако точката, односно точките коишто се бара 

да бидат вклучени во дневниот ред на собранието 

не спаѓаат во надлежност на собранието или не се 

во согласност со закон и со статутот.  

(7) Ако барањето од ставот (5) на овој член не е 

ставено на дневен ред, освенво случаите од ставот 

(6) на овој член, конечна одлука по барањето 

донесува собранието при усвојувањето на 

дневниот ред.  

(8) Барањето за вклучување една или повеќе 

точки во дневниот ред на свикано собрание, 

органот што го свикал собранието го испраќа до 

сите акционери, односно го објавува на ист начин 

на којшто го објавил јавниот повик за учество на 

свиканото собрание, најдоцна осум дена пред 

денот на неговото одржување.  

 

Пријавување и евиденција заприсуство на 

собрание 

член 21 

(1) Секој акционер кој има намера да учествува на 

свикано собрание е долженда го пријави своето 

учество на собранието (пријава за учество на 

собранието), најдоцна пред почетокот на 

седницата на закажанато собрание. Списокот 

напријавените акционери го подготвува 

управниот одбор, односно лицето овластено за 

свикување на собранието.  
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(2) Списокот на пријавените акционери од ставот 

(1) на овој член се става наувид во седиштето на 

друштвото.  

(3) Пред почетокот на одржувањето на 

собранието, управниот одбор, односнолицето 

овластено за свикување на собранието го 

споредува списокот на пријавените акционери 

според состојбата во акционерската книга 

добиена од Централниот депозитар за хартии од 

вредност 48 часа пред одржувањето на седницата 

на собранието.  

(4) Пред почетокот на одржувањето на 

собранието, списокот од ставот (3) наовој член го 

потпишува секој присутен акционер, односно 

полномошник наакционер со што го верификува 

своето присуство на собранието (верификуван 

учесник на собранието). Потпишаниот список, со 

свој потпис, го заверуваат претседавачот со 

собранието и записничарот. По заверката на 

списокот претседавачот со собранието го 

констатира кворумот за работа.  

(5) Заверениот список од ставот (4) на овој член 

им се дава на увид на ситеучесници на 

собранието пред првото гласање. Секој 

верификуван учесник на собранието може да бара 

копија на потпишаниот список, на свој трошок, 

којшто не може да биде поголем од вистинскиот 

трошок.  

Полномошник на акционер на собрание 

 

член 22 

(1) Секој акционер може да овласти, со 

полномошно, свој полномошник на собранието 

(во натамошниот текст: полномошник).  

(2) Овластувањето на полномошникот од ставот 

(1) на овој член се дава со потпишување на 

писмено полномошно заверено кај нотар.  

(3) За полномошник не може да биде определен:  

1) член на управниот одбор на друштвото, 

односно на надзорниот одбор или член на 

неговото потесно семејство;  

2) раководно лице во друштвото или член на 

неговото потесно семејство;     

3) член на органот на управување, односно на 

надзорниот одбор од поврзани или зависни 

друштва со друштвото и 

4) застапник по закон или друго овластено 

физичко лице од друштво или од друго правно 

лице што е во сопственост на друштвото.  

(4) Полномошното може да се откаже еднострано, 

без наведување на причините, од акционерот или 

од полномошникот, со доставување писмено 

известување до другата страна. Ако акционерот 

лично го евидентира своето присуство на 

собранието се смета дека полномошното за тоа 

собрание на полномошникот му е откажано и 

акционерот може своето право на глас да го 

остварува без ограничување, лично.  

 

Кворум за работа на собранието 

 

член23 

(1) Собранието може да работи (кворум за работа) 

ако на седницата присуствуваат верификувани 

учесници на собранието кои поседуваат најмалку 

мнозинство од вкупниот број на акциите со право 

на глас.  

(2) Ако на собранието не се обезбеди кворумот од 

ставот (1) на овој член собранието не може да 

почне со работа. За време што не е подолго од 15 

дена од денот за којшто е закажано одржувањето 

на собранието коешто немало кворум за работа се 

закажува нов термин за одржување на собранието 

(презакажано собрание) коешто и се одржува во 

овој рок. Новиот термин за одржување на 

презакажаното собрание се објавува на начин на 

којшто е објавено свикувањетона собранието 

коешто немало кворум за работа.  

(3) Учеството на презакажаното собрание 

повторно не се пријавува. Пред да сезапочне со 

работа на презакажаното собрание се пристапува 

кон потпишување на списокот, со што секој 

присутен го верификува своето присуство на 

презакажаното собрание. Потпишаниот список со 

свој потпис го заверува претседавачот со 

собранието и записничарот. По заверката на 

списокот,  претседавачот со собранието го 

констатира присуството на пријавените 

акционери, односно на нивните полномошници, 

односно кворумот за работа насобранието.  

(4) Секој верификуван учесник на презакажано 

собрание може да бара копија напотпишаниот 

список на свој трошок.  

(5) На презакажаното собрание може да се 

одлучува само по прашањата утврдени во 

дневниот ред за првото свикување на собранието 

без оглед на бројот на присутните акционери и 

бројот на акциите што ги имаат. На 

презакажаното собрание не може да се одлучува 

за прашањата за коишто, според закон илиовој 

статут, се одлучува со поголемо мнозинство од 

мнозинството од кворумотод ставот (1) на овој 

член.  

 

Мнозинство со кое се одлучува на собранието 
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член24 

(1) Одлуките на собранието се донесуваат со 

мнозинство од акциите со правона глас 

претставени на собранието, освен ако со закон 

или со овој статут не еопределено поголемо 

мнозинство или не се пропишани други услови во 

погледна мнозинството со коешто се донесуваат 

одлуките на собранието.     

 

Водење собрание 

член25 

(1) Со седницата на собранието претседава 

претседавач (во натамошниот текст: претседавач 

со собрание). Претседавачот со собранието го 

определува редоследот на работата и го одржува 

редот на седницата на собранието, а може да 

утврди и правила за водење на седницата на 

собранието.  

(2) Претседавачот со собранието се избира за 

секое одделно собрание.  

(3) Мандатот на претседавачот со собранието трае 

до изборот на претседавачот на наредното 

собрание коешто треба да биде одржано.  

(4) За претседавач со собранието може да биде 

избран секој акционер или лице коешто застапува 

акционер. За претседавач со собранието не може 

да биде избран член на управен или член на 

надзорен одбор.  

 

Продолжување прекината седница на собрание 

 

член 26 

(1) Ако дојде до прекин на седница на собрание 

што започнало со работа, присутните акционери 

на седницата на собранието можат да одлучат 

собранието да продолжи со работа во време и 

место коешто се определува со мнозинство од 

акциите со право на глас претставени на 

собранието (продолжување на прекината седница 

на собранието). Одложувањето не може да биде 

подолго од осум дена од денот на прекинот.  

(2) Ако дојде до прекин на седница на собрание 

што започнало со работа, а собранието не донело 

одлука за продолжување со работа, во согласност 

со  составот(1) од овој член, претседавачот со 

собранието го определува времето и местото на 

продолжувањето на прекинатата седница на 

собранието.  

(3) Учеството на продолжувањето на прекината 

седница на собранието повторно не се пријавува. 

Акционерот кој не го пријавил учеството на 

собранието чијашто седница е прекината има 

право да го пријави своето учество пред 

почетокот на продолжената седницата според 

состојбата во акционерската книга. На почетокот 

од работата на продолжената седница на 

собранието се пристапува кон повторно 

потпишување на списокот на пријавените 

акционери, односно на полномошниците, со што 

секој присутен го верификува своето присуство 

на продолжението на прекинатата седница на 

собранието. Потпишаниот список, со свој потпис, 

повторно го заверуваат претседавачот со 

собранието и записничарот. По заверувањето на 

списокот претседавачот со собранието го 

констатира кворумот за работа на продолжението 

на прекината седница на собранието.  

(4) Заверениот список од ставот (3) на овој член 

им се дава на увид на сите учесници на 

продолжението на прекинатата седница на 

собранието пред првото гласање. Секој 

верификуван учесник на собранието може да бара 

копија напотпишаниот список на свој трошок.  

(5) Ако на продолжената седница на собрание 

нема кворум за работа или таа не се одржи во 

рокот од ставот (1) на овој член, се закажува ново 

собрание според условите, начинот и постапката 

определени со закон и со овој статут.  

(6) Одлуките донесени на собранието коешто по 

започнувањето со работа ја прекинало работата, 

без разлика на тоа дали ќе продолжи со работа, се 

сметаат за полноважни. На седницата на којашто 

собранието продолжило да работи, собранието 

расправа и одлучува само по точките коишто не 

се разгледувани и по коишто не е одлучувано.  

 

Ограничувања при остварувањето направото на 

глас 

член 27 

(1) На собранието акционер не може да гласа за 

одлука што го ослободува лично од обврска, од 

некое побарување коешто друштвото го има 

спрема него или од одговорност или кога му се 

признава некаква предност или привилегија на 

сметка на друштвото, односно кога се гласа за 

одлука да се поведе судска или друга постапка 

против него, освен ако со овој закон поинаку не е 

определено. Во овие случаи, акционерот не може 

да го остварува правото на глас, ниту лично ниту 

преку полномошник.  

(2) Ако акционерот постапи спротивно на ставот 

(1) од овој член, одговара за штета којашто 

друштвото ќе ја претрпи, освен ако докаже дека 

мнозинството би било постигнато и без неговиот 

глас.  

 

Начин на гласање на собранието 
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член 28 

(1) Ако со законот и со овој статут поинаку не е 

определено, собранието одлуките ги донесува со 

јавно гласање.   

(2) За избори на членови на одборот на директори 

или за отповикување на членовите на овој орган 

гласањето е тајно.  

(3) По барање на еден или на повеќе акционери 

кои имаат најмалку една десетина од вкупниот 

број на акциите со право на глас, се пристапува 

кон тајно гласање.  

(4) Акционерите можат да гласаат на свикано 

собрание преку интернет конференциска врска, 

ако постојат технички можности таа да се 

воспостави на самата седница со слика и тон. 

Акционерот својата намера да гласа преку 

интернет врска мора да ја најави на претседателот 

на органот на управување најдоцна пет работни 

дена пред закажаното собрание. Во рокод три 

работни дена од добиената најава, претседателот 

на управен илинадзорен одбор мора да одговори 

дали има технички можности за гласање преку 

интернет конференциска врска.   

(5)Акционерот кој гласа преку интернет 

конференциска врска се смета за присутен на 

собранието, односно го сочинува кворумот за 

работа и за одлучување на собранието.  

(6) Ако на сигурен начин не може да се утврди 

идентитетот на секој акционер, начинот на 

воспоставување на комуникациска врска меѓу 

друштвото иакционерот и ако гласањето не биде 

достапно на секој акционер и не може со 

сигурност да се евидентира кворумот и 

извршеното гласање, гласањето е ништовно.  

 

Начин на спроведување тајно гласање    

 

член 29 

(1) Тајното гласање го спроведуваат двајца 

бројачи на гласови избрани со одлука на 

собранието. За бројач на гласови не може да се 

избере акционер, односно друго лице кое е член 

на управен, односно на надзорен одбор ниту 

претседавачот со собранието на коешто се врши 

тајното гласање. Бројачите на гласови се должни 

да работат непристрасно и праведно.  

(2) Бројачите на гласови ја определуваат 

содржината на гласачките ливчиња, се грижат за 

умножување на гласачките ливчиња, ги 

нумерираат гласачките ливчиња, ги пребројуваат 

гласовите и поднесуваат писмен извештај за 

спроведеното тајно гласање.  

(3) Гласачкото ливче мора да ги содржи имињата 

и презимињата на сите кандидати кои се избираат 

со тајно гласање.  

(4) Кога се врши тајно гласање, ливчето за 

гласање мора да ги содржи прашањата за коишто 

ќе се гласа, опцијата за гласање “за”, “против”, 

“воздржани” за секое прашање или група на 

прашања или друга јасна опција, како и 

објаснување за начинот на којшто се врши 

тајното гласање.  

(5) Гласачките ливчиња, извештајот за 

спроведеното гласање и другиот изборен 

материјал се чуваат на ист начин како и 

записниците од собранијата.  

 

Влегување во сила на одлуките на собранието 

 

член 30 

(1) Одлуките на собранието влегуваат во сила со 

денот на донесувањето, освен ако во одлуката не 

е утврден друг датум на влегување во сила.  

 

Записник од собранието 

 

член 31 

(1) За работата на собранието се води записник 

кој содржи податоци за:  

1) фирмата и седиштето на друштвото;  

2) датумот, времето и местото на одржувањето на 

собранието;  

3) името на претседавачот со собранието, односно 

името на записничарот и имињата на бројачите на 

гласови;  

4) дневниот ред на собранието;  

5) бројот на присутните акционери, односно 

полномошниците на акционери и кворумот за 

работа;  

6) расправата водена на собранието;  

7) значајните настани на собранието, како и 

поднесените предлози;  

8) одлуките, бројот на гласови ,,за,, и,,против,, и 

бројот на воздржаните гласови 

9) оградувањата, односно противењата на 

акционер, член на управниот, односно на 

надзорниот одбор против некоја одлука ако е 

изјавено оградување,  односно противење.  

(2) За записничар и заверувачи на записник не 

може да биде избран член на органот на 

управуваање.  

(3) Записникот се подготвува најдоцна во рок од 

осум дена од денот на одржувањето на 

собранието и него го потпишуваат записничарот 

и претседавачот со собранието, а го заверуваат 

заверувачи на записник.     
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(4) Секој акционер може да бара од одборот на 

директори, издавање копија на записникот од 

собранието, на негов трошок. Трошокот не може 

да биде поголем од стварните трошоци.  

(5) Кога записникот го води нотар, записникот се 

подготвува најдоцна во рок од три дена од денот 

на одржувањето на собранието и него го 

потпишува нотарот и претседавачот со 

собранието. Копијата од ставот (4) на овој член ја 

дава нотарот кој го водел записникот.  

 

Акти и документи кои што мораат да се чуваат 

 

член32 

Друштвото, во своето седиште, ги чува следниве 

акти и документи:  

1) статутот и другите акти, како и сите нивни 

измени и дополнувања,заедно со пречистените 

текстови;  

2) записниците и сите други документи од сите 

собранија на акционерите;  

3) записниците и одлуките од органите на 

управување;  

4) годишните сметки и финансиските извештаи 

коишто треба да се чуваат според закон;  

5) прилози (исправи и докази) коишто се 

поднесени до трговскиот регистар;  

6) сите јавни повици и проспекти за издавање 

акции и други хартии од вредност на друштвото;  

7) целокупната писмена кореспонденција со 

акционерите;  

8) ажурирана листа со имиња и презимиња и 

адреси на сите избрани членови на органите на 

управување;  

9) документите за залог и хипотека;  

10) извештајот на овластениот ревизор и 

извештајот на овластениот проценител  

11) други акти и документи предвидени со закон 

и со статутот.  

 

Деловна тајна 

член33 

(1) Друштвото има право, одредени податоци со 

чие неконтролирано откривање може да биде 

нанесена штета на неговите деловните интереси,  

да ги утврди (прогласи) за деловна тајна.  

 (2)  Постапката и условите за утврдување  

(прогласување)  на податокот за деловна тајна,  се 

утврдуваат со правилник кој го донесува 

собранието на друштвото.  

(3) Не може да се прогласи за деловна тајна 

податок кој согласно со закон или акт на државен 

орган донесен врз основа на закон,  не е 

дозволено да биде прогласен за таен или е 

пропишано дека е јавен или постои обврска јавно 

да се објави.  

 

Објавување 

член34 

(1)Одборот на директори го определува начинот 

на објавувањето на податоците и извештаите за 

коишто со статутот или друг акт на друштвото е 

определена обврската за нивно објавување на 

огласна табла на друштвото, во дневен весник, 

интернет или на друг начин и ги утврдува 

податоците и извештаите кои се објавуваат, а за 

кои смета дека се значајни за акционерите и 

друштвото, освен ако со закон поинаку не е 

определено.  

(2) Објавувањата кои се вршат согласно законот, 

се вршат на начин предвиден во законот.  

 

5-б.Одбор на директори  

 

член 35 

Одборот на директори е составен од 3(три) члена. 

Членовите на одборот на директори ги избира 

собранието на друштвото. 

При изборот на членовите на одборот на 

директори се назначува кој член на одборот на 

директори ќе биде независен член. Независниот 

член на одборот на директори се избира од 

неизвршните членови на одборот на директори. 

Од членовите избрани во одборот на директори 

собранието назначува еден извршен член на 

одборот на директори. За извршен член на 

одборот на директори не може да биде избран 

член кој е избран за независен член на Одборот на 

директори. Бројот на извршните членови во 

Одборот на директори мора да е помал од бројот 

на неизвршните членови. 

 

член 36 

Изборот на извршен член на одборот на 

директори се врши со мнозинство гласови од 

вкупниот број на членови на одборот на 

директори. 

Извршниот член на одборот на директори го носи 

називот извршен директор. 

 

член 37 

Одборот на директори од редот на неизвршните 

членови, со мнозинство гласови од вкупниот број 

на членови на одборот на директори избира 

претседател на одборот на директори.  

Одборот на директори може во било кое време да 

го разреши претседателот и да избере нов 

претседател. 
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Претседателот на Одборот на директори ги 

свикува и раководи со состаноците на одборот на 

директори. 

 

член 38 

Извршниот  член на Одборот на директори го 

води работењето на друштвото и има најшироки 

овластувања да ги врши сите работи сврзани со 

раководењето, спроведувањето на одлуките на 

одборот на директори и вршењето на тековните 

активности на друштвото и да дејствува во сите 

околности од името на друштвото, со исклучок на 

овластувањата за коишто со закон изречно е 

определено дека ги врши одборот на директори. 

Одборот на директори му го доверува на 

извршниот  директор застапувањето на 

друштвото во односите со трети лица.  

 

член 39 

Неизвршните членови на одборот на директори 

вршат надзор над водењето на работењето на 

извршниот член на одборот на директори, имаат 

право да вршат увид и да ги проверуваат книгите 

и документите на друштвото, како и имотот 

особено благајната на друштвото и хартиите од 

вредност и стока. 

Во вршењето на надзорот претседателот на 

одборот на директори или кој било неизвршен 

член, можат да барат свикување на состанок на 

одборот на директори. Барањето се доставува до 

претседателот на одборот на директори. 

 

6.Статут и други акти 

Начин и постапка за измена на статутот 

 

член 40 

(1) Статутот се менува со одлука за измена на 

статутот. Под поимот измена настатут се 

подразбира и донесување на нов статут.  

(2) Постапка за измена на статутот можат да 

покренат одборот на директори,како и 

акционерите кои имаат најмалку една десеттина 

од вкупниот број на акциите со право на глас. 

Иницијативата во форма на амандмани се 

доставува до одборот на директори. 

(3) Предлогот на одлуката за измена на статутот 

во којшто се наведени предложените измени, без 

разлика на тоа кој ја дал иницијативата, го 

утврдува одборот на директори. Утврдениот 

предлог на одлука за измена на статутот мора да 

биде образложен.     

 

Одлука за измена 

 

член 41 

(1) Одлуката за измена на статутот ја донесува 

собранието.  

(2) Одлуката за измена на статутот се усвојува со 

мнозинство гласови кое не може да изнесува 

помалку од две третини од акциите со право на 

глас претставени на собранието.  

(3) Собранието со одлуката за измена на статутот 

го органот на управување,  да подготви пречистен 

текст на статутот во којшто се внесуваат 

измените извршени со одлуката за измена на 

статутот, како и одредбите од одлуките кои имаат 

карактер на одлука за измена на статут.  

 

Влегување во сила на измената 

 

член 42 

(1) Измената на статутот влегува во сила со денот 

на донесувањето на одлуката за измена на 

статутот, освен ако собранието во одлуката за 

измена на статутот не определи друг датум на 

влегување во сила.  

 

Други акти 

член 43 

(1) Други прашања што се од значење за 

друштвото, а не се уредени со статутот, можат да 

се уредат, во согласност со закон, со други акти 

на друштвото.  

(2) Ако некоја одредба од друг акт на друштвото 

не е во согласност со статутот, се применуваат 

одредбите од статутот.  

(3) Актите на друштвото и одлуките на 

друштвените органи влегуваат во сила со денот 

на донесувањето,  ако во нив или во законот не е 

предвидено нешто друго.  

(4) Заради запознавање на вработените или 

акционерите, органот кој го донел актот може да 

одлучи да се објави на огласна табла на 

друштвото.  

 

7. Траење и престанок на друштвото 

 

член 44 

(1) Друштвото е основано и работи на 

неопределено време.  

(2) Друштвото престанува во случаите и под 

услови утврдени со закон.  

 

8.Преодни и завршни одредби 
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член 45 

Овој статут влегува во сила со денот на неговото 

донесување, а ќе се применува со денот на уписот 

во регистарот.  

 

Бр. 07-1724/1     Совет на општина Радовиш 

05 Септември 2013 г.      Претседател 

Радовиш          Николчо Миовски с.р. 

 

Врз основа на член 50  став 1 т.3 од 

законот за локална самоуправа (Сл. весник на РМ 

бр. 5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на 

општина Радовиш, Градоначалникот на општина 

Радовиш донесува 

 

РЕШЕНИЕ 

За прогласување и објавување 

на Одлуката за давање Согласност за формирање 

на паралелки со помал број на ученици во СОУ 

“Кoста Сусинов“ Радовиш 

за учебната 2013/2014 година 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката 

давање согласност за формирање на паралелкисо 

помал број на ученици во СОУ “Коста Сусинов“ 
Радовиш за учебната 2013/2014 година, бр. 07-

1725/1, што советот на општина Радовиш ја 

донесе на седница одржана на ден 05.09.2013 год. 

 

Бр. 08-1725/2                 Градоначалник на 

06 Септември 2013г.      Општина Радовиш  

Радовиш                Сашко Николов с.р. 

 

Врз основа на член 22 став 1 точка 8 од 

Законот за локална самоуправа, член 15 точка 8 

од Статутот на општина Радовиш, а согласно 

Законот за средно образование, Советот на 

општина Радовиш на седница одржана на 

05.09.2013 година, донесе  

 

ОДЛУКА 

за давање Согласност за формирање на паралелки 

со помал број на ученици во СОУ "Коста 

Сусинов" Радовиш за учебната 2013/2014 година 

 

член 1 

Се дава Согласност за формирање на паралелки 

со помал број на ученици во СОУ "Коста 

Сусинов" Радовиш, за учебната 2013/2014 година 

и тоа:  

- I-1 со 24 ученика, македонски јазик-гимназиско 

образование;  

- I-2 со 23 ученика, македонски јазик-гимназиско 

образование;  

- I-3 со 23 ученика, македонски јазик-гимназиско 

образование;  

- I-4 со 24 ученика, македонски јазик-гимназиско 

образование;  

- I-6 со 22 ученика, македонски јазик-гимназиско 

образование;  

- I-7 со 24 ученика, турски јазик-гимназиско 

образование;  

- I-8 со 24 ученика, македонски јазик-гимназиско 

образование;  

- I-9 со 16 ученика, македонски јазик-електро-

техничка струка;  

- I-10 со 23 ученика, турски јазик-електро-

техничка струка;  

 

- II-1 со 23 ученика македонски јазик-гимназиско 

образование; 

- II-4 со 24 ученика македонски јазик-гимназиско 

образование;  

- II-9 со 15 ученика турски јазик-електро-техничка 

струка;; 

  

- III-1 со 23 ученика македонски јазик-гимназиско 

образование; 

- III -4 со 24 ученика македонски јазик-геолошко-

рударска и металуршка; 

- III-6 со 24 ученика македонски јазик-електро-

техничка струка; 

 

- IV-6 со 17 ученика турски јазик-гимназиско 

образование; 

- IV-7 со 13 ученика турски јазик-гимназиско 

образование; 

 

член 2 

Одлуката влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во "Службен гласник на 

општина Радовиш".  

 

Бр. 07-1725/1     Совет на општина Радовиш 

05 Септември 2013 г.      Претседател 

Радовиш          Николчо Миовски с.р. 

 

Врз основа на член 50  став 1 т.3 од 

законот за локална самоуправа (Сл. весник на РМ 

бр. 5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на 

општина Радовиш, Градоначалникот на општина 

Радовиш донесува 

 

РЕШЕНИЕ 

За прогласување и објавување 

на Одлуката за пренамена на средствата 

во Буџетот на општина Радовиш за 2013 година 
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Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

пренамена на средствата во Буџетот на општина 

Радовиш за 2013 година, бр. 07-1726/1, што  

советот на општина Радовиш ја донесе на седница 

одржана на ден 05.09.2013 год. 

Бр. 08-1726/2                 Градоначалник на 

06 Септември 2013г.      Општина Радовиш  

Радовиш                Сашко Николов с.р. 

 

 
Vrz osnova na ~len 36 st. 1 t. 2 od Zakonot za lokalna samouprava (Sl. vesnik na RM 

br. 5/2002 godina) i ~len 34 od Zakonot za Buxetite ( Sl. Vesnik na RM br. 64/2005, 4/2008, 
103/2008, 156/2009, 95/2010, 180/2011, 171/2012) i ~len 21, t.4 od Statutot na ELS Radovi{ 
(Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{ br 5/2005 godina), Sovetot na ELS Radovi{ na 
sednicata odr`ana na _________ godina ja donese slednata: 
 

ODLUKA 
Za izmena na rasporedot na sredstvata vo Buxetot na op{tina 

Radovi{ za 2013 godina 
 

~len 1 
So ovaa odluka se vr{i izmena na rasporedot na sredstvata vo Buxetot na op{tina 

Radovi{ za 2013 godina i toa na sledniot na~in : 
 
Potprograma 
Potstavka       Buxet          Samofin.      Donacii  Dotacii Kredit 

A00 SOVET NA OP[TINA 
463120 Transferi do sportski klubovi       200.000         0          0         0                           0 
463110 Transferi do zdru`enija na  

gra|ani i fondacii            491.000         0          0         0                           0 

D00 GRADONA^ALNIK 
463120 Transferi do sportski klubovi         50.000         0          0         0                           0 
463110 Transferi do zdru`enija na  

gra|ani i fondacii              50.000         0          0         0                           0 

F10 URBANISTI^KO PLANIRAWE 
425640 Izrabotka na prostorni i  

urbanisti~ko planovi                    -1.300.000         0          0         0                           0 

G10 PODR[KA NA LOKALNIOT EKONOMSKI RAZVOJ 
463110 Transfer do zdru`enija na  

gra|ani i fondacii                  7.000.000         0          0         0                           0 
425990  Drugi dogovoreni uslugi                    268.000         0          0         0                           0 

J60 ODR@UVAWE I ZA[TITA NA LOKALNITE PATI[TA, ULICI I  
REGULIRAWE NA RE@IM NA SOO 
424590 Odr`uvawe na drugi zeleni  

povr{ini                  1.100.000         0          0         0                           0 

JD0 IZGRADBA I REKONSTRUKCIJA NA LOKALNI PATI[TA I ULICI 
482320 Izgradba na pre~istitelni  

stanici i kolektori        -980.000        0          0         0                           0 
482720 Izgradba na kapaciteti za  

vodosnabduvawe       -600.000        0          0         0                           0 
482920 Izgradba na drugi objekti         - 6.040.000        0          0         0                           0 
482110 Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i  

dizajn na ulici                 30.000        0          0         0                           0 
482930 Rekonstrukcija na drugi  

objekti                   43.000        0          0         0                           0 

N10 OSNOVNO OBRAZOVANIE 
482930 Rekonstrukcija na drugi objekti -312.000         0         0        0                          0 
                                              0                 0                     0                         0                           0  
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~len 2 
Odlukata vleguva vo sila od denot na 

objavuvaweto vo Slu`ben glasnik na op{tina 
Radovi{ i stanuva sostaven del na Buxetot na 
op{tina Radovi{ za 2013 godina. 

 

Бр. 07-1726/1     Совет на општина Радовиш 

05 Септември 2013 г.      Претседател 

Радовиш          Николчо Миовски с.р. 

 

Врз основа на член 50  став 1 т.3 од 

законот за локална самоуправа (Сл. весник на РМ 

бр. 5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на 

општина Радовиш, Градоначалникот на општина 

Радовиш донесува 

 

РЕШЕНИЕ 

За прогласување и објавување 

на Одлуката за одобрување финансиски средства 

на физички лица од Радовиш 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

одобрување финансиски средства на физички 

лица од Радовиш, бр. 07-1727/1, што советот на 

општина Радовиш ја донесе на седница одржана 

на ден 05.09.2013 год. 

 

Бр. 08-1727/2                 Градоначалник на 

06 Септември 2013г.      Општина Радовиш  

Радовиш                Сашко Николов с.р. 

 

Врз основа на член 21 став 1 точка  43 од 

Статутот на општина Радовиш, Советот на 

општина Радовиш на седница одржана на 

05.09.2013 год., донесе 

 

ОДЛУКА 

За одобрување на финансиски средства 

на физички лица во Радовиш 

 

член 1 

 Се одобруваат финансиски средства на 

следните физички лица од општина Радовиш: 

 

1. Јашар Раимов-------------------- 1.000,00 денари  

2. Миленкова Ана----------------- 3.000,00 денари  

3. Сабаедин Мемедов ------------ 1.000,00 денари  

4. Мејнур Раимов------------------ 1.000,00 денари  

5. Панче Иванов ------------------- 2.000,00 денари 

6. Александар Чапов-------------- 3.000,00 денари 

7. Живко Ставрев ----------------- 5.000,00 денари  

8. Костадин Диманов ------------ 2.000,00 денари  

9. Оливера Јанева ----------------- 4.000,00 денари  

10. Герче Донев --------------------- 3.000,00 денари  

11. Зорица Цекова ------------------ 4.000,00 денари  

12. Митко Костадинов ------------ 4.000,00 денари  

13. Ставруш Спасов --------------- 2.000,00 денари 

14. Лиле Трајчева ------------------ 3.000,00 денари  

15. Тејфик Демиров ---------------- 1.000,00 денари  

16. Разије Усеинова ---------------- 1.000,00 денари  

17. Совка Василева ---------------- 4.000,00 денари  

18. Николина Атанасовска---------6.000,00 денари  

19. Милева Банова ----------------- 3.000,00 денари  

20. Живко Панев -------------------- 3.000,00 денари  

21. Славчо Џеков ------------------- 2.000,00 денари  

22. Муса Усеинов ------------------ 3.000,00 денари  

23. Марјан Јованов ----------------- 3.000,00 денари  

24. Суза Коцева --------------------- 3.000,00 денари  

25. Горица Магденоска ----------- 3.000,00 денари  

26. Иле Лазаров --------------------- 3.000,00 денари  

27. Александра Василева --------- 5.000,00 денари  

28. Светлана Јованова ------------- 3.000,00 денари  

29. Миндев Симеон ---------------- 3.000,00 денари  

30. Бети Кикирекова --------------- 3.000,00 денари  

31. Гацев Николчо ----------------- 3.000,00 денари  

32. Васил и Мимоза Томови ----- 5.000,00 денари 

33. Атанас Коцев ------------------ 10.000,00 денари  

34. Павлина Стефанова ----------- 3.000,00 денари  

35. Ванчо Стојанов ----------------- 3.000,00 денари  

36. Коле Костов --------------------- 3.000,00 денари  

37. Дафинка Петрова -------------- 3.000,00 денари  

38. Асан Мемедов ------------------ 1.000,00 денари  

39. Бесен Демиров ----------------- 1.000,00 денари 

40. Стојка Темелкова -------------- 2.000,00 денари  

41. Митко Костадинов ------------  5.000,00 денари 

42. Светлана Јанакиева ------------ 2.000,00 денари 

43. Љубица Коцева ----------------- 5.000,00 денари  

44. Стојче Донев -------------------- 3.000,00 денари 

45. Митко Ценев -------------------- 6.000,00 денари  

46. ФатијеНазифова ---------------- 1.000,00 денари  

47. Дејана Василева ---------------- 4.000,00 денари 

48. Ѓорги Ѓоргиев ----------------- 10.000,00 денари 

49. Ристо Дамбов ------------------- 5.000,00 денари  

50. Веска Стојанова ---------------- 5.000,00 денари  

51. Добринка Миндева ------------ 3.000,00 денари 

52. Силванка Ѓоргиева ------------ 3.000,00 денари 

53. Ѕенка Крстева ------------------ 2.000,00 денари 

54. Лидија Коцева ------------------ 5.000,00 денари 

55. Зулфикар Агушев -------------- 2.000,00 денари 

56. Зора Јанева ---------------------- 3.000,00 денари 

57. Стефан Зафиров ---------------- 5.000,00 денари 

58. Коле Ковачев ------------------- 6.000,00 денари 

59. Ленче Тодорова ---------------- 4.000,00 денари 

 

член 2 

Одлуката влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во “Службен гласник на општина 

Радовиш“. 
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Образложение 

Согласно финансиската состојба и 

средствата во Буџетот определени за оваа намена 

се одлучи како во изреката на оваа Одлука. 

 

Бр. 07-1727/1     Совет на општина Радовиш 

05 Септември 2013 г.      Претседател 

Радовиш          Николчо Миовски с.р. 

 

Врз основа на член 50  став 1 т.3 од 

законот за локална самоуправа (Сл. весник на РМ 

бр. 5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на 

општина Радовиш, Градоначалникот на општина 

Радовиш донесува 

 

РЕШЕНИЕ 

За прогласување и објавување 

на Одлуката за верификација на Договор за 

обезбедување на утврдено ниво на услуги 

склучен меѓу општина Радовиш и ЈП “Плаваја“ 
Радовиш 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

верификација на Договор за обезбедување на 

утврдено ниво на услуги склучен меѓу општина 

Радовиш и ЈП “Плаваја“ Радовиш, бр. 07-1728/1, 

што советот на општина Радовиш ја донесе на 

седница одржана на ден 05.09.2013 год. 

 

Бр. 08-1728/2                 Градоначалник на 

06 Септември 2013г.      Општина Радовиш  

Радовиш                Сашко Николов с.р. 

 

Врз основа на член 21 став 1 точка 43 од 

Статутот на општина Радовиш, Советот на 

општина Радовиш на седница одржана на 

05.09.2013 година, донесе 

 

ОДЛУКА 

За верификација на Договор за обезбедување 

на утврдено ниво на услуги склучен меѓу 

општина Радовиш и ЈП “Плаваја“ Радовиш 

 

член 1 

Советот на општина Радовиш го 

верифицира Договорот за обезбедување на 

утврдено ниво на услуги склучен меѓу општина 

Радовиш и ЈП “Плаваја“ Радовиш, во општина 

Радовиш архивски број 03-1362/1 од 05.07.2013 

година, во ЈП “Плаваја“ Радовиш архивски број 

0307-433/1 од 10.08.2013 година. 

 

 

 

член 2 

 Одлуката влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во “Службен гласник на општина 

Радовиш“. 
 

Бр. 07-1728/1     Совет на општина Радовиш 

05 Септември 2013 г.      Претседател 

Радовиш          Николчо Миовски с.р. 

 

Врз основа на член 50  став 1 т.3 од 

законот за локална самоуправа (Сл. весник на РМ 

бр. 5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на 

општина Радовиш, Градоначалникот на општина 

Радовиш донесува 

 

РЕШЕНИЕ 

За прогласување и објавување 

на Одлуката за плаќање на потрошената 

електрична енергија на СРЦ “25-ти Мај“  Радовиш 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

За плаќање на потрошената електрична енергија 

на СРЦ “25-ти Мај“  Радовиш, бр. 07-1729/1,  

што советот на општина Радовиш ја донесе на 

седница одржана на ден 05.09.2013 год. 

 

Бр. 08-17292                 Градоначалник на 

06 Септември 2013г.      Општина Радовиш  

Радовиш                Сашко Николов с.р. 

 

Врз основа на член 21 став 1 точка  43 од 

Статутот на општина Радовиш, Советот на 

општина Радовиш на седница одржана на 

05.09.2013 год., донесе 

 

ОДЛУКА 

За плаќање на потрошената електрична енергија 

на СРЦ “25-ти Мај“  Радовиш 

 

член 1 

 Се одобрува исплата на  финансиски 

средства од буџетот на општина Радовиш за 

потрошената електрична енергија на СРЦ “25-ти 

Мај“  Радовиш во висина од 15.947 денари.  

 

член 2 

 Одлуката влегува во сила наредниот ден 

од објавувањето во Службен гласник на општина 

Радовиш“. 
 

 

Образложение 

Ова е заостанат долг по основ на досега 

потрошена електрична енергија и комунална 



Br. 14/2013 Str. 114             Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{                      06.09.2013 god. 

 
 

  

такса за улично осветлување на друго броило во 

спортската сала, кое со исплатата на овој долг ќе 

го преземе општината и ќе биде ставен  во 

мирување. Броилото се води на име Тони Јаванов, 

кој по интерен договор со претходеиот 

закупопримач имал договор за дел од објектот до 

2022 година. Со плаќањето на овој долг и 

раскинувањето на договорот, општината ја има 

целата спортска сала во своја надлежност.  

 

Бр. 07-1729/1     Совет на општина Радовиш 

05 Септември 2013 г.      Претседател 

Радовиш          Николчо Миовски с.р. 

 

Врз основа на член 50  став 1 т.3 од 

законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ 

бр. 5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на 

општина Радовиш, Градоначалникот на општина 

Радовиш донесува 

 

РЕШЕНИЕ 

За прогласување и објавување на Заклучокот за 

прифаќање на Извештаите на работните тела на 

Советот  во општина Радовиш 

 

Го прогласувам и објавувам Заклучокот за 

прифаќање на Извештаите на работните тела на 

советот на општина Радовиш бр. 07-1730/1, што 

советот на општина Радовиш го донесе на 

седница одржана на ден 05.09.2013год. 

 

Бр. 07-1730/1     Совет на општина Радовиш 

05 Септември 2013 г.      Претседател 

Радовиш          Николчо Миовски с.р. 

 

Врз основа на чл. 21 ст. 1 т. 43 од 

Статутот на општина Радовиш (Сл.гласник на 

општина Радовиш бр. 5/02), Советот на општина 

Радовиш на седница одржана на 05.09.2013 г., 

донесе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛУЧОК 

За прифаќање на Извештаите на Работните тела 

на Советот на општина Радовиш 

 

 I. Се прифаќаат Извештаите на работните 

тела приложени на седница на Советот на 

општина Радовиш, одржана на ден на 05.09.2013 

година и тоа: 

 

 -Комисија за образование, спорт и 

култура, 5-та седница одржана на 03.09.2013 

година; 

 -Комисија за финансирање, буџет и 

локален економски развој седница одржана на 

ден 03.09.2013 година, 7-ма седмица; 

-Комисија за јавна безбедност и безбедност во 

сообраќајот и противпожарна заштита, 3-та 

седница одржана на 03.09.2013 година; 

 -Комисија за урбанизам, комунални 

дејности и заштита на животната средина 5-та 

седница одржана на 16.08.2013 година и 6-та 

седница одржана на 04.09.2013 година; 

 -Комисија за мандатни прашања, избори и 

именувања, 6-та седница одржана на ден 

04.09.2013 година;  

 -Комисија за еднакви можности 3-та 

седница,одржана на 04.09.2013 година.  

 

 II.Овој Заклучок влегува во сила со денот 

на објавувањето во ,,Службен гласник на 

општина Радовиш,,. 

 

Бр. 07-1730/1     Совет на општина Радовиш 

05 Септември 2013 г.      Претседател 

Радовиш          Николчо Миовски с.р. 

 

 

ДРУГИ АКТИ  
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СОДРЖИНА: 
РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на 

Заклучокот за  усвојување на Извештајот за 

состојбата во областа на јавниот ред и мир и 

безбедноста на сообраќајот и патиштата на 

подрачјето на ПС ОН Радовиш за првата 

половина од 2013 година ----------------------------- 1 

ЗАКЛУЧОК За прифаќање на  Извештајот за 

состојбата во областа на јавниот ред и мир и 

безбедноста на сообраќајот и патиштата на 

подрачјетона ПС ОН Радовиш  за првата 

половина од 2013 година ----------------------------- 1 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на 

Заклучокот за  усвојување на Годишниот  

извештај за активностите на Центарот за развој на 

југоисточниот плански регион за 2012 година --- 1 

ЗАКЛУЧОК за  усвојување на Годишниот  

извештај за активностите на Центарот за развој на 

југоисточниот плански регион за 2012 година --- 1 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на 

Заклучокот  за  усвојување на Извештај на ТППЕ-

Радовиш за вториот квартал од 2013 год. --------- 2 

ЗАКЛУЧОК За усвојување на  Извештајот на 

ТППЕ-Радовиш за вториот квартал 2013 год. 

бр. 24-220/8 од 30.07.2013 год. ---------------------- 2 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на 

Одлуката за преземање на водоводот во с. 

Калуѓерица во надлежност на општина Радовиш 2 

ОДЛУКА За преземање на водоводот во с. 

Калуѓерица во надлежност на општина Радовиш 2 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на 

Одлуката за предавање на користење и 

одржување на водоводот во с. Калуѓерица на ЈП 

“Плаваја“ Радовиш ------------------------------------- 3 

ОДЛУКА За предавање на користење и 

одржување на водоводот во с. Калуѓерица на ЈП 

“Плаваја“ Радовиш ------------------------------------- 3 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на 

Одлуката за давање согласност на барателот  лице 

Јован Трендов од с.Дедино за отпочнување на 

постапка за измена и допуна на ДУП за блок 9 -б 

дел со намена во согласност со ГУП 

индивидуално становање (А1) ---------------------- 3 

ОДЛУКА За давање согласност на барателот  

лице Јован Трендов од с.Дедино за отпочнување 

на постапка за измена и допуна на ДУП за блок 9 

-б дел со намена во согласност со ГУП 

индивидуално становање (А1) ---------------------- 3 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на 

Одлуката за давање Согласност за формирање на 

паралелки со помал број на ученици во ООУ 

“Кирил и Методиј“ с.Ораовица Радовиш за 

учебната 2013/2014 година --------------------------- 4 

ОДЛУКА За давање Согласност за формирање на 

паралелки со помал број на ученици во ООУ 

“Кирил и Методиј“ с.Ораовица Радовиш за 

учебната 2013/2014 година --------------------------- 4 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на 

Одлуката за давање Согласност за формирање на 

паралелки со помал број на ученици во ООУ 

“Коста Рацин“ с.Подареш Радовиш за учебната 

2013/2014 година --------------------------------------- 4 

ОДЛУКА за давање Согласност за формирање на 

паралелки со помал број на ученици во ООУ 

"Коста Рацин" с.Подареш Радовиш за учебната 

2013/2014 година --------------------------------------- 5 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на 

Одлуката за измена на Одлуката за собраќајно 

уредување и безбедност на сообраќајот во 

општина Радовиш број 07-2155/1 од 19.12.2005 

год. -------------------------------------------------------- 5 

ОДЛУКА За измена на Одлуката за собраќајно 

уредување и безбедност на сообраќајот во 

општина Радовиш број 07-2155/1 од 19.12.2005 

год. -------------------------------------------------------- 5 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на 

Заклучокот за усвојување на вториот квартален 

извештај од остварувањето на Буџетот на 

општина Радовиш за 2013 год. ---------------------- 6 

ОДЛУКА За усвојување на Квартален извештај 

вториот квартал од остварувањето на Буџетот на 

општина Радовиш за 2013 година ------------------ 6 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на 

Програмата  за измена и дополнување на 

Програмата за урбанистичко планирање за 

општина Радовиш бр.07-2237/1 од 24.12.2012 

година ---------------------------------------------------- 6 

ПРОГРАМА Измена и дополнување на 

Програмата урбанистичко планирање во општина 

Радовиш број 07-2237/2 од 24.12.2012год. -------- 7 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на 

Програмата  за измена и дополнување на 

Програмата за уредување на градежно 

земјиште,одржување на комунални објекти и 

локални патишта за 2013 год. на  општина 

Радовиш бр.07-2236/1 од 24.12.2012 година ----- 7 

ПРОГРАМА Измена и дополнување на 

Програмата за уредување на градежно земјиште 

одржување на комунални објекти и локални 

патишта за 2013 година во општина Радовиш број 

07-2236/2 од 24.12.2012год. -------------------------- 7 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на 

Одлуката за проширување на плански опфат 

односно донесување на урбанистичко планска 

документација за КП.бр.997, КО Радовиш вон 

градежен реон Општина Радовиш ------------------ 8 
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ОДЛУКА За проширување на плански опфат 

односно донесување Урбанистичко планска 

документација за КП бр.997, КО Радовиш вон 

градежен реон - Општина Радовиш ---------------- 8 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на 

Одлуката за одобрување финансиски средства на 

ЈОУДГ  “Ацо Караманов“ Радовиш ---------------- 9 

ОДЛУКА За одобрување финансиски средства на 

ЈОУДГ  “Ацо Караманов“ Радовиш ---------------- 9 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на 

Одлуката за одобрување финансиски средства на 

ЈП “Плаваја“ Радовиш --------------------------------- 9 

ОДЛУКА За одобрување финансиски средства 

на ЈП “Плаваја“ Радовиш ----------------------------- 9 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на 

Решението за разрешување членови на Управниот 

одбор на ЈП  “Плаваја“ Радовиш ------------------- 10 

РЕШЕНИЕ За разрешување на членови на 

Управниот одбор На ЈП “Плаваја“Радовиш ----- 10 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на 

Решението за именување членови на Управниот 

одбор на ЈП  “Плаваја“ Радовиш ------------------- 10 

РЕШЕНИЕ За именување на член на Управниот 

одбор на ЈП “Плаваја“ Радовиш -------------------- 10 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на 

Решението за именување претставник од 

Министерството за труд и социјална политика за 

член на Управниот одбор на ЈОУДГ“Ацо 

Караманов“ Радовиш --------------------------------- 11 

РЕШЕНИЕ За именување на претставник од 

Министерството за труд и социјална политика за 

член на Управниот одбор на ЈОУДГ “Ацо 

Караманов“ Радовиш --------------------------------- 11 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на 

Одлуката за давање Согласност за формирање на 

паралелки со помал број на ученици и 

комбинирани паралелки во ООУ "Крсте Петков 

Мисирков" Радовиш за учебната 2013/2014 

година --------------------------------------------------- 11 

ОДЛУКА за давање Согласност за формирање на 

паралелки со помал број на ученици во ООУ 

"Крсте Петков Мисирков" Радовиш  за учебната 

2013/2014 година ------------------------------------- 11 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на 

Одлуката за усвојување на Бизнис план на ЈП 

“Плаваја“ Радовиш за период 2013-2016 год. --- 12 

ОДЛУКА За усвојување на Бизнис планот на ЈП 

“Плаваја“ Радовиш за период 2013-2016 год. --- 12 

Бизнис план на ЈП Плаваја-Радовиш ------------- 13 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на 

Одлуката за усвојување на план за прилагодување 

на тарифи на ЈП “Плаваја“ Радовиш -------------- 59 

ОДЛУКА За усвојување на план за 

прилагодување на тарифи на ЈП “Плаваја“ 
Радовиш ------------------------------------------------ 59 

План за прилагодување на тарифите на ЈП 

Плаваја Радовиш -------------------------------------- 60 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на 

Одлуката за измена и дополнување на Акциониот 

план за јавни работи во општина Радовиш ------ 94 

ОДЛУКА за измена со дополнување на 

Акциониот План за јавни работи во Општина 

Радовиш за 2013 година ----------------------------- 94 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на 

Одлуката за одобрување финансиски средства на 

МЗ  “ЈАЈЛА“ Радовиш ------------------------------- 94 

ОДЛУКА За одобрување финансиски средства на  

МЗ “Јајла“ с.Коџалија Радовиш -------------------- 94 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на 

Одлуката за одобрување финансиски средства на 

Триатлон клуб  “АНА-ДА“ Радовиш -------------- 95 

ОДЛУКА За одобрување на финансиски средства 

на Триатлон клуб “АНА-ДА“  Радовиш  --------- 95 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на 

Одлуката за одобрување финансиски средства на 

ЗГ  “Развој-Иднина“ Радовиш  --------------------- 95 

ОДЛУКА За одобрување на финансиски средства 

ЗГ  “Развој-Иднина“ Радовиш ---------------------- 95 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на 

Одлуката за одобрување финансиски средства на 

ЗГ “Фамилијарис“ Радовиш ------------------------- 96 

ОДЛУКА За одобрување на финансиски средства 

ЗГ “Фамилијарис“ Радовиш ------------------------- 96 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на 

Одлуката за одобрување финансиски средства на 

ЗГ Младински совет Радовиш --------------------- 96 

ОДЛУКА За одобрување на финансиски средства 

ЗГ Младински совет Радовиш --------------------- 96 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на 

Одлуката за одобрување финансиски средства на 

ФК  “Плачковица“ Радовиш ------------------------ 96 

ОДЛУКА За одобрување на финансиски средства 

ФК  “Плачковица“Радовиш ------------------------- 97 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на 

Одлуката за одобрување финансиски средства на 

црквата  “Св.Георгиј“ с.Воиславци Радовиш ---- 97 

ОДЛУКА За одобрување на финансиски средства 

на црквата  “Св. Георгиј“ с.Воиславци Радовиш 97 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на 

Одлуката за одобрување финансиски средства на 

црквата “Св. Вмч. Георгиј“ с.Ораовица  

Радовиш ------------------------------------------------ 97 

ОДЛУКА За одобрување на финансиски средства 

на црквата  “Св. Вмч. Георгиј“ с.Ораовица 

Радовиш ------------------------------------------------ 97 
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РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на 

Одлуката за одобрување финансиски средства на 

Центар за европска младина Радовиш ----------- 98 

ОДЛУКА За одобрување на финансиски средства 

на Центар за европска младина Радовиш -------- 98 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на 

Одлуката за одобрување финансиски средства на 

ППК “Еми Петрол“ Радовиш ----------------------- 98 

ОДЛУКА За одобрување на финансиски средства 

на ППК Еми Петрол Радовиш --------------------- 98 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на 

Одлуката за одобрување финансиски средства 

како основачки влог на општина Радовиш за РК 

“Радовиш“ а.д. Радовиш ----------------------------- 99 

ОДЛУКА за одобрување финансиски средства 

како основачки влог на општина Радовиш за РК 

,,Радовиш,, а.д. Радовиш ---------------------------- 99 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на 

Одлуката за измена на Одлуката за утврдување на 

интерес за основање Акционерско друштво за 

вршење дејност спорт број 07-1582/1 од 

22.08.2013 година ------------------------------------- 99 

ОДЛУКА За измена на Одлуката за утврдување 

на интерес за основање Акционерско друштво за 

вршење дејност спорт број 07-1582/1 од 

22.08.2013 година ------------------------------------- 99 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на 

Изјава од овластен претставник на општина 

Радовиш во РК “Радовиш“ Радовиш ------------- 100 

ИЗЈАВА  ---------------------------------------------- 100 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на 

Одлуката за избор на членови на Одборот на 

директори на Друштво на спортски дејности  РК 

“Радовиш“ а.д. Радовиш ---------------------------- 100 

ОДЛУКА За избор на членови на Одборот на 

директори на Друштво за спортски дејности  

РАКОМЕТЕН КЛУБ РАДОВИШ АД  

Радовиш ----------------------------------------------- 100 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на 

Одлуката за одобрување на основачкиот извештај 

во РК “Радовиш“ а.д. Радовиш -------------------- 101 

ОСНОВАЧКИ ИЗВЕШТАЈ ----------------------- 101 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на 

Одлуката за усвојување на Статутот на РК 

“Радовиш“ а.д. Радовиш ---------------------------- 101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ на друштво за спортски дејности  

Ракометен Клуб Радовиш АД РАДОВИШ ---- 102 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на 

Одлуката за давање Согласност за формирање на 

паралелки со помал број на ученици во СОУ 

“Кoста Сусинов“ Радовиш за учебната 2013/2014 

година ------------------------------------------------- 110 

ОДЛУКА за давање Согласност за формирање на 

паралелки со помал број на ученици во СОУ 

“Кoста Сусинов“ Радовиш за учебната 2013/2014 

година ------------------------------------------------- 110 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на 

Одлуката за пренамена на средствата во Буџетот 

на општина Радовиш за 2013 година ------------ 110 

ОДЛУКА за пренамена на средствата во Буџетот 

на општина Радовиш за 2013 година ------------ 111 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на 

Одлуката за одобрување финансиски средства на 

физички лица од Радовиш ------------------------- 112 

ОДЛУКА За одобрување на финансиски средства 

на физички лица во Радовиш --------------------- 112 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на 

Одлуката за верификација на Договор за 

обезбедување на утврдено ниво на услуги 

склучен меѓу општина Радовиш и ЈП “Плаваја“ 
Радовиш ----------------------------------------------- 113 

ОДЛУКА За верификација на Договор за 

обезбедување на утврдено ниво на услуги 

склучен меѓу општина Радовиш и ЈП “Плаваја“ 
Радовиш------------------------------------------------ 113 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на 

Одлуката за плаќање на потрошената електрична 

енергија на СРЦ “25-ти Мај“  Радовиш---------- 113 

ОДЛУКА За плаќање на потрошената електрична 

енергија на СРЦ “25-ти Мај“  Радовиш --------- 113 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на 

Заклучокот за прифаќање на Извештаите на 

работните тела на Советот  во општина  

Радовиш------------------------------------------------ 114 

ЗАКЛУЧОК За прифаќање на Извештаите на 

Работните тела на Советот на општина  

Радовиш ----------------------------------------------- 114 

ДРУГИ АКТИ 
РЕШЕНИЕ за отстранување на градба бр. 27-69 

од 30.07.2013 год. ----------------------------------- 115 

ЗАКЛУЧОК за дозвола за извршување бр. 27-69 

од 15.08.2013 год. ----------------------------------- 116 
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