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

Petok 24 Dekemvri
2021 godina
Broj 19/2021 god.

@iro smetka
br: 758014072063018
Dano~en br.: 4023005116486

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

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

RE[ENIE
Za proglasuvawe i objavuvawe na Odluka
za davawe Soglasnost na Pravilnik za
vnatre{na organizacija vo SOU <Kosta
Susinov< Radovi{

RE[ENIE
Za proglasuvawe i objavuvawe na Odluka
za davawe Soglasnost na Godi{en plan za
vrabotuvawe vo JOUDG <Aco karamanov<
Radovi{ za 2022 godina

Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata za
davawe soglasnost na Soglasnost na Pravilnik
za vnatre{naorganizacija vo SOU
<Kosta
Susinov< Radovi{, br. 08-1583/1, {to sovetot na
op{tina Radovi{ ja donese na sednica odr`ana
na 21.12.2021 godina.

Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata za
davawe soglasnost na Godi{niot plan za
vrabotuvawe vo JOUDG <Aco Karamanov<
Radovi{ za 2022 godina, br. 08-1584/1, {to
sovetot na op{tina Radovi{ ja donese na
sednica odr`ana na 21.12.2021 godina.

Br. 09-1583/2
24 Dekemvri 2021 g.
Radovi{

Gradona~alnik
na op{tina Radovi{
Aco Ristov s.r.

Br. 09-1584/2
24 Dekemvri 2021 g.
Radovi{

Gradona~alnik
na op{tina Radovi{
Aco Ristov s.r.

Vrz osnova na ~len 20-b stav 2 od Zakonot
za vrabotenite vo javniot sektor i ~len 21 stav
1 to~ka 43 od Statutot na op{tina Radovi{,
Sovetot na op{tina Radovi{ na sednica
odr`ana na 21.12.2021 godina, donese

Vrz osnova na ~len 20-b stav 2 od Zakonot
za vrabotenite vo javniot sektor i ~len 21 stav
1 to~ka 43 od Statutot na op{tina Radovi{,
Sovetot na op{tina Radovi{ na sednica
odr`ana na 21.12. 2021 godina, donese

O D L U KA
za davawe Soglasnost na Soglasnost na
Pravilnik za vnatre{na organizacija vo SOU
<Kosta Susinov< Radovi{

O D L U KA
za davawe Soglasnost na Godi{en plan za
vrabotuvawe JOUDG <Aco Karamanov< Radovi{
za 2022 godina

^len 1
Se dava Soglasnost na Pravilnik za
vnatre{na organizacija vo SOU
<Kosta
Susinov< Radovi{, broj 02-636/6 od 12.01.2021
god., na{ broj broj 08-101/80 od 12.11.2021 godina.
^len 2
Odlukata vleguva vo sila so denot na
donesuvaweto, a }e se objavi vo <Slu`ben
glasnik na op{tina Radovi{<.

^len 1
Se dava Soglasnost na Godi{niot plan
za vrabotuvawe vo JOUDG <Aco Karamanov<
Radovi{ za 2022 godina, broj 01-206 od 15.06.2021
godina, na{ broj broj 14-189/26 od 05.08.2021
godina
^len 2
Odlukata vleguva vo sila so denot na
donesuvaweto, a }e se objavi vo <Slu`ben
glasnik na op{tina Radovi{<.

Br. 08-1583/1
21 Dekemvri 2021 g.
Radovi{

Sovet na op{tina Radovi{
Pretsedatel
Monika Ristevska s.r.

Br. 08-1584/1
21 Dekemvri 2021 g.
Radovi{

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

RE[ENIE
Za proglasuvawe i objavuvawe na Odlukata
za prifa}awe na programata za rabota i
Finansiskiot plan za rabota za 2022 godina na
OO Crven krst Radovi{

RE[ENIE
Za proglasuvawe i objavuvawe
na Odlukata za usvojuvawe na Godi{nata
programa za rabota na JOUDG "Aco Karamanov"
Radovi{ za u~ebnata 2021/2022 godina

Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata za
prifa}awe na Programata za rabota so
finansiskiot plan za 2022 godina na OO Crven
krst Radovi{, broj 08-1586/1, {to sovetot na
op{tina Radovi{ ja donese na sednica odr`ana
na den 21.12.2021 god.

Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata za
usvojuvawe na Godi{na programa za rabota na
JOUDG "Aco Karamanov" Radovi{, za u~ebnata
2021/2022, br. 08-1585/1, {to sovetot na op{tina
Radovi{ ja donese na sednica odr`ana na
21.12.2021 godina.
Br. 09-1585/2
24 Dekemvri 2021 g.
Radovi{

Gradona~alnik
na op{tina Radovi{
Aco Ristov s.r.

Vrz osnova na ~l. 22 od Zakonot za
lokalna samouprava (Sl.vesnik na RM br.5/2002),
a soglasno ~l.21 st.1 t.43 od Statutot na op{tina
Radovi{, Sovetot na op{tina Radovi{ na
sednica odr`ana na 21.12.2021 godina, donese
ODLUKA
Za usvojuvawe na Godi{nata programa za rabota
na JOUDG "Aco Karamanov" Radovi{
za u~ebnata 2021/2022 godina
^len 1
So ovaa Odluka Sovetot na op{tina
Radovi{
dava
Soglasnost na Godi{nata
programa za rabota na JOUDG "Aco Karamanov"
Radovi{, za u~ebnata 2021/2022 god., broj 01-256
od 21.09.2021 god., na{ broj
08-189/32 od
30.09.2021 godina.
^len 2
Ovaa Odluka vleguva vo sila naredniot
den od denot na objavuvaweto vo "Slu`ben
glasnik na op{tina Radovi{".
Br. 08-1585/1
21 Dekemvri 2021 g.
Radovi{

Sovet na op{tina Radovi{
Pretsedatel
Monika Ristevska s.r.

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

Br. 09-1586/2
24 Dekemvri 2021 g.
Radovi{

Gradona~alnik
na op{tina Radovi{
Aco Ristov s.r.

Vrzosnova na ~len 15 stav 1 to~ka 7, a
soglasno ~len 21 stav 1 to~ka 43 od Statutot na
op{tina Radovi{, Sovetot na op{tina Radovi{
na sednica odr`ana na den 21.12.2021 god., donese
O D L U K A
za prifa}awe na programata za rabota i
Finansiskiot plan za rabota za 2022 godina na
OO Crven krst Radovi{
^len 1
Se prifa}a za prifa}awe na programata
za rabota i Finansiskiot plan za rabota za 2022
godina na OO Crven krst Radovi{, broj 0801113/3 od 09.12.2021 godina, na{ br. 19-1396/32 od
10.12.2021 godina.
^len 2
Sovetot na op{tinata informativno ja
prifa}a Programata i Finansiskiot Plan za
rabota od Op{tinskata Organizacija na Crven
krst Radovi{ za 2022 godina, poradi toa {to za
sproveduvawe na aktivnostite OO Crven krst
Radovi{ e odgovoren pred Republi~kiot Crven
krst na Makedonija.
^len 3
Ovoj zaklu~ok vleguva vo sila naredniot
den od denot na objavuvaweto vo <Slu`ben
glasnik na op{tina Radovi{<.
Br. 08-1586/1
21 Dekemvri 2021 g.
Radovi{

Sovet na op{tina Radovi{
Pretsedatel
Monika Ristevska s.r.

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 t.3 od
zakonot za lokalna samouprava (Sl. vesnik na
RM br. 5/2002), a vo vrska so ~len 44 od Statutot
na op{tina Radovi{, Gradona~alnikot na
op{tina Radovi{ donesuva
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RE[ENIE
Za proglasuvawe i objavuvawe
na Odlukata za usvojuvawe na Godi{nata
Programata za rabota na OU Centar za kultura
<Aco Karamanov< Radovi{ za 2022 godina
i Godi{nata Programata za rabota na OU
Centar za kultura <Aco Karamanov< Radovi{
za 2022 godina
Gi proglasuvam i objavuvam Odlukata za
usvojuvawe na Godi{nata Programata za rabota
na OU Centar za kultura <Aco karamanov<
Radovi{ za 2022 godina, br.08-1587/1 i Godi{na
Programata za rabota na OU Centar za kultura
<Aco Karamanov< Radovi{ za 2022 godina, broj
08-1587/2, {to sovetot na op{tina Radovi{ gi
donese na sednica odr`ana na den 21.12.2021 god.
Br. 09-1587/3
24 Dekemvri 2021 g.
Radovi{

Gradona~alnik
na op{tina Radovi{
Aco Ristov s.r.

Vrz osnova na ~len 22 stav 1 t.5 od
Zakonot za lokalna samouprava (Sl. vesnik na
RM br. 5/2002), a vo vrska so ~len 15 stav 1 to~ka
5 i 21 stav 1 t. 43 od Statutot na op{tina
Radovi{, Sovetot na op{tina Radovi{ na
sednica odr`ana na 21.12.2021 godina, donesuva
O D L U K A
za donesuvawe na Godi{nata Programata
za rabota na OU Centar za kultura
<Aco Karamanov< Radovi{ za 2022 godina
I. Se donesuva Godi{nata Programata za rabota
na OU Centar za kultura <Aco Karamanov<
Radovi{ za 2022 godina, broj 03-119/1.
II. Odlukata vleguva vo sila naredniot den od
denot na objavuvaweto vo <Slu`ben glasnik na
op{tina Radovi{<
Br. 08-1587/1
21 Dekemvri 2021 g.
Radovi{

Sovet na op{tina Radovi{
Pretsedatel
Monika Ristevska s.r.

Врз основа на член 27 од Законот за култура
и 22 став 1 т.5 од Законот за локална самопурава
(Sl. vesnik na RM br. 5/2002), a vo vrska so ~len
15 stav 1 to~ka 5 i 21 stav 1 t. 43 od Statutot na
op{tina Radovi{, Sovetot na op{tina Radovi{
na sednica odr`ana na 21.12.2021 godina,
donesuva:
ГОДИШНА ПРОГРАМА
За работа на Општинска Установа
Центар за култура „ Ацо Караманов ’’
Радовиш за 2022 година

24.12.2021 god.

Општинската Установа Центар за култура „
Ацо Караманов ’’Радовиш управува со два објекта:
Центарот за култура кој се наога во централното
градско подрачје и објект – Музеј - Етнолошка
збирка. Во сопственост на општина Радовиш а со
корисничко право на ОУЦК ,,Ацо Караманов” –
Радовиш. Централниот објект во кој што се одвиваат
сите програмски содржини и културно-опшествени
настани во затворено е единствен соборен објект во
општината и истиот самиот по себе е културно
наследство бидејќи датира од периодот на стара
Југославија, изграден во дваесетите години на
претходниот век. Со горе наведеното дека објектот е
стара градба на истиот му е неопходна ИТНА
ИНТЕРВЕНЦИЈА:
1.Реконструкција на плафон;
2.Доградба на помошни простории –
Гремиорна;
3.Доградба и уредување на административно
– стручениот службен простор;
4.Внатрешна реконструкција на сцена, салон и фоае;
5.Уредување на надворешен простор пред влез во
зградата (ПЛАТО);
Горе наведените потреби се НЕОПХОДНИ
бидејќи установата со години наназад нуди
квалитетна програма на многу културни настани и
содржини кои се посетени од многубројна публика,
која заслужува пристоен амбиент како од уметничко
функционален аспект така и од БЕЗБЕДНОСНИ
ПРИЧИНИ.
Установата ја има и основната потреба за техничка
опрема:
1.Аудио опрема,
2.Тон опрема
3.Светлосна опрема
4.Сценска опрема
Која исто така е неопходна за успешна
реализација на обемната програмска содржина која
што
ја нуди установата. На установата и е
потребна и неопходна материјална поддршка од
ЕЛС Радовиш за одржување на објектите и
реализација на програмските содржини.
Од опишаните услови може да се забележи дека
сложеноста на работата во Установата е од висок
степен. Имено, директорот и програмскиот
раководител
ја
осмислуваат,
организираат,
подготвуваат и реализираат целата програмска
соддржина и лично ги оддржуваат објектите со кои
управува установата.
Поаѓајки од својата функција утврдена со Закон и со
Статутот, во рамките на својата основна дејност
Општинската установа Центар за култура “Ацо
Караманов“ – Радовиш ги врши следните работи:
-сценско уметничка дејност;
-визуелни уметности;
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-музичка дејност;
-музејска дејност
-литературна дејност;
-прикажување на филмови;
-образовна дејност;
-ликовна дејност.
Дополнителна дејност на Општинска Установа
Центар за култура “ Ацо Караманов“ – Радовиш е
вршењето на следните работи:
-естрадна дејност;
-издавачка дејност;
-дејност на посредување во културата и дејност на
објектот за култура.
Центарот за култура ,,Ацо Караманов” – како
единствена установа од ваков тип во областа на
културата во општина Радовиш ја следи,
координира,насочува и промовира и презентира
работата и на останатите друштва, здруженија и
организации од областа на културата во општина
Радовиш со кои има склучено меморандуми за
соработка. Од содржајната програма на установата
ги
издвојуваме
позначајните
настани
и
манифестации кои се одржуваат во текот на
годината
- Mузичо - сценска дејност
Во склоп на Центарот за култура ,,Ацо
Караманов” – Радовиш работат два состави:
Фолклорниот Ансамбл ,,Ацо Караманов” и Вокално
инструменталниот состав РАСПЕАНИ
РАДОВИШАНИ.
Фолкорниот Ансамбл е формиран во 1959
година.Овој ансамбл со долга традиција има околу
120 редовни членови. Со ансамблот работи тренер –
ментор, под раководство и надзор на програмскиот
раководител и директорот. На репертоарот има
широка лепеза од афтентични изворни ора од
радовишкиот крај и останатите региони во
Македонија. Секоја година ФА ,,Ацо Караманов”
пред домашната публика се претставува со два
задожителни концерти. Досега ансамблот секоја
година успешно се представуваше на повеќе
домашни и меѓународни фестивали, како ревијални
така и натпреварувачки. Во 2019 година ансамблот
беше учесник на три големи меѓународни фолклорни
фестивали со натпреварувачки карактер. Во јуни
месец во Сараево Р.Босна и Херцеговина на
,,Новоградски денови” во силна конкуренција ја
освои втората награда од стручното жири. Во
септември месец учествуваше на меѓународниот
фолклорен фестивал ,,Неделино” во Неделино
Р.Бугарија на кој нашиот ансамбл ја доби
специјалната награда од стручното жири, а во месец
ноември на Меѓународниот АРТ Фестивал ,,Утрина
звезда 2019” го доби престижното прво место од
жири комисијата. На меѓународните ревијални
фестивали во Анкара, Измир Р.Турција, Белишче Р.
Хрватска и Велика Плана Р. Србија потврда за
нашиот успешен настап беше големиот интерес од
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страна на претставниците на останатите учесници и
нивната покана за наше гостување на нивните
фестивали.
Репертоарот на кореографии со кој во моментот се
претставува ФА ,,Ацо Караманов” – Радовиш
се:
-Малешевка
-Пирин
-Кумановка
- Два танца
- Водарки
- Чунгалово
-Македонска свадба
- Лазаринки
Изминатата 2021 година е поставени нова
кореографија – ,,Радовишки собор” а за 2022 на
репертоарот ќе биде поставена кореографијата
,,Пијанец”.
Стручниот тим на Центарот за култура ,,Ацо
Караманов” – Радовиш во годишната програма за
2022 година
за прв пат го основува, а на
националниот конкурс Министерството за култура
го подржа првиот Меѓународен фолклорен фестивал
во општина Радовиш ,,РАДОВИШКИ СОБОР”
2021 кој за жал поради пандемијата не се реализира
и истиот очекуваме да биде реализиран 2022 .
Вокално-инструменталниот
музички
состав
„Распеани радовишани“ е ансамбл со традиција
долга над 40 години. Работи во склоп на Центарот за
култура „Ацо Караманов“ - Радовиш. За време на
оваа долгогодишна традиција во овој ансамбл
членувале повеќе од 200 членови.
Репертоарот се базира на староградските песни, во
кои посебно место имаат песните од Радовиш и
радовишко. Дел од својот репертоар, поточно 25
песни „Распеани радовишани“ го имат пренесено на
два албума. Настапуваат на манифестации и други
културни збиднувања во земјава и во странство. И
како резултат на севкупните признанија, тие се
добитници на ШЕСТОНОЕМВРИСКА ЗЛАТНА
ПЛАКЕТА.
Серенадата е најпрепрезентативна форма на
староградаската песна и има длабока традиција во
градот Радовиш. Таа е причина овој дел од
македонската народна лирика да се задржи како
традиција во Радовиш до ден денес.
Центарот за култура ,,Ацо Караманов” – Радовиш за
да ја оддржи и негува староградската песна
е основач на Мегународниот фестивал на
Староградска песна и серенада ,,САНОЌ СЕДАМ”
со дванаесетгодишна традиција на која секоја година
над 200 учесници се дел од натпреварувачката
програма и сценариско дефиле низ радовишката
чаршија.
Установата 2019 година распиша конкурс за
најдобра композиција на тема ,,Радовиш”. На
конкурсот се јавија 6 музички аранжмани. За
истите установата организираше концертна изведба
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пред радовишката публика и жири комисијата
која ја одбра најдобрата композиција посветена на
нашиот град. И оваа година истиот конкурс ќе
биде повторно објавен со цел да се збогати
ризницата.
Во соработка со општинското нижо музичко
училиште Центарот за култура ,,Ацо Караманов” –
Радовиш секоја година организира концерт на
популарна класична музика кој е со голема
посетеност.
МИХАЈЛОВ” од Штип, организираме по два
концерти годишно со камерните состави и
Оркестарот на СМУ ,,Велигденски” и ,,Божиќен” на
задоволство на радовишката публика.
Под координација на Центарот за култура во текот
на годината се организираат повеќе настани на кои
имаат можност за настап сите музички состави кои
работат и музицираат во општина Радовиш.
Центарот за култура на 31 декември на платото пред
установата организира повеќечасовен попладневен
концерт на кој можност за настап имаат сите
музичари и музички состави од опчтина Радовиш.
Истите имаат простор за своја промоција и настап на
гастрономскиот фестивал ,,Самун ем татлија” кој во
2019 година беше во организација на Центарот за
култура.

Драмска дејност
Во рамките на оваа дејност Центарот за култура
,,Ацо Караманов” – Радовиш од основањето на
својата драмска секција од 2018 година, има
продуцирано два сопствени продукти и тоа
авангардната театарска претстава ,,ПОДИГНИ МЕ”
која само на сцената на Центарот за култура ,,Ацо
Караманов” – Радовиш минатата година се одигра со
една премиера и четири репризи со вкупна
посетеност од 1200 посетители. На крајот од 2019
година беше предпремиерно одиграна новата
класична театарска претстава ,,ПОСЛЕДНИОТ
КЛАС” . Истата е поставена на овогодинешниот
репертоар на Центарот за култура ,,Ацо Караманов”
– Радовиш.
Во 2021 година беа реализирани два нови проекти од
областа на драмската дејност. Театарски претстави :
,,РАДОВИШКИ МААБЕТИ “ и
Проект ,,Сонуваме,остваруваме и љубов
подаруваме”- театарска претстава ,,Волшебникот и
пријателите”, који се на репертоарот на Центарот за
култура за 2022 година.
За 2022 година предвидуваме поставување на една
нова театарска претстава.
Установата со години наназад на својот репертоар
успева да ги постави и најактуелните театарски
претстави кои се поставени и продуцирани од
професионалните национални театарски куќи. На
огромно задоволство на публиката на нашата сцена
во текот на годината се гледат составите на Велешки
Театар, Драмски Театар – Скопје, Прилепски Театар,
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МНТ – Скопје, Охридски Театар, Кумановски
Театар, Театар Комедија, Струмички Театар.
Неколкугодишната квалитетна театарска понуда
создаде квалитетна и бројна публика, која е со
стално побарување на уште поголема понуда.
А за најзначајната публика на Центарот за култура,
децата и младите, во текот на годината Центарот на
својот репертоар поставува најмалку четири
театарски претстави за деца и млади.

Литературно – издавачка дејносt
Во склоп на установата работи литературна секција
која успева да побуди интерес кај децата и младате
од нашата општина, да членуваат во истата која
работи
под менторство на пензионираниот
професори по македонски јазик Славчо Атанасов и
Павлина Кошевец.
Неделно се организира по една работилница на тема
творештво, говорење на сцена, рецитали и читање на
текст.
Центарот за култура ,,Ацо Караманов” – Радовиш,
еднаш годишно ја организира поетската вечер
,,Меридијани” во која членовите на литературната
секција читаат поезија од светски познатаи писатели.
Исто така се организира и вечерно читање на
афоризми .
Најголемата литературна манифестација со својата
50 годишна традиција е манифестацијата посветена
на нашиот патрон
големиот поет АЦО
КАРАМАНОВ
КАРАМАНОВИТЕ ПОЕТСКИ СРЕДБИ со својата
содржина се вбројуваат помеѓу најдобрите
меѓународни поетски средби. Тие по својот карактер
се меѓународни,од 2019 година
по предходно
објавен конкурс се доделуваат три награди:
- Интернационална награда ,,КАРАМАНОВ” за
најдобро поетско дело и
-Национална награда ,,КАРАМАНОВ” за најдобро
поетско дело,
Од 2020 година установата распиша конкурс за
наградена ДЕТСКА ПОЕТСКА ТВОРБА, чии што
дела Центарот за култура ,,Ацо Караманов” –
Радовиш ги издава во тираж од по 200 примерока.
Во својата издавачка дејност, последната годинана
Установата е издавач на Едицијата КАРАМАНОВ и
на монографијата на нематеријално наследство
,,Обредните лебови во Радовишко” од авторот
Павлинка Кошевец.
КАРАМАНОВИТЕ ПОЕТСКИ СРЕДБИ се проект
со континуитет од програмата на установата и
истиот ќе биде реализиран и во 2022 година.

Музејска дејност
Општинската Установата Центар за култура ,,Ацо
Караманов”- Радовиш има своја постојана
Етнолошка постановка изложена во вториот објект
со кој што управува. Постановката се состои од
народни изворни носии и предмети од нашето
радовишко поднебје како што се: Јуручката носија (
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носија на турската заедница во општината) , Шопска
носија, Дединска носија, Ињевска носија и
Пишинска носија. Како дел од образовната програма
на нижите одделенија од основните општински
училишта истата е редовно и често посетувана.

Ликовна дејност
Меѓународната ликовна колонија ,,Караманов”,
последните три години прерасна во колонија на која
учествуваат покрај домашните и голем број на врвни
меѓународни сликари . Покрај учеството на овие
истакнати сликари колонијата ја издвојува посебно
просторот кој што е оддвоен за изразување и
творење а и можност за усовршување на младите
талентирани ликовни сликари од средното и
основните општински училишта во Радовиш. Тие во
совршени услови првиот ден заедно со сликарите
учесници на колонијата творат и сликат а во
останатите денови од
ликовната
колонија
учествуваат и се стекнуваат со вештини и знаење
додека овие врвни уметници ги ствараат своите дела.
Од создадените дела на ликовната колонија
Центарот за култура ,,Ацо Караманов” – Радовиш,
организира изложба која двапати ја поставува пред
својата јавност, а истата патува и надвор од
Радовиш. Ликовната колонија КАРАМАНОВ е
проект со континуитет од програмата на установата
и истиот ќе биде реализиран и во 2022 година.
Во 2021 година Центарот за култура Ацо Караманов
ја организира првата СТРИП РАБОТИЛНИЦА на
која учествуваа 23 ученици од нашата општина. Од
изработените дела се организираше изложба. Во
2022 СТРИП РАБОТИЛНИЦАТА ќе биде од
национален карактер со што се очекува помасовен
одзив на учесници од целата држава. Центар за
култура ќе работи на издигнување на оваа дејност
која што е уште позната како деветтата уметност за
да истата прерасне во СТРИП КОЛОНИЈА .

Кинотечна дејност
Центарот за култура ,,Ацо Караманов” – Радовиш
користи и управува проектор доделен од Агенцијата
за филм, со што доби можност за обновување на
кино културата во Радовиш. Нестрпливи од ваквата
придобивка стручниот тим на установата се досети и
ја реализира идеата, и со скромно и економично
решение го реши проблемот со дотраеното и
искинатото филмско платно, со што овозможивме
после многу години повторно отпочнување со
проектирање на филмови на големо платно. Така
сега на радост и задоволство на радовишката
публика Центарот за култура во соработка со
дистрибутивните
киќи,
овозможува
киноприкажување на најголемите домашни и
светски филмски хитови.
Недела на прикажување на македонски филм,
Недела на прикажување на германски филм во
соработка со Амбасадата од Германија, Недела на
детски филм итн.
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Во 2021 година Центарот за култура даде уште
поголем акцент на оваа дејност.
Беа организирани проекции на филмови на отворено
на локација СТАРО ЛЕТНО КИНО. И во 2022 ќе
продолжиме со проекциите на отворено.
Центар за култура од областа на оваа дејност за 2022
година педвидува организирање на работилници на
тема ,,Како се создава документарен филм” како
предвесник на создавање Фестивал на документарен
филм.

Визуелни уметности
Последните години слободно можеме да кажеме, со
оглед на карактерот, визуелните уметности имаат
најголем број на посетители како со соборна така и
со публика во минување. За таа потреба на нашите
граѓани Центарот за култура на отворен простор
организира повеќе културни соддржини:
Радовишки детски Карневал
Радовиш и Центарот за култура Ацо Караманов со
задоволство го истакнуваат приматаот на овој детски
карневал кој што Центарот за култура и Радовиш го
смести во друштвото на FECC – Федерација на
европски карневалски градови.
Радовишкиот детски Карневал е соддржина со
повеќе од 50 групни и поединечни маски на теми
кои се едукативни и праќаат силна порака до
јавноста, каков свет сакаат најмладите. На
карневалот не се дозволени креации кои се
навредливи и исмејувачки.
Дефилето низ улиците на градот кои се со осмислено
сценарио претворени во весел и пријатен амбиент во
присуство на неколкуилјадна публика го сочинуваат
1500 дечиња – учесници на РАДОВИШКИОТ
ДЕТСКИ КАРНЕВАЛ.
И овој проект како базичен од програмата ќе биде
реализиран и во 2022 година.
КАРАМАНОВА ЛЕТНА СЦЕНА
Стручниот тим на Центарот за култура од минатата
година отпочна со реализација на културните
соддржини опфатени во проектот КАРАМАНОВА
ЛЕТНА СЦЕНА.
Во едномесечен летен период ( Јуни – Јули ) на
просторот од платото пред Центарот за култура
преку шеталиштето Св.Спасо Радовишки кој го
специјално амбиентално уредуваме и украсуваме со
цветни и други декоративни аранжмани, секојдневно
се застапени културни соддржини :
Улични артисти ( музичари, акробати,
аниматори...)
Изложби на фотографии
Кино на отворено
Концерти
Во новата 2022 година, вљубениците и
консументите на културата повторно ќе уживаат во
соддржината на оваа културна манифестација.
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БЛИЗНАЦИ СМЕ, ПОСЕБНИ СМЕ

Улична манифестација по повод светскиот
ден на децата близнаци. Манифестација започна да
се реализира во 2018 година со голем интерес за
учество. Во 2022 покрај близнаците од општина
Радовиш ќе учествуваат и голем број на близнаци од
другите градови од нашата држава, од најмали до
највозрасни.
ГАСТРОНОМСКИ ФЕСТИВАЛ ,,САМУН
ЕМ ТАТЛИЈА”
Оваа манифестација со своето седумгодишно
постоење е манифестација со најголема посетеност
како од граѓаните на општина Радовиш кои се три
дена во улога на домаќини така и од посетители од
останатите
градови
на
нашата
земја.
Карактеристичниот – автентичен вкус на самунот кој
може само во Радовиш да се вкуси, татлијата како
традиционален десерт кој може да се сретне само на
оваа поднебје и богатата тридневна музичка
програма го претвораат Радовиш во место на радост
и задоволство.
Во 2019 година во организација на Центарот за
култура впечатоците на јавноста, учесниците и
изведувачите потврдуваат дека манифестацијата
постигнува високо ниво на посетеност.
Центарот за култура со своите кадровски ресурси се
става на располагање на ЕЛС Радовиш за потребите
на Манифестацијата САМУН ЕМ ТАТЛИЈА 2022
Гратски Мажуретски состав
За потребите на културните соддржини од областа
на Вилуелната уметност, за настаните кои ги
организираме на јавен простор, во 2019 година
Центарот за култура формираше во своите редови
ГРАТСКИ МАЖУРЕТСКИ СОСТАВ, единствен во
нашата држава, кој за потребите на ваков тип на
настани редовно добива покани и за манифестации
надвор од нашата земја.
Во ноември 2021 нашиот мажуретски состав беше
учесник на XXXIII Меѓународен АРТ Фестивал кој
се одржа во Банско Р. Бугарија каде ја освои втората
награда од стручното жири.
Во 2022 година составот ќе постави две нови
кореографии.

Духовност
Центарот за култура ,,Ацо Караманов”- Радовиш
уште од почетокот на востанување и чествувањето
на Светиот Спасо Радовишки за патрон и за
заштитник на општина Радовиш ( На предлог на
Македонската православна црква а усвоено од
Советот на општина Радовиш) учествува заедно со
радовишката парохија на Македонската православна
црква во организирање на чествувањето и
празнувањето на Св. Спасо Радовишки. Со посебни
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културни соддржини пригодни за овој настан го
одбележува празнувањето.
Стручниот тим на Центарот за култура заедно со
свештениците на Радовишката парохија и во
наредната 2022 година
во предвечерието на
празникот ќе организираат духовна академија на Св.
Спасо Радовишки.

Културни програмски соддржини насочени
кон заедницата
Во општина Радовиш покрај македонската, како
најголема заедница, живеат и 15% граѓани
припадници на турската заедница. Традиционално
добриот соживот со години наназад воглавно се
негува преку културата. За таа цел Општинската
установа Центар за култура ,,Ацо Караманов” во
соработка со турската заедница и нивни здруженија
поддржува и организира настани со кои ја негува
културата на турците во Радовиш. Со години
наназад логистички го поддржува здружението на
источните турци во Македонија во организација на
Јуручкиот фестивал. Понудува културни соддржини
по повод денот на турската азбука.Во 2022 година
установата ќе работи на проектот Јуручка свадба со
цел да биде зачувана како нематеријално културно
богатство.

Други активности
Центарот за култура како единствена установа од
овој тип, по својот карактер има координирачка
функција во однос на останатите локални установи и
здруженија на граѓани кои се од областа на
културата.
Во соработка со воспитно-образовните установи,
градинките,основните
и
средно
општинско
училиште, во текот на годината организира повеќе
културни – едукативни работилници ( креирање и
изработка на анимирани филмови, создавање
едукативни видео игри, создавање на документарен
филм, работилници за фотографија, запознавање на
најмладите со необични музички инструменти итн).
Во 2021 година Центарот за култура склучи
меморандум за соработка со Дневниот центар за
престој на лица со посебни потреби ПОРАКА, со кој
ќе реализира два проекти во наредната 2022 година.
Центарот за култура ,,Ацо Караманов” логистички
ги поддржува сите здруженија од областа културата
во општина Радовиш со кој има склучено
меморандуми за соработка. Од таа партнерска
соработка произлегуваат голем број на културни
соддржини кои исто така се наогаат на репертоарот
на Центарот за култура. Таква соработка установата
има со следниве здруженија:
Св. Спасо Радовишки ( заеднички проекти од
областа на културата, традицијата и духовноста)
Фолклорно Друштво Бучим
Фолклорно Друштво Китка – с.Ораовица
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Фолклорно Друштво Цветови –с.Дедино
Фолклорно
Друштво
Подрешани
–
с.Подареш
Женска Фолклорна Група – Радовишанки
ЕТНО
Центар за деца со посебни потреби ПОРАКА
Друштво на ликовни уметници – ДЛУР
РАДА – Радовиш
Драмско студио Театар ПИ
Студио за модерен балет ГАЗЕЛИ – Радовиш


Меѓународна културна соработка

Составите на Центарот за култура : Фолклорниот
ансамбл
,,Ацо
Караманов”
,
Вокално
–
инструментален состав Распеани Радовишани,
Гратскиот мажуретски состав, Драмската секција,
Литературната секција на покана на меѓународни
културни установи учествуваат и достојно не
претставуваат
на
многубројни
меѓународни
фестивали, од каде се враќаат со големи почести и
признанија.
А во делот на меѓународната соработка со
општините збратимени на општина Радовиш:
општина Белишче Р.Хрватска, општина Велика
Плана Р.Србија, општина Али Ага Р.Турција,
општина Тетевен Р.Бугарија, покрај меѓусебните
гостувања и презентација на сопствениот културен
продукт, изработуваме и заеднички, партнерски
меѓународни културни проекти. Таков е проектот на
кој во моментов работиме ,, ЉУБОВТА НИЗ
ПОЕЗИЈАТА” – Дело од поезија, музика и
современи танци, во соработка со Центарот за
култура МАСУКА од Велика Плана Р.Србија,
поддржан од Министерството за култура на Р.Србија
со надеж дека во 2022 година истиот ќе продолжи и
ќе биде реализиран.

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

Најзначајни културни соддржини креирани и
организирани од Центарот за култура ,,Ацо
Караманов” – Радовиш
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1.
БОЖИЌЕН КОНЦЕРТ ( КАМЕРНИТЕ
СОСТАВИ И ОРКЕСТАРОТ НА ДМУЦ ,,СЕРГЕЈ
МИХАЈЛОВ)
2.
БЛУЗ ВЕЧЕР –Афирмација на блуз музиката
3.
РАДОВИШКИ ДЕТСКИ КАРНЕВАЛ
4.
ВЕЛИГДЕНСКИ КОНЦЕРТ ( КАМЕРНИТЕ
СОСТАВИ И ОРКЕСТАРОТ НА ДМУЦ ,,СЕРГЕЈ
МИХАЈЛОВ)
5.
МЕЃУНАРОДЕН
ФОЛКЛОРЕН
ФЕСТИВАЛ ,,РАДОВИШКИ СОБОР”
6.
УЛИЦА НА КУЛТУРАТА
7.
РАДОВИШ ТАНЦУВА ,, КОНЦЕРТ НА
СТУДИО ЗА МОДЕРЕН БАЛЕТ ГАЗЕЛИ”
8.
,,БЛИЗНАЦИ СМЕ, ПОСЕБНИ СМЕ”
9.
ФЕСТИВАЛ НА СТАРОГРАДСКА И
СЕРЕНАДНА ПЕСНА ,,САНОЌ СЕДАМ”
10.
Св. СПАСО РАДОВИШКИ ,, КОНЦЕРТ НА
ДУХОВНА МУЗИКА”
11.
ЛИКОВНА КОЛОНИЈА ,,КАРАМАНОВ”
12.
ГАСТРОНОМСКИ ФЕСТИВАЛ ,,САМУН
ЕМ ТАТЛИЈА”
13.
КАРАМАНОВИ ПОЕТСКИ СРЕДБИ
14.
ГОДИШЕН КОНЦЕРТ НА ФА ,,АЦО
КАРАМАНОВ”- НИЕ И ПРИЈАТЕЛИТЕ
15.
ГОДИШЕН КОНЦЕРТ НА ,,РАСПЕАНИ
РАДОВИШАНИ”
16.
ТЕАТАРСКА
ПРЕТСТАВА
,,ВОЛШЕБНИКОТ И ПРИЈАТЕЛИТЕ”
17.
СТРИП РАБОТИЛНИЦА
Br. 08-1587/2
21 Dekemvri 2021 g.
Radovi{

Sovet na op{tina Radovi{
Pretsedatel
Monika Ristevska s.r.

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 t.3 od
zakonot za lokalna samouprava (Sl. vesnik na
RM br. 5/2002), a vo vrska so ~len 44 od Statutot
na op{tina Radovi{,
Gradona~alnikot na
op{tina Radovi{ donesuva
RE[ENIE
Za proglasuvawe i objavuvawe
na Odlukata za usvojuvawe na Godi{nata
Programata za rabota na ONB<Bra}a
Miladinovci< Radovi{ za 2022 godina
i Godi{nata Programata za rabota na
ONB<Bra}aMiladinovci<
Radovi{ 2022 godina
Gi proglasuvam i objavuvam Odlukata za
usvojuvawe na Godi{nata Programata za rabota
na ONB<Bra}a Miladinovci< Radovi{ za 2022
godina, br.08-1588/1 i Godi{nata Programata za
rabota na ONB<Bra}a Miladinovci< Radovi{
za 2022 god., broj 08-1588/2, {to sovetot na
op{tina Radovi{ gi donese na sednica odr`ana
na den 21.12.2021 god.
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Br. 09-1588/3
24 Dekemvri 2021 g.
Radovi{

Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{
Gradona~alnik
na op{tina Radovi{
Aco Ristov s.r.

Vrz osnova na ~len 22 stav 1 to~ka 5 od
Zakonot za lokalna samouprava (Slu`ben vesnik
na RM br. 5/2002) i ~len 21 stav 1 to~ka 43 od
Statutot na op{tina Radovi{ Sovetot na
op{tina Radovi{ na sednica odr`ana na 21.12.
2021 g., donese
O D L U K A
za donesuvawe na Godi{nata Programata za
rabota na ONB<Bra}a Miladinovci< Radovi{
za 2022 godina
I. Se donesuva Godi{nata Programata za
rabota na ONB<Bra}a Miladinovci< Radovi{
za 2022 godina broj 01-144/1 od 06.12.2022 godina,
na{ broj 14-1396/29 od 09.12.2021 godina.
II. Odlukata vleguva vo sila naredniot
den od denot na objavuvaweto vo <Slu`ben
glasnik na op{tina Radovi{<
Br. 08-1588/1
21 Dekemvri 2021 g.
Radovi{

Sovet na op{tina Radovi{
Pretsedatel
Monika Ristevska s.r.

Vrz osnova na ~len 22 stav 1 to~ka 5 od
Zakonot za lokalna samouprava (Slu`ben vesnik
na RM br. 5/2002) i ~len 21 stav 1 to~ka 43 od
Statutot na op{tina Radovi{ Sovetot na
op{tina Radovi{ na sednica odr`ana na 21.12.
2021 g., donese
Godi{na Programa
za rabota na ONB<Bra}a Miladinovci<
Radovi{ za 2022 godina
Вовед
Начинот на организациската поставеност на
денешните библиотеки во глобалниот свет на
информации е дел од големата слика на развојот на
човековата мисла и потреба од акумулација на
достапните знаења. Во тоа светло современите
библиотеки не се пасивен отпечаток на
опкружувањето,
тие
се
живи,
динамични
институции, производители на новите услуги и
вредности. За наполно да одговорат кон потребите
на т.н. „пазар на знаења“, потребно е, со целосна
компетенција на библиотечната струка, јасно
дефинирање на начините и методите за
унапредување на библиотечните услуги кои ќе ги
предвидат новите ситуации во развојот на
општеството на знаење. Имајќи ја во предвид
општествената мисија на библиотеките која се
менуваше сообразно со потребите на времето,
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произлегува дека освен грижата за чување на
културната наследство, библиотеките имаат важна
улога во општествениот развој и промовирање на
етички и морални вредности. Не случајно развој на
публика (audience development) е една од клучните
области на интерес во областа на култура и
централна тема во програмот на Европската унија за
поддршка на проектите од областа на култура.
Општинска народна библиотека ,,Браќа
Миладиновци” Радовиш - мултифункционален
граѓанско - информативен центар
Основната цел на Општинска народна библиотека
,,Браќа
Миладиновци”
–
Радовиш
како
мултифункционална
културна
установа
е
задоволување на индивидуалните и колективни
потреби на граѓаните на Општините Радовиш и
Конче во сферата на нивната образовно-културна
надградба и активности. Просторно флексибилна и
иновативна во понудените програми, библиотеката е
поставена пред предизвикот на организација и
складирање на огромен број библиотечната граѓа, на
се позахтевни репозиториуми, навики и хобија на
населението. Во рамките на своите можности, на
заинтересираните корисници им отвора пат до
информациски ресурси како основ за стекнување на
новите знаења, формирање на сопствено мислење и
оспособување за активна партиципација во
општеството. Граѓаните од најразлични возрасти, а
пред се членовите на библиотеката, своите културни
и духовни потреби поврзани со книгата, и во 2022
година ќе ги остваруваат преку користењето на
најразлични
услуги
на
библиотеката
и
информирањето почнувајќи од користење на
бројниот и разновиден книжен фонд, промоциите на
книги и непосредните средби со автори на книги,
традиционалниот продажен саем на книги од повеќе
познати издавачки куќи, разните трибини,
работилници,
предавања,
користење
на
електронските извори за комуникација и слично.
Во поглед на услугите и можностите кои
библиотеката ги нуди на најразличние категории на
услуги секако не треба да се изостават и можностите
што им се нудат на корисниците преку постоечката
информатичка технологија со која располага
библиотеката како што се можностите за користење
на: интернет, печатење, скенирање, копирање и
слично, со што се зголемуваат можностите на
корисниците
за
доаѓање
до
најразлични
информации, а посебно преку можностите за
електронско поврзување низ светот, пристапот до
фондовите на Европската библиотека, изнаоѓање на
потребната литература преку КОБИС системот за
обработка на библиотечниот фонд, обезбедување на
потребната литература, користењето на посебно
уредената читална, можностите за подолг престој во
библиотеката и слично.
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МИСИЈА, ВИЗИЈА, ВРЕДНОСТИ
Мисија
Нашата мисија е спој на традиционалното и модерно
библиотечно работење со што на своите членови им
овозможуваме поврзување со светот на информации
преку креативни програми кои вклучуваат пристап
до современо конципиран библиотечен материјал,
решавање
на
информативно-комуникациски
проблеми, давање поддршка на процесите на учење
како поттик за подобрување на животот и развој на
потенцијалите на поединецот и општеството.
Визија
Мултимедијална
библиотека:
модерен
информативен и едукативен
центар, место на
знаење, социјална чувствителност, меѓугенерациска
солидарност
Вредности (Што ни е важно?)
Стручно оспособен, креативен и мотивиран
библиотечен кадар кој генерира позитивен и
пријателски пристап кон корисникот.
Кориснички ориентирани програми за сите
возрасти со вградување на вредности на
билингвизам и мултилингвизам, и градење на
релаксирани меѓуетнички односи во заедницата.
Опремување на Библиотеката со техничко
информациски ресурси кои целосно ги задоволуваат
потребите на заедницата.
Воспоставување на квалитетен физички и
виртуелен пристап кон библиотечните фондови без
оглед на различни категории на нејзините членови.
ОНБ „Браќа Миладиновци“ Радовиш, во своето
работење ги почитува прнципите и документите на
УНЕСКО и ИФЛА, особено Манифестот за јавни
библиотеки, според кој, библиотеката е општопознат
културен центар на Радовиш, привлечно место за
работа, игра и дружење, место за поддржување на
образованието на корисниците од сите возрасти, им
овозможува на корисниците информација за фондот
во библиотеката но и во другите библиотеки преку
електронскиот каталог, поттикнува користење на
мрежни извори и услуги, особено обликување и
одржување на веб страната на Библиотеката.
Правни и финансиски рамки
Одговорност за јавната библиотека имаат локалните
и национални власти. Таа мора да биде поддржана
со посебни правни прописи и правила и
финансирана од локалните и национални власти.
Библиотеката мора да биде суштинска компонента
на секоја долгорочна стратегија за развој во областа
на културата, обезбедување на информации,
описменување и образование.
Манифестот за јавни библиотеки на ИФЛА И
УНЕСКО
ПРОГРАМСКО РАЗВОЈНИ АКТИВНОСТИ
1.
Просторно прашање

24.12.2021 god.

Најголемиот проблем во работата на библиотеката
претставува
просторното прашање како и
континуираното редуцирање на финансиските
средства.
Просториите на библиотеката се реконструирани и
адаптирани во периодот 2005-2006 година и се
предуслов за подобра и квалитетна работа со
корисниците, како и за воведување на нови услуги.
Меѓутоа, треба да се истакне дека библиотеката во
изминатите 15 години има рапиден раст на
библиотечен фонд, број на членови и посетители,
како и воведување на нови услуги, што проблемот со
просторното прашање се повеќе го актуелизира.
Исто така околу 40% од стариот фонд се наоѓа во
поранешните простории на Радио Радовиш (горниот
кат над библиотеката).
Во изминатиот период библиотеката беше
препознаена како отворен јавен простор, што е
потврдено со фактот дека во библиотеката се
одржуваат бројни културни и едукативни програми
за сите возрасни и образовно-социјални групи на
граѓани. Оттука се наметнува и потребата од посебна
сала (или повеќе) за такви програми, поради
соодветно
сместување
на
заинтересираните
посетители, како и избегнување на нарушувања во
работата на Одделот за позајмување и катчето за
читање на дневнен печат. Особено како круцијален
проблем во работата на библиотеката претставува
сместувањето на библиотечниот фонд.
А.) Програмска основа за реконструкција и
адаптација на спратот над библиотеката - основа за
изработка на проектна документација за нова
библиотечна зграда.
Во разговор со Градоначалникот на Општина
Радовиш, Претседателот на советот и Раководителот
на Секторот за урбанизам за решавање на овој
проблем во 2021 година се пристапи со подготовка
на проектна документација за изработка на градежно
техничка документација за реконструкција на
постоечкиот објект, односно на спратот над
библиотеката. Целта на овој документ е
препознавање на библиотечните просторни и
функционалните потреби на граѓаните од Општина
Радовиш во новите општествени прилики во
наредните 20-30 години. Програмската основа за
нови простории се размислувања на вработените во
библиотеката и локалната заедница со цел, како да
се
решат
просторните
ограничувања
во
библиотеката која постои од далечната 1957 година
и претставуваат се поголема пречка за нормално
функционирање.
2.
Набавка на книжен фонд
Збогатувањето на книжниот фонд во библиотеката и
во 2022 година останува приоритет во остварување
на основната функција на библиотеката. При
изготувањето на планот за набавка на книги се води
сметка за моменталната состојба на книжниот фонд,
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како и предвидените стандарди за јавните
библиотеки во РСМ. Имајќи во предвид дека
профилот на корисниците ги детерминира идните
планови за набавка библиотечна граѓа, за квалитетно
функционирање на сегментите поврзани со набавка
ќе се направи:

соодветна
анализа
на
постојниот
библиотечен фонд, како и изготвување на анкетни
прашалници за потребите на корисниците во однос
на бараната библиотечна граѓа,

набавка на нематеријална граѓа (дробен
печат, мултимедијални ЦД, филмови, ДВД,
музикалии итн.),

набавка на списанија од земја и странство,

континуирана евалуација и следење на
библиотечниот фонд,

набавка на библиотечна граѓа наменета за
лица со попреченост,

набавка на книжен фонд на повеќе јазици во
зависност од интересот на корисниците.
За таа цел како и секоја година досега, ќе се
обезбедат наменски средства од Министерството за
култура и оснивачот на библиотеката – Општина
Радовиш и со мал дел и сопствени извори.
3. Автоматизација на библиотечните процеси
Стручната обработка на книжниот фонд во
библиотеката со примена на меѓународните
стандарди пропишани за оваа намена веќе е
поставена на високо ниво соодветно на современите
светски текови во библиотекарството. Библиотеката
во процесот на автоматизација на библиотечните
процеси се приклучи во 2006 година и учествува во
взаемна база на податоци попозната како
COBISS.MK.
Платформата COBISS овозможи online достапност
на библиотечната граѓа која во библиотеката се
обработува во одделот за каталогизација.
Во текот на 2022 година се планира да се активираат
сегментите COBISS 3 - зајмување кој има особено
значење за корисниците на библиотеката и новиот
сегмент COBISS 3-Набавка, со што ќе се комплетира
процесот на автоматизација во библиотеката. Со
оглед дека автоматизација е во постојан подем со
развојот на технологијата, во идниот период
планираме:

постојана надоградба и следење за набавка
на нов хардвер и софтвер како дел од нови решенија
во библиотечното работење,

замена на стара техничка опрема,

обуки за вработените како дел од стручно
професионално усовршување

стимулирање за користење на отворени бази
на податоци,

дигитализација на библиотечниот материјал,

обезбедување на финансиска поддршка на
обуки, семинари итн.
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Со ова, се очекува зголемување на бројката на
автоматско обработени библиотечни едници и
воспоставување на постапката за електронско
издавање на обработениот книжен фонд во
библиотеката, со што ќе се овозможи поедноставна и
побрза пристапност на корисниците до потребната
литература.
Во сегментот на ИКТ опрема се планира набавка на:

набавка на информатичка опрема (таблети, ечитачи, 1 лап топ, 1 access point, 3 Д принтер и др.
Опрема,

видео надзор.
Во рамките на ова, во текот на 2022 година ќе се
заокружи и процесот на ревизија на библиотечниот
фонд во библиотеката, кој како законска обврска
започна во 2018 година.
Потребните финасиски средства за ваквите
активности како и досега целосно се покриваат од
расположивите средства за тековно работење на
библиотеката.
4.
Популаризација на книгата
За да ја задржи актуелноста на своите програми и
активности библиотеката мора внимателно да ги
следи барањата на своите корисници, програми во
другите средини кои се слични по своите можности,
како и најновите трендови во библиотечното
работење. Библиотеката во рамките на своите
просторни, финансиски и кадровски можности во
2022 година планира да ги унапреди програмите во
интерактивни,
креативни
и
мултимедијални
промотивни
активности.
Библиотеката
ќе
спроведува културни, образовни и анимациски
програми и проекти за деца и млади поврзани со
промоција и популаризација на книги, читање и
писменост на традиционални и нови медиуми.
Специфичноста е што овие програми нема да се
случуваат само во зградата на библиотеката, туку и
пред библиотеката, на главниот градски плоштад
(под чадори во летните месеци) и во Градскиот парк.
Библиотеката ќе ја користи предноста на нејзината
локација - центарот на градот, а за некои активности
ќе се користи и главниот градски плоштад, каде што
е највисока зачестеноста на граѓаните. Големо
внимание ќе биде посветено на квалитетот на овие
програми и соработката со бројни институции и
здруженија на граѓани во градот. Програмите ќе
бидат класифицирани по возраста, како и по групата
каде припаѓаат и тоа:
Секое дете има право целосно да ги развива своите
потенцијали, има право на слободен пристап до
информации, материјали и програми со подеднакви
услови за сите, без оглед на возрастаполот и етничката
припадност.

Конвенцијата на Обединетите нации за правата
на4.1.
детето
Програми за деца и тин (teen) генерација
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Соодветно на тоа, оваа програма поддржува рано
учење, семејно учење и доживотно учење. Во таа
насока ќе се спроведат следните активности:

промотивни програми за читање во најраната
возраст (бебешки програми) и работа со родители,

бесплатно зачленување и популаризација на
сликовници за најраната возраст
едукативни работилници и предавања (Фестивал на
сликовници)

фамилијарни програми („Да читаме заедно“)

одбележување на Светскиот ден на книгата
на детето (Ноќ со Андрсен)

воведување на иновативни
библиотечни
програми и сервиси креирани од самите деца

организација на креативни и едукативни
работилници (изработка на мартинки),

воведување на т.н. гејмификација во
библиотеки (учење по пат на игра)

изработка
на
едукативни
содржини
поставени како апликации на мобилен телефон

музички
манифестации
поврзани
со
литература (средби со писатели, промоција на
книги...и др. )

програми со волонтери и студенти

програми за цртање

клуб на читатели

Формирање на библиотекарска секција со
ученици од основните општински училишта

организација на активности надвор од
библиотека (т.н. концепт на библиотека без ѕидови)
4.2.
Програми за различни категории на возрасни
читатели

воведување на дебатни и клубови на
читатели

мултимедијални промоции на најчитани
автори

едукативни работилници и предавања
поврзани со информациска писменост на возрасни

воведување на нови содржини поврзани со
концептот за „хортикултурни е-библиотеки“

Кариерно образование - работилници
поврзани со определени вештини (пишување на CV,
уредување, кроење, цртање, режија на кратки
филмови, ракотворби, итн.)

програмите
кои
популаризираат
интерактивен однос на корисникот и библиотекарот.
4.3.
Програми за трето доба
Категоријата на лица кои не се работно активни
генерира специфични постапки во реализација на
библиотечните активности, така што освен
комуникациски вештини и обученост за работа со
овие лица, потребни се и специфични активности:
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Промоции и едукативни предавања за здравје
и темите поврзани со сениорска популација

Обуки и тренинзи за информациска
писменост

Курсеви за користење на MS Office пакетии
Internet
Предвидените програми ќе бидат реализирани со
едукатори, библиотекари, издавачи, писатели и
волонтери.
Финансиски
извори:
Општина
Радовиш,
Министерство за култура, Библиотека, бизнис
сектор, НВО.
4.4.
Културно - анимациска програма
Посебна важност во редовната работа на
библиотеката претставуваат културно-анимациските
активности кои библиотеката ги обезбедува преку
промоција на книгата и пишаниот збор во текот на
целата година и со посебен акцент на
манифестацијата Месец на книгата кога на ниво на
цела Македонија јавните библиотеки во периодот од
15.10 до 15.11 преку разни програми се вклучуваат
во одбележувањето на месецот на книгата.
Библиотеката
традиционално
го
организира
Есенскиот саем на книга со учество на реномирани
издавачки куќи во Р. Македонија (Последните 2
години 2020, 2021 не е реализиран поради
Состојбите со KОВИД 19).
Значаен настан на овој план секако ќе биде и
традиционалното поетско читање и трибина во
рамките на манифестација ,,Караманови поетски
средби” кој се организира во соработка со Центарот
за култура ,,Ацо Караманов” – Радовиш, а под
покровителство на Општина Радовиш.
Конкретно пак, популаризацијата на книгата во 2022
година се планира да се реализира преку следниве
форми:
Редовна набавка на атрактивни наслови од
белетристика, набавка на лектирни изданија и
сликовници со нивна промоција пред соодветната
читателска публика,
промоции на книги и преставување на
автори,
литературни поетски читања,саем на книги,
трибини,изложби,
посети на библиотеката од ученици и деца од
предшколска возраст и слично.
Како и претходните години, планираме да
одбележиме значајни датуми меѓу кои:
21 февруари - Меѓународен ден на мајчин
јазик,
20 март - Светски ден на поезијата,
2 април - Меѓународен ден за литература за
деца,
23 април - Светски ден на книгата и
авторските права,
9 мај - Ден на Европа,
26 септември - Европски ден на јазиците,
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1-5 октомври - Светски недела на детето (5
Октомври – Светски ден на наставниците),
15 октомври – 15 ноември.
5. Роднокрајно творештво
Афирмацијата и популаризацијата на роднокрајното
творештво, како и досега, заради немањето на
посебно вработени лица во овој оддел, и во 2022
година оваа активност во рамките на можностите ќе
биде спроведена од страна на моментално
вработените лица во библиотеката.
Приоритет во активностите околу роднокрајното
творештво ќе биде изготвувањето на Монографија за
библиотеката а по повод јубилејот 65 години
постоење на истата. Во рамките на ова, се планира
да се продолжи со прибирање и чување на пишаните
документи кои ќе и бидат понудени на
библиотеката. Тука, пред се, спаѓа прибирањето на
научни трудови од научни работници по потекло од
радовишко, но и прифаќање и чување на раритетни
научни трудови од македонско и странско потекло
што на библитеката би ги донирале лица кои сметаат
дека ОНБ ,,Браќа Миладиновци” – Радовиш е
местото каде истите ќе најдат катче за нивно трајно
зачувување за што ќе може да се отпочне и со
дигитализација на ваквиот книжен фонд. Сето ова во
многу ќе зависи и од решавањето на проблемот со
недостатокот од простор, кој доколку се реши, се
планира соодветно и на видно место да се сместат и
одредени наслови од битно значење за идентитетот
на македонскиот јазик и нација што досега
библиотеката ги поседува во своја сопственост.
Во зависност од просторните услови, поврзана е и
реализацијата на поранешната идеја за отварање на
роднокрајно катче на поетот Ацо Караманов во кое
би биле сместени сите негови ракописи, факсимили,
фотографии и книги, а реализацијата и
финасирањето на потребните трошоци за овој проект
би требало да оди во соработка со ЕЛС на Општина
Радовиш, МАНУ и Министерството за култура.
4.5.
Едукација
вработувања

на

библиотечен

кадар

и

Бројот, составот и нивото на стручна
наобразба на постоечкиот кадар во библиотеката и
во 2022 година ќе претставува потреба за негово
понатамошно
усовршување
и
едукација.
Вработените
се планира да учествуваат на
професионални семинари, особено во врска со
обуката Кобис. Исто така, секоја година оваа база на
податоци се ажурира така што е неопходно
постојана професионална обука и подобрување на
вештините и капацитетите на вработените.
За едукација на високообразованиот кадар во
библиотеката, пред се, се планира спроведување на
редовно понудените обуки од страна на НУБ ,,Свети
Kлимент Oхридски” од Скопје кои се во насока на
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обучување на вработените за стручно библиотечно
работење како и обуки за работа според програмата
КОБИС, а планирани се и обуки за вработените во
Одделот за позајмување и услуги каде треба да се
воведе систем на електронско издавање и примање
на библиотечниот материјал преку Сегмент COBISS
3 позајмица, за што веќе има обезбедено соодветна
опрема.
Кога станува збор за обука на библиотечен кадар, и
во 2022 година библиотеката стои на располање за
овозможување на стручна помош на библиотекарите
во училишните библиотеки во Општините Радовиш
и Конче.
Покрај едукацијата на постоечкиот библиотечен
кадар, во 2022 година планирани се и минимум две
вработувања на веќе две испразнети работни места и
тоа едно во Одделот за издавање (библиотекар) и
едно работно место Хигиеничар во Оделот за
помошно-технички лица.
Потребните средства не се прикажани како посебни
програми туку се во рамките на редовната дејност на
библиотеката преку трошоци за службени патувања,
семинари и котизација. Предвидените средства ќе им
овозможат на нашите вработени присуство на обуки
за стручно усовршување, Годишно собрание на БЗМ,
состаноци и обуки кои ги организира Здружение за
развој и иновации на библиотеки Инова Либ Радовиш, други конференции и обуки кои се од
значење за развој на библиотечната дејност, а
средствата за новите вработувања се обезбедени од
Министерствата за Култура и за финансии во форма
на дотации за 2022 година.
4.6.
Работа со корисници
Предлагаме во текот на месец јануари и февруари да
се преземат интензивни активности што ќе
привлечат што е можно повеќе членови од различни
категории. Во однос на зголемување на бројот на
корисници предлагаме:

Организирање на колективно запишување,
како и други активности што треба да ги
организираат вработените во Одделението за
позајмување и услуга. Во таа насока се планираат
следните активности:

Бесплатно запишување ќе имаат лица со
посебни потреби, социјално загрозена категорија на
граѓани, а ние мислиме на болни лица;

На Меѓународниот ден на книгата, 23 април
2022 година, планираме намалена цена на
членарината со програма за одбележување на овој
значаен ден;

На корисниците (65) ќе им биде обезбедена
обука и запознавање со работата на компјутерите.
Курсот за информатика за писменост ќе биде
планиран за мај.

На Меѓународниот ден на семејството,
15.05.2022 година, ќе има промотивна цена за
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запишување, што ќе има корисен ефект врз буџетот
на многу семејства;

Со бесплатна зачленување и книга, ќе ги
наградиме нашите најверни и најистакнати членови
на Библиотеката, како и сите истакнати учесници на
нашите програми;

Следење на трендот (во согласност со
нашите можности) обезбедувајќи разновидна и
современа содржина за да се привлечат што повеќе
тинејџери.

Зголемување на бројот на наслови при што
ќе се води сметка за задоволување на категоријата
тинејџери.

За да се се презентира фондот до
корисниците и да циркулира што поголем дел од
фондот, потребно ќе се опреми еден агол во кој ќе
бидат изложени најновите наслови и кои ќе се
ажурираат секојдневно. Критериумите за избор на
овие книги може да варираат, од тековните теми до
бојата на насловната страница
4.7.
Проектни активности
Програмата за работа на Општинска народна
библиотека ,, Браќа Миладиновци” – Радовиш за
2022 година опфаќа и активности кои ќе бидат
финасирани од донаторски средства.
Во овие активности, во текот на 2022 година во
зависност од пројавениот интерес, повторно се
планира да бидат реализирани обуки за почетни
курсеви по англиски и германски јазик како и
запознавање со основни компјутерски вештини со
кои ќе бидат опфатени различни целни групи кои се
наоѓаат на маргините на социјалната егзистенција но
пред се, невработени лица, пензионери, социјално
загрозени лица и лица со посебни потреби. Од
планираните средства за овие обуки, пред се, ќе
бидат покриени потребните трошоци за:
обезбедување на услови за работа во
библиотеката додека траат обуките,
обезбедување на материјали и техничка
опрема за спроведување на обуките,
ангажирање на стручни лица за реализација
на планираните обуки,
набавка на потребна стручна литература за
спроведување на обуките.
Покрај ова, во активностите посветени на ранливите
категории на лица приоритет ќе се даде на мерките и
насоките од Владата на РСМ и соодветните
министерстваза набавка на соодветна софистицирана
опрема преку која би се зголемила соработката но и
приближувањето на книгата до овие категории на
лица. Целокупните планирани активности и зафати
на овој план ќе се покријат со расположивите
финансиски средствана библиотеката и НВО
партнери во голем број на активности.
8.
Одржување и градежно-технички зафати во
библиотеката
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Врз основа на укажаните потреби со тековното
работење како и видливите технички недостатоци во
библиотеката, на планот на градежно-техничките
зафати, и за 2022 година се планирани одредени
активности.
Како и во претходните неколку години, во соработка
со ЕЛС на Општина Радовиш, пред се, приоритет ќе
биде обезбедувањето на можности и услови за
просторно проширување на библиотеката од
причина што со постоечкиот простор библиотеката
веќе не може нормално да функционира.
Тука ги планираме следните активности:
- Подготовка на проекти и аплицирање до донатори,
- уредување на подот во постоечките простории во
билбиотеката,
- вградување на вентилационен систем во
санитарните јазли за службените лица во
библиотеката,
- замена на завеси на прозорците во библиотеката,
- други технички потреби при тековното работење на
библиотеката,
- нови рафтови за книги.
Покрај ова, во останатите планирани активности за
2022 година, доколку не се обезбеди дополнителен
простор влегуваат и уредување на посебна дворна
површина оплеменета со зеленило и клипи за читање
и промовирање на книги на отворено во кругот на
библиотекатa.
За овие активности за одржување и градежнотехнички зафати пред се во внатрешноста на
библиотеката, потребните средства ќе бидат тековно
определувани, а ќе се обезбедат од сопствените жиро
сметки за сопствени извори, дотации и донации.
За реконструкција и адаптација на спратот и кровот
над библиотеката се планира градежните работи да
завршат до крајот на 2022 година. Потребните
средства за градежно техничките зафати и
опремување на ентериерот се планира да се
обезбедат од сопствени извори, Министерство за
култура, општина Радовиш, рудниците за бакар
Бучим и Боров Дол како и други потенцијални
донатори.
Br. 08-1588/2
21 Dekemvri 2021 g.
Radovi{

Sovet na op{tina Radovi{
Pretsedatel
Monika Ristevska s.r.

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 t.3 od
zakonot za lokalna samouprava (Sl. vesnik na
RM br. 5/2002), a vo vrska so ~len 44 od Statutot
na op{tina Radovi{, Gradona~alnikot na
op{tina Radovi{ donesuva
RE[ENIE
Za proglasuvawe i objavuvawe
na Odlukata za usvojuvawe na Godi{nata
Programata za rodova ramnopravnost vo
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op{tina Radovi{ za 2022 godina i Godi{nata
Programata za rodova ramnopravnost vo
op{tina Radovi{ za 2022 godina

развиени локални политики и системи за следење на
исполнувањето на обврските за унапредување на
родовата еднаквост на локално нив.

Gi proglasuvam i objavuvam Odlukata za
usvojuvawe na Godi{nata Programata za
rodovaramnopravnost vo op{tina Radovi{ za
2022
godina,
br.08-1589/1
i
Godi{nata
Programata za rodovaramnopravnost vo op{tina
Radovi{ za 2022 godina , broj 08-1589/2, {to
sovetot na op{tina Radovi{ gl donese na
sednica odr`ana na den 21.12.2021 god.

Цел на Програмата
Главната цел на програмата е да се промовира
поволно опкружување на заедницата прифатливо за
жените и други целни групи, преку вклучување на
родовите прашања во процесот на планирање на
локалната власт и локален дијалог со невладини
организации, институции и жени на локално ниво.
Специфичните цели на програмата се:
- Јакнење на капацитетот на локалните власти за
вклучување на родовите аспекти во главните
политики во процесот на планирање и буџетирање;

Br. 09-1589/3
24 Dekemvri 2021 g.
Radovi{

Gradona~alnik
na op{tina Radovi{
Aco Ristov s.r.

Vrz osnova na ~len 22 stav 1 to~ka 5 od
Zakonot za lokalna samouprava (Slu`ben vesnik
na RM br. 5/2002), ~len 14 stav 1 od Zakonot za
ednakvi mo`nosti na ma`ite i `enite i ~len 21
stav to~ka 43 od Statutot na op{tina Radovi{,
Sovetot na op{tina Radovi{ na sednica
odr`ana na 21.12. 2021 g., donese
O D L U K A
za donesuvawe na Godi{nata Programata za
rodova ramnopravnost vo op{tina Radovi{ za
2022 godina
I. Se donesuva Godi{nata Programata
rodova ramnopravnost vo op{tina Radovi{ za
2022 godina , broj 01-144/1 od 06.12.2022 godina,
na{ broj 09-1541/1 od 13.12.2021 godina.
II. Odlukata vleguva vo sila naredniot
den od denot na objavuvaweto vo <Slu`ben
glasnik na op{tina Radovi{<
Br. 08-1589/1
21 Dekemvri 2021 g.
Radovi{

Sovet na op{tina Radovi{
Pretsedatel
Monika Ristevska s.r.

Врз основа на член 21 став 1 точка 43 од
Статутот на општина Радовиш, а согласно член 14,
став 1 од Законот за еднакви можности на жените и
мажите Советот на општина Радовиш на седница
одржана на ден 21.12.2021 год., донесе
ПРОГРАМА ЗА РОДОВА РАМНОПРАВНОСТ
ЗА 2022 ГОДИНА
Вовед
Рамноправноста меѓу жените и мажите се
однесува на еднаквиот третман во поглед на правата
утврдени со законите и политиките, но и во поглед
на обезбедување еднаков пристап до можностите и
придобивките во општеството во отсуство на

- Јакнење на капацитетите на женските граѓански
организации (ГО) кои
се залагаат за родова
еднаквост;
- Градење на продуктивен дијалог меѓу локалните
власти и женските граѓански организации во насока
на подобрување на квалитетот на животот на жените
во локалната заедница;
- Градење на продуктивен дијалог меѓу локалните
власти и одредени целни групи во локалната
заедница;
Родова еднаквост
Концептот на интегрирање на родовата еднаквост во
законодавството и политиките во Македонија за
првпат беше воведен со усвојувањето на првиот
Закон за еднакви можности за жените и мажите во
2006 г. Воведувањето на родово одговорно
буџетирање беше проследено со Националниот
акциски план за родова еднаквост (2007-2012).
Сепак, родово одговорното буџетирање беше
конечно институционализирано со измените и
дополнувањата на Законот за еднакви можности за
жените и мажите и усвојување на Стратегијата за
родово одговорно буџетирање. Со овие законски и
стратешки рамки се дефинираат мерките за
систематско интегрирање на начелото на еднакви
можности за жените и мажите во процесот на
креирање, спроведување и следење на политиките и
буџетите на национално и локално ниво.
Стратегијата е фокусирана врз три стратешки
области:
-воведување родова перспектива во програмите на
буџетот на општината и на буџетските корисници
на локално ниво;
-унапредување на законската рамка со воведување
родово одговорно буџетирање;
-зајакнување на институционалните механизми и
градење на капацитетите кои се неопходни за
инкорпорирање на родовата перспектива при
креирањето на политиките, на програмите и на
соодветните буџети.
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Локален контекст
При Советот на општина Радовиш функционираат
11 постојани комисии, меѓу кои и Комисијата за
еднакви можности на жените и мажите, која брои 6
(шест) члена од кои 3 жени и 3 мажи. Комисијата за
еднакви можности на жените и мажите врши
промовирање и штитење на еднаквоста меѓу
половите во уживањето на човековите права од сите
општествени нивоа, вградување на половата
димензија во процесот на нормирањето и
институционализирањето на општествените процеси
и односи, елиминирање на секаков облик на
дискриминација на жената, поголема застапеност на
жената во локалната самоуправа и еднакво учество
на жените и мажите во сите области на приватниот и
јавниот живот. Во согласност со Законот за еднакви
можности на жените и мажите член 11, став 5,
градоначалникот на општина Радовиш има
назначено Координаторот за еднакви можности на
жените и мажите кој има задача да предлага мерки и
активности и конкретни решенија за спроведување
на Законот и унапредувањето на родовата
рамноправност. Координаторот за еднакви можности
е службеник во општината кој како службено лице
има одредено работно место и ангажман, а
дополнително ги врши и надлежностите кои му се
доделени како координатор.
Прибирање на родово разделените статистички
податоци
Во рамките на своите надлежности и поле на
дејствување, Општина Радовиш е должна да
можности кои ќе бидат оправдани и засновани на
анализи за статусот на жените и мажите. За таа цел
од најголем број органи, институции и организации
во општината ќе се прибараат податоци за вкупниот
број вработени, за полова структура на вработените,
за образовната структура по пол и застапеност на
мажите и жените на раководни работни места, како
и други статистички податоци потребни за општинта
при изготвување на проекти.
Vkupnata suma za realizacija na ova Programa
“e iznesuva -100.000 den.
Имплементација.
Одговорни субјекти за имплементација на оваа
програма се Комисијата за еднакви можности при
Советот на општина Радовиш и координаторката за
еднакви можности.
Нивна обврска и одговорност е да креираат,
иницираат и организираат реализација на политики,
активности и проекти согласно Локалниот акционен
план за родова рамноправност, да предлагаат
усвојување и да ја менаџираат реализацијата на
мерки кои ќе придонесат за унапредување на
односите во оваа сфера.
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Координаторката за еднакви можности во општина
Радовиш и Комисијата за еднаквни можности при
советот на општината ќе изготват двегодишен
аквионен план за родова рамноправност во општина
Радовиш. Во овој Акционен плантреба да бидат
обработени теми, прашања нерешени проблеми кои
опфаќаат конкретни целни групи.
Оваа Програма влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во ,,Службен гласник
на општина Радовиш,,.
Br. 08-1589/2
21 Dekemvri 2021 g.
Radovi{

Sovet na op{tina Radovi{
Pretsedatel
Monika Ristevska s.r.

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 t.3 od
zakonot za lokalna samouprava (Sl. vesnik na
RM br. 5/2002), a vo vrska so ~len 44 od Statutot
na op{tina Radovi{, Gradona~alnikot na
op{tina Radovi{ donesuva
RE[ENIE
Za proglasuvawe i objavuvawe
na Одлуката za usvojuvawe na Finansiskiot
izve{taj za rabota na JPKD <Plavaja< Radovi{
za period od 01.07.2021 godina do 30.09.2021
godina
Ja proglasuvam i objavuvam Одлуката za
usvojuvawe na Finansiskiot izve{taj za rabota
na JPKD <Plavaja< Radovi{ za period od
01.07.2021 godina do 30.09.2021 godina, br. 081590/1, {to Sovetot na op{tina Radovi{ ja
donese na sednica odr`ana na den 21.12.2021
godina.
Br. 09-1590/2
24 Dekemvri 2021 g.
Radovi{

Gradona~alnik
na op{tina Radovi{
Aco Ristov s.r.

Vrz osnova na ~l. 36 st.1 t. 2 i ~l. 50 st.1
od Zakonot za lokalna samouprava, ~len 21 st. 1
t. 31 i ~len 43 st.1 t.4 od Statutot na op{tina
Radovi{, Sovetot na op{tina Radovi{ na
sednica odr`ana na 21.12.2021 godina, donese
O D L U K A
Za usvojuvawe na Finansiskiot
izve{taj za rabota na JPKD <Plavaja< Radovi{
za period od 01.07.2021 godina do 30.09.2021
godina
^len 1
Se usvojuva Finansiskiot izve{taj za
rabota na JPKD <Plavaja< Radovi{za period od
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01.07.2021 godina do 30.09.2021 godina na JPKD
<Plavaja< Radovi{.
^len 2
Odlukata vleguva vo sila so denot na
donesuvaweto, a }e se objavi vo <Slu`ben
glasnik na op{tina Radovi{<.
Br. 08-1590/1
21 Dekemvri 2021 g.
Radovi{

Sovet na op{tina Radovi{
Pretsedatel
Monika Ristevska s.r.

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 t.3 od
zakonot za lokalna samouprava (Sl. vesnik na
RM br. 5/2002), a vo vrska so ~len 44 od Statutot
na op{tina Radovi{, Gradona~alnikot na
op{tina Radovi{ donesuva
RE[ENIE
Za proglasuvawe i objavuvawe
na Odlukata za uvojuvawe na Op{tinskiot
operativen Plan za za{tita od poplavi i
urivawe na visoki brani za 2022 godina za
op{tina Radovi{ i Op{tinskiot operativen
Plan za za{tita od poplavi i urivawe na
visoki brani za 2022 godina vo op{tina
Radovi{
Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata za
uvojuvawe na Op{tinskiot operativen Plan za
za{tita od poplavi i urivawe na visoki brani
za 2022 god. za op{tina Radovi{, br. 08-1591/1 i
Op{tinskiot operativen Plan za za{tita od
poplavi i urivawe na visoki brani za 2022
godina vo op{tina Radovi{, br. 08-1591/2, {to
sovetot na op{tina Radovi{ gi donese na
sednica odr`ana na den 21.12.2021 god.
Br. 09-1591/3
24 Dekemvri 2021 g.
Radovi{

Gradona~alnik
na op{tina Radovi{
Aco Ristov s.r.

Vrz osnova na ~len 22 od Zakonot za
lokalna samouprava (Sl. vesnik na RM br.
5/2002), a vo vrska so ~len 15 stav 1 to~ka 10 i 21
stav 1 t. 43 od Statutot na op{tina Radovi{,
Sovetot na op{tina Radovi{ na sednica
odr`ana na 21.12.2021 godina, donesuva
O D L U K A
Za uvojuvawe na Op{tinskiot operativen Plan
za za{tita od poplavi i urivawe na visoki
brani za 2022 godina za op{tina Radovi{
I.Se usvojuva Op{tinskiot operativen Plan za
za{tita od poplavi i urivawe na visoki brani
za 2022 godina za op{tina Radovi{, broj 251418/1 od 23.11.2021 godina.

24.12.2021 god.

II.Odlukata vleguva vo sila so denot na
objavuvaweto vo <Slu`ben glasnik na op{tina
Radovi{<.
Br. 08-1591/1
21 Dekemvri 2021 g.
Radovi{

Sovet na op{tina Radovi{
Pretsedatel
Monika Ristevska s.r.

ОПШТИНСКИ ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА
ЗАШТИТА ОД ПОПЛАВИ И УРИВАЊЕ НА
ВИСОКИ БРАНИ ЗА 2022 ГОДИНА
1.Општи карактеристики на подрачјето на
општина Радовиш:
-Географска положба и големина на подрачјето на
општината
-Рељеф и пошуменост,
-Климатски услови,
-Хидрографска мрежа,
-Број и големина на населбите
-Вид и количина на атмосферски врнежи
-Водостопанство
2.Процена на загрозеност на подрачјето на
општината од поплави и уривање на високи брани
3.Заштита и спасување од поплави и уривање на
високи брани:
-Превентивни мерки за заштита од поплави и
уривање на високи брани,
-Оперативни мерки за заштита од поплави и уривање
на високи брани,
-Расположиви ресурси за спречување и
отстранување на последиците од поплави и уривање
на високи брани (персонални и материјални)
1.Општи карактеристики на подрачјето на општина
Радовиш:
Географска положба и големина на подрачјето на
општината
-Назив на општината --------------- Општина Радовиш
-Површина------------------------------------------- 608 км2
-Број на жители--------------------------------------- 28167
-Број на жители на град Радовиш----------------- 16223
-Број на населени места --------------------------------- 23
-Густина на населеност-------------------------- 46 ж. км2
Општина
Радовиш
е
лоцирана
во
југоисточниот дел на територијата на Република
Македонија.
Територијата на регионот се простира меѓу
планинскиот масив на север и североисток со пл.
Плачковица, на југ и југоисток со Струмичко поле,
запад и југозапад со пл.Смрдеш и северозапад со
клисурата на Маденска река.
Радовишка општина има мошне поволна географска
положба,која е условена од просторно-рељефните
погоднисти и сообраќајните врски и можности.
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Конфигурацијата на земјиштето на оваа подрачје
повеке е ридско-планинско со еден дел од
рамничарски обработливи површини. Надморската
височина на регионот се движи од 260 м.н.в. по
течението на Радовишка река до 1707 м.н.в. на врвот
Бел Камен и пл. Плачковица. Радовиш се наоѓа на
370 м.н.в.
Релјеф и пошуменост
Релјефот на подрачјето на општина Радовиш, го
карактеризираат три важни елементи: Ридскопланински, котлински и речни долини.
Најголем дел од ридско-планинскиот рељеф го
зазема масивот на планината Плачковица, со
највисок врв Лисец од 1754 м. Највисок врв на
територијата на општината е Бел Камен со 1707
метри, други повисоки врвови се: Црквиште 1676 м.
Влашки колиби 1607 м. Џамија 1569 м. Асанлија
1550 м. и др.
Од овие височини како сртови, теренот се спушта
кон Радовишко Поле. Сртовите се расчленети со
помали водотеци или суводолици, нивната висина се
намалува со доближувањето до полето. Сртови се
формирани помеѓу Тополничка и Радовишка Река од
кои највисок е Јајла со 1137 м. помеѓу Радовишка и
Ораовичка Река се сртовите: Ајдудаш со 1445 м.
Бургас 965 м. и Бујрук Бурин 720 м.помеѓу долините
на Ораовичка Река и Плаваја се сртовите: Изведен
1332 м.Чуј Петел 1324 м и помеѓу Плаваја и
Нивичанска река се сртовите на Стар и Млад Готен
со на 1400 м.н.в.
Северниот и источниот дел од општината го
сочинуваат јужните и источните делови од
Плачковичкиот масив,западниот дел го зазема
планината Смрдеш, која ја одделува Радовишката од
Криволакавичката котлина. На оваа планина нема
врвови од над 1000 метри, највисок врв е Краста со
951 м.н.в.На подрачјето на општината се
карактеристични две котлини: Радовишката и
Дамјанската. Радовишката котлина гравитира по
течението на Радовишка Река, кон југоисток, со
надморска височина од 260 до 350 метри.
Дамјанската котлина се наоѓа на северозапад и
гравитира по течението на Маденска река, со
надморска височина од 440 до 480 метри.
Речните долини како трет елемент од рељефот на
општина Радовиш, ја формираат
хидрографската мрежа на оваа подрачје.
Главни речни долини се долините на Радовишка
Река, Ораовичка Река и Плаваја. Долините на овие
реки, чии извори се на планината Плачковица, во нај
голем дел се тесни клисури со голем пад.
Спуштајки се кон полето, долините се шират
и под влијание на наносниот материјал формирани
се пространи и широки плавни површини. Покрај
реките на подрачјето на општината се формирани и
вододерини, суводолици, поројни водотеци и др.
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Ерозивни процеси на територијата на општина
Радовиш, се присутни на голем дел од подрачјето, но
особено се изразени во околината на с.Калугерица,
со површина од околу 13,5 ха, во околината на
с.Подареш, како и блиската околина на градот.
Под влијание на човечкиот фактор, преку непланско
сечење и уништување на шумите, зголемување на
обработливи површини и пасишта, реално е да се
очекува зголемување на ерозивните подрачја.
Шумите во општината спаѓаат во категоријата на
отворени шуми со сообраќајници. Во ридско
планинскиот дел заради релјефните и климатските
карактеристики, најголем дел од површините се под
шума. Во планинскиот дел застапена е претежно
високостеблеста шума, најдоминантни се: даб,
бука,четинари и други лисјари. Непошумените
делови од планините се пасишта, богати со
разновиден растителен свет: високи треви, папрат,
грмушки и др.
На ридските површини до 500 м.н.в. застапени се
нискостеблени деградирани шуми (даб и габер),
грмушки (смрека, трн) и трева. Вкупните шумски
комплекси на подрачјето на општина Радовиш, се
застапени на површина од околу 33000 ха.
Во рамничарскиот дел се издвојуваат два типа на
почви: неразвиени и развиени.Неразвиените почви
се со наносно потекло и заземаат пространства околу
коритата на водотеците, најмногу ги има по
течението на Радовишка Река, Ораовичка и Плаваја.
Значењето за земјоделието на овој тип на почви во
општината е мошне големо и се одликува со
највисока производствена вредност.
Развиените почви на подрачјето на општината се
црвениците и смолниците, кој зафаќаат големи
пространства и тоа помеѓу Раклиш-Ораовица Подареш-Злеово и покрај патот за Штип. И овие
почви имаат значајна улога во земјоделието.
Климатски услови
Радовишкиот регион е под влијание на умерено
континентална клима. Заради изразената висинска
разлика, одделни климатски елементи варираат меѓу
изменета медитеранска клима во полето и планинска
клима на планините.
Што се однесува до ружата на ветровите, нашето
подрачје спаѓа во мошне ветровитите подрачја во
републиката. Заради место положбата што ја зазема
градот Радовиш во однос на останатиот дел од
општината е мошне заштитен од дејството на повеке
ветрови. Преовладуваат ветрови од западен,
северозападен и источен правец. Најголема честина
има западниот ветер, кој главно е зимски ветер, но е
присутен и во останатиот период од годината, со
просечна брзина од 4,8 м/сек. или максимална
вредност од 22,5 м/сек. Вториот по честина е
северозападниот ветер, кој е присутен преку цела
година, со просечна брзина од 4,8 м/сек или
максимална брзина од 30,5 м/сек. и источниот ветер ,
со просечна брзина од 2,6 м/сек или со максимална
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брзина од 22,5 м/сек.Просечните годишни
температури во рамничарскиот дел се движат до
130С, на највисоките планински масиви до 7,50С.
Најтопли месеци во годината се Јули и Август со
просечна температура од 230С, најстуден е месец
Јануари со 1,20С. Максималната температура
изнесува 410С, минималната -210С.
Хидрографска мрежа
Хидрографските особености на територијата на
општина Радовиш, се разновидни и се среќаваат
повеќе хидрографски објекти, од кои најзначални се:
водотеците,подземните
води,
изворите
и
хидројаловиштето Тополница.
Хидрографската
мрежа на општина Радовиш, припаѓа кон два речни
слива и тоа на реките Струмица и Брегалница.
Во речниот слив Струмица се влеваат реките:
Радовишка, Ораовичка и Плаваја.
Во Брегалничкиот слив се влева Маденска река,
преку Крива Лакавица.Според правецот на течење
тие се сосема спротивни.Од сливот на Струмица
течата кон југ и југоисток, од сливот на Брегалница
течат кон северозапад.
Изворите на трите главни водотеци Радовишка
Река,Ораовичка Река и Плаваја се наоѓаат во
високите делови на планината Плачковица.
Радовишка Река се формира од три извори на
надморска височина од над 1400 метри, должината и
е 18,5 км. има највисок просечен пад од сите
водотеци во општината.
Ред. Бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Населено место
Раклиш
Калаузлија
Ораовица
Подареш
Смиланци
Јаргулица
Покрајчево
Злеово
Калугерица
Сулдурци
Воиславци

Број на население
570
279
1720
1572
39
818
434
928
838
228
796
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Ораовичка Река извира во месноста Џумаја, на
надморска височина од 1380 метри, долга е 18 км. се
влева во Радовишка Река.
Плаваја во горниот тек го носи името Смиљанска
Река, извира на надморска височина од 1432 метри,
долга е 26,7 км. се влева во Радовишка Река.
Најголемо сливно подрачје има Плаваја од 140 м2 ,
потоа Ораовичка Река со 51 km2 и Радовишка Река со
50,8 km2. Сите овие реки во текот на цела година
главно имаат проток на вода, но поради големиот
пад во надолжен профил на коритата имаат и пороен
карактер, повремено носат големи количини наносен
материјал.
Водостоите на овие реки се највисоки во Март и
Април, како последица на топењето на снег и
пролетните врнежи од дожд. Од Јуни до Октомври
водостојот на реките перманентно се намалува, како
последица од сушните лета и високите температури.
Во Брегалничкиот сливен систем, преку реката
Крива Лакавица се влева Маденска Река, која извира
во Дамјанско Поле, во неа се влеваат водите од
околните населени места Бучим, Дамјан и
хидројаловиштето Тополница.
Број и големина на населбите
На подрачјето на општина Радовиш, се регистрирани
23 населени места со вкупен број на жители од
28295, од кои во град Радовиш живеат 16223 жители.
По населените места бројот на жители е следниот:

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

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

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

Вид и количина на атмосферски врнежи
Количините на врнежи во регионот на
општина Радовиш, се добиени од податоци на две
дождомерни станици, Радовиш на к.380 м. и
Новосело к.860 метри. Во котлинскиот дел на
општината средно годишно наврнува околу 562 мм
дожд, во планинскиот дел околу 1292 мм. Најмалку
врнежи паѓаат во месеците Август и Септември, во
котлините просечно по 22 мм, а на високите места
54 мм.

Најмногу врнежи паѓаат во месец Ноември,
во котлините 66 мм и на високите места 171 мм.
Според годишните времиња, најмногу врнежи има
зимските месеци со 157 мм, пролет и есен со 150 мм,
најмалку врнежи има налето 106 мм.Снежните
врнежи како и дождот, повеке се застапени на
високите планински подрачја. Во рамничарскиот
дел, средногодишната вредност во периодот
Ноември-Март е 13,1 ден со снег.
Најмногу врнежи од снег во рамничарскиот дел има
во месец Јануари, просечно просечно 4,6 дена,
најмалку во ноември 0,2 дена. Во високите подрачја
од општината снежниот покрив трае подолго и има
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далеку поголем број на денови под снег.
Средногодишната влажност на воздухот изнесува
72%. Во топлите летни месеци влажноста на
воздухот е околу 60%, во зимските месеци
Ноември-Февруари
се
движи
од
80-85%.
Појавувањето на магла и слана во регионот на
општината е во ист период од годината од Октомври
– Април, со просечни 11,3 дена со магла и 10,3 дена
со слана. Благодарение на заемното дејство на
главните климатски фактори: високите температури,
мали и нерамномерно распоредени врнежи во
годината, ветрови со голема честина и прилична
брзина и факторот суша овде е мошне присутен.
Сушата особено е потенцирана во средината и при
крајот на вегетацискиот период Јуни-Септември.
Водостопанство
На територијата на општината со водата
стопанисува АД ”Водостопанство на Република
Северна
Македонија
“-Скопје,
подружницa,,Радовишко Поле”- Радовиш. Најголема
акомулација во регионот е Мантово, лоцирана на
територијата на општина Конче, но водите од
езерото по канал и каналска мрежа се доведени и се
користат на подрачјето на општина Радовиш.
Постојат два магистрални канали со вкупна должина
од околу 50 км и детална каналска мрежа во
должина од околу 208 км. На повеќе места каналите
се оштетени, не се во функција (Покрајчево-Злеово).
Регионот располага и со друг,но не многу
искористен воден потенцијал, пред се водите од
Радовишка Река, Ораовичка Река и Плаваја.
2.Процена на загрозеност на подрачјето на
општината од поплави и уривање на високи брани
Поплавите се природни непогоди кои често зафаќаат
делови од подрачјето на општина Радовиш. Тие
настануваат како резултат на специфичностите на
релјефот, климатските услови и нерамномерниот
режим на течење на природните водотеци.Од
досегашните направени согледувања, искуства и
добиени податоци, може да се заклучи дека сите
реки и водотеци имаат пороен карактер, со што
заштитата и спасувањето од поплави ја прават
сложена и специфична.
Во изминатиот период на подрачјето на
општината,поплавите имаат предизвикано сериозни
последици врз населението и материјалните добра.
Поради пообилни врнежи и големите стрмнини,
водата добива големо забрзување, при сливањето во
поголемите водотеци добива пороен карактер, се
излева од своите корита при што се поплавуваат
делови од населени места, патна инфраструктура,
земјоделски површини, стопански објекти и др.
Поплави се јавуваат во период на топење на снегот,
пропратени со врнежи од дожд, како и летниот
период. Поради конфигурацијата на теренот, брзото
течење
на
водите
и
нивното
излевање,
предизвикуваат сериозни последици, како што се:
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оштетување на патна инфраструктура и улична
мрежа,
водоводни и канализациони инсталации,поплавени
станбени
и
стопански
објекти,
поплавени
земјоделски обработливи површини, ерозија, наноси
и нивно депонирање во пониските делови.Заради
намалување на последиците од поплави во општина
Радовиш, дел од речните корита се регулирани,
повремено се чистат речните корита,се врши
пошумување на теренот, но, сето тоа не е доволно и
не обезбедува ефикасна заштита од поплави.
Општина Радовиш, врз основа на Процената на
загрозеност од поплави на подрачјето на општината,
ги има предвидено сите критични места кој се
потенциjална опасност од поплави.
Основни причини за појава на поплави на подрачјето
на општината се следните:
-намалена пропусна моќ на главните реципијенти за
собирање и одведување на атмосферските
води,
-поројни водотеци и
-атмосферска канализација.
Загрозеност од поплави при уривање на високи
брани
На подрачјето на општина Радовиш, во категоријата
високи брани е само хидројаловиштето Тополница.
Во случај на прелевање, хаварија или неочекувано
рушење, ќе бидат претрпени тешки последици кај
населението и материјалните добра.
Директно е загрозено селото Тополница, кое е
лоцирано веднаш во подножјето на браната, како и
ново формираната населба Дамјан или директно се
загрозени околу 700 жители.
Што се однесува до загрозеноста на материјалните
добра, ке биде предизвикана еколошка катастрофа со
огромни последици по животната средина, со
јаловина ке бидат покриени големи земјоделски
обработливи површини, во атарот на селата:
Тополница,Дамјан,Ињево, Бучим, како и површини
по течението на Маденска река, која се влева во
Крива Лакавица и понатаму до река Брегалница.Во
зависност од обемот на несреќата не се исклучува да
има последици и до р.Вардар во кој се влева
р.Брегалница. Ке дојде до целосен прекин на
работата во рудникот Бучим, Детонит, Дамјан Пласт
и други стопански објекти лоцирани на подрачјето
на општините Радовиш и Штип, во прекин на подолг
период ќе биде и магистралниот патен правец М-4
Штип-Радовиш.
Заштита и спасување од поплави и уривање на
високи брани
Превентивни мерки кои ги преземаме за заштита и
спасување од поплави се:
-обезбедување
на
потребни
персонални
и
материјални ресурси;
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-обезбедување на механизација и човечки ресурси за
расчистување на последици од поплави;
-определување на локации на водотеци и
акомулации каде најчесто се излева водата;
-функционалност и степен на изграденост на
заштитата на водостопанските објекти;
-набљудување и извидување на состојбата со
водостојот и
-евакуација на населението и материјалните добра
Обезбедување
на
потребни
персонални
и
материјални ресурси
Потребната механизација и човечки ресурси за
расчистување на последици од поплави ќе биде
обезбедена од ЈП ,,Плаваја” и ТППЕ Радовиш. Во
случај на поплави од поголеми размери, ќе
биде вклучена и механизација од градежните
претпријатија од општината, врз основа на Законот
за заштита и спасување и понатаму републички сили
за заштита и спасување.
Определување на локации на водотеци и акомулации
каде најчесто се излева водата
Со Процената за заштита и спасување од поплави и
уривање на високи брани утврдени се сите локации
на водотеци и акомулации каде најчесто се излева
водата. Со Планот за заштита и спасување од
поплави и уривање на високи брани сите се
поединечно обработени.
Функционалност и степен на изграденост на
заштитата на водостопанските објекти
На подрачјето на општина Радовиш, не постои
целосно изграден и функционален систем за заштита
и спасување од поплави. Водостопанските објекти
недоволно и несоодветно се одржуваат од причина
што не постои целосна регулација на реките и
водотеците,
неуредени
порои,
оштетен
хидромелиоративен систем,шахти, вентили и др.
Од речните корита делумно е регулирано коритото
на Радовишка Река, во должина од околу
2 км. односно во делот кој поминува низ градот.
Регулираниот дел редовно се одржува,оштетени се
каскадите од речното корито и делови од ѕидовите
на кејот.
На влезот во градот, капацитетот на коритото е
намален и не е во состојба да ги апсорбира водите од
околните порои, како и водите од интензивното
топење на снег,пропратено со врнежи од дожд.
Причини за намалување на обемот на коритото се:
наноси од песок и друг материјал, диви депонии на
земја, шут и друг отпад, вегетација во речното
корито, узурпации и др.Во градот намалена е
пропусната моќ и од поставување на инсталации во
речното корито.
Шутот и другиот отпад се карактеристични за
течението на реката на влезот и излезот од градот.
Узурпациите на речното корито се лоцирани по
целото течение на реката, надвор од градското
подрачје.По течението на реката од Радовиш кон
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Струмица, на потегот од Калугерички мост- мост
с.Злеово, речното корито речиси и да не постои,
исполнето е со нанос и растителна маса,
намалена е
пропусната моќ на мостовите на
с.Јаргулица и с.Покрајчево, последиците од тоа се
постојани оштетувања на насипите на мостовите
,оштетување на локалните патни правци и поплава
на околните обработливи површини.
Превентивно се исчистени одводните канали кај
мостот на с.Јаргулица заедно со асфалтирање на дел
од патот спрема мостот, кој беше оштетен од
природните непогоди. Оваа година е изведен зафат
за регулација на реката и пороите во с.Јаргулица, со
цел да се зголеми пропусната моќ на надојдените
води и спречување на поплавање на околината.
Извршено е поплочување на три улици во селото со
комплетна фекална канализација.
Коритата на Ораовичка река и река Плаваја исто
така, нередовно се чистат. Ораовичка река бидејки
нема регулирано корито, мора редовно да се чисти,
со материјалот од реката да се зајакнува брегот,
истото се однесува и за река Плаваја,со што би се
намалила опасноста од излевање во населените
места.
Останатите водотеци, пред се пороите, со исклучок
на дел од коритото на река Ступница, која минува
низ с.Подареш и е регулирано во должина од од
околу 1 км. со вкупна должина од околу 3 км. Сите
останати порои не се регулирани, честопати се
интервенира само по последици од поплави. Во
населените места: Подареш, Јаргулица, Покрајчево,
Злеово, Калугерица, Сулдурци, Воиславци, Ињево и
Тополница дел од пороите се и пристапни улици
или поминуваат преку улиците. Чистењето на
речните корита надвор од урбаните опфати е во
надлежност на АД Водостопанство на Република
Северна Македонија.
П Р Е Г Л Е Д
за преземање превентивни активности за чистење на
речните корита и санирање на оштетената
инфраструктура во речните корита
-Радовишка Река по целата должина од вливот на
Ораовичка река до Злеово, со зајакнување на
бреговите на коритото на критичните места каде се
излева, во должина од околу 12 км.
-Река Сушица по цела должина од околу 5 км.
-Ињевска Река по цела должина од околу 3 км.
-Тополничка Река во должина од 1 км низ
с.Тополница
-Ораовичка Река до вливот во Радовишка Река.
-Река Плаваја до вливот во Радовишка Река во
должина од околу 4 км.
-Река Марлада во должина од околу 3 км.
-Река Ступница во должина од околу 300 м.
нерегулиран дел.

Br. 19/2021 Str. 22

Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{

Имајќи ги предвид
веројатноста и
последиците од можни поплави, приоритетно е
редовно чистење на коритото на Радовишка Река по
целата должина, на подрачјето на град Радовиш.
Во тек се активности за намалување на последици од
поплави и ерозија,во фаза е реализација на проект,
финансиран од Владата на Јапонија за намалување
на последиците од наноси на
Радовишка Река, локацијата на проектот е во атарот
на селото Коџалија,во правец на Радовишка РекаЉути дол. Формирано е координативно тело за
промотивен настап со цел афирмација на
проектот за градење на капацитетите за
Екосистемски–базирано намалување на ризици од
катастрофи преку одржливо управување со шумите
во Република Македонија.
Општина Радовиш со Министерството за животна
средина и просторно планирање на Република
Северна Македонија, реализира договор за чистење
на речни корита, во соработка со ЈП ,,Плаваја.”
Чистењето се одвиваше во месец јуни, на утврден
дел од речните корита на
р.Марлада, Радовишка Река, дел од р.Сушица,
Ињевска река и р.Ступница, со цел зголемување на
пропусната моќ на речните корита и намалување на
последици од поплави.
На 31 јули 2019 г. беше потпишан договор за
заедничка реализација на проектот „Заеднички
мерки за спречување и намалување на последиците
од катастрофи во општините Сандански и Радовиш,
преку Центарот за развој на Југоисточниот плански
регион во имплементација со општина Радовиш и
општина Сандански од Р. Бугарија,финансиран од
Европската унија и Националните фондови на
земјите учеснички и кофинансирање од општина
Радовиш, во времетраење од 24 месеци.
Активностите предвидени со овој проект завршија
на 2 јули 2021 год., чија цел е спречување и
намалување на последиците од катастрофи преку
уредување на коритото на реката Сушица, во
должина од 670 метри и планираното пошумување и
позеленување околу корито, со што ќе се направат
чекори кон намалување на негативните последици
од поплави, како и кон прилагодување на
климатските промени во иднина, кaде во
претходните години, особено беше подложно на
поплавање потегот на ул.,,Св.Спасо Радовишки” и
бул.,,Александар Македонски”.
Во градот има регистрирано вкупно 7 поројни
водотеци и тоа: Сушица- 5 км, Илиница- 2 км, Чам
Баир -2 км, Коџа Баир -1 км, Шаин Маале -0,5 км и
делови од УЗ,,Куклевицa”.
Потребно е планирање на регулација на овие порои,
изработка на проектна документација и Акционен
план за реализација, со што штетите би се намалиле
на комуналната и сообраќајна инфраструктура,
индивидуални и стопански објекти, обработливи
земјоделски површини и др.
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Постојат поројни водотеци и надвор од населените
места кој не се регулирани ,а се причинители на
големи штети на земјоделските површини, се
уништуваат посевите и останува наносен материјал.
Такви водотеци се карактеристични за целото
подрачје на општината. Секој од пороите во
населените места, редовно треба да се чисти во
должина низ населените места, широчината да се
одреди според опфатот на речниот појас.
Заради узурпација на таквите зафати, се скоро
невозможни без предходна катастарска подготовка.
Системот за наводнување го сочинуваат 2
магистрални канали, лев магистрален канал во
должина од 29.762 км и десен од 19.220 км.
Деталната каналска мрежа е во должина од 208 км.
На места системот е оштетен од страна на
несовесни корисници, штетите целосно не се
санираат,не се врши редовно одржување и чистење
на системот од наноси и друг материјал. Полските
патишта на места се оштетени, бидејки се користат
како отворени канали од страна на земјоделците.
Атмосферската канализација функционира со
минимален капацитет. Причина за тоа се наносите
од нерегулираните поројни атмосферски води,
дивото приклучување на граѓаните кои во
атмосферската
приклучуваат
и
фекална
канализација.
Праг-решетките и страничните пропусти кон
речното корито за атмосферските води лоцирани на
одредени места, функционираат со намален
капацитет, дел се оштетени и потребно е санирање
на оштетени пропусти, редовно се чистат
и
одржуваат од страна на ЈП ,,Плаваја”.
Санираните три испусти на Радовишка река, на
десната страна на Кеј 8 ми Септември, за
одводнување на атмосферската вода
го реши
проблемот со поплавање во тој дел од градот. Исто
така и чистењето на отворениот одводен канал за
атмосферски води во правец на ул.,,Плачковица”,,Кеј 8 ми Септември”.
Заради нефункционирањето на мрежата, граѓаните
своеволно ги затвараат уличните одводни сливници,
водата истекува по улиците и поплавува дворови,
станбени и други објекти.
Покриеноста на градот со канализациона мрежа е
околу 90%, мрежата е изведена најчесто со цевки
Ø250 мм. Функционалноста е намалена на одделни
делови од градот повеќе од 50%. Атмосферската
канализација мора редовно да се чисти и одржува, но
пред се како што е напред наведено, треба да се
регулираат поројните водотеци, со што ке се спречат
наносите од пороите кои се основна причина за
нефункционалната состојба на канализацијата.
Мора да се планира санирање на оштетените и
изградба на целосно оштетените каскади во
коритото на Радовишка Река, оштетувањето на ѕидот
во речното корито помеѓу мостовите на улица
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Илинденска и Стариот мост, изградба на нова
каскада на Река Плаваја под мостот на влезот во село
Подареш и санација на оштетените каскади.
Опасност од поплавање и понатаму останува вливот
на Ињевска река, која поплавува земјоделско
обработливо земјиште и загрозувањето на
бунарскиот систем за водоснабдување, кој се наоѓа
на вливот на Ињевска река во река Сушица.
Во населените места, атмосферска канализација
нема, во некои од нив постои фекална канализација,
која не е доволно функционална. Постепено се
реализираат изградби на нови улици и санирање на
постоечки со комплетно решение за атмосферска
канализација.
Набљудување и извидување на состојбата со
водостојот;
Набљудувањето и извидувањето на состојбата со
водостојот и моменталните последици од поплава е
обврска на секој граѓанин, а особено во време на
вонредни околности како што се:
долготрајни и обилни врнежи од дожд, топење на
снег, проблеми со брани и акомулации и др.
Општината организира набљудување и извидување,
како и Дирекцијата за заштита и спасување,
Центарот за управување со кризи, полицијата и др.
Евакуација на населението и материјалните добра;
Евакуацијата се планира, организира и спроведува
во услови кога на подрачјето на кое се проценува
дека може да биде зафатено од природни непогоди и
други несреќи, односно на подрачјето на кое веке
има појава на природни непогоди и други несреќи,
со други мерки на заштита и спасување не може да
се обезбеди соодветен степен на заштита на луѓето и
материјалните добра.
Имајки ги предвид
досегашните искуства, на
подрачјето на општината во случај на поплави во
градот или населените места, нема да има голем број
на лица за евакуација, освен во случај на хаварија на
хидројаловиштето Тополница.
Селото е лоцирано во подножието на браната на
хидројаловиштето на рудникот Бучим, голема е
вероjатноста за целосна евакуација. На евакуација ке
бидат подложени околу 700 лица од с.Тополница и
с.Дамјан, како и материјални добра.
Прифатни пунктови од кои ке се врши евакуација се:
Центарот на населеното место, дворот на основното
училиште и излезот од селото (фудбалски терен).
Евакуацијата ке се врши во правец на најблиските
безбедни места, во кои има услови за прифат на
евакуираното население и тоа во правец на:
Радовиш, с.Дамјан,с. Прналија, с.Ињево или во
соседните општини. Истото се однесува и за
материјалните добра.
Оперативни мерки за заштита и спасување од
поплави и уривање на високи брани
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Оперативни мерки за заштита и спасување од
поплави и уривање на високи брани се:
-Извлекување на настрадано население.
-Испумпување на вода од поплавени објекти
-Снабдување на загрозеното население и
-Асанација на теренот.
Мерките извлекување на настраданото население и
испумпување на вода од поплавените објекти се
одвиваат паралелно, веднаш штом ќе дозволат
условите на теренот, а ќе ги спроведат силите со кој
располагаме,
односно
ке
бидат
вклучени
располживите персонални и материјални ресурси.
Снабдувањето на загрозеното население од
поплавите со храна, вода за пиење, хигиенски
средства, здравствена заштита го обезбедува
општината со сопствени средства, хуманитарна
помош и др.
Асанација на теренот опфаќа хигиенско-технички и
други мерки и активности за спречување на
настанување и ширење на заразни болести и други
последици од поплавите.
Во асанацијата на теренот најважни активности се:
-пронаоѓање, идентификација и погреб на
загинати лица,
-пронаоѓање и закоп на загинати животни,
-чистење на теренот од разни глодари и инсекти,
-отстранување на отпадоци и други штетни
материјали,
-дезинфекција, дезинсекција и дератизација,
-асанација на објекти за водоснабдување,
-санирање
на
штетите
направени
врз
сообраќајниците во населените и патните правци.
Носители на активности во спроведување на
асанацијата се: Општина Радовиш,Министерство за
здравство п.е. Радовиш, Здравствени установи,
МЗШВ п.е. Радовиш, Ветеринарни станици, ЈП
,,Плаваја,,-Радовиш, јавни установи и служби и др.
Преглед
на ресурси за спречување и отстранување на
последиците од поплави и уривање на
високи брани (персонални и материјални)
За спречување, намалување и отстранување
на последиците од поплави и секаков друг вид на
загрозеност од природни непогоди на подрачјето,
општина Радовиш врз основа на постоечката
законска регулатива презема низа мерки и
активности, како што се: постојани контакти со п.о.
Дирекција за заштита и спасување, п.о. РЦУК и
јавни претпријатија.
Приватни претпријатија по потреба во случај на
вонредна состојба-поплава,ќе бидат вклучени со
сите ресурси со кој располагаат за справување со
ваков вид на загрозеност на подрачјето или на дел од
подрачјето на општина Радовиш.
Расположиви човечки ресурси за интервенција за
време на поплава, со кој располага општина
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Радовиш се: 21 припадник на ТППЕ Радовиш и ЈП
Материјални ресурси кој можат да бидат вклучени
,,Плаваја” за расчистување на наноси и за поправка
во случај на поплави се следните:
на водоводна и канализациона мрежа со 16 лица.
Потенцијални и персонални ресурси претставуваат
и лицата ангажирани за изведување на јавни работи
од општината.
Општина Радовиш
Ред.
Возила
Камиони
Градежна
Други
број
кипери/цистерни
механизација
средства
теренски
патнички
1.
2
2
. /.
./.
./.
ТППЕ Радовиш
Ред.
Возила
број
теренски
патнички
1.
1
. /.
2.

Камиони
Цистерни

Градежна
механизација

Други
средства

3
1-Противпожарно возило
Scania Vabis 208 ico

. /.

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

2- Противпожарно возило
FAP 13/14

ЈП ,,Плаваја,, - Радовиш
Ред.
Возила
број
теренски
патнички
1.

2 -Специјално возило цистерна

1 Lada Niva
4x4

2.

1 FIAT Doblo

3.

1 ТАМ патар

4.

Камиони
Цистерни/кипери

1 ТАМ 80Т 50 Е3.2
1 кипер MERCEDES 1213
од 4 м²
2 -Трактор IMT
539 (влечно возило)

Градежна
механизација

Други
средства

1-Булдожер
TG 80

3 -Специјално
возило(губрарка)

1- Ровокопач
UNKNAUF 770

1-Специјално
возило(погребно
возило)

1-Скип PROGRES
KRAMER ICB
1-РовокопачУниверзален

1-Трактор кипер со плуг за
чистењена снег и соларка
за посипување на сол
Имајќи го предвид
долгогодишното искуство,
Во спасувањето на луѓе, материјални и други
стручните служби на Секторот за урбанизам и
добра од објектите и подрачјата загрозени од
животна средина,комунални работи и ЛЕР, потребно
поплава ќе се употребат сите напред расположиви
е да редовно да се планираат финансиски средства за
ресурси, со вклучување и на останатите надлежни
изработка на проектна документација за регулирање
субјекти од подрачјето на општината: Дирекцијата за
на поројните водотеци
во урбаните опфати,
заштита и спасување п.о.Радовиш, Центарот за
санирање на штети од природни непогоди и други
управување со кризи п.о.Радовиш, ОВР Радовиш,
несреќи на локална, патна и комунална
Здравствен дом и други, кое е во рамките на
инфраструктура
(локални
патишта,
одрони,
обврските предвидени со Законот за заштита и
свлечишта, оштетување на улици, коловози,
спасување .
потпорни ѕидови, водоводна и канализациона мрежа/
За реализација на превентивните мерки и санација на
линија), санирање на последици во речните корита и
штетите настанати од природни непогоди, потребно
др.која ќе биде неопходна и за продолжување на
е да се предвидат финансиски средства во буџетот на
меѓународна соработка и помош во таа сфера.
општина Радовиш за 2022 година.
5.
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Во текот на 2022 година
и понатаму,заради
намалување на последиците од штетното дејство
на атмосферските води и намалување
на
финансиските средства за постојано санирање на
последица од поплави на исти локации ,
приоритетно, потребно е преземање на соодветни
мерки и активности на следните локации:
1.Радовиш – поројни водотеци
Илиница, Чам Баир,Коџа Баир,Шаин Маале, и
делови од УЗ ,, Куклевица”и санација на оштетените
каскади во коритото на Радовишка Река.
2.Воиславци –Регулација на пороите во селото кои
претставуват и пристапни улици.
3. Ињево-поројни водотеци
Под ОУ,,Орце Николов”, покрај регионалниот пат
кон Општина Конче до Ињевска река
и кај
фирмата,,Сложни браќа”.
4. Калуѓерица –поројни водотеци
Поројот по цела должина низ селото
5.Тополница-Порој на влезот во селото.
6. Ораовица – поројни водотеци
Одводен канал кон ОУ,,Кирил и Методиј” и премин
над селото, десно од мостот кон манастирот
,,Св.Ѓорги”.
7. Населба Дамјан
Пороен водотек од десна страна на влезот од
населбата.
Br. 08-1591/2
21 Dekemvri 2021 g.
Radovi{

Sovet na op{tina Radovi{
Pretsedatel
Monika Ristevska s.r.

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 t.3 od
zakonot za lokalna samouprava (Sl. vesnik na
RM br. 5/2002), a vo vrska so ~len 44 od Statutot
na op{tina Radovi{, Gradona~alnikot na
op{tina Radovi{ donesuva
RE[ENIE
Za proglasuvawe i objavuvawe
na Odlukata za uvojuvawe na Op{tinskiot
operativen Plan za za{tita od sne`ni nameti
za 2022 godina za op{tina Radovi{ i
Op{tinskiot operativen Plan za za{tita od
sne`ni nameti za 2022 godina vo op{tina
Radovi{
Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata za
uvojuvawe na Op{tinskiot operativen Plan za
za{tita sne`ni nameti
za 2022 godina za
op{tina Radovi{, br. 08-1592/1 i Op{tinskiot
operativen Plan za za{tita od sne`ni nameti
za 2022 godina vo op{tina Radovi{, br. 081592/2, {to sovetot na op{tina Radovi{ gi
donese na sednica odr`ana na den 21.12.2020 god.

Br. 09-1592/3
24 Dekemvri 2021 g.
Radovi{

24.12.2021 god.
Gradona~alnik
na op{tina Radovi{
Aco Ristov s.r.

Vrz osnova na ~len 22 od Zakonot za
lokalna samouprava (Sl. vesnik na RM br.
5/2002), a vo vrska so ~len 15 stav 1 to~ka 10 i 21
stav 1 t. 43 od Statutot na op{tina Radovi{,
Sovetot na op{tina Radovi{ na sednica
odr`ana na 21.12.2021 godina, donesuva
O D L U K A
Za uvojuvawe na Op{tinskiot operativen Plan
za za{tita od sne`ni nameti za 2022 godina za
op{tina Radovi{
I.Se usvojuva Op{tinskiot operativen Plan za
za{tita od sne`ni nameti za 2022 godina za
op{tina Radovi{, broj 25-1418/2 od 23.11.2021
godina.
II.Odlukata vleguva vo sila so denot na
objavuvaweto vo <Slu`ben glasnik na op{tina
Radovi{<.
Br. 08-1592/1
21 Dekemvri 2021 g.
Radovi{

Sovet na op{tina Radovi{
Pretsedatel
Monika Ristevska s.r.

ОПШТИНСКИ ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА
ЗАШТИТА ОД СНЕГ И СНЕЖНИ НАМЕТИ за 2022
ГОДИНА
С О Д Р Ж И Н А:
1.Општи карактеристики на подрачјето на општина
Радовиш:
-Географска положба и големина на подрачјето на
општината
-Рељеф и пошуменост,
-Климатски услови,
-Хидрографска мрежа,
-Број и големина на населбите
-Вид и количина на атмосферски врнежи
2.Процена на загрозеност на подрачјето
општината од снег и снежни намети

на

3.Заштита и спасување од снег и снежни намети:
-Превентивни мерки за заштита од снег и снежни
намети.
-Оперативни мерки за заштита и спасување од снег и
снежни намети.
-Расположиви
ресурси
за
спречување
и
отстранување на последиците од снег и снежни
намети.
1.Општи карактеристики на подрачјето на општина
Радовиш:
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Географска положба и големина на подрачјето на
општината
-Назив на општината ----------------Општина Радовиш
-Површина--------------------------------------------608 км2
-Број на жители--------------------------------------- 28167
-Број на жители на град Радовиш------------------16223
-Број на населени места----------------------------------23
-Густина на населеност---------------------------46 ж.км2
Општина Радовиш е лоцирана во југоисточниот дел
на територијата на Република Македонија.
Територијата на регионот се простира меѓу
планинскиот масив на север и североисток со
Плачковица, на југ и југоисток со Струмичко поле,
запад и југозапад со пл.Смрдеш и северозапад со
клисурата на Маденска река.
Радовишка општина има мошне поволна географска
положба,која е условена од просторно-рељефните
погоднисти и сообраќајните врски и можности.
Конфигурацијата на земјиштето на оваа подрачје
повеке е ридско-планинско со еден дел од
рамничарски обработливи површини. Надморската
височина на регионот се движи од 260 м.н.в. по
течението на Радовишка река до 1707 м.н.в. на врвот
Бел Камен на пл. Плачковица. Радовиш се наоѓа на
370 м.н.в.
Релјеф и пошуменост
Релјефот на подрачјето на општина Радовиш, го
карактеризираат три важни елементи: Ридскопланински, котлински и речни долини.
Најголем дел од ридско-планинскиот рељев го
зазема масивот на планината Плачковица, со
највисок врв Лисец од 1754 м. Највисок врв на
територијата на општината е Бел Камен со 1707
метри, други повисоки врвови се: Црквиште 1676 м.,
Влашки колиби 1607 м., Џамија 1569 м.,Асанлија
1550 м. и др. Од овие височини како сртови, теренот
се спушта кон Радовишко Поле. Сртовите се
расчленети со помали водотеци или суводолици,
нивната висина се намалува со доближувањето до
полето. Сртови се формирани помеѓу Тополничка и
Радовишка Река од кои највисок е Јајла со 1137 м.
помеѓу Радовишка и Ораовичка Река се сртовите:
Ајдудаш со 1445 м. ,Бургас 965 м. и Бујрук Бурин
720 м.помеѓу долините на Ораовичка Река и Плаваја
се сртовите: Изведен 1332 м.,Чуј Петел 1324 м и
помеѓу Плаваја и Нивичанска река се сртовите на
Стар и Млад Готен со на 1400 м.н.в.Северниот и
источниот дел од општината го сочинуваат јужните
и
источните
делови
од
Плачковичкиот
масив,западниот дел го зазема планината Смрдеш,
која ја одделува Радовишката од Криволакавичката
котлина. На оваа планина нема врвови од над 1000
метри, највисок врв е Краста со 951 м.н.в.На
подрачјето на општината се карактеристични две
котлини: Радовишката и Дамјанската.
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Радовишката котлина гравитира по течението на
Радовишка Река, кон југоисток, со надморска
височина од 260 до 350 метри.
Дамјанската котлина се наоѓа на северозапад и
гравитира по течението на Маденска река, со
надморска височина од 440 до 480 метри.
Речните долини како трет елемент од рељефот на
општина Радовиш, ја формираат хидрографската
мрежа на оваа подрачје.Главни речни долини се
долините на Радовишка Река, Ораовичка Река и
Плаваја. Долините на овие реки, чии извори се на
планината Плачковица, во најголем дел се тесни
клисури со голем пад. Спуштајки се кон полето,
долините се шират и под влијание на наносниот
материјал формирани се пространи и широки плавни
површини.
Покрај реките на подрачјето на општината се
формирани и вододерини, суводолици, поројни
водотеци и др. Ерозивни процеси на територијата на
општина Радовиш,
се присутни на голем дел од подрачјето, но, особено
се изразени во околината на с.Калугерица, со
површина од околу 13,5 ха, во околината на
с.Подареш, како и блиската околина на градот.
Под влијание на човечкиот фактор, преку непланско
сечење и уништување на шумите, зголемување на
обработливи површини и пасишта, реално е да се
очекува зголемување на ерозивните подрачја.
Шумите во општината спаѓаат во категоријата на
отворени шуми со сообраќајници. Во ридско
планинскиот дел заради рељефните и климатските
карактеристики, најголем дел од површините се под
шума. Во планинскиот дел застапена е претежно
високостеблеста шума, најдоминантни се: даб, бука,
четинари и други лисјари. Непошумените делови од
планините се пасишта, богати со разновиден
растителен свет: високи треви, папрат, грмушки и
др. На ридските површини до 500 м.н.в. застапени се
нискостеблени деградирани шуми (даб и габер),
грмушки (смрека, трн) и трева. Вкупните шумски
комплекси на подрачјето на општина Радовиш, се
застапени на површина од околу 33000 ха.Во
рамничарскиот дел се издвојуваат два типа на почви:
неразвиени и развиени. Неразвиените почви се со
наносно потекло и заземаат пространства околу
коритата на водотеците, најмногу ги има по
течението на Радовишка Река, Ораовичка и Плаваја.
Значењето за земјоделието на овој тип на почви во
општината е мошне големо и се одликува со
највисока производствена вредност. Развиените
почви на подрачјето на општината се црвениците и
смолниците, кој зафаќаат големи пространства и тоа
помеѓу Раклиш-Ораовица – Подареш - Злеово и
покрај патот за Штип. Овие почви имаат значајна
улога во земјоделието.
Климатски услови

Br. 19/2021 Str. 27

Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{

Радовишкиот регион е под влијание на умерено
континентална клима. Заради изразената висинска
разлика, одделни климатски елементи варираат меѓу
изменета медитеранска клима во полето и планинска
клима на планините.Што се однесува до ружата на
ветровите, нашето подрачје спаѓа во мошне
ветровитите подрачја во републиката. Заради место
положбата што ја зазема градот Радовиш во однос на
останатиот дел од општината е мошне заштитен од
дејството на повеке ветрови. Преовладуваат ветрови
од западен, северозападен и источен правец.
Најголема честина има западниот ветер, кој главно е
зимски ветер, но е присутен и во останатиот период
од годината, со просечна брзина од 4,8 м/сек. или
максимална вредност од 22,5 м/сек. Вториот по
честина е северозападниот ветер, кој е присутен
преку цела година, со просечна брзина од 4,8 м/сек
или максимална брзина од 30,5 м/сек. и источниот
ветер , со просечна брзина од 2,6 м/сек или со
максимална брзина од 22,5 м/сек. Просечните
годишни температури во рамничарскиот дел се
движат до 130С, на највисокиѕте планински масиви
до 7,50С. Најтопли месеци во годината се Јули и
Август со просечна температура од 230С, најстуден
е месец
Јануари со 1,20С. Максималната
температура изнесува 410С, минималната -210С.
Хидрографска мрежа
Хидрографските особености на територијата на
општина Радовиш, се разновидни и се среќаваат
повеќе хидрографски објекти, од кои најзначајни се:
водотеците,подземните
води,
изворите
и
хидројаловиштето Тополница. Хидрографската
мрежа на општина Радовиш, припаѓа кон два речни
слива и тоа на реките Струмица и Брегалница.
Во речниот слив Струмица се влеваат реките:
Радовишка, Ораовичка и Плаваја.
Во Брегалничкиот слив се влева Маденска река,
преку Крива Лакавица.
Според правецот на течење тие се сосема
спротивни.Од сливот на Струмица течат кон југ и
Ред. Населено место
Број на население
Ред.
Бр.
Бр.
1.
Раклиш
570
12.
2.
Калаузлија
279
13.
3.
Ораовица
1720
14.
4.
Подареш
1572
15.
5.
Смиланци
39
16.
6.
Јаргулица
818
17.
7.
Покрајчево
434
18.
8.
Злеово
928
19.
9.
Калугерица
838
20.
10.
Сулдурци
228
21.
11.
Воиславци
796
22.
Вид и количина на атмосферски врнежи
Количините на врнежи во регионот на општина
Радовиш, се добиени од податоци на две
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југоисток, од сливот на Брегалница течат кон
северозапад.
Изворите на трите главни водотеци Радовишка
Река,Ораовичка Река и Плаваја се наоѓаат во
високите делови на планината Плачковица.
Радовишка Река се формира од три извори на
надморска височина од над 1400 метри, должината и
е 18,5 км. има највисок просечен пад од сите
водотеци во општината.Ораовичка Река извира во
месноста Џумаја, на надморска височина од 1380
метри, долга е 18 км.се влева во Радовишка
Река.Плаваја во горниот тек го носи името
Смиљанска Река, извира на надморска височина од
1432 метри, долга е 26,7 км. се влева во Радовишка
Река.
Најголемо сливно подрачје има Плаваја од 140 км2,
потоа Ораовичка Река со 51km2 и Радовишка Река со
50,8 km2. Сите овие реки во текот на цела година
главно имаат проток на вода, но поради големиот
пад во надолжен профил на коритата имаат и пороен
карактер, повремено носат големи количини наносен
материјал. Водостоите на овие реки се највисоки во
Март и Април, како последица на топењето на снег и
пролетните врнежи од дожд. Од Јуни до Октомври
водостојот на реките перманентно се намалува, како
последица од сушните лета и високите температури.
Во Брегалничкиот сливен систем, преку реката
Крива Лакавица се влева Маденска Река, која извира
во Дамјанско Поле, во неа се влеваат водите од
околните места Бучим, Дамјан и хидројаловиштето
Тополница.
Број и големина на населбите
На подрачјето на општина Радовиш, се регистрирани
23 населени места со вкупен број на жители од
28295, од кои во град Радовиш живеат 16223 жители.
По населените места бројот на жители е следниот:

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

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

дождомерни станици, Радовиш на к.380 м. и
Новосело к.860 метри. Во котлинскиот дел на
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општината средно годишно наврнува околу 562 мм
дожд, во планинскиот дел околу 1292 мм. Најмалку
врнежи паѓаат во месеците Август и Септември, во
котлините просечно по 22 мм а на високите места 54
мм. Најмногу врнеши паѓаат во месец Ноември, во
котлините 66 мм и на високите места 171 мм.
Според годишните времиња, најмногу врнежи има
зимските месеци со 157 мм, пролет и есен со 150 мм,
најмалку врнежи има налето 106 мм. Снежните
врнежи како и дождот, повеке се застапени на
високите планински подрачја. Во рамничарскиот
дел, средногодишната вредност во периодот
Ноември-Март е 13,1 ден со снег.
Најмногу врнежи од снег во рамничарскиот дел има
во месец Јануари,просечно просечно 4,6 дена,
најмалку во ноември 0,2 дена. Во високите подрачја
од општината снежниот покрив трае подолго и има
далеку поголем број на денови под снег.
Средногодишната влажност на воздухот изнесува
72%. Во топлите летни месеци влажноста на
воздухот е околу 60%, во зимските месеци
Ноември-Февруари
се
движи
од
8085%.Појавувањето на магла и слана во регионот на
општината е во ист период од годината од Октомври
– Април, со просечни 11,3 дена со магла и 10,3 дена
со слана. Благодарение на заемното дејство на
главните климатски фактори: високите температури,
мали и нерамномерно распоредени врнежи во
годината, ветрови со голема честина и прилична
брзина и факторот суша овде е мошне присутен.
Сушата особено е потенцирана во средината и при
крајот на вегетацискиот период Јуни-Септември.
2.Процена на загрозеност на подрачјето од снег и
снежни намети
Снежните намети и луњите, како природни
метереолошки појави, во одредени периоди во
годината, предизвикуваат различни пореметувања во
секојдневното живеење на подрачјето на општината.
Овие природни непогоди честопати предизвикуваат
физичко оштетување на преносните електрични
водови и мрежа, надземните ТТ водови, со што
предизвикуваат времени прекини на нивната
функција.
Според статистичките податоци за просечен број на
денови со снежна покривка во низинскиот дел,
општина Радовиш спаѓа во групата каде снежната
покривка поголема од 1 см се движи до 10 дена во
годината (Радовиш 13), додека во планинските
области снежната покривка е поголема и се задржува
многу повеќе време. Најмногу врнежи од снег има во
месеците декември, јануари и февруари.
За општина Радовиш карактеристично е во време на
снежни врнежи пропратени со многу ниски
температури, да дојде до прекин или отежнато
одвивање на сообраќајот на патните правци: М-4
Штип-Радовиш-Струмица, Радовиш-Конче,Радовиш
- пл.Плачковица
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со населените места Штурово,Козбунар и Смиланци.
Иако во градот и голем дел од населените места,
снежната покривка не се задржува подолг временски
период, сепак има исклучоци кога после снежните
врнежи доаѓа до појава на ниски температури
честопати повеке од -5 степени, локалните патишта
и улици во градот и населените места се покриени со
заледен снег и мраз.Последици од ниските
температури се: загрозеност од повреди на граѓаните
при движење по заледените улици и тротоари, застој
или отежнато одвивање на сообраќајот, отежнато
снабдување на граѓаните со животни намирници,
огрев, храна за стоката, штети во земјоделието,
стопанството и др. Според податоците и сознанијата
од изминатиот период на подрачјето на општината
од снежни намети, смрзнат дожд и луњи најзагрозен
е далноводот 110-ка ТС Дуброво,ТС Бучим и
електричниот
вод
Радовиш-пл.ПлачковицаСмиланци. На подрачјето на општината досега нема
регистрирано појава на лавини.Луњите како
природна појава обично се изразени во период од
месеците Мај-Септември, во последните години ги
има и во преостанатите месеци од годината. Оваа
појава предизвикува штети во земјоделието и други
стопански гранки.
3.Заштита и спасување од снег и снежни намети
Превентивни мерки за заштита и спасување од снег
и снежни намети:
-Обезбедување на потребни персонални и
материјални ресурси.
-Организирање и спроведување едукација, обука и
вежби на просторните сили за заштита и спасување
-Склучување на договори утврдени со Закон за
расчистување на последици од природни непогоди и
други несреќи.
Оперативни мерки за заштита и спасување од снег и
снежни намети:
-Следење и известување за промените на количината
на снегот и снежните намети.
-Воспоставување и активирање на системот за врски.
-Насочување и координирање на самозаштитните
активности на населението.
-Евакуација на населението и материјалните добра
од загрозените подрачја.
-Чистење на снегот од локалните патишта, улиците,
тротоарите и транспортирање.
-Снабдување на загрозеното население.
Носител на организацијата и активностите за
спроведување на превентивните и оперативните
мерки за заштита и спасување од снег и снежни
намети е Општина Радовиш.
Чистењето и одржувањето на локалната патна
мрежа, улиците и тротоарите се во надлежност на
Секторот за урбанизам,комунални работи,заштита на
животна средина и Локален економски развој.
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Зимското одржување на напред наведената
инфраструктура е во целосна надлежност на
ЈП,,Плаваја” Радовиш со човечки и материјалнотехнички ресурси во нејзина сопственост.
За посипување на улиците за време на снежни
намети располагаме со 50 тони индустриска сол и
ризла во количина од 50 m3.
Во случај на појава на екстремно ниски температури
и снег, во санирањето на состојбата ќе бидат
вклучени ресурси од ДПТУ,,Бучим” и ЈП ,,Плаваја”
по склучен договор за соработка при справување со
ризици од настанување на природни несреќи и
катастрофи на подрачјето на општината и граѓаните
според Законот за јавна чистота.
Приоритет во отстранувањето на последиците од
снегот и снежните намети ќе имаат отсечените
населени места. Во градот и населените места ке се
обезбедат минимално потребни услови за одвивање
на секаков вид на сообраќај по главните улици
(Прилог: карта на улична мрежа на Радовиш).
Во време на снег и снежни намети дел од улиците:
бул.А.Македонски - Илија Алексов и Калаузлиска ги
одржува Македонија пат, како делови од регионални
патни правци.
За минимум функционирање на сообраќајот во
градот за време на зимски услови, приоритет на
чистење имаат главните улици: Кеј 8 Септември, 22
ри
Октомври, Плачковица,Гоце Делчев, Партизанска,
Први Мај, Илинденска, Св. Спасо Радовишки, Блаже
Конески и преостанатите делови на бул.
А.Македонски и Илија Алексов. Потоа ќе се чистат
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сите преостанати улици кои се поврзани со главните
улици.
Според Законот за јавна чистота, граѓаните се
должни сами да го отстранат снегот пред станбените
и деловните објекти, во нивна сопственост.
Снабдувањето на загрозеното население со храна,
огрев, вода за пиење, хигиенски средства,
здравствена заштита ги обезбедува општината преку
сопствени средства, хуманитарна помош и др.
-Расположиви
ресурси
за
спречување
и
отстранување на последиците од снег и снежни
намети.
За спречување, намалување и отстранување на
последиците од снег и снежни намети и секаков друг
вид на загрозеност од природни непогоди и други
несреќи на подрачјето на општината, општина
Радовиш врз основа на постоечката законска
регулатива, презема низа мерки и активности:
постојани контакти со Дирекцијата за заштита и
спасување п.о. Радовиш, РЦУК Радовиш, МВР-ПС
Радовиш,
јавни
претпријатија,
приватни
претпријатија и др.
Расположиви човечки ресурси за интервенција за
време на снег и снежни намети , со кој располага
општина Радовиш се: 21 припадник на ТППЕ
Радовиш и од ЈП Плаваја за расчистување на наноси
и за поправка на водоводна и канализациона мрежа 16 лица. Потенцијални
и персонални ресурси
претставуваат и лицата ангажирани за изведување на
јавни работи од општината.

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

Возила
теренски
2

патнички
2

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

ЈП ,,Плаваја,,-Радовиш
Возила
Ред.
број
теренски
патнички
1.

1 Lada

Камиони
кипери/цистерни

Градежна
механизација

Други
средства

./.

./.

./.

Камиони
цистерни

Градежна
механизација

Други
средства
2- Моторни пили

3
1- Противпожарно
возило Scania Vabis 208
ico
2- Противпожарно
возило FAP 13/14

Камиони
Цистерни/кипери
2 -Специјално возило -

./.
4 -Мешини за
пиечка вода
од 20 л.

Градежна
механизација

Други
средства
3 - Специјално
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Niva 4x4

цистерна

1 Булдожер TG 80

2.

1 FIAT
Doblo

1 ТАМ 80Т 50 Е3.2

1 Ровокопач
UNKNAUF 770

3.

1 ТАМ
патар

1 кипер MERCEDES 1213 од
4 м3

1 Скип PROGRES
KRAMER ICB

4.

2 -Трактор IMT
циклон

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

1 - РовокопачУниверзален

1-Трактор кипер со плуг за
чистењена снег и соларка за
посипување на сол
Br. 08-1592/1
Sovet na op{tina Radovi{
21 Dekemvri 2021 g.
Pretsedatel
Radovi{
Monika Ristevska s.r.
op{tina Radovi{, broj 25-1418/3 od 23.11.2021
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 t.3 od
godina.
zakonot za lokalna samouprava (Sl.vesnik na RM
II.Odlukata vleguva vo sila so denot na
br. 5/2002), a vo vrska so ~len 44 od Statutot na
objavuvaweto vo <Slu`ben glasnik na op{tina
op{tina Radovi{, Gradona~alnikot na op{tina
Radovi{<.
Radovi{ donesuva
Br. 08-1593/1
Sovet na op{tina Radovi{
RE[ENIE
21 Dekemvri 2021 g.
Pretsedatel
Za proglasuvawe i objavuvawe
Radovi{
Monika Ristevska s.r.
na Odlukata za uvojuvawe na Op{tinskiot
operativen Plan za za{tita od po`ari za 2022
ОПШТИНСКИ ОПЕРАТИВЕН ПЛАН
godina za op{tina Radovi{ i Op{tinskiot
ЗА ЗАШТИТА ОД ПОЖАРИ ЗА 2022 ГОДИНА
operativen Plan za za{tita od po`ari
za 2022 godina vo op{tina Radovi{
С О Д Р Ж И Н А:
5.

Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata za
uvojuvawe na Op{tinskiot operativen Plan za
za{tita od po`ari za 2022 godina za op{tina
Radovi{, br. 08-1593/1,
i Op{tinskiot
operativen Plan za za{tita od po`ari za 2022
godina vo op{tina Radovi{, br. 08-1593/2, {to
sovetot na op{tina Radovi{ gi donese na
sednica odr`ana na den 21.12.2021 god.
Br. 09-1593/3
24 Dekemvri 2021 g.
Radovi{

Gradona~alnik
na op{tina Radovi{
Aco Ristov s.r.

Vrz osnova na ~len 22 od Zakonot za
lokalna samouprava (Sl. vesnik na RM br.
5/2002), a vo vrska so ~len 15 stav 1 to~ka 10 i 21
stav 1 t. 43 od Statutot na op{tina Radovi{,
Sovetot na op{tina Radovi{ na sednica
odr`ana na 21.12.2021 godina, donesuva
O D L U K A
Za uvojuvawe na Op{tinskiot operativen Plan
za za{tita od po`ari za 2022 godina za op{tina
Radovi{
I.Se usvojuva Op{tinskiot operativen
Plan za za{tita od po`ari za 2022 g. za

1.Општи карактеристики на подрачјето на општина
Радовиш:
-Географска положба и големина на подрачјето на
општината
-Релјеф и пошуменост,
-Климатски услови,
-Хидрографска мрежа,
-Број и големина на населбите
-Вид и количина на атмосферски врнежи
2.Процена на загрозеност на подрачјето на
општината од пожари
3.Заштита и спасување од пожари:
-Превентивни мерки за заштита од пожари.
-Оперативни мерки за заштита и спасување од
пожари.
-Расположиви ресурси за спречување и
отстранување на последиците од пожари
1.Општи карактеристики на подрачјето на општина
Радовиш:
Географска положба и големина на подрачјето на
општината
-Назив на општината ----------------Општина Радовиш
-Површина------------------------------------------- 608 км2
-Број на жители--------------------------------------- 28167
-Број на жители на град Радовиш----------------- 16223
-Број на населени места--------------------------------- 23
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-Густина на населеност------------------------- 46 ж. км

2

Општина Радовиш е лоцирана во југоисточниот дел
на
територијата
на
Република
Македонија.Територијата на регионот се простира
меѓу планинскиот масив на север и североисток со
Плачковица, на југ и југоисток со Струмичко поле,
запад и југозапад со пл.Смрдеш и северозапад со
клисурата на Маденска река.
Радовишка општина има мошне поволна географска
положба,која е условена од просторно-релјефните
погоднoсти и сообраќајните врски и можности.
Конфигурацијата на земјиштето на оваа подрачје
повеке е ридско-планинско со еден дел од
рамничарски обработливи површини. Надморската
височина на регионот се движи од 260 м.н.в. по
течението на Радовишка река до 1707 м.н.в. на врвот
Бел Камен на пл. Плачковица. Радовиш се наоѓа на
370 м.н.в.
Релјеф и пошуменост
Релјефот на подрачјето на општина Радовиш, го
карактеризираат три важни елементи:
Ридско-планински, котлински и речни долини.
Најголем дел од ридско-планинскиот релјеф го
зазема масивот на планината Плачковица, со
највисок врв Лисец од 1754 м. Највисок врв на
територијата на општината е Бел Камен со 1707
метри, други повисоки врвови се: Црквиште 1676 м.
Влашки колиби 1607 м. Џамија 1569 м. Асанлија
1550 м. и др. Од овие височини како сртови, теренот
се спушта кон Радовишко Поле. Сртовите се
расчленети со помали водотеци или суводолици,
нивната висина се намалува со доближувањето до
полето. Сртови се формирани помеѓу Тополничка и
Радовишка Река од кои највисок е Јајла со 1137 м.
помеѓу Радовишка и Ораовичка Река се сртовите:
Ајдудаш со 1445 м. Бургас 965 м. и Бујрук Бурин 720
м.помеѓу долините на Ораовичка Река иПлаваја се
сртовите: Изведен 1332 м.Чуј Петел 1324 м и помеѓу
Плаваја и Нивичанска река се сртовите на Стар и
Млад Готен со на 1400 м.н.в.
Северниот и источниот дел од општината го
сочинуваат јужните и источните делови од
Плачковичкиот масив, западниот дел го зазема
планината Смрдеш, која ја одделува Радовишката од
Криволакавичката котлина. На оваа планина нема
врвови од над 1000 метри, највисок врв е Краста со
951 м.н.в.
На подрачјето на општината се карактеристични две
котлини: Радовишката и Дамјанската.
Радовишката котлина гравитира по течението на
Радовишка Река, кон југоисток, со надморска
височина од 260 до 350 метри.
Дамјанската котлина се наоѓа на северозапад и
гравитира по течението на Маденска река, со
надморска височина од 440 до 480 метри.
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Речните долини како трет елемент од релјефот на
општина Радовиш, ја формираат хидрографската
мрежа на оваа подрачје.
Главни речни долини се долините на Радовишка
Река, Ораовичка Река и Плаваја. Долините на овие
реки, чии извори се на планината Плачковица, во
најголем дел се тесни клисури со
голем пад. Спуштајки се кон полето, долините се
шират и под влијание на наносниот материјал
формирани се пространи и широки плавни
површини.
Покрај реките на подрачјето на општината се
формирани и вододерини, суводолици, поројни
водотеци и др.
Ерозивни процеси на територијата на општина
Радовиш, се присутни на голем дел од подрачјето, но
особено се изразени во околината на с.Калугерица,
со површина од околу 13,5 ха, во околината на
с.Подареш, како и блиската околина на градот.
Под влијание на човечкиот фактор, преку непланско
сечење и уништување на шумите, зголемување на
обработливи површини и пасишта, реално е да се
очекува зголемување на ерозивните подрачја.
Шумите во општината спаѓаат во категоријата на
отворени шуми со сообраќајници. Во ридско
планинскиот дел заради релјефните и климатските
карактеристики, најголем дел од површините се под
шума. Во планинскиот дел застапена е претежно
високостеблеста шума, најдоминантни се: даб,
бука,четинари и други. Непошумените делови од
планините се пасишта, богати со разновиден
растителен свет: високи треви, папрат, грмушки и
др.
На ридските површини до 500 м.н.в. застапени се
нискостеблени деградирани шуми (даб и габер),
грмушки (смрека, трн) и трева. Вкупните шумски
комплекси на подрачјето на општина Радовиш, се
застапени на површина од околу 33000 ха. Во
рамничарскиот дел се издвојуваат два типа на почви:
неразвиени и развиени.Неразвиените почви се со
наносно потекло и заземаат пространства околу
коритата на водотеците, најмногу ги има по
течението на Радовишка Река, Ораовичка и Плаваја.
Значењето за земјоделието на овој тип на почви во
општината е мошне големо и се одликува со
највисока производствена вредност.
Развиените почви на подрачјето на општината се
црвениците и смолниците, кој зафаќаат големи
пространства и тоа помеѓу Раклиш-Ораовица Подареш-Злеово и покрај патот за Штип. И овие
почви имаат значајна улога во земјоделието.
Климатски услови
Радовишкиот регион е под влијание на умерено
континентална клима. Заради изразената висинска
разлика, одделни климатски елементи варираат меѓу
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изменета медитеранска клима во полето и планинска
клима на планините.
Што се однесува до ружата на ветровите, нашето
подрачје спаѓа во мошне ветровитите подрачја во
републиката. Заради место положбата што ја зазема
градот Радовиш во однос на останатиот дел од
општината е мошне заштитен од дејството на повеке
ветрови. Преовладуваат ветрови од западен,
северозападен и источен правец. Најголема честина
има западниот ветер, кој главно е зимски ветер, но е
присутен и во останатиот период од годината, со
просечна брзина од 4,8 м/сек. или максимална
вредност од 22,5 м/сек. Вториот по честина е
северозападниот ветер, кој е присутен преку цела
година, со просечна брзина од 4,8 м/сек или
максимална брзина од 30,5 м/сек. и источниот ветер ,
со просечна брзина од 2,6 м/сек или со максимална
брзина од 22,5 м/сек. Просечните годишни
температури во рамничарскиот дел се движат до 13
0
С, на највисоките планински масиви до 7,5 0С.
Најтопли месеци во годината се Јули и Август со
просечна температура од 23 0С, најстуден е месец
Јануари со 1,2 0С. Максималната температура
изнесува 41 0С, минималната -21 0С.
Хидрографска мрежа
Хидрографските особености на територијата на
општина Радовиш, се разновидни и се среќаваат
повеќе хидрографски објекти, од кои најзначални се:
водотеците,подземните
води,
изворите
и
хидројаловиштето Тополница. Хидрографската
мрежа на општина Радовиш, припаѓа кон два речни
слива и тоа на реките Струмица и Брегалница.
Во речниот слив Струмица се влеваат реките:
Радовишка, Ораовичка и Плаваја.
Во Брегалничкиот слив се влева Маденска река,
преку Крива Лакавица.
Според правецот на течење тие се сосема
спротивни.Од сливот на Струмица течата кон југ и
Ред. Населено место
Број на население
Ред.
Бр.
Бр.
1.
Раклиш
570
12.
2.
Калаузлија
279
13.
3.
Ораовица
1720
14.
4.
Подареш
1572
15.
5.
Смиланци
39
16.
6.
Јаргулица
818
17.
7.
Покрајчево
434
18.
8.
Злеово
928
19.
9.
Калугерица
838
20.
10.
Сулдурци
228
21.
11.
Воиславци
796
22.
Вид и количина на атмосферски врнежи
Количините на врнежи во регионот на општина
Радовиш, се добиени од податоци на две
дождомерни станици, Радовиш на к.380 м. и
Новосело к.860 метри. Во котлинскиот дел на
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југоисток, од сливот на Брегалница течат кон
северозапад.
Изворите на трите главни водотеци Радовишка
Река,Ораовичка Река и Плаваја се наоѓаат во
високите делови на планината Плачковица.
Радовишка Река се формира од три извори на
надморска височина од над 1400 метри, должината и
е 18,5 км. има највисок просечен пад од сите
водотеци во општината.
Ораовичка Река извира во месноста Џумаја, на
надморска височина од 1380 метри, долга е 18 км. се
влева во Радовишка Река. Плаваја во горниот тек го
носи името Смиланска Река, извира на надморска
височина од 1432 метри, долга е 26,7 км. се влева во
Радовишка Река.
Најголемо сливно подрачје има Плаваја од 140 м2 ,
потоа Ораовишка Река со 51 км2 и Радовишка Река
со 50,8 км2. Сите овие реки во текот на цела година
главно имаат проток на
вода, но поради големиот пад во надолжен профил
на коритата имаат и пороен карактер, повремено
носат големи количини наносен материјал.
Водостоите на овие реки се највисоки во Март и
Април, како последица на топењето на снег и
пролетните врнежи од дожд. Од Јуни до Октомври
водостојот на реките перманентно се намалува, како
последица од сушните лета и високите температури.
Во Брегалничкиот сливен систем, преку реката
Крива Лакавица се влева Маденска Река, која извира
во Дамјанско Поле, во неа се влеваат водите од
околните места Бучим, Дамјан и хидројаловиштето
Тополница.
Број и големина на населбите
На подрачјето на општина Радовиш, се регистрирани
22 населени места со вкупен број на жители од
28295, од кои во град Радовиш живеат 16223 жители.
По населените места бројот на жители е следниот:
Населено место
Ињево
Дамјан
Бучим
Тополница
Прналија
Супурѓе
Коџалија
Али Коч
Погулево
Штурово
Козбунар

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

општината средно годишно наврнува околу 562 мм
дожд, во планинскиот дел околу 1292 мм. Најмалку
врнежи паѓаат во месеците Август и Септември, во
котлините просечно по 22 мм, а на високите места
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54 мм. Најмногу врнежи паѓаат во месец Ноември,
во котлините 66 мм
и на високите места 171 мм. Според годишните
времиња, најмногу врнежи има зимските месеци со
157 мм, проле и есен со 150 мм, најмалку врнежи
има налето 106 мм.
Снежните врнежи како и дождот, повеке се
застапени на високите планински подрачја. Во
рамничарскиот дел, средногодишната вредност во
периодот Ноември-Март е 13,1 ден со снег.
Најмногу врнежи од снег во рамничарскиот дел има
во месец Јануари, просечно 4,6 дена, најмалку во
ноември 0,2 дена. Во високите подрачја од
општината снежниот покрив трае подолго и има
далеку поголем број на денови под снег.
Средногодишната влажност на воздухот изнесува
72%. Во топлите летни месеци влажноста на
воздухот е околу 60%, во зимските месеци
Ноември-Февруари се движи од 80-85%.
Појавувањето на магла и слана во регионот на
општината е во ист период од годината од Октомври
– Април, со просечни 11,3 дена со магла и 10,3 дена
со слана.
Благодарение на заемното дејство на главните
климатски фактори: високите температури, мали и
нерамномерно распоредени врнежи во годината,
ветрови со голема честина и прилична брзина и
факторот суша овде е мошне присутен. Сушата
особено е потенцирана во средината и при крајот на
вегетацискиот период Јуни-Септември.
2. Процена на загрозеност на подрачјето на
општината од пожари
На подрачјето на општина Радовиш, постојат големи
можности за појава на пожари, во урбаните средини,
отворен простор и нивно брзо проширување.
Во урбаните средини, градот и населените места
најчесто се опожарени станбени објекти, помошни
објекти и призводствени погони.
Пожарите на отворено претежно зафаќаат шумски
комплекси, површини со ниски деградирани
растенија и земјоделски површини, овие пожари се
најбројни.
Според податоците од ТППЕ Радовиш, во периодот
Јануари – Септември 2021 година,
регистрирани се вкупно 116 пожари, од кои 45 во
урбани средини и 71 на отворен простор, при што е
причинета материјална штета.
Долгорочните последици од
пожарите
се
уништување на животната средина и зголемување на
ерозијата, која пак има големо влијание и последици
во случај на поројни врнежи.
Најголем дел од пожарите се предизвикани од
луѓето, со нивно несоодветно однесување и негрижа
при престојот на отворено и во шумски комплекси,
особено сточари, излетници, кампери, дрвокрадци,
ловци, собирачи на шумски растенија и плодови.
Други случаи на предизвикување на пожар се:
невнимание, удар на гром и слично. Пожарите што
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настануваат на земјоделските површини, најчесто се
случуваат во летните месеци, во време на суша, се
палат стрништа и сува трева, со што се нанесува
штета на земјоделски посеви, овоштарство и
лозарство.
Исто така, зачестена е појавата на намерно
предизвикување пожари во шумски предели од
страна на пиромани, како што беа подметнати
пожарите на 06. август,2021 г.во с.Погулево,
с.Прналија и с.Дамјан и покрај прогласената кризна
состојба поради појава, ширење и спречување на
пожари од страна на Влада на РСМ, која во иднина
треба да се превенира од страна на надлежните
институции според законските одредби.
Градот и населените места во општината, поради
несоодветно спроведените урбанистички мерки за
заштита (неправилен распоред на објектите,
недоволно меѓусебно растојание на објектите
осетливи на пожар) како и голем број на топлотни
извори, претставуваат погоден терен за настанување
на пожари. Карактеристични примери за непосредни
причинители на пожар се: неисчистени и оштетени
димоводи, дотраена електрична и плинска
инсталација,
нестручно користење на лесно запаливи средства и
материјали и др.
Изградбата на станбените згради и друг вид на
објекти без пропишаните урбанистичко-технички
мерки за заштита од пожар, ја отежнуваат
интервенцијата на силите за гасење на пожари и
создаваат можност за брзо ширење на пожарот,
секогаш со катастрофални последици. Врз обемот на
последиците битно влијае и недостигот на доволно
вода за гасење и пристапноста до опожарените
објекти (проодност на улиците и патиштата).
Опасноста од пожар дополнително е зголемена со
постоењето на големи количини на лесно запаливи
средства и материи во населените места (бензински
пумпи, резервоари со гориво за греење, погонско
гориво) и др.
3.Заштита и спасување од пожари
Превентивни мерки за заштита од пожари
Во делот на превентивните мерки за заштита од
пожари, работни средби со РЦУК п.о.Радовиш,
Дирекција за заштита и спасување п.о.Радовиш, ОВР
Радовиш, Министерство за земјоделство, шумарство
и
водостопанство
п.о.
Радовиш,
јавните
претпријатија, месните заедници и други субјекти,
поради појавата на Ковид пандемијата и
намалувањето на непосреден контакт, се заменети со
Известувања преку кои се разгледуваат и договарат
посебни и заеднички активности на секој од напред
наведените субјекти во рамките на законските
овластувања.
Се
изработуват
соопштенија,
известувања на нашиот Веб портал и локален ТВ
медиум, за зголемување на претпазливоста при
употреба на запаливи и лесно запаливи средства,
посебно во објекти во кој се произведуваат,
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преработуваат, складираат и користат лесно
запаливи средства, забрана од употреба на таков вид
на средства, контролирано движење на лугето низ
шумите, предупредување за забрана на палење оган,
обезбедување на хидрантска мрежа во населените
места (постои само во град
Радовиш) нејзино одржување и запознавање со
казните кој ке им бидат изречени на
преизвикувачите на пожар. Исто така, потребно е
постојано одржување на сообраќајниците (шумски
патишта) во ридско –планинскиот дел од општината,
заради интервенирање во случај на шумски пожар.
Оперативни мерки за заштита од пожари
Имајќи предвид дека противпожарната заштита во
урбаните средини е во надлежност на општина
Радовиш, најголем дел од прашањата околу оваа
проблематика ги решаваат Градоначалникот и
Советот на општината.
Оперативни мерки за заштита и спасување од
пожари се:
-организирање и подготовки на силите за гасење на
пожар,
-организација на набљудување и известување за
појава на пожар,
-гасење и локализирање на пожари
-спасување на луѓе, материјални и други добра од
објектите и подрачјата загрозени од пожар.
Преглед на потенцијални зони
Сите подолу наведени објекти се потенцијални зони
за настанување на пожари.
Магацините и складовите на стопанските, воените и
други институции, кои се потенцијални извори на
пожар на подрачјето на општина Радовиш, во нај
голем број се лоцирани на територијата на град
Радовиш, останатите се на поширокото подрачје на
општината
(Прилог бр.1 -Карта на магацини и складови на
стопански и други објекти во градот и Прилог бр.2 Карта на општина Радовиш со обележани магацини
и складови).
Магацини, складови, стопански, воени и други
институции, запаливи објекти и слично,
лоцирани на подрачјето на град Радовиш се:
Бензински пумпи Лук Оил, Макпетрол, Јован
петрол,Ресторант ,,Маг-мар”, Објекти на ,,Јака
Табак”, ,,Еуро дом Проект”-изработка на мебел,
Ресторан ,,Леона-Лукс” ,Хотел ,,Дајмон” ,Месна
индустрија ,,6 ти Ноември”,Објекти на АД,,, Јака
80”, Пекара ,,Давид” и магацински простор, ,,Супер
хит”-изработка
на
текстилни
производи,
,,Тргоинжинеринг”- производство на конзервиран
зеленчук, Винарска визба,
,,Тип-Топ “-работилница и склад за лепење на
гуми,складишта на отпаден материјал, погон за
производство на ПВЦ материјали и складиште
,,Интерпласт” и ,,Ролопласт”,Погони за преработка
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на дрво, Погон за текстилни производи
,,Штипко”,,,Маркос” и ,,Конели”, поранешен
,,Декортекс”, Хотел ,,Панорама”, ЈП ,,Плаваја”,
Комплекс занаетчиски работилници, Скалдиште на
дрво-ЈП ,,Национални Шуми” подр. Плачковица,
Складишта на градежни материјали, Автобуска
станица,поранешен ,,Голдмак”, зграда на Општина
Радовиш, СРЦ ,,25 Мај”, основни училишта, детски
градинки, знаетчиски работилници Шкорпион,
Основен суд, ЈЗУ Здравствен дом,Центар за
социјални работи, Стопанска банка, Електромашински факултет, Центар за култура ,,Ацо
Караманов”, Старо собрание, Хотел ,,Центар”, ПТТ
Радовиш, Црква,, св.Илија”, џамии, поранешна
касарна со објектите во непосредна близина,
магацини, складови, стопански, воени и други
институции, запаливи објекти и слично. Места кои
се лоцирани на останатиот дел на подрачјето на
општина Радовиш се: ,,Дамјан Пласт”, погон за
производство на експлозив ,,Детонит”, Рудник
,,Бучим”, Ладилник земјоделско стопанство ,,Благој
Туфанов”,
бензинска
пумпа
,,Еуропетрол”
с.Калугерица, склад ,,Индијана” –с.Калугерица,
Склад за билки и растенија ,,Флорес”,,Флутинг мак”с.Раклиш, с.Дамјан-основно училиште и Дом на
културата,
с.Погулево-црква,
с.Ињево-основно
училиште, Дом на културата, занаетчиски и
производствени погони, црква и манстирски објекти
лоцирани во околината на селото, с.Воиславциосновно училиште, црква и манастирски објекти во
околината на селото,с.Сулдурци-основно училиште
и црква, с.Калугерица-основно училиште, Дом на
културат, црква и џамија, с.Злеово-основно
училиште, дом на културата и црква,с.Покрајчевоосновно училиште, црква и манастирски објекти во
околината населото, с.Јаргулица-основно училиште,
Дом на културата и црква, с.Подареш-основно
училиште, Дом на културата, црква и манастирски
објекти во околината на селото, с.Смиланци-основно
училиште и црква,с. Ораовица-основно училиште,
Дом на културата, црква, манстирски објекти во
околината на селото,с.Раклиш-основно училиште,
црква, погон за преработка и складирање на дрвен
материјал,с.Калаузлија-основно училиште и џамија,
с.Али Коч- основно училиште и џамија, с.Коџалијаџамија,с.Прналија- основно училиште и џамија,
с.Тополница- основно училиште и џамија, с.Бучим основно училиште и џамија. Во сите напред
наведени населени места има приватни складови и
магацини на сточна храна, која влегува во групата на
лесно запаливи објекти.
Според Законот за заштита и спасување, покрај
органите на државната управа и ЕЛС, должни се да
формираат сили и организираат заштита и спасување
и јавните претпријатија, трговски друштва и др.
Шумите во општината спаѓаат во категоријата на
средно отворени шуми со сообраќајници. Вкупните
шумски комплекси на подрачјето на општината се
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застапени на околу 33000 ха. Во планинскиот дел
честопати со сомнителна техничка исправност, што
застапена е претежно висока стеблеста шума, нај
битно влијае на ефикасноста и безбедносната
доминантни се: даб, бука, четинари и други лисјари.
употреба на истите.
Непошумените делови од планините-пасиштата
Потребно е да се планираат средства за обнова на
богати се со разновиден растителен свет: високи
возниот парк, изградба на нов објект за ППЗ според
треви,папрат,грмушки и др. Овој тип на шумска
закон,со сите пропишани пратечки објекти: гаражи,
вегетација застапен е од 500 м.н.в. до над 1700 м.н.в.
простории за вежби и обука, магацински простор за
а се протега северозападно од с. Бучим-северно и
чување на ПП опрема.
источно по Плачковичкиот масив до с.Злеово и на
Дополнувањето на опремата која е неопходна,
запад од с.Папавница до с.Погулево.На ридските
продолжува
тековно, секоја
година,согласно
површини до 500 м.н.в. застапени се деградирани
финансиски средства определени од буџетот на
листопадни шуми: даб, габер и сл. Од останатиот
општината, преку извршена јавна набавка.
растителен свет, застапени се смреката и други
Гасењето на урбаните пожари е во надлежност на
грмушки, како и разни видови на трева.Овој тип на
ТППЕ, меѓутоа учествува и во гасење на пожари на
вегетација на подрачјето на општината е застапен во
отворен простор (шумски и земјоделски површини).
подножието на шумската вегетација и се протега во
Ако ТППЕ не може сама да го изгасне и локализира
ист правец како и шумската вегетација.За жал на
пожарот, командирот или лицето кое раководи со
подрачјето на општината посебно за заштита од
гасењето на пожарот ќе побара помош од соседните
пожари, организирана формација има само ЈП
ПП единици. Во случај на пожар од поголем обем,
,,Национални Шуми”–подружница ,,Плачковица”
градоначалникот донесува Одлука за ангажирање на
Радовиш. Набљудувањето посебно известувањето, за
просторните сили за заштита и спасување (ако се во
појава на пожар е обврска на секој граѓанин,
функција), може преку јавен повик да ги повика
вработените во шумските стопанства, шумската
граѓаните постари од 18 години да учествуваат во
полиција, полицијата, земјоделските стопанства,
гасењето на пожарот или пак ако пожарот е од
ловното друштво и др. особено во време на вонредни
големи размери, со Наредба им наредува на
околности (долготрајни суши и екстремно високи
граѓаните и правните лица да ги стават на
температури), начинот и местата на пријавување на
располагање своите средства, опрема и вработени.Во
пожар се дел од известувањата и соопштенијата.
спасувањето на луѓе, материјални и други добра од
На подрачјето на општина Радовиш, дејствува една
објектите и подрачјата загрозени од пожар ќе се
професионална ТППЕ , која го покрива и подрачјето
употребат расположиви ресурси. Потенцијални и
на општина Конче, недоволно кадровски опремена и
персонални ресурси претставуваат и лицата
обезбедена со доволно техничко-материјални
ангажирани за изведување на јавни работи, со
средства и опрема ,согласно важечките стандарди.
вклучување и на останатите надлежни субјекти од
Спорд старосната структура на пожарникарите,
подрачјето на општината: Дирекцијата за заштита и
просечната старост е 43 години. Последните години
спасување п.о Радовиш, Центарот за управување со
пожарникарскиот состав се пополнува со релативно
кризи п.о. Радовиш,
помлади извршители. Вкупниот персонален состав
ОВР Радовиш, Здравствен дом и други, а во рамките
брои 21 извршител.
на обврските предвидени со Закон за заштита и
Во однос на техничката опременост, посебно на
спасување.
возниот парк, ТППЕ Радовиш располага со стари и
амортизирани возила постари од 30 години,
Материјални ресурси кој можат да бидат вклучени во случај на пожари се следните:
Општина Радовиш
Ред.
Возила
број
теренски
патнички
1.
2
2
ТППЕ Радовиш
Ред.
Возила
број
теренски
патнички
1.
1
./.
2.

Камиони
кипери/цистерни

Градежна
механизација

Други
средства

./.

./.

./.

Камиони
цистерни

Градежна
механизација

Други
средства

4
1- Противпожарно
возило Scania Vabis
208 ico

./.

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

2- Противпожарно

Br. 19/2021 Str. 36

Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{
возило FAP 13/14

24.12.2021 god.
-6 бр.
-Електрични
пумпи-Грбни прскалки
-13 бр.

1- Противпожарно
возило Volvo
ЈП ,,Плаваја,, - Радовиш
Ред.
број
1.

Возила
теренски

патнички

1 Lada Niva
4x4

2.

1 FIAT Doblo

3.

1 TAM-патар

4.

5.

Камиони
Цистерни/кипери

Градежна
механизација

Други
средства

2 - Специјално
возило -цистерна
FAP 1213

Булдожер TG 80

3 - Специјално
возило (губрарка)

1 ТАМ 80Т 50 Е3.2

Ровокопач
UNKNAUF 770

1 -Специјално
возило (погребно
возило)

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

Br. 08-1593/2
Sovet na op{tina Radovi{
21 Dekemvri 2021 g.
Pretsedatel
Radovi{
Monika Ristevska s.r.
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 t.3 od
zakonot za lokalna samouprava (Sl. vesnik na
RM br. 5/2002), a vo vrska so ~len 44 od Statutot
na op{tina Radovi{, Gradona~alnikot na
op{tina Radovi{ donesuva
RE[ENIE
Za proglasuvawe i objavuvawe
na Odlukata za utvrduvawe na visinata na
stapkite na danocite na imot vo op{tina
Radovi{
Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata za
utvrduvawe na visinata na stapkite na danocite
na imot vo op{tina Radovi{, br.08-1594/2, {to
sovetot na op{tina Radovi{ ja donese na
sednica odr`ana na den 21.12.2021 godina.
Br. 09-1594/2
Gradona~alnik
24 Dekemvri 2021 g.
na op{tina Radovi{
Radovi{
Aco Ristov s.r.
Vrz osnova na член 5, 6, 16 и 22, чл.98 од
Законот за даноците на имот (Сл.весник на РМ
бр.61/04, 92/07, 102/08, 35/11 , 53/11, 84/12 и 188/13,
154/15, 192/15, 23/2016, 96/19 и 151/21), согласно
Законот за проценка (Сл.весник на РМ бр.115/10,
158/11, 185/11, 64/12 и 188/14) и член 12 и 13 од
Методологијата за проценка на пазарната вредност

Скип PROGRES
KRAMER
РовокопачУниверзален

на недвижниот имот(Сл.весник на РМ бр.54/12,
17/13, 21/13 и 142/14) , a soglasno ~len 36 stav 1
to;ka 3 od Zakonot za loaklna samouprava i ~len
21 stav 1 to~ka 5 od Statutot na op{tina
Radovi{. Советот на Општина Радовиш na sednica
odr`ana na den 21.12.2021 god. donese:
О Д Л У К А
за утврдување на висината на стапките
на даноците на имотот во Општина Радовиш
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува висината на
стапките на оданочување на имотот во Општина
Радовиш, на следниве видови даноци на имот:
-Данок на имот;
-Данок на наследство и подарок и
-Данок на промет на недвижности.
Данок на имот
Член 2
Основа на оданочување е пазарната
вредност на недвижниот имот.
Предмет на оданочување на данок на имот е
недвижен имот, освен за оној имот кој е ослободен
од плаќање на данок согласно Законот за даноците
на имот.
Даночен обврзник за данокот на имот е
правно и физичко лице, сопственик, корисник или
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плодоуживател на имот за кои даночната обврска
настанува од моментот на стекнување со имотот.
Стапката на данокот на имот во Општина
Радовиш е пропорционална и изнесува 0,10% од
пазарната вредност на недвижниот имот.
Стапките на данокот на имот на земјоделско
земјиште кое не се користи за земјоделско
производство се зголемуваат три пати во однос на
стапката пропишана во ставот (4) на овој член.
Стапките на данокот на имот за другиот
недвижен имот опишан во членот 2 став (1) точка 1,
од Законот за даноците на имот (Сл.весник на РМ
бр.61/04, 92/07, 102/08, 35/11 , 53/11, 84/12 и 188/13,
154/15, 192/15, 23/2016, 96/19 и 151/21), кој е во
сопственост на државата или на општините, како и
во сопственост на физички и правни лица, а кој не се
користи од сопственикот или не се издава под закуп
подолго од шест месеци во текот на една година, се
зголемуваат за три пати во однос на стапката
пропишана во ставот (4) на овој член.
Државата, општините, како и физичките и
правни лица кои нема да пријават дека не користат
недвижен имот кој е во нивна сопственост, ќе платат
данок по стапка пет пати повисока од стапката
пропишана во ставот (4) на овој член.
Данок на наследство и подарок
Член 3
Основа на оданочување е пазарната вредност
на наследениот, односно на подарок примениот имот
во моментот на настанувањето на даночната
обврска, намалена за долговите и трошоците што го
товарат имотот кој е предмет на оданочување.
Предмет на оданочување на данокот на наследство и
подарок е:
- недвижен имот, како и право на
плодоуживање и користење на недвижен имот кои
наследниците, односно примателите на подароци ги
наследуваат, односно примаат врз основа на Законот
за наследување, односно договорот за подарок и
-готови пари, парични побарувања, хартии од
вредност и друг подвижен имот, согласно Законот за
даноците на имотот.
Даночен обврзник е физичко и правно лице,
кое наследува недвижен или подвижен имот или
прима подарок, во земјата и во странство.
Стапките на данокот на наследство и
подарок се пропорционални и различни во зависност
од наследниот ред и изнесуваат:
-за обврзници од втор наследен ред се утвдува
стапка од 2% ; и
-за обврзници од трет наследен ред или обврзник кој
не е во сродство со оставителот, данокот се
пресметува по стапка од 4%;
Данок на промет на недвижности
Член 4
Даночната основа е пазарната вредност на
недвижноста во моментот на настанувањето на
обврската.
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Предмет на оданочување на данокот на промет на
недвижности е:
-преносот со и без надоместок на правото на
сопственост, како и друг начин на стекнување на
недвижности со и без надоместок меѓу правни и
физички лица.
-пренос на хартии од вредност,врз основа на
компензација,
Даночен обврзник е физичко и правно лице,
кој согласно Законот за даноците на имотот е
продавач на недвижноста.
Стапката на данокот на промет е
пропорционални и изнесуваат од 3% , а обврската
настанува со денот на склучувањето на договорот за
пренос на правото на сопственост на недвижности,
односно со замена на недвижностите согласно
законот.
Член 5
Утврдувањето на пазарната вредност на
недвижен имот ја врши лице проценувач кое е
вработено во ЕЛС-Радовиш, а по барање на ЕЛСРадовиш може да ја врши и лице кое е овластен
проценувач, кој проценката ја прави согласно
Методологијата за процена на пазарната вредност на
недвижен имот.
Член 6
За сите наведени даноци во оваа Одлука
граѓаните имаат право на даночни ослободувања и
олеснувања согласно Законот за даноците на имот.
Член 7
Утврдување и наплата на даноците на имот
по сите основи ја
врши општинската
администрацијата на чија територија се наоѓа имотот
кој е предмет на оданочување, односно општинската
администрација на Општина Радовиш.
Член 8
Обврзникот на данокот на имот е должен да
поднесе даночна пријава до 31ви Јануари во
годината во која се врши утврдувањето на данокот
на имот.
Секој даночен обврзник кој се стекнал со
имот или почнува да го користи во текот на годината
кој е предмет на оданочување, има обврска да
поднесе
даночна
пријава
до
општинската
администарција во рок од 15 дена од денот на
настанувањето на даночната обврска.
Градоначалникот на општината, решението
за данокот на имот го донесува најдоцна до 31 март
во годината за која се утврдува данокот на имот и му
се доставува на даночниот обврзник за утврдениот
данок.
Член 9
Општинската администрација води Регистар
на недвижен имот и Регистар на подвижен имот кој
подлежи на оданочување.
Општинската администрација има обврска
редовно да ја усогласува состојбата на регистерот на
недвижности со регистарот кој го води Агенцијата за
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катастар на недвижности,а податоците од состојбата
на регистри ги доставува до Централниот Регистар
на РМ и до Управата за јавни приходи – Генерална
дирекција.
Член 10
Извршувањето на даночните обврски на
граѓаните го следи општинската администрација,
која при наплаќање данок пристапува кон присилна
наплата согласно законот.
Член 11
Надзор над утврдувањето и наплатата на
даноците на имот врши овластен инспектор на
општината.
Член 12
Одредбите од ставовите 5, 6, 7 од членот 2 од
оваа Одлука ќе започнат да се применуваат од 1
Јануари 2022 година.
Член 13
Со денот на донесување на предлог одлуката,
престанува да важи Одкуката за утврдување на
висината на стапките на даноците на имот во
Општина Радовиш бр.07-865/1 од 22.07.2005 година.
Член 14
Odlukata vleguva vo sila naredniot den
od denot na objavuvaweto vo <Slu`ben glasnik
na op{tina Radovi{<.
Br. 08-1594/1
21 Dekemvri 2021 g.
Radovi{

Sovet na op{tina Radovi{
Pretsedatel
Monika Ristevska s.r.

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 t.3 od
zakonot za lokalna samouprava (Sl.vesnik na
RM br. 5/2002), a vo vrska so ~len 44 od Statutot
na op{tina Radovi{, Gradona~alnikot na
op{tina Radovi{ donesuva
RE[ENIE
Za proglasuvawe i objavuvawe
na Zaklu~okot za usvojuvawe na Izve{taj za
tretiot kvartal od 2021 god. na TPPE Radovi{
Go proglasuvam i objavuvam Zaklu~okot
za usvojuvawe na Izve{taj za tretiot kvartal od
2021 godina na TPPE Radovi{, br.08-1594/1,
{to Sovetot na op{tina Radovi{ ja donese na
sednica odr`ana na den 21.12.2021 godina.
Br. 09-1594/2
24 Dekemvri 2021 g.
Radovi{

Gradona~alnik
na op{tina Radovi{
Aco Ristov s.r.

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

24.12.2021 god.

op{tina Radovi{ na sednica
21.12.2021 godina, donese

odr`ana na

ZAKLU^OK
Za usvojuvawe na Izve{tajot za tretiot kvartal
od 2021 god. na TPPE Radovi{ br. 15-143/19 od
10.12.2021 god..
I. Se usvojuva izve{tajot za tretiot kvartal od
2021 god. na TPPE Radovi{, broj 15-143/19 od
10.12.2021 god.
II. Zaklu~okot vleguva vo sila naredniot den od
denot na objavuvaweto vo <Slu`ben glasnik na
op{tina Radovi{<.
Br. 08-1594/1
21 Dekemvri 2021 g.
Radovi{

Sovet na op{tina Radovi{
Pretsedatel
Monika Ristevska s.r.

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 t.3 od
zakonot za lokalna samouprava (Sl. vesnik na
RM br. 5/2002), a vo vrska so ~len 44 od Statutot
na op{tina Radovi{, Gradona~alnikot na
op{tina Radovi{ donesuva
RE[ENIE
Za proglasuvawe i objavuvawe
na Odlukata za usvojuvawe na Programata za
upravuvawe so otpad vo op{tina Radovi{ za 2022
godina i Programata za upravuvawe so otpad
vo op{tina Radovi{ za 2022 godina
Gi proglasuvam i objavuvam Odlukata za
usvojuvawe na Programata za upravuvawe so
otpad vo op{tina Radovi{ za 2022 godina , br.081595/1 i Programata za upravuvawe so otpad vo
op{tina Radovi{ za 2022 godina, br.08-1595/2,
{to sovetot na op{tina Radovi{ gi donese na
sednica odr`ana na den 21.12.2021 godina.
Br. 09-1595/3
Gradona~alnik
24 Dekemvri 2021 g.
na op{tina Radovi{
Radovi{
Aco Ristov s.r.
Vrz osnova na ~l. 22 od Zakonot za
lokalna samouprava (Sl.vesnik na RM br.5/2002),
a soglasno ~l.21 st.1 t.43
od Statutot na
op{tina Radovi{, Sovetot na op{tina Radovi{
na sednica odr`ana na 21.12.2021 godina, donese
O D L U K A
Za usvojuvawe Programata za upravuvawe so
otpad vo op{tina Radovi{ za 2022 godina
I. Se donesuva Programata za upravuvawe so
otpad vo op{tina Radovi{ za 2022 godina, 0102646/1 od 10.12.2021 godina, izrabotena od JKPD
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<Plavaja< Radovi{ na{ broj 08-106/39 od
14.12.2021 godina.
II. Ovaa Odluka vleguva vo sila naredniot den od
denot na objavuvaweto vo "Slu`ben glasnik na
op{tina Radovi{".
Br. 08-1595/1
21 Dekemvri 2021 g.
Radovi{

Sovet na op{tina Radovi{
Pretsedatel
Monika Ristevska s.r.

Vrz osnova na ~l. 22 od Zakonot za
lokalna samouprava (Sl.vesnik na RM br.5/2002),
a soglasno ~l.21 st.1 t.43
od Statutot na
op{tina Radovi{, Sovetot na op{tina Radovi{
na sednica odr`ana na 21.12.2021 godina, donese
ПРОГРАМА
ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД НА
ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА РАДОВИШ За
2022 год.

24.12.2021 god.

чистење на просториите каде човекот живее, работи
или се движи по јавно прометни површини.
ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА ЗА
СОБИРАЊЕ, ТРАНСПОРТ И ДЕПОНИРАЊЕ НА
ДОМАШНИОТ И ИНДУСТРИСКИОТ ОТПАД ОД
ЦЕЛАТА ТЕРИТОРИЈА НА ОПШТИНА
РАДОВИШ ЗА 2022 ГОДИНА
Оаа програма има за цел со нејзиното
реализирање да се овозможи целосно собирање,
транспортирање и депонирање на куќниот и
индустриски смет од општината, да биде навремено,
поекономично и поквалитетно. Со оваа програма се
прикажуваат работите и работните задачи по реони и
временски како и временската динамика на
извршување, а стето тоа во склад со Одлуката за
комунален ред.
ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТЕЊЕТО ЗА 2022
ГОДИНА

ВОВЕД
Динамиката на изнесување на сметот
Средината во која што човекот живее,
содржан во соодветни садови, се врши согласно овој
работи, се движи, треба да биде чиста и хигиенскоплан, заради обезбедување на организиран пристап
санитарна. Оваа се однесува во и околу домот, во и
во собирањето, транспотрирањето и депонирањето
околу работните простории, тротоарите, улиците по
до соодветната депонија на куќниот и индустриски
кои се движат граѓаните до потребните институции.
отпад, како и обезбедување на целосна контрола врз
Сметот кој се создава во индивидуалните
работата во извршувањето на задачите по квалитет и
простории под покриена површина и од дворно
одредена динамика во планот.
место, треба да биде навремено одстранет и
Во овој документ се опфатени дневни задачи
транспортиран до соодветна депонија на Општина
кој по обем ги определуваат границите на еден реон.
Радовиш.
Реонот е основна организациона и оперативна
Во зависност од стандардот на населението
единица во која се карактеризирани обемот,
треба да се обезбеди соодветна и квалитетна услуга
динамиката и времето на дејствување.
за собирање на сметот од домовите и работните
Во определување на реоните, воедно, е
простории.
сметано истите да преставуваат една целина со
Локалната Самоуправа, Градоначалникот на
определена динамика на изнесување на сметот
општина Радовиш и ЈКП Плаваја Радовиш треба
поединично за секоаја услуга во реонот.
сите заедно да се стремат и организираат да
Во планот за изнесување на сметот на
спроведат заедно поквалитетна услуга за собирање,
подрачјето на градот Радовиш направен е во 4
транспортирање и депонирање на сметот приближно
(четири) реони и посебно за правните субјекти и
како што се врши во повеке европски држави.
државните и општински институции.
Со Законот за управување со отпад и со
Изнесувањето ке се врши во согласност со
Одлуката за комунален ред се регулираат правата и
Одлуката за комунален ред еднаш неделно, а по
обврските на корисниците како и правата и
потреба и двапати, и повеке, ако за тоа се утврди
должностите на давателот на услугите т.е. ЈКП
дека има потреба.
Плаваја Радовиш.
За да се исполни оваа програма во однос на
Тоа зборува дека собирање, подигањето и
потребни возила во следната табела имаме
депонирањето на сметот се организира во рамките на
прикажано со колкав број на возила располага ЈКП
законската регулатива односно врз основа на
„Плаваја“ Радовиш и потребата од нови возила во
Одлуката за комунален ред и мерките за нејзино
периодот од 2022 година за непречено да се изврши
спроведување, па врз основа на овие одлуки
оваа програма.
непречено ке се одстранува сметот кој дирекно
влијае на животната средина, на поквалитетно
Р.бр.
Опис на возилото
Постоечки возила
Потребни возила
1.
Смекарка за контејнери 1,1m3
2
4
2.
Трактори
2
4
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Градежна
машина
булдожер
Цистерна за вода
Вкупно

на

депонија

НЕДЕЛЕН РАСПОРЕД ЗА ПОДИГАЊЕ НА СМЕТ
За реон број 1-Возило камион со 3 работника
ПОНЕДЕЛНИК И ПЕТОК
1. "Св.Спасо Радовишки" од хотел ПАНОРАМА до
Паркот на Младите
2. Ул. Илинденска од Плоштад св.Спасо Радовишки
до спој со ул. 8ми Септември
3. ул. 22 Октомври од Плоштад св.Спасо Радовишки
до кружен тек во спој со ул. Партизанска
4. Ул.Партизанска од ул.Св.Спасо радовишки до ул.
8 ми Септември
5. ул. Плоштад Слобода и Градско пазариште
7. Десна страна од Ќеј 8-ми Септември
6. Сите згради на улица Самоилова и Булевар
Александар Македонски
7.Сите контејнери од лева и десна страна на градот.
8.Генерално перење на возилото
ВТОРНИК
1 . Рудник Бучим
2. Детонит
3. Рудник Боров Дол
4. Село Бучим
5.Село Дамјан и населба Дамјан
6.Село Тополница
7.Село Ињево
8.Генерално перење на возилото
ВТОРНИК И ЧЕТВРТОК
1. Целиот Индустриски реон
2.Ул. Самоилова
3. Ул.Ленинова
4.Ул. 1-ви Мај
5. 22 Октомври од кружен тек во спој со
ул.Партизанска до Булевар Александар Македонски
6.Генерално перење на возилото
ПЕТОК
1. Рудник Бучим
2. Детонит
3. Рудник Боров Дол
4. Село Бучим
5.Село Дамјан и населба Дамјан
6.Село Тополница
7.Село Ињево
8.Генерално перење на возилото
НЕДЕЛА
1. Ул.Св.Спасо Радовишки од Хотел Панорама до
Парк на млади
2. Ул.22 Октомври од Ул.Партизанска до Плоштад
св.Спасо Радовишки
3. Ул.Илинденска од Плоштад св.Спасо Радовишки
до спој со ул. 8 Ми Септември
4. Ул.Пере Тошев
5. Ул.Партизанска

2
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1

1
2
7
11
6.Ул. Ацо Караманов
8. Ул.Благој Туфанов
9. УЛ.Самоилова
10. Ул.22 ри Октомври
11. Ул. Плоштад Слобода и Гратски Пазар
12. контејнери по Кеј 8 ми Септември
13. Булевар Александар Македонски
14.Генерално перење на возилото
НЕДЕЛЕН РАСПОРЕД ЗА ПОДИГАЊЕ НА СМЕТ
За реон број 2-камион со 3 работника
ПОНЕДЕЛНИК
1.Ул:Кеј 8-ми Септември лева страна од
ул:М.Апостолски до ул.Илинденска
2.Ул:Дане Трајков
3.Ул:Таско Андонов
4.Ул.Михајло Апостолски
5.Ул.Плачковички Одреди
6.Ул:Славчо Стојменов
7.Ул:Плачковица од почетокот до ул:Илинденска
8.Ул:11-ти Октомври
9.Ул:Обрад Цицмил
10.Ул:Илинденска од ул.Плачковица до ул 8 Ми
Септември
11.Ул:Васил Дуганџиски
12. Сите контејнери од лева страна на градот
13.Генерално перење на возилото
ВТОРНИК
1.Ул:Кеј 8-ми Септември од спорска сала до
ул:Илинденска
2.Ул:Плачковица
од
ул:Илинденска
до
ул:Партизанска
3.Ул:Шаин Маало
4.Ул:Калаузлиска
5.Ул:Партизанска од ул. 8 ми Септември до ул:
Плачковица
6.Комплекс Д Клуб
7.ОУ К.П.Мисирков
8.ОУ Никола карев
9.Сите контејнери од лева страна на градот
10. Селата Ораовица, Подареш, Јаргулица,
Покрајчево, Злеово, Калугерица, Сулдурци и
Војславци.
11.Генерално перење на возилото
СРЕДА
1.Ул:И.Алексов од почетокот до Бул.Александар
Македонски
2. Бул.Александар Македонски од И.Алексов до
ул:Горче Петров
3.Ул:Вардарска до Бул.Александар Македонски
4.Ул:Мето Хаџивасилев
5.Ул:Плачковица
од
ул:Партизанска
до
Бул.Александар Македонски
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6.Ул:Браќа Миладинови до ул:Горче Петров
7.Ул:Горче Петров до Бул.Александар Македонски
8.Ул:Кирил и Методиј до ул: Горче Петров
9.Сите контејнери од лева и десна страна на градот
10.Генерално перење на возилото
ЧЕТВРТОК
1.Ул:Горче Петров од Бул.Александар Македонски
до ул:Плачковица
2.Ул:4-ти Јули
3.Ул:Вардарска од 4-ти Јули до Бул.Александар
Македонски
4.Ул:Плачковица од Бул.Александар Македонски до
ул:Плана
5.Ул:Плана
6.Ул:Вапцарова
7.Ул:Вапцарова од 4-ти Јули до ул:Плана
8.Генерално перење на возилото
САБОТА
1.Ул:Илија Алексов од Бул.Александар Македонски
до река Марлада
2.Ул:Драмска
3.Ул:Питу Гули
4.Ул:Панче Пешев
5.Ул:Герас Цунев од ул: Егејска до крај
6.Ул:Ѓорче Петров од ул:Плачковица до крај
7.Дел од улица Благој Мучето
8.Ул: В.С.Бато дел
9.Ресторант Шампион
10.ОУ Никола Карев и ОУ Крсте П. Мисирков
11.Гимназија Коста Сусинов
12.Црква Св.Тројца
13.Сите контејнери од лева и десна страна на градот
14.Селата
Ораовица,
Подареш,
Јаргулица,
Покрајчево, Злеово, Калугерица, Сулдурци и
Војславци.
15.Генерално перење на возилото
НЕДЕЛЕН РАСПОРЕД ЗА ПОДИГАЊЕ НА СМЕТ
За реон број 3- Возило трактор со 2 работника
ПОНЕДЕЛНИК
1.Ул.Чеде Филиповски Даме
2.Сокак на Ул. Н.Н. Борче
3.Сокак на ул:Ленинова
4.Ул.Марксова
5.Ул.Дојранска
6.Ул.Даме Груев
7.Ул.Јане Сандански
8.Ул.6-ти Ноември
9.Сокак помеѓу Ул.Плоштад Слобода
Партизанска
10.Ул.Ѓорги Сугарев
11.Ул.Јавор
12.Генерално перење на возилото
ВТОРНИК
1.Ул.Готен
2.Ул.Мирче Ацев

и

Ул.
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3.Сите сокаци помеѓу Ул.Мирче Ацев и
ул.Партизанска
4.Ул.Серта
5.Ул.Партизанска-електродистрибуција
6.Генерално перење на возилото
СРЕДА
1.Ул.Шаин маало
2.Ул.Корчо маало дел
3.Бараките под полигонот(корчо маало)
4.Сокаците на Кеј 8-ми Септември лева страна од
Римскиот мост до крај
5.Ул.Обрад Цицмил сокак
6.Сокак на Ул.Таско Андонов
7.Сокак на ул.Дане Трајков
8.Сокак на ул.Плачковица
9.Сокак на ул.Плачковички одреди
10.Генерално перење на возилото
ЧЕТВРТОК
1.Ул.Плачковица(Габрешко мааало)
2.Сокак на ул.Плачковица
3.Ул.Плачковица дел
4.Ул.Коџа Баир под резервоарот за вода
5.Ул: Коџа Баир над турските гробишта
6.Генерално перење на возилото
ПЕТОК
1.Сокаците и високите делови на ул.Бел Камен и
Ул.Ана Поцкова
2.У.:Шаин Маале над џамијата
3.Генерално перење на возилото
НЕДЕЛЕН РАСПОРЕД ЗА ПОДИГАЊЕ НА СМЕТ
За реон број 4-Возило трактор со 2 работника
ПОНЕДЕЛНИК
1.Ул.Гоце Делчев
2.Ул.Исаро
3.Ул.Бел Камен
4.Сокак на Ул:8-ми Септември
5. Ул:15-ти Корпус
6.Генерално перење на возилото
ВТОРНИК
1.Ул.Стојмен Трајков
2.Ул.Лисец со сокаците
3.Ул.Ана Поцкова
4.Село Раклиш
5.Генерално перење на возилото
СРЕДА
1.Ул:Шаин Маало
2.Дел од ул.Стив Наумов
3.Ул. М.М. Брицо
4.Сокак на ул.Партизанска
5.Сокак на ул. Илија Алексов
6.Ул.Страшо Пинџур
7.Ул.Пиринска
8.Генерално перење на возилото
ЧЕТВРТОК
1.Ул.Герас Цунев до ул.Питу Гули со сокакот
2.Ул.Егејска со сокакот
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3.Ул.Чазманска
4.Ул.Видое Подгорец
5.Дел од ул.Вардарска (крајот на улицата)
6.Сокаците на дел од ул.Вардарска
7.Дел од ул.Кирил и Методиј, В.С.Бато до ул.Браќа
Миладиновци
8.Ул. Браќа Миладиновци
9.Генерално перење на возилото
Р.бр
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Р.бр.
1.
2.
3.
4.

Р.бр.
1.
2.
3.
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ПЕТОК
1.Ул:1-ви Мај
2.Дел од ул.Коста Сусинов
3.Ул.15-ти Корпус
4.Сокак на ул:Плачковица
5.Сокак на Калаузлиска
6.Дел од ул.Корчо Маало
7.Генерално перење на возилото

ПРЕГЛЕД НА НЕПОСРЕДНИ ИЗВРШИТЕЛИ
Опис на работни места
Број на извршители
Раководител на Сектор
1
Работоводител
1
Возачи на специјални возила
4
Возачи на трактори
3
КВ и ПКВ работници
15
Стражари на депонија
4
АОП
2
Инкасатори
4
Административци
6
Вкупно
40
ПРЕГЛЕД НА РАБОТНА РАКА ВО МЕХАНИЧКА РАБОТИЛНИЦА
ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ВОЗИЛАТА
Опис на работни места
Број на извршители
Раководител
1
Механичар
2
Бравар
1
Електричар
1
Вкупно
5
ПОТРЕБНИ ИНВИСТИЦИОНИ ВЛОЖУВАЊА ВО 2022 ГОДИНА
Опис на возила
Количина
Потребна инвестиција
Смекарка за садови од 1,1 m3
2
6.000 000 ден.
Трактори
2
1.500 000 ден.
Цистерна за вода
1
6.000.000 ден.
Вкупно
5
13.500.000 ден.
ПЛАНИРАНА ВКУПНАТА КОЛИЧИНА ВО m3 НА СМЕТ СОБЕРЕНИ ТРАНСПОРТИРАНИ И
ДЕПОНИРАНИ ВО 2022 ГОДИНА
Месеци
Отпад м3 - месеци
Отпад м3-дневно
Јануари
2190 м3/месец
70,65 м3/ден
3
Февруари
2032 м /месец
72,57 м3/ден
3
Март
2308 м /месец
74,45 м3/ден
3
Април
2172 м /месец
72,40 м3/ден
Мај
2221 м3/месец
71,65 м3/ден
3
Јуни
2373 м /месец
79,10 м3/ден
3
Јули
2346 м /месец
75,67 м3/ден
Август
2453 м3/месец
81,76 м3/ден
3
Септември
2344 м /месец
78,13 м3/ден
3
Октомври
2366 м /месец
76,32 м3/ден
3
Ноември
2421 м /месец
80,70 м3/ден
Декември
2415 м3/месец
77,90 м3/ден
3
Вкупно за 2022 година
27 641 м /година
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Вкупниот комунален отпад во Општина Радовиш за
2022 година се планира да изнесува 27 641 m3
односно 11056,4 t/годишно.
Се очекува зголемување на отпадот од 5 %
до 10 % за 2022 во однос на 2021 година поради
превземената обврска на подигање,транспортирање
и депонирање на отпад од сите населени места на
територијата на општина Радовиш а со тоа и
создавање на услови за собирање на сметот од
планинските населени места..
ЈП Плаваја има организирано и селекција на отпад
од стакло за кој што има склучено договор со
ПАКОМАК Скопје, а исто така и за селекција на
електронски и електричен отпад кој што се собира и
се депонира во специјален бокс за електричен и
електронски отпад сместен во стопанскиот круг на
ЈП Плаваја и така собераниот електричен и
електронски отпад се предава на фирмата
ЕЛКОЛЕКТ Скопје со која што општина Радовиш
има склучено договор.Во врска со селекцијата на
отпад ЈП Плаваја во 2022 година планира да набави
дополнителни контејнери за селектиран отпад.
Покрај редовните тековни активности на собирање
на смет, во 2022 година се планира да се изврши и
чистење на повеќе диви депонии како на
територијата на град Радовиш така и на територијата
на населените места каде што се извршува
организирано собирање на комунален отпад.
Во 2022 година се очекува зголемување на приходот
поради отпоч нување на собирање на комунален
отпад и од сите населени места.
ПРИХОДИ ОД ПОДИГАЊЕ НА ОТПАД
1. Отпад од домакинства стамбен простор :
422.722,00m2 ×1.50 ден./ m2=634.083,00 ден/месец.
634.083
ден/месец.×12
месеци=7.608.996,00
ден/годишно
2.Отпад од дворна површина од домакинства:
691.380,00 m2×0,50 ден/м2= 345.690,00 ден/месец
345.690,00 ден/месец ×12 месеци= 4.148.280,00
ден/годишно.
3.Отпад од правни лица :
21.441,00 m2х2,10=45.026,10 ден./месец
45.026,10 ден/месец ×12 месеци= 540.313 ден/год.
4.Отпад од дворна површина за правни лица:
7.289,00m2×0,75 ден/м2=5.466,75 ден/месец
5.466,75ден/месец×12 месеци= 65.601 ден/годишно
5.Подигање на смет од m3:
111,00 m3х1400 ден.=155.400 ден.
155.400 денх12 месеци=1.864.800,00 ден./годишно
6.Отпад за мали правни субјекти:
12.468,00 м2 х 10 ден.=124.680
124.680 ден х 12 месеци=1.496.160 ден./годишно
ВКУПНО: 15.724.149,00 ден./годишно
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Расходите ке бидат реализирани за исплата
на плати и придонеси, одржување на возилата,
инвестирање во нова опрема и возила и за
административно технички работи.
Br. 08-1595/2
21 Dekemvri 2021 g.
Radovi{

Sovet na op{tina Radovi{
Pretsedatel
Monika Ristevska s.r.

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 t.3 od
zakonot za lokalna samouprava (Sl. vesnik na
RM br. 5/2002), a vo vrska so ~len 44 od Statutot
na op{tina Radovi{,
Gradona~alnikot na
op{tina Radovi{ donesuva
RE[ENIE
Za proglasuvawe i objavuvawe
na Odlukata za usvojuvawe na Programata za
odr`uvawe na gradskite grobi{ta vo op{tina
Radovi{, naselnite mesta Rakli{, Oraovica i
Podare{ za 2022 godina i Programata za
odr`uvawe na gradskite grobi{ta vo op{tina
Radovi{, naselnite mesta Rakli{, Oraovica i
Podare{ za 2022 godina
Gi proglasuvam i objavuvam Odlukata za
usvojuvawe na Programata za odr`uvawe na
gradskite grobi{ta vo op{tina Radovi{,
naselnite mesta Rakli{, Oraovica i Podare{
za 2022 godina , br.08-1596/1 i Programata za
odr`uvawe na gradskite grobi{ta vo op{tina
Radovi{, naselnite mesta Rakli{, Oraovica i
Podare{ za 2022 godina br.08-1596/2, {to
sovetot na op{tina Radovi{ gi donese na
sednica odr`ana na den 21.12.2021 godina
Br. 09-1596/3
24 Dekemvri 2021 g.
Radovi{

Gradona~alnik
na op{tina Radovi{
Aco Ristov s.r.

Vrz osnova na ~l. 22 od Zakonot za
lokalna samouprava (Sl.vesnik na RM br.5/2002),
a soglasno ~l.21 st.1 t.22 od Statutot na op{tina
Radovi{, Sovetot na op{tina Radovi{ na
sednica odr`ana na 21.12.2021 godina, donese
O D L U K A
Za usvojuvawe Programata za odr`uvawe
na gradskite grobi{ta vo op{tina Radovi{,
naselenite mesta Rakli{, Oraovica i Podare{
za 2022 godina
I. Se donesuva Programata za odr`uvawe na
gradskite grobi{ta vo op{tina Radovi{,
naselnite mesta Rakli{, Oraovica i Podare{
za 2022 god., broj 0102-645/1 od 10.12.2022 godina,
na{ broj 13-106/40 od 14.12.2021 godina.
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II. Ovaa Odluka vleguva vo sila naredniot den od
denot na objavuvaweto vo "Slu`ben glasnik na
op{tina Radovi{".
Br. 08-1596/1
21 Dekemvri 2021 g.
Radovi{

Sovet na op{tina Radovi{
Pretsedatel
Monika Ristevska s.r.

Vrz osnova na ~l. 22 od Zakonot za
lokalna samouprava (Sl.vesnik na RM br.5/2002),
a soglasno ~l.21 st.1 t.22 od Statutot na op{tina
Radovi{, Sovetot na op{tina Radovi{ na
sednica odr`ana na 21.12.2021 godina, donese
ПРОГРАМА
за управување и одржување на градските гробишта
во општина Радовиш, и населените места
Раклиш, Ораовица и Подареш за 2022 година.
ВОВЕД
Јавното претпријатие за комунални дејности
Плаваја Радовиш како носител на целокупните
комунални дејности на територијата на општина
Радовиш преку одделението за Гробишта врши
дејности во оваа област и тоа во градот Радовиш и
во населените места Ораовица, Раклиш и Подареш.
Со оваа програма се утврдува видот, физичкиот обем
и вредностите на работите кои ќе се извршуваат на
потребното ниво и општо одржување и одржување
на гробиштата во овие населени места со кои
стопанисува ЈП Плаваја Радовиш.

Табела бр.1
Ред.бр.
1.
2.
3.
4.

Локација
Градски
гробишта
с.Раклиш
с. Ораовица
с. Подареш
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Одржувањето на гробиштата посебно во градот
Радовиш претставува голем проблем поради
недооформената комунална инфраструктура со што
е отежнато спроведувањето на закопите и посетата
на граѓаните на нивните гробни парцели.
Поради исполнување на капацитетите за формирање
на нови гробни места на градската гробишта во
Радовиш, потребно е час побргу во текот на 2022
година да се најде решение кое ќе биде
подолгорочно со проширување на постоечките
локации со нови гробни парцели. Исто така е
потребно да се обезбеди и дополнителен паркинг
простор за потребите на граѓаните, а исто така и
изградба на нова капела во горна зона на гробиштата
како и пристапен пат. Овие работи ЕЛС при
Општина Радовиш треба да ги планира на терет на
буџетот на општина Радовиш за 2022 година и
истите да ги реализира надвор од оваа програма.
ЈП Плаваја Радовиш преку одделението за Гробишта
за успешно извршување на планираните работи во
2022 година ги предвидува следните активности:
1.
Ископ и закоп на починати лица,
2.
Одржување и чистење на гробиштата,
косење и кастрење, собирање и транспорт на
комунален отпад
3.
Парцелизирање на гробни јами, оградовање,
градење на потпорни зидови и бетонирање на патеки
4.
Административни работи
Ι Планиран Расход
1.
1. Ископ и закоп на починати лица:
Планиран број на ископ и закоп на починати лица
како и потребен ангажман на извршители е
претставено
во
Табела
бр.
1.

Број на погреби

Човечки ресурси

дневница

вкупно

до 200

4

986,оо ден

788.800,оо

до 15
до 18
до 18

2
2
2

986,оо ден
986,оо ден
986,оо ден

29.580,оо
35.496,оо
35.496,оо

ВКУПНО:

889.372,оо ден.

2.
Погребална опрема
За извршувањето на погребот како чин потребна е и погребна опрема со оглед на горенаведените податоци за
погребување на покојните лица па затоа на ЈП Плаваја и се потребни средства за набавка на истата и тоа во
приближен износ претставен во Табела бр. 2 и тоа :
Табела бр.2
р.бр

Ковчег

Крст

Венец

букви

трака

Ед.мерка

250 бр.

250 бр.

250 бр.

5000

250

Ед.цена
Вкупно

2000,оо ден.
500.000,оо ден.

300,оо ден.
75.000,оо ден.

200,ооден.
50.000,оо ден.

9,оо ден.
45.000,оо ден.

80,оо ден.
20.000,оо ден.

Вкупно претпоставен износ за погребна опрема е потребно : 690.000,оо денари
3.

Рачен алат и ХТЗ опрема
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За изведување на сите активности потребен е и рачен алат(копачи, лопати, ортома) и ХТЗ опрема (летно и зимно
одело, кондури, чизми, ракавици, дезинфициенти и слично) за ангажираните лица паушално од 50.000,оо денари
Вкупно(точка1 + точка2 + точка3) за ископ и закоп на починати лица како и потребна опрема и алат е потребно
1.629.372,оо денари.
2.
Одржување и чистење на гробиштата, косење и кастрење, собирање и транспорт на комунален отпад
За одржување на комуналната хигиена, зеленило со косење и кастрење потребен е ангажман од :
табела бр.3
Денови на
Ред.бр.
локација
Човечки ресурси
дневница
вкупно
интервенција
1.

Градски гробишта

52

986,оо

6

307.632,оо

986,оо
26
4
102.544,оо
26
4
986,оо
102.544,оо
986,оо
26
4
102.544,оо
ВКУПНО: 615.255,оо ден.
За извршување на активностите, потребни се средства за набавка на потрошни материјали прикажани во табела
бр. 4 и тоа:
Табела бр.4
2.
3.
4.

Ред.бр.
1.
2.
3.
4.

с.Раклиш
с. Ораовица
с. Подареш

локација
Градски
гробишта
с.Раклиш
с.
Ораовица
с.
Подареш

Гориво
Ед.мер
литар

Цена

1:Вкупно

Уље
Ед.мера
литар

Цена

2:Вкупно

Конец
ед.мер
метар

Цена

3:Вкупно

СЕ
вкупно
1+2+3

150

60,оо

9.000,оо

20

250,оо

5.000,оо

1200

10,оо

12.000,оо

26.000,оо

60

60,оо

3.600,оо

10

250,оо

600

10,оо

6.000,оо

12.100,оо

60

60,оо

3.600,оо

10

250,оо

2.500,оо

600

10,оо

6.000,оо

12.100,оо

60

60,оо

3.600,оо

10

250,оо

2.500,оо

600

10,оо

6.000,оо

12.100,оо

2.500,оо

Вкупно : 62.300,оо
ден.

Собирање и транспорт на комунален отпад ЈП
Плаваја ке врши од гробиштата што се доделени на
управување од страна на советот на општина
Радовиш и тоа: градските гробишта во Радовиш и
гробиштата во населените места Раклиш, Ораовица
и Подареш, а исто така и од гробиштата од
населените места каде што има непречени услови и
тоа: Јаргулица, Покрајчево, Злеово и тоа 3 до 4 пати
во текот на годината и за изведување на истата се
потребни следните средства:
12 камионски тури х 4 пати = 48 тури х 1300,00 ден
= 62.400,оо ден.
Човечки ресурси 4 дена х 3 работника х 986,оо =
11.832,оо ден.
Вупно за собирање и транспортирање на комунален
отпад се потребни средства во износ од 74.232,оо
денари.
Вкупно за реализација на овие активности
прикажани во табела 3 и 4 како и собирање и
транспорт на комунален отпад, потребни се
(615,255,оо + 62.300,оо + 74.232,оо) 751.787,оо ден.
3.
Парцелизирање на гробни јами, оградовање,
градење на потпорни зидови и бетонирање на патеки
За парцелизирање на гробни јами, обновување на
оградувањето со бетонски столбови и жица на сите
четири локации каде што има гробишта (во
Радовиш, с.Раклиш, с.Ораовица и с.Подареш)

особено на предвиденото проширување
на
локацијата на градските гробишта во Радовиш како
и замена на постоечка ограда од стариот дел на
гробиштата која е на граница на ул. Гоце Делчев
потребни се :
20 дена х 8 работника х 986,оо ден. дневница
= 157.760,оо денари.
Потребен материјал за оградување(Ограда од
железо-дрво, метална мрежа, метални и бетонски
столбови паушално 300.000,оо денари.
ВКУПНО за парцелизирање и обновување на
оградата е потребно: 457.760,оо денари.
За изведување на активност и одржување на
комуналната инфраструктура потребнисе :
За бетонирање на патеки и потпорни ѕидови :
Песок 10-15м3 х 1.500,оо = 22.200,00 ден.
Цемент 100 вреќи х 370,оо ден. = 37.000,00 ден
Даски за шелување 2м3 х 13.000,оо ден = 26.000,00
ден.
ВКУПНО за бетонирање на патеки и потпорни
зидови потребно е: 85.200,00 ден.
Вкупно за парцелизирање на гробни јами,
оградовање, градење на потпорни зидови и
бетонирање на патеки е потребно средства од
700.720,оо денари
4.
Административни работи и бруто плати за
административни работници

Br. 19/2021 Str. 46

Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{

Во реализацијата на оваа програма се опфатени и
бруто личните доходи во административниот дел и
тоа:
1. Раководител на одделение 472.260,00 денари год.
2. Магационер ----------------- 378.640,00 денари год.
3. Возач на погребно возило--- 270.000,00 ден. год,
4. Финансово и материјално книговодство -------850.900,00 ден. год.
5. Правни услуги ------------------ 137.462,00 ден. год.
Вкупно
за
бруто
лични
доходи
во
административниот дел е 2.109.262,00 денари
Вкупно расходи за реализација на оваа програма со
сите четири основи се предвидени 5.191.141,00
денари .
II. Приход
Одделението за гробишта се финансира од
погребна такса што се наплаќа по водомерно броило
по желба на корисниците и тоа во Радовиш,
с.Раклиш, с.Ораовица и с.Подареш по 90,00 денари
месечно, додека во с.Сулдурци и с.Воиславци истата
изнесува по 65,оо денари месечно каде важи само за
погребална опрема.
Вкупно месечните приходи од оваа такса се
очекува да изнесуваат околу 390.000,00 денари по
месец, или за 12 месеци износот треба да е
4.680.000,00 денари со планиран процент на наплата
од 100%. Бидејки расходите се планирани на
5.191.141,00
денар
а
приходите
се
4.680.000,ооденари, се појавува разлика помеѓу
приходите и расходите од - 511.141,оо денари.
Од сето погоре прикажано очигледно е дека ЈП
Плаваја Радовиш не може со остварениот приход да
ги покрие сите планирани расходи кои се јавуваат во
извршувањето на оваа дејност.
Br. 08-1596/2
21 Dekemvri 2021 g.
Radovi{

Sovet na op{tina Radovi{
Pretsedatel
Monika Ristevska s.r.

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 t.3 od
zakonot za lokalna samouprava (Sl.vesnik na
RM br. 5/2002), a vo vrska so ~len 44 od Statutot
na op{tina Radovi{, Gradona~alnikot na
op{tina Radovi{ donesuva
RE[ENIE
Za proglasuvawe i objavuvawe
na Odlukata za usvojuvawe na Programata za
javna ~istota vo op{tina Radovi{ za 2022
godina i Programata za javna ~istota
vo op{tina Radovi{ za 2022 godina
Gi proglasuvam i objavuvam Odlukata za
usvojuvawe na Programata za javna ~istota vo
op{tina Radovi{ za 2022 godina br.08-1597/1 i
Programata za javna ~istota vo op{tina
Radovi{ za 2022 godin br.08-1597/2, {to sovetot

24.12.2021 god.

na op{tina Radovi{ gi donese na sednica
odr`ana na den 21.12.2021 godina
Br. 09-1597/3
24 Dekemvri 2021 g.
Radovi{

Gradona~alnik
na op{tina Radovi{
Aco Ristov s.r.

Vrz osnova na ~l. 22 od Zakonot za
lokalna samouprava (Sl.vesnik na RM br.5/2002),
a soglasno ~l.21 st.1 t.15 od Statutot na op{tina
Radovi{, Sovetot na op{tina Radovi{ na
sednica odr`ana na 21.12.2021 godina, donese
ОDLUKA
Za usvojuvawe na Programata za javna ~istota
vo op{tina Radovi{ za 2022 godina

I.

Se prifa}a Programata za javna ~istota
vo op{tina Radovi{ za 2022 gод. Broj 0102-643/1
od 10.12.2021 godina, na{ broj 13-106/40 od
14.12.2021 godina so sledniot zaklu~ok:
II.
Slu`bite vo ELS Op{tina Radovi{ vo
rok od 1 (eden) mesec da izgotvat Programa za
javna ~istota za naselenite mesta i da ja
dostavat za naredna sednica do Sovetot na
op{tina Radovi{ na usvojuvawe .

III.

Ovaa Odluka vleguva vo sila naredniot
den od denot na
objavuvaweto vo "Slu`ben glasnik na op{tina
Radovi{".
Br. 08-1597/1
21 Dekemvri 2021 g.
Radovi{

Sovet na op{tina Radovi{
Pretsedatel
Monika Ristevska s.r.

Vrz osnova na ~l. 22 od Zakonot za
lokalna samouprava (Sl.vesnik na RM br.5/2002),
a soglasno ~l.21 st.1 t.15 od Statutot na op{tina
Radovi{, Sovetot na op{tina Radovi{ na
sednica odr`ana na 21.12.2021 godina, donese
ПРОГРАМА
За Јавна чистота на општина Радовиш за 2022 година
ВОВЕД
Програмата за одржување на Jавна чистота
на подрачјето на општина Радовиш за 2022 год. ги
дефинира обемот, динамиката, начинот на вршење
на потребните активности, потребниот број
вработени и начинот на нивно финансирање.
Одржување на јавна чистота подразбира чистење
( метење и миење ) на јавните сообраќајни површини
и е во зависност од :

Густината на населението

Фрекфенција на луѓе и возила
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Степен на загаденост на површините

Степен на пречки ( паркирани возила,
објекти и друго )

Инфрастуктурните и сообраќајните услови

Делување на градежната оператива, која со
своите возила се јавува како еден од најголемите
загадувачи на јавните сообраќајни површини и
друго.
1.
Одржување на јавна чистота
Одржувањето на јавната чистота ќе се состои од:

Рачно метење; машинско метење и миење на
улиците, булеварот, како и сите други јавни
површини и отворени простори и јавни објекти
наведени со законот за јавна чистота.

Празнење на уличните корпи за отпад кои се
поставени во поширокото централно градско
подрачје.

Одржување на јавни површини во зимски
услови.

Расчистување на диви депонии.

Отстранување на атмосферски наноси.
Периодот на одржување е поделен на летен период
од месец Април до месец Октомври со времетраење
од 7 месеци со 214 работни дена во кои се земени
сите денови во неделите и сите државен празници, и
зимски период од месец Ноември до месец Март со
време од 5 месеци или 151 работни дена во кои исто
така се земени во предвид сите денови во неделите и
државените празници.
Динамиката на чистењето ќе биде организирана
според две категории на чистење на јавни прометни
површини и тоа :
Прва зона (централно градско подррачје)
Ќе се чисти со:

Секојдневно метење во работните денови.

Метење вон работни денови (за време на
викенд
и
државни
празници)
само
на
најфреквентните улици во централно подрачје.

Секојдневно собирање и транспорт на сметот
и наслагите до депонијата.

Перење во летна сезона ( од средина на
месец Мај до месец Септември) со автоцистерна со
предни млазнаци.
Во прва зона спаѓаат следните улици и површини:
1. Булевар Александар Македонски ........... 19 000 м²
2. Кеј 8ми Септември ................................... 20 000 м²
3. Св.Спасо Радовишки до дне. цен. Порака 8 000 м²
4. Ул. 22ри Октомври.......................................4 000 м²
5. Ул.Партизанска (дел)...................................3 000 м²
6. Ул.Самуилова...............................................4 000 м²
7. Ул.Илинденска..............................................1 000 м²
8. Ул.Блаже Коневски......................................1 000 м²
9. Ул.Коста Сусинов.........................................1 000 м²
10. Ул.15ти Корпус...............................................700 м²
11. Ул.1ви Мај ...................................................1 000 м²
Вкупно ............................................................ 56 700 м²
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Втора Зона
(Улици кои се одржуваат еднаш неделно)
Ќе се чисти со:
 Метење рачно и машински еднаш неделно.
 Изнесување на смет и наслаги еднаш неделно.
 Перењето на овие улици е по потреба, а најмалку
двапати неделно.
Во втората зона спагаат следните улици и површини:
1. Ул.Илија Алексов ........................................4 000 м²
2. Ул.Плачковица .............................................6 000 м²
3. Ул.Гоце Делчев ............................................2 000 м²
4. Ул.Шаин Маале ...........................................1 000 м²
5. Ул.Ана Поцкова ...........................................1 000 м²
6. Ул.Мирче Ацев ............................................1 000 м²
Вкупно ............................................................ 15 000 м²
Трета зона
(Улици кои се одржуваат еднаш месечно)
1. Ул.Ѓорче Петров...........................................6 000 м²
2. Ул.Вардарска ...............................................3 000 м²
3. Ул.Егејска.....................................................2 000 м²
4. Ул.Исарот .....................................................2 000 м²
5. Ул.11ти Октомври .......................................1 000 м²
Вкупно ............................................................14 000 м²
Одржувањето на гореспоменатите улици во трите
зони се врши на класичен начин, со рачна количка и
метла и со помош на специјално возило за метење на
улици.
Имајќи ја предвид структурата на населението, кое
во најголем дел се занимава со земјоделие, одредени
периоди од годината (осебено пролетниот и
есенскиот, кога земјоделците се најактивни) некои
улици изгледаат како да не се одржуваат. Голем
проблем претставуваат пристапните патишта од
полето кон градот, при што на коловозите се остава
големи количини на земја, измет и друго.
По секое невреме улиците во градот се со големи
наноси од песок, тиња и земја, што претставува
голем проблем за брзо нивно отстранување.
Причината за ова е наидување на атмосферските
води од периферијата на градот према населеното
место.Ова посебно е изразено према улица
Плачковица особено од Улица Калузлиска,Шаин
маало, крак позади Микрон и Коџа Баир.
За перење и дезинфекција на коловозите во трите
зони од градот Радовиш потребно е да се набави
нова авто цистерна со што многу ќе се подобри
чистотата на улиците особено во летниот период.
Цената на ова возило се движи околу 6.000.000 ден.
Јавното претпријатие не е во можност да ја набави
од сопствени средста, но се очекуваат подобри
денови за нивна реализација со помош од општина
Радовиш или на друг начин преку донација.
Повремени работи
Повремените работни активности се извршуваат по
налог на ЕЛС за вонредно чистење на одредени
улици поради верски празници, јавни манифестации
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и други настани кои не се составен дел од
програмата.
За преземање на активностите за метење на улиците
во прва, втора и трета зона ќе бидат ангажирани:

14 работници за метење во прва зона

6 работници за метење во втора и трета зона
2.
Потребен алат за одржување на јавна чистота
Р.бр Материјали
Количина
1
Метли
2000
2
Лопати
20
3
Мотики
20
4
Колички
10
Вкупно ( во денари)
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За да се изврши работата планирана во оваа
програма потребно е да се ангажираат 20 работници,
а за нив се потребни средства за бруто плата во
износ од: 20 работника х 25000 (бруто плата) х 12
месеци = 6.000.000 ден.

Цена (ден.)
25
400
650
1500

Вкупно (ден)
50 000
8 000
13 000
15 000
86 000

3.
Одвоз на сметот при метењето
За одвозот на сметот од улиците по овој основ што е опфатено со програмата за одржување на прва, втора и
трета зона ќе се користат специјалните комунални возила (ѓубрарки и трактори) кои исто така се користат
редовно за собирање и транспортирање на смет од домаќинствата до гратската депонија.
350 тури х 700 ден = 245. 000 ден.
Во работни денови за потребите на јавна чистота и по пријава на совесни граѓани за фрлање на кабаст и друг вид
неопасен отпад ке се интервенира со трактор со приколица и еден работник.За оваа намена планирани се:
350 тури х 700 ден = 245.000 ден.
4.
Миење на улиците
Миењето во летната сезона е четири месеци во прва зона и тоа со автоцистерна со предни млазнаци, а додека
миењето на улиците во втора зона се врши повремено до два пати во месецот во летниот период. Во првата и
втората зона се трошат 196 цистерни со вода,( во еден ден се трошат 3-4 цистерни ) или:
300 цистерни х 2000 ден./тура =600. 000 ден
***Овде требе да напоменеме дека е потребна и инвестиција од нова автоцистерна која покрај миење ке има
можност да врши и дезинфекција на улиците и истата би чинела околу 6,000,000 денари.
5.
ХТЗ Опрема
Р.бр
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Вкупно

ХТЗ Опрема
Работно одело летно
Работно одело зимно
Ракавици
Кондури
Чизми
Флуоросцент.елек
Кабаници
Маици

Количина
20
20
480
20
20
20
20
20

6.
Чистење на диви депонии
Физичкиот обем на работите и локалитетите на
дивите депонии се определуваат
според
согледувањето на терен од страна на секторот за
урбанизам и комунални работи при ЕЛС.
При расчистување на дивите депонии ќе се користат
товарни возила и градежни машини ( камиони кипер,
трактори и утоварувачи ).
Од искуството од минатите години за расчистување
и траснспортирање на отпадот до градската депонија
предвидуваме 100 работни часа.
100 часа х 2 200 денари ( багер утоварач ) =
220. 000 ден.
100 часа х 900 денари (камион кипер) = 90.
000 ден.

Ед. цена
1500
1600
100
1050
400
100
450
150

Вкупно
30 000
32 000
48 000
21 000
8 000
2 000
9 000
3 000
153 000

Вкупно 310. 000 ден.
7.
Зимско одржување на улиците и тротоарите
Зимско одржување на улиците и тротоарите во
градот за 2021/2022 година
Подрачјето на општина Радовиш е под влијание на
изменета континентална клима со влијание на
медитеранска клима, што овозможува релативни
благи зими и со мали врнежи од снег, а сето тоа трае
два месеци во годината.
Согласно одлуката за Јавна чистота во општина
Радовиш донесена од страна на Советот на општина
Радовиш, правните и физичките лица се должни да
го исчистат снегот и мразот од тротоарите, или до
половина на улиците.
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Контролата на реализацијата на овие должности ќе
го врши комуналната инспекција при локалната
самоуправа.
Во случај на поголеми врнежи од снег одржувањето
на улиците и тротоарите ЈП Плаваја и локалната
самоуправа го регулираат со посебен договор.
Превентивни мерки на заштита
Со цел да се намалат опасностите од евентуални
незгоди во зимскиот период ЈП Плаваја ги превзема
сладните превентивни мерки и заштита:

Потребна работна сила и механизација за
расчистување на тротоарите и улиците

Ја утврдува потребната количина на сол и
песок за посипување

Го утврдува начинот на ангажирањето на
работната сила и активирањето на механизацијата

Го утврдува приоритетот на чистење на
улиците во заедничка соработка со МВР и ЕЛС.
I . Времетраење и степен на приправност
Времетраењето на приправноста е од 15.11.2021 до
31.12.2021 год. и од 01.01.2022 до 01.03.2022 год.
Во овој период ќе бидат дежурни на повик:

два возачи на трактор

два работника за испомош

еден возач на специјална машина скип
Продолжувањето на
времетраењето на
приправноста ќе се врши по потреба во зависност од
временските услови, а сето тоа усогласено со
надлежните служби при ЕЛС и МВР.
II. Преглед на улици и места за интервенција по
приоритет
1.
Ул.Булевар Александар Македонски се до
преминот со улица Ѓорче Петров.
2.
Ул. Кеј 8 ми Септември
3.
Ул. 22 Октомври
4.
Ул. Св Спасо Радовишки
5.
Ул. Коста Сусинов
6.
Ул. 15ти Корпус
7.
Ул. Чедо Филиповски Даме
8.
Ул. Самуилова
9.
Влезовите пред следните институции:
Детски градинки
Здравен дом
Основен суд
Управа на ЕЛС
Стопанска Банка
Пристап до МВР
10.
Сите угорници што ги има град Радовиш
III. Планирано ангажирање на работна рака и
механизација
Планирана механизација:
Ровокопач Скип 1 број.
Камјон кипер 2 броја.
Трактор за машинско растурање на сол 1
број.
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Трактор за машинско растурање на сол и
плуг за чистење на снег 1 број.
Планирана работна рака:
Бројот на возачи и работници ќе биде во склад со
степенот на приправноста.
Чистењето на тротоарите од снег ќе го вршат
работниците кои работат на програмата за
одржување на јавната чистота и одржувањето на
зеленилото.
Списоците на возачи и работници ќе бидат
изготвени од страна на Стручните служби во ЈП
Плаваја и ќе се достават до ЕЛС по укажана потреба.
IV. Планирани количини на сол и ризла
Според претходните досегашни искуства потребна
количина на сол за расфрлање во една сезона е околу
20 тона, а сепариран песок ризла (гранулит 2) е
околу 30 м³ и истите матрејали ги набавува ЕЛС
Радовиш.
V.
Фиансиска конструкција на оперативниот
план за зимско одржување
Финансирањето
на
извршувањето
на
работите од овој оперативен план ќе се регулира со
посебен
договор
помеѓу
ЈП
Плаваја
и
Градоначалникот на Општина Радовиш.
Следењето и контролата на извршувањето на
работите ќе го вршат службите при ЕЛС Радовиш, а
фактурирањето ќе биде по ценовник кој ќе биде
предмет на договор.
Реалната вредност на програмата ќе се дефинира по
завршувањето на зимската сезона согласно
потрошените материјали и обемот на ангажираната
работна сила и механизација.
8.
Финансиска конструкција на програмата за
Јавна чистота
За остварување на финансиската конструкција на
програмата за 2022 година без зимско одржување на
улиците ќе бидат потребни финансиски средства во
вкупен износ од 7 639 000 ден. и тоа за следните
позиции:
Ангажирање на работна сила...6 .000.000 ден.
Потребен алат .................................86.000 ден.
Одвоз на смет при метењето .......490.000 ден.
Миење на улици ....................... 600.000 ден.
ХТЗ Опрема ............................... 153.000 ден.
Чистење на диви депонии .......... 310.000 ден.
Вкупно .................................................... 7 639.000 ден.
9.
Финансирање на програмата
За финансирањето на програмата за Јавна чистота
како приходна страна што ја наплатува ЈП Плаваја
во корист на буџетот на општина Радовиш се врши
по два основи и тоа:
1.
Од такса за Јавна чистота која изнесува
0,00035 денари/м2 за физички и правни субјекти како
надоместок за одржување на јавна чистота по м2
јавна површина согласно одлуката за утврдување на
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надоместок за одржување на јавна чистота на
општина Радовиш донесена од страна на советот на
општина радовиш под бр. 07-177/1 од 29.01.2010
година која е опфатена во оваа програма.
85700 м2 х 0,00035 ден = 30 денари по корисник на
месец.
2.
Од комуналната такса (комунален допринос)
која се наплаќа само од физичките лица и тоа по
цена од 0,12 ден. по м ² за дворно место и 0,24 ден.
по м2 стамбен простор.
Вкупно собрани сретства за 2021 година од страна
на ЈП Плаваја во корист на буџетот на општина
Радовиш по двата основа се:
1.
Такса за јавна чистота по 30 ден. по корисник
на месец: 196.218,оо ден/месец. х 12 месеци =
2.354.616,оо денари
2.
Комунална такса 186.968,оо денари/месец х
12 месеци = 2.243.616,оо денари
Вкупно по двата основи се фактурирани 4.598.232,00
денари.
На крајот може да се заклучи дека за одржувањето
на јавната чистота се потребни 7.639,000,00 денари,
а ЈП Плаваја годишно фактурира
износ од
4.598.232,оо денари. Пратејки го процентот на
наплата кој на годишно ниво се движи до 85%
годишно реално се собираат околу 3.908.497,00
денари кој средства се обврска да се уплатат на
сметка на буџетот на општина Радовиш.
За реализација на оваа програма потребни се и
дополнителни средства кој се добиваат како
разликата од планираните средства за реализација на
програмата и наплатените од такси и изнесува
3.730.503 денари и истите ке требе да се дообезбедат
во буџетот на Општина Радовиш за 2022 година.
Вкупно средства кој требе да се обезбедат од
буџетот на општина Радовиш за остварување на
програма за Јавна чистота за 2022 година се
7.639.000 денари.
Извршител на Програмата
Задолжен субјект за извршување на
активности предвидени со оваа Програма е ЈП
„Плаваја“ Радовиш.
Јавното претпријатие „Плаваја“ Радовиш
изготвува Годишна програма за работа во која се
содржани вкупните површини, бројот и категоријата
на улиците поименично, бројот на извршителите,
ангажираната механизација, динамиката и степенот
на услугата, како и финансиските показатели.
Извршителите
имаат
обврска
за
континуирано, квалитетно и навремено одржување
на јавната чистота согласно Програмата за
одржување на јавна чистота на подрачјето на
Општина Радовиш за 2022 година.
11.
Надзор над извршување на Програмата
Надзор над извршување на Програмата за
јавна чистота на подрачјето на општина Радовиш за
10.
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2022 година врши надлежно лице овластено од
страна на Градоначалникот на општина Радовиш.
Инспекциски надзор согласно Законот за
јавна чистота вршат овластениот комунален
инспектор, комуналните редари.
Br. 08-1597/2
21 Dekemvri 2021 g.
Radovi{

Sovet na op{tina Radovi{
Pretsedatel
Monika Ristevska s.r.

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 t.3 od
zakonot za lokalna samouprava (Sl. vesnik na
RM br. 5/2002), a vo vrska so ~len 44 od Statutot
na op{tina Radovi{, Gradona~alnikot na
op{tina Radovi{ donesuva
RE[ENIE
Za proglasuvawe i objavuvawe
na Odlukata za usvojuvawe na Programata za
odr`uvawe i koristewe na parkovi i zelenilo i
drugi javni povr{ini vo op{tina Radovi{
za 2022 godina i Programata za odr`uvawe i
koristewe na parkovi i zelenilo i drugi javni
povr{ini vo op{tina Radovi{
za 2022 godina
Gi proglasuvam i objavuvam Odlukata za
usvojuvawe na Programata za odr`uvawe i
koristewe na parkovi i zelenilo i drugi javni
povr{ini vo op{tina Radovi{ za 2022 god., br.
08-1598/1 i
Programata za odr`uvawe i
koristewe na parkovi i zelenilo i drugi javni
povr{ini vo op{tina Radovi{ za 2022 godina
br. 08-1598/2, {to sovetot na op{tina Radovi{
gi donese na sednica odr`ana na den 21.12.2021
godina
Br. 09-1598/3
24 Dekemvri 2021 g.
Radovi{

Gradona~alnik
na op{tina Radovi{
Aco Ristov s.r.

Vrz osnova na ~l. 22 od Zakonot za
lokalna samouprava (Sl.vesnik na RM br.5/2002),
a soglasno ~l.21 st.1 t.16 od Statutot na op{tina
Radovi{, Sovetot na op{tina Radovi{ na
sednica odr`ana na 21.12.2021 godina, donese
O D L U K A
Za usvojuvawe na Programata za odr`uvawe i
koristewe na parkovi i zelenilo i drugi javni
povr{ini vo op{tina Radovi{
za 2022 godina
I. Se donesuva Programata za odr`uvawe i
koristewe na parkovi i zelenilo i drugi javni
povr{ini vo op{tina Radovi{ za 2021 godina,
broj 0102-644/1 od 10.12.2022 godina, na{ broj 13106/40 od 14.12.2021 godina.
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II. Ovaa Odluka vleguva vo sila naredniot den od
denot na objavuvaweto vo "Slu`ben glasnik na
op{tina Radovi{".
Br. 08-1598/1
21 Dekemvri 2021 g.
Radovi{

Sovet na op{tina Radovi{
Pretsedatel
Monika Ristevska s.r.

Vrz osnova na ~l. 22 od Zakonot za
lokalna samouprava (Sl.vesnik na RM br.5/2002),
a soglasno ~l.21 st.1 t.16 od Statutot na op{tina
Radovi{, Sovetot na op{tina Radovi{ na
sednica odr`ana na 21.12.2021 godina, donese
ГОДИШНА ПРОГРАМА
За одржување, обновување и користење на паркови
и други јавни површини во општина Радовиш за
2022 год.
ВОВЕД
Согласно на Законот за урбано зеленило
Сл.весник 11/2018 како и согласно Правилникот за
планирање, проектирање, подигање и одржување на
зеленилото Сл.весник 205/2019 а со цел квалитетно и
стручно одржување на градското зеленило и
цветните површини, оделението Паркови и Зеленило
при ЈП Плаваја Радовиш изготви Предлог годишна
програма за подигање,обновување и користење на
зеленилото за 2022 година на подрачјето на општина
Радовиш.
Со оваа Годишна оперативна програма за подигање
и одржување на зеленилото се дефинираат следните
податоци:
1.
Површини под јавно зеленило, според
намената ,функцијата и степенот на одржување
утврден од страна на Јавното претпријатие за
управување со зеленилото или правното лице
регистрирано за таа намена ;
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искастрени гранки итн.) полевање на зелени
површини;
2.
Одржување на дрвенасти и грмушасти
растенија: окопување дрвја, грмушки и жива ограда,
кроење на грмушки, дрвја во дрвореди и жива
ограда, фито заштита и полевање на дрвореди и
зелени површини со цистерна како и одвоз на отпад
со трактор;
3.
Одржување на цвеќе: одржување на
жардињери, одржување на цветни површини:
плевење, прашење, садење и расадување окопување
и прашење, како и производство на цветни расади;
4.
Потребен број на извршители и опремување
со ХТЗ опрема, алати и материјали како и
потребните
финансиски
средства
согласно
интензитетот и видот на одржување за секоја јавна
зелена површина.
3.
Подигање на зеленило, коешто опфаќа
реконструкција на старото и оштетено зеленило,
како и подигнување и озеленување на нови
површини
при
изградба
на
комунални
инфраструктурни објекти.
При изготвување на оваа програма земен е предвид
фактот дека начинот и интензитетот на одржување
на зеленилото е менлив елемент и тоа во зависност
од климатските услови, потребите на градот,
структурата на градот и неговата распространетост.
Оделението за Паркови и Зеленило при ЈП Плаваја
Радовиш се занимава и со производство на саден
материјал за цветен расад кој е наменет за потребите
на самото претпријатие за пополнување на цветните
површини во градот Радовиш.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Цел на програмата на Оделението за Паркови
и Зеленило е да се прикаже обемот на работа која ја
извршуват вработените , како и финансиските
средства кои се потребни за извршување на
наведените активности по програмата во 2022
година.

2.
Преглед за потребите за одржување и тоа :
1.
Одржување на зелени површини : Рачно
ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ
косење, гребулање на трева пред машинско косење,
Во Табела 1 се прикажани сите позиции со изразени
машинско косење, собирање трева, чистење и
површини со јавно зеленило во м2 кој се планирани
изнесување на зелен отпад (лист, искосена трева,
за тековно одржување во 2022 година и тоа:
1.
Табела 1:
Ред.бр.
Опис
Површина во m2
1. Градски парк (Ловен дом)
18.900
2. Радовишка река (корито од радовишка река)
16.200
3. Зелена површина на триаголник на ул. “Илија Алексов ”
54
4. Детски Парк Марди
450
5. Зелена површина и фонтана во Парк на младите
720
6. Кружен тек на ул. “22 Октомври “ во спој со Ул.Партизанска
45
7. Спомен паркот во сеќавање на 22 Октомври – спроти Центар
90
за култура
8. Зелена површина пред стоковна куќа
135
9. Зелена површина пред зградата на основниот суд
540
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10. Одржување на дрворедите по кеј 8 Септември и булевар
Александар Македонски
11. Зелена површина позади основен суд
12. Паркот Липа на ул. “ Бел Камен “
13. Зелени површини на шеталиште “ св.Спасо Радовишки“
14. Зелени површини околу сите станбени згради
15. Мало булеварче на ул.”Плачковица “
16. Зелена површина пред зградата на општина Радовиш
17. Парк кај споменикот на загинатите и прогонуваните борци
пред аптека Зегин
18. Парк под јаворот кај споменикот на С. Коларов
19. Жардинериите поставени на повеке локации низ градот
20. Зелена површина околу дневен центар UNICEF
21. Тротоари на ул.” Плачковица“
22. Зелен појас на триаголник на ул.Плачковица
23. Зелени површини и фонтана на плоштад “ св.Спасо
Радовишки
24. Влезови на градот Радовиш
25. Банкини на потег помеѓу бул.Александар Македонски и
двата влеза на Радовиш
26. Зелена површина околу Спортска сала во Радовиш
27. Зелена површина на стрелиштето
28. Зеленило на Бул. “А. Македонски ”помеѓу двата коловоза
29. Кружен тек на бул. А. Македонски со ул. “Илија Алексов “
30. Кружен тек на бул.”А. Македонски “со Ул. 22ри Октомври
31. Градски стадион
32. Детско игралиште во с. Воиславци
33. Детско игралиште во с.Сулдурци
34. Детско игралиште во с. Калуѓерица
35. Детско игралиште во с. Ораовица
36. Детско игралиште во с. Подареш
37. Детско игралиште во с. Јаргулица
38. Детско игралиште во с. Злеово
39. Детско игралиште во с. Ињево
40. Парк и детско игралиште во н. Раклиш
41. Парк во с. Ораовица
42. Тениско игралиште во градинката “Цветови “
43. Ул Илија Алексов од кружен тек на булевар Александар
Македонски до центарот на н.Раклиш
44. Зеленило околу спортско игралиште во двор на гимназија
Коста Сусинов во Радовиш
45. Детско игралиште во н. Куклевица на ул. Кирил и Методи
46. Детско игралиште во н. Куклевица на улица Вардарска
47. Сечење и кроење на дрва на повеке локации во градот
2.
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5.400
270
135
90
8.100
90
935
45
90
36
45
900
35
30
540
500
1.350
3.000
3.000
160
300
600
100
100
100
100
100
100
100
200
150
550
850
2.000
100
200

1. Во продолжение се опишани активностите што ке се превземаат на дадените локации од табела 1:

1.
Градски парк (Ловен дом )
Градскиот парк е најголема површина од 18.900 м2
во нашиот град и бара постојани активности за
одржување на постоечката инфраструктура, тревни
површини, и др.
Состојбата со хортикултурното и урбано уредување
во гратскиот парк е лоша бидејки повеке години
уназад не е инвестирано во нови содржини , ниту
нешто е обновено од постоечките инфрастуктурни,

хортикултурни и урбани содржини. За гратскиот
парк да го добие сјајот на урбано уредено место за
оваа намена, потребно е да се инвестира во него со
посебен проект кој што ке ги опфати сите сегменти
во негово уредување како урбано така и
хортикултурно, а тоа може да го реализира општина
Радовиш од сопствени средства кој што нема да
бидат предмет на оваа програма.
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Во повеке наврати од годината во градскиот парк се
одвиваат следниве активности : чистење од фрлен
отпад, косење со
грбна моторна косачка,
поткастрување на долните гранки на дрвјата нивно
товарање во приколка од трактор и транспортирање
до градската депонија , сечење на исушените дрва
нивно товарање во приколка од трактор и
транспортирање до градската депонија ,чистење на
израстени џбунови, прскање со препарат против
плевел, чистење на патеките од трева и плевел,
чистење на паднати исушени лисја во есента
товарање и транспортирање до градска депонија со
трактор, одржување на хигиената на корпите за
отпадоци и др.
2.
Корито на Радовишка река
Коритото на Радовишка река од 16.200 м2 се
протега по должина по целиот град, а тоа значи дека
за одржување е предвиден просторот од мостот
Бриони – место до каде што е изградено коритото
со камен до последните куќи под Спортска сала 25
Мај Радовиш.
Во коритото на Радовишка река се одвиваат
следниве активности : прскање со препарат против
плевел на тревата и троскот по каменестите
странични ѕидови на коритото, чистење на истите и
отстранување на исчистениот отпад , чистење на
фрлен отпад, косење со моторна косачка, чистење на
израснати џбунови со триор и секира нивно
товарање
и
отстранување
со
трактор
и
транспортирање до градската депонија, чистење на
столбовите на мостовите и целосно коритото од
наноси од поројните дождови нивно товарање во
приколка од трактор и транспортирање до градската
депонија ,чистење на паднати исушени лисја во
есента од дрворедите по кејот , и др.
3.
Зелена површина на
триаголник на
ул.”Илија Алексов “
Со површина од 54 м2 е мало место ,но бидејќи е
над асфалтирана површина потребно е повеке
ангажман за зеленилото да успее.
Во него се одвиваат следниве активности: косење на
тревата,наводнување со цистерна на тревата и
цвеќињата, плевење , кубење на старото цвеќе,
садење на ново сезонско цвеќе, прашење на
цвеќињата , прихранување на тревата и цвеќињата ,
чистење од фрлен отпад и др.
4.
Детски Парк Марди
Паркот е со површина од 450м2 .Во него има
поставено детски играчки, потоа има поставено
клупи за седење и корпи за отпадоци чија хигиена
треба да се одржува . Тревнатата површина се коси
со моторна косачка, се прихранува, се чисти од
фрлен отпад ,собирање на суви паднати листови во
есен, се наводнува со црево. На оваа површина се
планира обновување на дел од зеленилото.
5.
Зелена површина и фонтана во Паркот на
младите
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Паркот е со вкупна површина од 720 м2. Тревата се
коси со моторна грбна косачка, се потхранува
периодично, се врши чистење на патеките од плевел,
прскање против плевел,сечење на стари исушени
дрва и транспортирање до градската депонија
,кастрење
на
ниски
гранки
и
нивно
отстранување,чистење
на
суви
лисја
во
есен,прашење и прихранување ,чистење на фрлен
отпад,
наводнување со црево, отстранување на ѓубрето од
кантите за отпадок.Во Паркот на младите исто така
се планира редовно одржување на фонтаната,
реновирање со премачкување со течна гума, украсно
осветлување,
обновување
на
млазници
за
распрскување на вода,редовно чистење од фрлен
отпад. На оваа површина се планира обновување на
дел од зеленилото.
6.
Кружен тек на ул. “ 22 Октомври “ во спој со
ул.Партизанска
Вкупната површина е 45 м 2 и е моментално простор
оплеменет со трева и цвеке. Во пролетниот период
од 2011 година на оваа површина ке се изврши
комплетно
реновирање
на
хортикултурното
уредување со ново цвеке, трева и украсен камен.
Исто така редовно ке се врши налевање со вода,
плевење, чистење од фрлен отпад и др.
7.
Спомен парк во сеќавање на 22 Октомври
спроти Центарот за култура
Со вкупна површина од 90 м 2 и во него се одвиваат
следниве активности: чистење на фрлен отпад,
косење со грбна моторна косачка, сечење на стари
исушени дрва и нивно собирање и транспортирање
до градската депонија, кастрење на ниски гранки кој
сметаат на минувачите и сообраќајните знаци
собирање и транспортирање до градска депонија со
тракторска приколка, чистење на паднати суви лисја
во есента. На оваа површина се планира обновување
на зеленилото.
8.
Зелена површина пред зградата на
Стоковната куќа
Местото е со вкупна површина од 135 м2 и на неа се
врши косење со грбна моторна косачка, наводнување
во летниот период со цистерна или црево, чистење
од фрлен отпад. Во жардинериите се посадува
сезонско цвеке.
9.
Зелена површина пред зградата на основен
суд
На површина од 540 м 2 се врши косење на тревата
со грбна моторна косачка, сечење на ниски гранки и
на суви дрвја и отстранување на собераните гранки и
дрвја со приколка од трактор и транспортирање на
градската депонија, чистење на фрлен отпад,
собирање на паднати лисја во есента.На оваа
површина се врши обновување на зеленилото.
10.
Дрвореди по кејот 8 ми Септември и по
булеварот Александар Македонски
Сета површина е околу 5.400 м2 и се распоредени
по должината на кејот на Радовишка река од двете
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страни и по целата должина на булеварот
Александар Македонски од двете страни . Во
зимскиот период се превземаат следните активности:
кастрење на ниските гранки кој сметаат на
постојаните минувачи и поставените сообраќајни
знаци нивно собирање и транспортирање до
градската депонија со тракторска приколка, сечење
на стари и исушени дрвја нивно отстранување и
транспортирање
и
заменување
со
нови
садници,собирање и отстранување на паднати
исушени лисја во есен, чистење на треви,
расчистување на израстоци по стеблото на дрвата и
др.
11.
Зелена површина позади основен суд
Овој простор од 270 м 2 се коси со моторна грбна
косачка ,околу оградата и празниот простор, се
чисти од фрлен отпад .
12.
Паркот Липа на ул. “Бел камен “
Паркот е со површина од 135 м2 и заради нерамниот
терен косењето се врши со моторна грбна косачка,
одржување на патеките нивно чистење од
плевел,наводнување со црево, прихранување по
потреба, чистење на отпад, кастрење на ниските
гранки нивно собирање и фрлање , собирање на суви
паднати лисја од дрвјата , планираме обновување на
тревата. На оваа површина се планира обновување
на зеленилото.
13.
Зелени површини на шеталиште “ св.Спасо
Радовишки ”
Зелените површини се распоредени на неколку места
и се со вкупна површина од 90 м2,дел од нив се
тревни површини, а на едното место има засадено и
сезонско цвеќе. Површините се окопуваат,
прихрануваат, косат со моторна грбна косачка, се
чистат од фрлен отпад, се врши собирање на суви
лисја од дрворедите по улицата,се отстрануваат
старите и се садат нови сезонски цвеќиња,се
прихрануваат прашат и чистат од отпад.Сета
површина се наводнува со црево.
14.
Зелени површини околу сите станбени
згради
Во оваа површина се вбројуваат површините околу
сите згради и пред нив и позади нив и тоа 8.100 м2 .
На нив се врши косење со грбна моторна косачка , се
чистат од фрлен отпад , се кројат ниските гранки на
дрвјата и се транспортираат до градската депонија,се
собираат паднати лисја во есента од дрвјата се
товараат и транспортираат со тракторска приколка.
15.
Мало булеварче на ул.”Плачковица “
Тоа е со површина од 90 м 2 и во него се одвиваат
следниве активности: косење со грбна моторна
косачка, чистење на ивичњаците од плевел ,
наводнување со цистерна во топлите денови ,
чистење од фрлен отпад . На оваа површина се
планира обновување на зеленилото, хортикултурно
уредување и украсување со украсен камен.
16.
Парк пред зградата на општина Радовиш
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На оваа површина од 935 м има засадено дел со
сезонско цвеќе и дел со трева. Таму се врши :
косење на тревата со моторна косачка на туркање,
отстранување на старо цвеќе и засадување на ново
сезонско цвеќе ,прашење и плевење околу
цвеќињата, прихранување
и на тревата и на
цвеќињата, чистење на фрлен отпад, чистење на
плевел по патеките , наводнување
со црево,
кастрење на ниски гранки, собирање на суви лисја во
есента и др. На оваа површина се планира
обновување на зеленилото во делот пред влезот на
општина Радовиш и хортикултурно уредување со
цвеке и растенија како и украсување со украсен
камен.
17.
Парк кај споменикот на загинатите и
прогонуваните борци
Паркот е со површина од 45 м2 и во неа се
извршуваат следниве активности: косење на трева со
грбна моторна косачка , чистење на патеките од
плевел, по потреба периодично прихранување на
тревата, чистење на фрлен отпад , наводнување со
цистерна, собирање на суви лисја од дрвјата и нивно
отстранување. На оваа површина се планира
обновување на зеленилото.
18.
Парк под јаворот кај споменикот на С.
Коларов
Паркот е со површина од 90 м2 и во него се врши :
косење на трева со грбна моторна косачка , чистење
на фрлен отпад, собирање на суви лисја во есента,
чистење на патеки од плевел . На оваа површина се
планира комплетно реновирање.
19.
Жардинериите низ градот
Со површина од 36 м 2 во нив се врши садење на
сезонско цвеќе, прихранување, кубење на трева,
отстранување на старо цвеќе,чистење на отпад,
наводнување со црево,прашење на засадените
цвеќиња.
20.
Дневен центар UNICEF
Зелена површина околу 45 м 2 . На површината пред
просториите на седиштето на UNICEF се коси
тревата со грбна моторна косачка .
21.
Тротоари на ул.”Плачковица “
На оваа површина е планирано косење со грбна
моторна косачка, овде се врши и прскање со
препарат и чистење на плевелот по ивичњаците .Се
чисти од фрлен отпад.
22.
Зелена површина на триаголникот на
ул.Плачковица
На овој простор од 35м2 се одвиваат косење со
моторна грбна косачка,чистење на ивичњаците од
плевел, чистење на отпад и наводнување со цистерна
во најтоплите летни денови.На оваа површина се
планира да се доуреди со украсен камен.
23.
Зелена површина и фонтана на Плоштад
Св.Спасо Радовишки
На оваа површина од 30 м2 се посадуват цвеќиња,
се врши замена на старите со нови цвеќиња,
окопување ,прихранување,наводнување со цистерна
2
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и црево, се чисти фрлен отпад, кубење на тревата
израстено меѓу цвеќињата. Исто така се планира
редовно одржување на фонтаната, реновирање со
премачкување со течна гума, украсно осветлување,
обновување на млазници за распрскување на вода,
редовно чистење од фрлен отпад.
24.
Влезови на градот Радовиш
На површината од 540 м2 се вршат следните
активности: косење на тревата со грбна моторна
косачка , чистење на израснати џбунови и капини и
се одржува хигиената. Овде влегуваат и
триаголниците пред Монополот кој се покриени со
украсен камен каде ќе имаме и нивно одржување
(прскање против коров ) .
25.
Банкини на потег помеѓу Бул.Александар
Македонски и влезови на градот Радовиш
На површина од 500м2 се одвиваат следниве
активности: косење на трева со грбна моторна
косачка, расчистување на израснати џбунови и
капини по канафките од магистралниот пат и се
врши чистење на фрлен отпад.
26.
Зелена површина во кругот на Спортска сала
во Радовиш
Во ова одржување спаѓа: косење на тревата со грбна
моторна косачка целосно околу спортската сала и
тоа :помеѓу Шампион, кај кејот и во целиот паркинг,
собирање на окосената трева и нејзино
отстранување, собирање паднати лисја во есен и
нивно
отстранување,
кроење
на
дрва
транспортирање до депонијата на гранки со трактор.
27.
Зелена површина на стрелиштето
Целата површина околу 3.000м2 по налог на
општина Радовиш се коси со грбна моторна косачка
неколку пати во годината.
28.
Зеленило на Булевар “ Александар
Македонски“ помеѓу двата коловоза
На површина од 3.000м2 на средишниот дел од
булеварот се вршат овие активности: прскање со
хемиски препарат против плевел на местата каде има
израстено, нивно чистење и отстранување,
наводнување на украсни растенија и тревата со
цистерна и со систем капка по капка, косење на
трева со моторна косачка на туркање,сечење на
исушените дрвца нивно отстранување и заменување
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со нови,чистење на фрлен отпад , прихранување на
растенијата, тревата и дрвцата , кроење на
зеленилото:prunus otto luycen,мини ружи,juniperus
procumbens nana, и др., кубење на трева на делот од
кружниот тек на ул. Илија Алексов – кружниот тек
кај автобуската станица и др.
29.
Кружен тек на бул. “ А. Македонски “ со
ул.”Илија Алексов “
Површината му е 160 м2 со приклучок за вода и се
наводнува со црево и со распрскувачи , се врши
прихранување,се чисти од отпад, а додека тревата се
коси со моторна косачка на туркање , се прихранува,
наводнува, се прскаат ивичнаците со препарат
против плевел, прашење на зеленилото. На оваа
површина се планира комплетно обновување на
зелената површина со нови садници.
30.
Кружен тек на бул. “ А. Македонски“ со ул.
22 Октомври
Вкупната површина на кружниот тек од 300 м2
заедно со четирите странични издигнати делови
посеани и посадени
со трева .Овде се врши
наводнување со систем капка по капка, косење со
моторна косачка на туркање, прихранување ,чистење
на фрлен отпад, прскање на ивичњаците со препарат
против плевел и негово отстранување,кроење на
зеленилото.
31.
За површините од позиција 31 до позиција 46
од Табела 1 се врши косење на израсната трева со
грбна косачка, чистење од фрлен отпад , плевење,
прскање против плевел.
Вкупен износ за реализација на активностите во
програмата по позициите од табела 1 по основ на
цените на услугите од ценовникот на ЈП Плаваја
Радовиш точка 10 Паркови и зеленило донесени од
страна на советот на општина Радовиш со арх. Бр.
08-678/1 од 28,04,2011 година, изнесува 4.835.935
денари.
2.
Потребен број на користење на цистерна за
вода за наводнување на сезонско цвеке и зелени
површини како и користење на трактор со приколка
за собирање и транспортирње на отпад до депонија
од зададените површини во табела 2 се:

Табела 2:
Опрема
Цистерна за вода
Трактор со приколка

Број на тури
20
150

Единечна цена по тура
Вкупно
2,000 денари
40.000 ден.
700 денари
105.000 ден.
Вкупно = 145.000 ден.
2.
3. Поединечно потребните алати и опрема за реализација на програмата се прикажани во табела 3:
Табела 3:
Производ
количина
Ед. Цена/мера
Вкупно
Метли (сламени или пластични)
10 броја
100
1.000 ден.
Мотики
3 броја
650
1.950 ден.
Гребули за лисја
5 броја
1800
9.000 ден.
Моторна косачка
1 број
35000
35.000 ден.
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Ножици за кроењ
5 броја
250
1.250 ден.
Ножици за жива ограда
2 броја
850
1.700 ден.
Ножици за кроење со долги рачки
2 броја
1500
3.000 ден.
Семе за цвеќе
250 ќесиња
25
6.250 ден.
Конец
6.000 метра
5
30.000 ден.
Најлон за расад
30 кг.
120
3.600 ден.
Семе за трева
150 кг.
400
60.000 ден.
Бензин 95
1.100 l
60
66.000 ден.
Моторно масло
50 l
250
12.500 ден.
Сервис и резервни делови за моторни
Паушално
100.000 ден.
косачки
Вкупно = 331.250 ден.
2.
4. Во табела 4 е прикажана ХТЗ опремата за работниците на одд. “Зеленило “
Табела 4:
Производ
количина
Ед. Цена/мера
Вкупно
Работно одело летно
5 броја
1500
7.500 ден.
Работно одело зимно
5 броја
1600
8.000 ден.
ракавици
120 броја
100
12.000 ден.
чевли
5 броја
1050
5.050 ден.
чизми гумени
5 броја
400
2.000 ден.
флуоросцентен елек
5 броја
100
500 ден.
кабаници
5 броја
300
1.500 ден.
маици
5 броја
250
1.2650ден.
Вкупно = 37.815 ден.
3.
За реконструкција на постоечко и подигање на ново зеленило се планираат средства во износ од 150,000
денари.
Вкупната сума потребна за реализација на
програмата за одржување, обновување и користење
Br. 09-1599/3
Gradona~alnik
на паркови и други јавни површини во општина
24 Dekemvri 2021 g.
na op{tina Radovi{
Радовиш за 2022 година (вкупен збир од Табела
Radovi{
Aco Ristov s.r.
1+Табела 2 + Табела 3 + Табела 4 + точка 3
(реконструкција)) изнесува = 5.500.000 денари.
Vrz osnova na ~l. 36 st.1 t. 2 i ~l. 50 st.1
Овие пари ке бидат обезбедени од Буџетот на
od Zakonot za lokalna samouprava, ~l. 21 st. 1 t.
општина Радовиш за 2022 година.
29 od Statutot na op{tina Radovi{, Sovetot na
op{tina Radovi{ na
sednica odr`ana na
Br. 08-1598/2
Sovet na op{tina Radovi{
21.12.2021 godina, donese
21 Dekemvri 2021 g.
Pretsedatel
O D L U K A
Radovi{
Monika Ristevska s.r.
Za usvojuvawe na Програмата за работа со
Finansiski Plan za 2022 godina na JPKD
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 t.3 od
<Plavaja< Radovi{
zakonot za lokalna samouprava (Sl. vesnik na
RM br. 5/2002), a vo vrska so ~len 44 od Statutot
na op{tina Radovi{, Gradona~alnikot na
op{tina Radovi{ donesuva
RE[ENIE
Za proglasuvawe i objavuvawe
na Одлуката za usvojuvawe na Програмата за
работа со Finansiski Plan za 2022 godina
na JPKD <Plavaja< Radovi{
Ja proglasuvam i objavuvam Одлуката za
usvojuvawe na Програмата за работа со Finansiski
Plan za 2022 godina na JPKD <Plavaja<
Radovi{, br. 08-1599/1, {to Sovetot na op{tina
Radovi{ ja donese na sednica odr`ana na den
21.12.2021 godina.

^len 1
Se usvojuva Програмата за работа со
Finansiski Plan za 2022 godina na JPKD
<Plavaja< Radovi{, broj 0102-649/1 od 13.12.2022
godina, na{ broj 13-106/40 od 14.12.2021 godina.
^len 2
Odlukata vleguva vo sila so denot na
donesuvaweto, a }e se objavi vo <Slu`ben
glasnik na op{tina Radovi{<.
Br. 08-1599/1
21 Dekemvri 2021 g.
Radovi{

Sovet na op{tina Radovi{
Pretsedatel
Monika Ristevska s.r.
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Vrz osnova na ~l. 36 st.1 t. 2 i ~l. 50 st.1
od Zakonot za lokalna samouprava, ~l. 21 st. 1 t.
29 od Statutot na op{tina Radovi{, Sovetot na
op{tina Radovi{ na
sednica odr`ana na
21.12.2021 godina, donese
ПРОГРАМА ЗА РАБОТА СО ФИНАНСИСКИ
ПЛАН НА ЈПКД ПЛАВАЈА Радовиш
за 2022 година.
ОПШТ ДЕЛ - ВОВЕД
МИСИЈА
ЈП „Плаваја“ Радовиш има мисија да обезбеди
квалитетно, навремено и континуирано извршување
на доделените комунални дејности, со целосно
задоволување на потребите на граѓаните на општина
Радовиш.
За да ја оствари својата мисија во целост,
претпријатието, односно сите вработени:

Постојано ги следат барањата, мислењата,
потребите и желбите на корисниците на услугите.

Навремено, ефикасно и квалитетно се трудат
да ги одстранат појавените дефекти на инсталациите
и одговараат на барањата на корисниците на
услугите се со цел постојано опслужување со
потребните комунални услуги.

Јавното претпријатије Плаваја инвестира во
доусовршување на вработените за остварување на
нивните работни задачи, а исто така и во нова
технологија и опрема се со цел зголемување на
квалитетот и континуитетот на услугите на
корисниците и зголемување на економичноста и
ефикасноста во работењето.
СТРУКТУРА
Со ЈП„Плаваја“ Радовиш управува Управен
Одбор кој е избран од Советот на општина Радовиш.
Претпријатието го раководи Директор кој се
избира на јавен оглас од страна на Градоначалникот
на општина Радовиш.
Во претпријатието постојат следните
сектори:
1.
Сектор за општи, правни работи и човечки
ресурси
2.
Сектор за финансии, сметководство и
комерција
3.
Сектор за контрола на корисници
4.
Сектор за инвестиции
5.
Сектор за водовод и канализација
6.
Сектор за комунална хигиена,паркови и
зеленило и гробишта
7.
Сектор за технички работи
8.
Сектор за прочистување на урбани отпадни
води
ИСТОРИЈА
ЈП „Плаваја“ Радовиш е формирана со Одлука на
Советот на општина Радовиш во Февруари 2008
година со спојување на дотогашните јавни
претпријатија ЈП„Прогрес“ Радовиш и ЈП„Плаваја“
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с.Подареш. ЈП„Прогрес“ Радовиш било основано во
1965 година, а ЈП„Плаваја„ с.Подареш било
основано во 1996 година.
Основна дејност на претпријатието е да извршува
комунални услуги за потребите на граѓаните на
општина Радовиш.
ДЕЈНОСТИ НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

Редовно одржување на водоводниот и
канализациониот систем

Навремено отстранување на настанатите
дефекти на водоснабдителниот и канализациониот
систем

Надградба и реконструкција на водоводниот
и канализациониот систем
КОМУНАЛНА ХИГИЕНА

Подигање на комуналниот отпад и негово
транспортирање до депонија по претходно утврден
распоред и динамика како и одржување и планирање
на депонијата.

Одржување на градската чистота според
програмата за Јавна чистота донесена од Советот на
општина Радовиш
ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО

Одржување на постоечките и изградба на
нови зелени површини според програмата за
Паркови и зеленило донесена од Советот на
општина Радовиш
ПОГРЕБАЛНИ УСЛУГИ

Одржување на гробиштата кои се доделени
на ЈП„Плаваја“ Радовиш

Вршење на погребални услуги
ПРОЧИСТУВАЊЕ НА УРБАНИ ОТПАДНИ ВОДИ

Прочистување на фекалните урбани отпадни
води во пречистителна станица и нивно испуштање
во реципиентот Радовишка река

Собирање и депонирање на мил која се
појавува како остаток од процесот на пречистување
на урбаните отпадни води

Одржување на системот(опремата и
процесот) за прочистување на отпадни води
функционален.

Планирани активности за 2022 год. во
секторот Водовод и Канализација
Водоснабдување
ЈПКД Плаваја Радовиш го снабдува со вода за пиење
населението во градот Радовиш и населените места
Раклиш, Ињево, Воиславци и Сулдурци преку
поврзан хидраулички водоснабдителен систем.
Покрај овој водоснабдителен систем ,ЈП Плаваја го
управува и водоснабдителниот систем на селата
Јаргулица, Покрајчево и Злеово кој имаат заеднички
систем за водоснабдување, потоа Коџалија и Аликоч
кој исто така имаат заеднички систем на
водоснабдување, селата Подареш, Ораовица и
Калуѓерица
кој имаат самостојни системи за
водоснабдување.
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Извори на вода
Назив

Апстракција
Испорака
Зафат Амбари
20 - 22 l /sec
гравитациска
Зафат Градски водовод
22 - 24 l /sec
гравитациска
Зафат Трска со станица за третман на вода
40 - 60 l /sec
гравитациска
Бунари „Индустриски водовод“
110 l /sec
Пумпна
Вкупен производен капацитет
82-216 l /sec
комбинирано
Со капацитет од 82 - 216 l/sec, првите три извори и дополнителните количини на вода кои се зафаќаат од
бунарското поле „Индустриски водовод“ со вкупен комбиниран капацитет од 110 l/sec во текот на летниот
период, овој хидраулички систем има капацитет да произведе питка вода од минимум 225 литри/жител/ден (само
гравитациски) до максимум 739 литри/жител/ден (дополнително со пумпа) за население од околу 20.000 жители.
Ова количина на питка вода е доволна за да се задоволи потребата на питка вода од страна на корисниците.
Хидрауличките системи на другите населени места се снабдуваат со пумпни станици кои водата ја црпат од
бунари. Така е во пумпните станици Подареш, Јаргулица, Ораовица и Калуѓерица - секој со капацитет од 10 до 15
l/sec. Најголемиот поврзан систем е пумпна станица Јаргулица кој ги напојува населените места Јаргулица,
Покрајчево и Злеово со 2.244 жители и има капацитет да произведе минимум 385 литри/жител/ден. Ова количина
на питка вода е доволна за да се задоволи потребата со питка вода од страна на корисниците во овие населени
места.
Вкупно производство на вода во ЈПКД ‘’Плаваја’’ Радовиш на годишно ниво:
Производство и снабдување
количина
Влез во системот од сопствено производство
2.700,000-3.200,000 м3/год.
Набавена сурова вода
0
м3/год.
Вкупно произведена вода
2.700,000-3.200,000 м3/год.
Комуналното претпријатие работи со мала филтер

Одделение за Водовод
станица за пречистување на водата која се зафаќа од

Одделение за Канализација
Радовишка Река, како и од зафатот Амбари и Трска.

Одделение за Санитарна контрола
Станицата е пуштена во употреба во 2004 година и
Одделенито за Водовод ќе ги интензивира своите
има работен просечен капацитет од околу 40-60 l/sec.
активности во првата половина на 2022 година со
Третманот се состои од четири линиски поставени
цел да се подготви за летниот период кога има
песочни филтри. По филтрирањето, се врши
зголемена побарувачка на питка вода.
дезинфекција со употреба на хлор и третираната
Планирани се следниве активностите :
вода
се
пренесува
гравитациски
во

Рехабилитација на сите видливи дефекти во
интерконекцискиот систем (градот и четирите
водоводната мрежа;
населени места и тоа:Раклиш,Војславци,Сулдурци и

Замена на поединечни елементи на опрема во
Ињево).Водата од сите други зафати се хлорира на
дистрибутивниот
систем;
местото на влез.

Замена на одредени водоводни линии на
Дистрибутивната мрежа има четири главни
3
дистрибутивната
мрежа кај кого се зачестени
резервоари со капацитет од 3.300 m . Резервоарот
3
дефеците;
‘’Коџа Баир’’ со капацитет од 1200 m и истиот е во

Постојано следење на квалитетот на водата;
добра состојба, а резервоарот ‘’Џам Баир’’ со
капацитет од 600 m3 е во лоша состојба и се планира

Спроведување на планска потрошувачка на
да
се
рехабилитира.
Третиот
резервоар
вода и рестрикција во одредени зони доколку биде
‘’Индустрија’’ со капацитет од 900 m3 е во добра
потребно;
состојба, но моментално овој резервоар не се

Демонтажа и поправка или замена на
користи. Во 2020 година се пушти во употреба и
неисправни водомери
новиот резервоар ‘’Куклевица’’ со капацитет од 600

Приклучување на нови корисници на
m3 и со овој резервоар како и со новите потисни и
водоводната мрежа
дистрибутивни цевоводи значително се подобри

Низа на други обврски од доменот на
водоснабдувањето во Радовиш.
нашата надлежност.
Вкупната побарувачка на питка вода од страна на
Секторот за Водовод и Канализација
ке ги
населенито на годишно ниво се движи од 1.000.000
реализира своите активности во зависност од
m³ -1.200.000 m³ што ЈКП ќе успее да ја обезбеди во
приоритетот и достапноста на финансиски седства.
2022 година.
Како што претходно беше споменато, во првата
Одржување на водоводен систем
половина од годината ќе се спроведуваат активности
Секторот Водовод и Канализација како дел од ЈПКД
со кој ке се подготови системот за работа во летните
Плаваја-Радовиш се состои од:
услови. За таа цел ке се изврши преглед на сите
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постројки, на мрежата и шахтите и ке се направат
неопходни поправки и санација на местата каде ќе се
детектираат недостатоци.
Во 2022 година планирани се следните
работи:

Рехабилитација
на
објекти
за
водоснабдување ;

Рехабилитација на резервоар за питка вода
‘’Џам Баир’’.

Рехабилитација на резервоар за питка вода во
село Подареш.

Набавка, монтажа и пуштање во работа на
фреквентни регулатори на вертикалните пумпи на
“Индустрискиот водовод”

Монтажа и пуштање во работа на нов пумпен
агрегат за доток на вода до новиот резервоар
Куклевица кој ке биде поекономичен и поефикасен и
истиот ке има усови за автоматска работа во
зависност од исполнетоста на резервоарот
‘’Куклевица’’ и потребата на корисниците од тоа
конзумно подрачје.

Редовно годишно одржување и сервисирање
на опремата од SKADA системот.

Редовно годишно одржување и сервисирање
на опремата за гасно хлорирање.

Санација на проблематични водоводни
линии

Замена на водоводни линии и куќни
приклучоци на улици кој ке бидат рехабилитирани
од страна на општина Радовиш.

Откривање и евиденција на диви приклучоци

Замена на вентили и поставување на нови со
што ке направиме реонизација при што ке се
избегнат големи загуби на вода при настанување на
дефекти на водоводните линии и исклучување на
помали зони од напојниот систем при појава на
дефекти или по планирани работни активности.

Одржување на постоечки фонтани како и
инсталирање на нови во централното подрачје каде
има најголема фреквенција на движење.

Замена на водомери во населба куклевица и
други населени места со нови кој имат можност за
далечинско отчитување на статуси и состојба.

Набавка и пуштање во работа на
хлоринатори за вода и безжични системи за
автоматска работа на бунарски пумпи во населените
места Ораовица, Подареш, Јаргулица и Калугерица.
Со посточкиот SCADA систем се овозможува
севкупен мониторинг на водоводниот систем, но се
јавува потреба да се инвестира во нејзино оджување
и замена на дотраените делови за да ја врши
работата за која е наменета. За таа цел се планира
проширување на SCADA системот со нови мерно
регулациони точки, а исто така и сервисирање и
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тековно одржување на постоечките мерно
регулациони места.
Секојдневно ќе се одржува водоводната мрежа,ќе се
поправат и заменуват водоводни линии и куќни
приклучоци,ќе се врши замена на стакла, вентили и
холендари од водомери како и замена на водомери
и.т.н. За сите тие работи да се завршат на време
потребно е соодветен алат и основни средства.
Потребно е набавка на алати и инструменти за
квалитетна работа на водоводни инсталации и брзо
детектирање и отстранување на настанатите дефекти
а исто така и обука и надоградба на знаењето на
вработените со нови техники и технологии се со цел
за понавремено, поекономично и континуирано
водоснабдување на граѓаните на општина Радовиш.
За навремено, поекономично и поквалитетно
снабдување со вода за пиење предвидена е и набавка
на пумпни агрегати за питка вода како и инсталација
на опрема за автоматско вклучување и исклучување
на агрегатите во зависност од исполнетост на
резервоарите за питка вода.
Одржување на канализација
Задачата на одделенито за канализација е да го
одржува канализациониот систем за собирање и
одведување на отпадните и атмосферски води.
Одделението канализација своите работни
задачи и обврски ќе ги извршува согласно
пријавените потреби на терен во склад со своите
надлежности. Покрај редовните работни задачи и
обврски ќе извршуваат и работни задачи за
претпријатието кога за истите ке појави потреба.
Во текот на годината одделението за канализација
треба да обезбеди постојана функционалност на
канализациониот систем. За таа цел, тие ќе вршат
работи на:

Контроли
за
функционирање
на
канализациониот систем со придружни
објекти

Секојдневна проверка и чистење на
канализационата мрежа, колектори и шахти

Замена на
делови и опрема на
канализациони објекти кои недостасуваат;

Чистење на канализационата мрежа со
посебно возило и опрема;

Чистење на шахтите од тињата со утовар во
камионот и одвезување на место за таа намена.

Чистење на улични сливници од нанос на
материјал со утовар и транспорт на материјалот на
место за таа намена.

Замена на скршените решетки на сливниците

Санација на оштетените делови од
канализацијата

Откривање и евиденција на диви приклучоци

Санација на канализациони шахти

Сите
останати
мерки
за
подобро
функционирање и унапредување на постоечкиот
канализационен систем.

Замена на оштетени канализациони линии

Br. 19/2021 Str. 60

Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{


Изведба на нови канализациони приклучоци
на физички и правни лица.
Анализа и контрола на квалитетот на водата
Одделенито за санитарна контрола ќе се грижи
за исправноста на водата за
пиење т.е. нејзиниот
квалитет ќе се контролира постојано со
бактериолошка, физичко-хемиска, радиолошка и
биолошка анализа.
Бактериолошкиот преглед се врши во зависност од
бројот на жители т.е.корисници на вода од јавниот
водовод еквивалентни жители (ЕЖ), еден примерок
месочно до 5000 Е.Ж т.е.по четири примероци секој
месец.
Хемискиот преглед на водата ги содржи следните
параметри: матност, вкус, ПХ-вредност, нитрати,
амоњак,
хлориди,
железо,
манган
и
водоспроводливост.
Во акредитирана лабораторија за испитување на
храна и пијалоци ќe се прават редовните анализи на
примероци од вода од одредени мерни места каде
водата постојано истекува.
Двапати годишно ќе се земат примероци од сирова
вода од зафатите и ќе се испитува физичкохемискиот состав како и количината на радиоктивни
материјали во Институтот за Јавнo Здравје -Скопје .

Планирани активности за 2022 год. во
секторот за комунална хигиена
Секторот комунална хигиена ги обавува следните
активности:
1.
Собирање, селектирање, транспортирање и
депонирање на комунален отпад
2.
Чистење на улици, тротоари и други јавни
површини
3.
Одржување на паркови и зеленило на јавни
површини
4.
Одржување на гробишта и вршење на
погребални услуги
5.
Одржување на хигиена на пазари (градски
пазар и сточен пазар)
6.
Одржување на депонија
7.
Чистење на диви депонии
Покрај редовните планирани активности кој ги
обавуваат вработените во Секторот за комунална
хигиена, истите работат и по програми кој се
усвоени од советот на општина Радовиш и
градоначалникот на општина Радовиш.
Планираните активности се следните:
1.
Собирање, селектирање, транспортирање и
депонирање на комунален отпад
Средината во која што човекот живее,
работи, се движи, треба да биде чиста и хигиенскосанитарна.Оваа се однесува во и околу домот, во и
околу работните простории, тротоарите, улиците по
кои се движат граѓаните до потребните институции.
Сметот кој се создава во индивидуалните
простории под покриена површина и од дворно
место, треба да биде навремено одстранет и
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транспортиран до соодветна депонија на Општина
Радовиш.
Во зависност од стандардот на населението
треба да се обезбеди соодветна и квалитетна услуга
за собирање на сметот од домовите и работните
простории.
Локалната Самоуправа, Градоначалникот на
општина Радовиш и ЈКП Плаваја Радовиш треба
сите заедно да се стремат и организираат да
спроведат заедно поквалитетна услуга за собирање,
транспортирање и депонирање на сметот приближно
како што се врши во повеке европски држави.
Со Законот за управување со отпад и со
Одлуката за комунален ред се регулираат правата и
обврските на корисниците како и правата и
должностите на давателот на услугите т.е. ЈКП
Плаваја Радовиш.
Тоа зборува дека собирање, подигањето и
депонирањето на сметот се организира во рамките на
законската регулатива односно врз основа на
Одлуката за комунален ред и мерките за нејзино
спроведување, па врз основа на овие одлуки
непречено ке се одстранува сметот кој дирекно
влијае на животната средина, на поквалитетно
чистење на просториите каде човекот живее, работи
или се движи по јавно прометни површини.
ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА ЗА
СОБИРАЊЕ, ТРАНСПОРТ И ДЕПОНИРАЊЕ НА
ДОМАШНИОТ И ИНДУСТРИСКИОТ ОТПАД ОД
ЦЕЛАТА ТЕРИТОРИЈА НА ОПШТИНА
РАДОВИШ ЗА 2022 ГОДИНА
Оаа програма има за цел со нејзиното
реализирање да се овозможи целосно собирање,
транспортирање и депонирање на куќниот и
индустриски смет од општината, да биде навремено,
поекономично и поквалитетно. Со оваа програма се
прикажуваат работите и работните задачи по реони и
временски како и временската динамика на
извршување, а стето тоа во склад со Одлуката за
комунален ред.
ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТЕЊЕТО ЗА 2022
ГОДИНА
Динамиката на изнесување на сметот
содржан во соодветни садови, се врши согласно овој
план, заради обезбедување на организиран пристап
во собирањето, транспотрирањето и депонирањето
до соодветната депонија на куќниот и индустриски
отпад, како и обезбедување на целосна контрола врз
работата во извршувањето на задачите по квалитет и
одредена динамика во планот.
Во овој документ се опфатени дневни задачи
кој по обем ги определуваат границите на еден реон.
Реонот е основна организациона и оперативна
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единица во која се карактеризирани обемот,
динамиката и времето на дејствување.
Во определување на реоните, воедно, е
сметано истите да преставуваат една целина со
определена динамика на изнесување на сметот
поединично за секоаја услуга во реонот.
Во планот за изнесување на сметот на
подрачјето на градот Радовиш направен е во 4
(четири) реони и посебно за правните субјекти и
државните и општински институции.
Р.бр.
1.
2.
3.
4.

Изнесувањето ке се врши во согласност со
Одлуката за комунален ред еднаш неделно, а по
потреба и двапати, и повеке, ако за тоа се утврди
дека има потреба.
За да се исполни оваа програма во однос на
потребни возила во следната табела имаме
прикажано со колкав број на возила располага ЈКП
„Плаваја“ Радовиш и потребата од нови возила во
периодот од 2022 година за непречено да се изврши
оваа програма.

Опис на возилото
Постоечки возила
Смекарка за контејнери 1,1m3
2
Трактори
2
Градежна
машина
на
депонија
2
булдожер
Цистерна за вода
1
Вкупно
7

НЕДЕЛЕН РАСПОРЕД ЗА ПОДИГАЊЕ НА СМЕТ
За реон број 1-Возило камион со 3 работника
ПОНЕДЕЛНИК И ПЕТОК
1. "Св.Спасо Радовишки" од хотел ПАНОРАМА до
Паркот на Младите
2. Ул. Илинденска од Плоштад св.Спасо Радовишки
до спој со ул. 8ми Септември
3. ул. 22 Октомври од Плоштад св.Спасо Радовишки
до кружен тек во спој со ул. Партизанска
4. Ул.Партизанска од ул.Св.Спасо радовишки до ул.
8 ми Септември
5. ул. Плоштад Слобода и Градско пазариште
7. Десна страна од Ќеј 8-ми Септември
6. Сите згради на улица Самоилова и Булевар
Александар Македонски
7.Сите контејнери од лева и десна страна на градот.
8.Генерално перење на возилото
ВТОРНИК
1 . Рудник Бучим
2. Детонит
3. Рудник Боров Дол
4. Село Бучим
5.Село Дамјан и населба Дамјан
6.Село Тополница
7.Село Ињево
8.Генерално перење на возилото
ВТОРНИК И ЧЕТВРТОК
1. Целиот Индустриски реон
2.Ул. Самоилова
3. Ул.Ленинова
4.Ул. 1-ви Мај
5. 22 Октомври од кружен тек во спој со
ул.Партизанска до Булевар Александар Македонски
6.Генерално перење на возилото
ПЕТОК
1. Рудник Бучим
2. Детонит
3. Рудник Боров Дол
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Потребни возила
4
4
1
2
11

4. Село Бучим
5.Село Дамјан и населба Дамјан
6.Село Тополница
7.Село Ињево
8.Генерално перење на возилото
НЕДЕЛА
1. Ул.Св.Спасо Радовишки од Хотел Панорама до
Парк на млади
2. Ул.22 Октомври од Ул.Партизанска до Плоштад
св.Спасо Радовишки
3. Ул.Илинденска од Плоштад св.Спасо Радовишки
до спој со ул. 8 Ми Септември
4. Ул.Пере Тошев
5. Ул.Партизанска
6.Ул. Ацо Караманов
8. Ул.Благој Туфанов
9. УЛ.Самоилова
10. Ул.22 ри Октомври
11. Ул. Плоштад Слобода и Гратски Пазар
12. контејнери по Кеј 8 ми Септември
13. Булевар Александар Македонски
14.Генерално перење на возилото
НЕДЕЛЕН РАСПОРЕД ЗА ПОДИГАЊЕ НА СМЕТ
За реон број 2-камион со 3 работника
ПОНЕДЕЛНИК
1.Ул:Кеј 8-ми Септември лева страна од
ул:М.Апостолски до ул.Илинденска
2.Ул:Дане Трајков
3.Ул:Таско Андонов
4.Ул.Михајло Апостолски
5.Ул.Плачковички Одреди
6.Ул:Славчо Стојменов
7.Ул:Плачковица од почетокот до ул:Илинденска
8.Ул:11-ти Октомври
9.Ул:Обрад Цицмил
10.Ул:Илинденска од ул.Плачковица до ул 8 Ми
Септември
11.Ул:Васил Дуганџиски
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12. Сите контејнери од лева страна на градот
13.Генерално перење на возилото
ВТОРНИК
1.Ул:Кеј 8-ми Септември од спорска сала до
ул:Илинденска
2.Ул:Плачковица
од
ул:Илинденска
до
ул:Партизанска
3.Ул:Шаин Маало
4.Ул:Калаузлиска
5.Ул:Партизанска од ул. 8 ми Септември до
ул:Плачковица
6.Комплекс Д Клуб
7.ОУ К.П.Мисирков
8.ОУ Никола карев
9.Сите контејнери од лева страна на градот
10. Селата Ораовица, Подареш, Јаргулица,
Покрајчево, Злеово, Калугерица, Сулдурци и
Војславци.
11.Генерално перење на возилото
СРЕДА
1.Ул:И.Алексов од почетокот до Бул.Александар
Македонски
2. Бул.Александар Македонски од И.Алексов до
ул:Горче Петров
3.Ул:Вардарска до Бул.Александар Македонски
4.Ул:Мето Хаџивасилев
5.Ул:Плачковица
од
ул:Партизанска
до
Бул.Александар Македонски
6.Ул:Браќа Миладинови до ул:Горче Петров
7.Ул:Горче Петров до Бул.Александар Македонски
8.Ул:Кирил и Методиј до ул: Горче Петров
9.Сите контејнери од лева и десна страна на градот
10.Генерално перење на возилото
ЧЕТВРТОК
1.Ул:Горче Петров од Бул.Александар Македонски
до ул:Плачковица
2.Ул:4-ти Јули
3.Ул:Вардарска од 4-ти Јули до Бул.Александар
Македонски
4.Ул:Плачковица од Бул.Александар Македонски до
ул:Плана
5.Ул:Плана
6.Ул:Вапцарова
7.Ул:Вапцарова од 4-ти Јули до ул:Плана
8.Генерално перење на возилото
САБОТА
1.Ул:Илија Алексов од Бул.Александар Македонски
до река Марлада
2.Ул:Драмска
3.Ул:Питу Гули
4.Ул:Панче Пешев
5.Ул:Герас Цунев од ул: Егејска до крај
6.Ул:Ѓорче Петров од ул:Плачковица до крај
7.Дел од улица Благој Мучето
8.Ул: В.С.Бато дел
9.Ресторант Шампион
10.ОУ Никола Карев и ОУ Крсте П. Мисирков
11.Гимназија Коста Сусинов
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12.Црква Св.Тројца
13.Сите контејнери од лева и десна страна на градот
14.Селата
Ораовица,
Подареш,
Јаргулица,
Покрајчево, Злеово, Калугерица, Сулдурци и
Војславци.
15.Генерално перење на возилото
НЕДЕЛЕН РАСПОРЕД ЗА ПОДИГАЊЕ НА СМЕТ
За реон број 3- Возило трактор со 2 работника
ПОНЕДЕЛНИК
1.Ул.Чеде Филиповски Даме
2.Сокак на Ул. Н.Н. Борче
3.Сокак на ул:Ленинова
4.Ул.Марксова
5.Ул.Дојранска
6.Ул.Даме Груев
7.Ул.Јане Сандански
8.Ул.6-ти Ноември
9.Сокак помеѓу Ул.Плоштад Слобода и Ул.
Партизанска
10.Ул.Ѓорги Сугарев
11.Ул.Јавор
12.Генерално перење на возилото
ВТОРНИК
1.Ул.Готен
2.Ул.Мирче Ацев
3.Сите сокаци помеѓу Ул.Мирче Ацев и
ул.Партизанска
4.Ул.Серта
5.Ул.Партизанска-електродистрибуција
6.Генерално перење на возилото
СРЕДА
1.Ул.Шаин маало
2.Ул.Корчо маало дел
3.Бараките под полигонот(корчо маало)
4.Сокаците на Кеј 8-ми Септември лева страна од
Римскиот мост до крај
5.Ул.Обрад Цицмил сокак
6.Сокак на Ул.Таско Андонов
7.Сокак на ул.Дане Трајков
8.Сокак на ул.Плачковица
9.Сокак на ул.Плачковички одреди
10.Генерално перење на возилото
ЧЕТВРТОК
1.Ул.Плачковица(Габрешко мааало)
2.Сокак на ул.Плачковица
3.Ул.Плачковица дел
4.Ул.Коџа Баир под резервоарот за вода
5.Ул: Коџа Баир над турските гробишта
6.Генерално перење на возилото
ПЕТОК
1.Сокаците и високите делови на ул.Бел Камен и
Ул.Ана Поцкова
2.У.:Шаин Маале над џамијата
3.Генерално перење на возилото
НЕДЕЛЕН РАСПОРЕД ЗА ПОДИГАЊЕ НА СМЕТ
За реон број 4-Возило трактор со 2 работника
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ПОНЕДЕЛНИК
1.Ул.Гоце Делчев
2.Ул.Исаро
3.Ул.Бел Камен
4.Сокак на Ул:8-ми Септември
5. Ул:15-ти Корпус
6.Генерално перење на возилото
ВТОРНИК
1.Ул.Стојмен Трајков
2.Ул.Лисец со сокаците
3.Ул.Ана Поцкова
4.Село Раклиш
5.Генерално перење на возилото
СРЕДА
1.Ул:Шаин Маало
2.Дел од ул.Стив Наумов
3.Ул. М.М. Брицо
4.Сокак на ул.Партизанска
5.Сокак на ул. Илија Алексов
6.Ул.Страшо Пинџур
7.Ул.Пиринска
Р.бр
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Р.бр.
1.
2.
3.
4.
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8.Генерално перење на возилото
ЧЕТВРТОК
1.Ул.Герас Цунев до ул.Питу Гули со сокакот
2.Ул.Егејска со сокакот
3.Ул.Чазманска
4.Ул.Видое Подгорец
5.Дел од ул.Вардарска (крајот на улицата)
6.Сокаците на дел од ул.Вардарска
7.Дел од ул.Кирил и Методиј, В.С.Бато до ул.Браќа
Миладиновци
8.Ул. Браќа Миладиновци
9.Генерално перење на возилото
ПЕТОК
1.Ул:1-ви Мај
2.Дел од ул.Коста Сусинов
3.Ул.15-ти Корпус
4.Сокак на ул:Плачковица
5.Сокак на Калаузлиска
6.Дел од ул.Корчо Маало
7.Генерално перење на возилото

ПРЕГЛЕД НА НЕПОСРЕДНИ ИЗВРШИТЕЛИ
Опис на работни места
Број на извршители
Раководител на Сектор
1
Работоводител
1
Возачи на специјални возила
4
Возачи на трактори
3
КВ и ПКВ работници
15
Стражари на депонија
4
АОП
2
Инкасатори
4
Административци
6
Вкупно
40
ПРЕГЛЕД НА РАБОТНА РАКА ВО МЕХАНИЧКА РАБОТИЛНИЦА
ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ВОЗИЛАТА
Опис на работни места
Број на извршители
Раководител
1
Механичар
2
Бравар
1
Електричар
1
Вкупно
5

ПОТРЕБНИ ИНВИСТИЦИОНИ ВЛОЖУВАЊА ВО 2022 ГОДИНА
Р.бр.
Опис на возила
Количина
Потребна инвестиција
1.
Смекарка за садови од 1,1 m3
2
6.000 000 ден.
2.
Трактори
2
1.500 000 ден.
3.
Цистерна за вода
1
6.000.000 ден.
4.
Возило за работа на висина
1
3.500.000 ден
Вкупно
5
17.000.000 ден.
ПЛАНИРАНА ВКУПНАТА КОЛИЧИНА ВО m3 НА СМЕТ СОБЕРЕНИ ТРАНСПОРТИРАНИ И
ДЕПОНИРАНИ ВО 2022 ГОДИНА
Месеци
Јануари
Февруари

Отпад м3 - месеци
2190 м3/месец
2032 м3/месец

Отпад м3-дневно
70,65 м3/ден
72,57 м3/ден
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Март
Април
Мај
Јуни
Јули
Август
Септември
Октомври
Ноември
Декември
Вкупно за 2022 година

2308 м /месец
2172 м3/месец
2221 м3/месец
2373 м3/месец
2346 м3/месец
2453 м3/месец
2344 м3/месец
2366 м3/месец
2421 м3/месец
2415 м3/месец

Вкупниот комунален отпад во Општина Радовиш за
2022 година се планира да изнесува 27 641 m3
односно 11056,4 t/годишно.
Се очекува зголемување на отпадот од 5 %
до 10 % за 2022 во однос на 2021 година поради
превземената обврска на подигање,транспортирање
и депонирање на отпад од сите населени места на
територијата на општина Радовиш а со тоа и
создавање на услови за собирање на сметот од
планинските населени места..
ЈП Плаваја има организирано и селекција на отпад
од стакло за кој што има склучено договор со
ПАКОМАК Скопје, а исто така и за селекција на
електронски и електричен отпад кој што се собира и
се депонира во специјален бокс за електричен и
електронски отпад сместен во стопанскиот круг на
ЈП Плаваја и така собераниот електричен и
електронски отпад се предава на фирмата
ЕЛКОЛЕКТ Скопје со која што општина Радовиш
има склучено договор.Во врска со селекцијата на
отпад ЈП Плаваја во 2022 година планира да набави
дополнителни контејнери за селектиран отпад.
Покрај редовните тековни активности на собирање
на смет, во 2022 година се планира да се изврши и
чистење на повеќе диви депонии како на
територијата на град Радовиш така и на територијата
на населените места каде што се извршува
организирано собирање на комунален отпад.
Во 2022 година се очекува зголемување на приходот
поради отпочнување на собирање на комунален
отпад и од сите населени места.
2.
Програма за Јавна чистота на општина
Радовиш за 2022 година
Програмата за одржување на јавна чистота на
подрачјето на општина Радовиш за 2022 год. ги
дефинира обемот, динамиката, начинот на вршење
на потребните активности, потребниот број
вработени и начинот на нивно финансирање.
Одржување на јавна чистота подразбира чистење (
метење и миење ) на јавните сообраќајни површини
и е во зависност од :

Густината на населението

Фрекфенција на луѓе и моторни возила

Степен на нечистотија
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74,45 м /ден
72,40 м3/ден
71,65 м3/ден
79,10 м3/ден
75,67 м3/ден
81,76 м3/ден
78,13 м3/ден
76,32 м3/ден
80,70 м3/ден
77,90 м3/ден

3

3

27 641 м3/година

Степен на пречки ( паркирани возила,
објекти и друго )

Инфрастуктурните сообраќајни услови

Делување на градежната оператива, која со
своите возила се јавува како еден од најголемите
загадувачи на јавните сообраќајни површини.
8.
Одржување на јавна чистота
Одржувањето на јавната чистота ќе се состои од:

Рачно метење и машинско метење и миење
на улиците, булеварите, како и сите други јавни
површини и отворени простори и јавни објекти
наведени со законот за јавна чистота.

Празнење на уличните корпи за отпад кои се
поставени во поширокото централно градско
подрачје.

Одржување на јавни површини во зимски
услови .

Расчистување на диви депонии.

Отстранување на атмосферски наноси.
Периодот на одржување е поделен на летен период
од 01.04 до 31.10 со времетраење од 7 месеци со 214
работни дена во кои се земени сите денови во
неделите и сите државен празници, и зимски период
од 01.11 до 31.03 со време од 5 месеци или 151
работни дена во кои исто така се земени во предвид
сите денови во неделите и државените празници.
Динамиката на чистењето ќе биде организирана
според две категории на чистење на јавни прометни
површини и тоа :
Прва зона (централно градско подррачје)
Ќе се чисти со:

Секојдневно метење рачно и машински во
работните денови од неделата.

Секојдневно собирање и транспорт на сметот
и наслагите до депонијата.

Перење во летна сезона ( четири месеци ) со
автоцистерна со предни млазнаци.
Во прва зона спаѓаат следните улици и површини
12.
Булевар Александар Македонски ....19 000 м²
13.
Кеј 8ми Септември ........................... 20 000 м²
14.
Св. Спасо Радовишки до дневен центар
Порака ................................................................8 000 м²
15.
Ул. 22ри Октомври...............................4 000 м²
16.
Ул.Партизанска (дел)...........................3 000 м²
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17.
Ул.Самуилова.......................................4 000 м²
18.
Ул.Илинденска......................................1 000 м²
19.
Ул.Блаже Коневски..............................1 000 м²
20.
Ул.Коста Сусинов.................................1 000 м²
21.
Ул.15ти Корпус.......................................700 м²
22.
Ул.1ви Мај ...........................................1 000 м²
Вкупно ............................................................ 56 700 м²
Втора Зона
(Улици кои се одржуваат еднаш неделно)
Ќе се чисти со:

Метење рачно и машински еднаш неделно.

Изнесување на смет и наслаги еднаш
неделно.

Перењето на овие улици е по потреба, а
најмалку двапати неделно.
Во втората зона спагаат следните улици и површини:
7.
Ул.Илија Алексов ................................4 000 м²
8.
Ул.Плачковица .....................................6 000 м²
9.
Ул.Гоце Делчев ....................................2 000 м²
10.
Ул.Шаин Маале ...................................1 000 м²
11.
Ул.Ана Поцкова ...................................1 000 м²
12.
Ул.Мирче Ацев ....................................1 000 м²
Вкупно .............................................................15 000 м²
Трета зона
(Улици кои се одржуваат еднаш месечно)
6.
Ул.Ѓорче Петров.................................. 6 000 м²
7.
Ул.Вардарска ...................................... 3 000 м²
8.
Ул.Егејска............................................. 2 000 м²
9.
Ул.Исарот ............................................ 2 000 м²
10.
Ул.11ти Октомври .............................. 1 000 м²
Вкупно .............................................................14 000 м²
Одржувањето на гореспоменатите улици во трите
зони се врши рачно на класичен начин со рачна
количка и метла и со помош на специјално возило за
метење на улици.
Имајќи ја предвид структурата на населението, кое
во најголем дел се занимава со земјоделие, одредени
периоди од годината (осебено пролетниот и
есенскиот, кога земјоделците се најактивни) некои
улици изгледаат како да не се одржуваат.
Голем проблем претставуваат и
пристапните
патишта од полето кон градот, при што на
коловозите се остава големи количини на земја,
измет и друго.
По секое невреме улиците во градот се со големи
наноси од песок, тиња и земја, што претставува
голем проблем за брзо нивно отстранување.
За перење на улиците во општина Радовиш на
претпријатието му е потребна нова авто цистерна со
капацитет од 6 м3 за перење и дезинфекција на
коловозите со што многу ќе се подобри чистотата на
улиците особено во летниот период.
Повремени работи
Повремените работни активности се извршуваат по
налог на ЕЛС за вонредно чистење на одредени
улици поради верски празници, јавни манифестации
и други настани кои не се составен дел од
програмата.
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За преземање на активностите за метење на улиците
во прва, втора и трета зона се планира да бидат
ангажирани:

14 работници за метење во прва зона

6 работници за метење во втора зона

4 работници за метење во трета зона
9.
Одвоз на сметот при метењето
За одвозот на сметот од улиците по оваа основа што
се опфатени со програмата за одржување на прва,
втора и трета зона ќе се користат специјалните
комунални возила (ѓубрарки и трактори) кои исто
така се користат редовно за истовар на смет од
домаќинствата. Во работни денови за потребите на
јавна чистота и по пријава на совесни граѓани за
фрлање на кабаст отпад се интервенира со трактор
со приколица и еден работник.
Миење на улиците
Миењето во летната сезона е четири месеци во прва
зона и тоа со автоцистерна со предни млазнаци, а
додека миењето на улиците во втора зона се врши
повремено до 15 дена во текот на годината. Во
првата и втората зона се трошат околу 300 цистерни
со вода,( во еден ден се трошат 3-4 цистерни ) .
***Овде требе да напоменеме дека е потребно да се
набави нова автоцистерна која покрај миење ке врши
и дезинфекција на улиците .
10.
Чистење на диви депонии
Физичкиот обем на работите и локалитетите
на дивите депонии се определуваат
според
согледувањето на терен од страна на секторот за
урбанизам и комунални работи при ЕЛС. При
расчистување на дивите депонии ќе се користат
товарни возила и градежни машини ( камион липкер,
трактор и утоварувач ).Од искуството од минатите
години за расчистување и траснспортирање на
отпадот до гратската депонија предвидуваме повеке
од 100 работни часа.
11.
Зимско одржување на улиците и тротоарите
Подрачјето на општина Радовиш е под влијание на
изменета континентална клима со влијание на
медитеранска клима, што овозможува релативни
благи зими и со мали врнежи од снег, а сето тоа трае
два месеци во годината.
Согласно одлуката за Јавна чистота во општина
Радовиш донесена од страна на Советот на општина
Радовиш, правните и физичките лица се должни да
го исчистат снегот и мразот од тротоарите, или до
половина на улиците.
Контролата на реализацијата на овие должности ќе
го врши комуналната инспекција при локалната
самоуправа.
Во случај на поголеми врнежи од снег одржувањето
на улиците и тротоарите ЈП Плаваја и локалната
самоуправа го регулираат со посебен договор.
Превентивни мерки на заштита
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Со цел да се намалат опасностите од евентуални
незгоди во зимскиот период ЈП Плаваја ги превзема
сладните превентивни мерки и заштита:

Потребна работна сила и механизација за
расчистување на тротоарите и улиците

Ја утврдува потребната количина на сол и
песок за посипување

Го утврдува начинот на ангажирањето на
работната сила и активирањето на механизацијата

Го утврдува приоритетот на чистење на
улиците во заедничка соработка со МВР и ЕЛС.
I . Времетраење и степен на приправност
Времетраењето на приправноста е од 15.11.2020 до
31.12.2020 год. и од 01.01.2021 до 01.03.2021 год.
Во овој период ќе бидат дежурни :
1.
Два возачи на трактор .
2.
Два општи работници.
3.
Еден возач на универзална машина скип.
Продолжувањето на
времетраењето на
приправноста ќе се врши по потреба во зависност од
временските услови, а сето тоа усогласено со
надлежните служби при ЕЛС и МВР.
II. Преглед на улици и места за интервенција по
приоритет
11.
Ул.Булевар Александар Македонски се до
преминот со улица Ѓорче Петров.
12.
Ул.8 ми Септември
13.
Ул. 22 Октомври
14.
Ул. Св Спасо Радовишки
15.
Ул. Коста Сусинов
16.
Ул. 15ти Корпус
17.
Ул. Чедо Филиповски Даме
18.
Ул. Самуилова
19.
Влезовите пред следните институции:
Детски градинки
Здравен дом
Основен суд
Управа на ЕЛС
Стопанска Банка
Пристап до МВР
20.
Сите угорници што ги има град Радовиш
III. Планирано ангажирање на работна рака и
механизација
Планирана механизација:
Универзална машина Скип 1 број.
Мерцедес кипер 1 број.
Трактор за машинско растурање на сол со
плуг 1 број.
Трактор за машинско растурање на сол 1
број.
Чистењето на тротоарите од снег ќе го вршат
работниците кои работат на програмата за
одржување на јавната чистота и одржувањето на
зеленилото.
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Списоците на возачи и работници ќе бидат
изготвени од страна на Стручните служби во ЈП
Плаваја и ќе се достават до ЕЛС по укажана потреба.
IV. Планирани количини на сол и ризла
Според досегашни искуства потребна количина на
сол за расфрлање во една сезона е околу 20 тона, а
сепариран песок ризла (гранулит 2’’) е околу 30 м³
Финансиска конструкција на оперативниот план
Финансирањето
на
извршувањето
на
работите од овој оперативен план ќе се регулира со
посебен
договор
помеѓу
ЈП
Плаваја
и
Градоначалникот на Општина Радовиш.
Следењето и контролата на извршувањето на
работите ќе го вршат службите при ЕЛС Радовиш, а
фактурирањето ќе биде по ценовник кој ќе биде
предмет на договор.
Реалната вредност на програмата ќе се дефинира по
завршувањето на зимската сезона согласно
потрошените материјали и обемот на ангажираната
работна сила и механизација.
3.
Годишна програма за одржување и
користење на паркови и други јавни површини во
општина Радовиш за 2022 год.
Согласно на Законот за урбано зеленило Сл.весник
11/2018 како и согласно Правилникот за планирање,
проектирање, подигање и одржување на зеленилото
Сл.весник 205/2019 а со цел квалитетно и стручно
одржување на градското зеленило и цветните
површини, оделението Паркови и Зеленило при ЈП
Плаваја Радовиш изготви Предлог годишна
програма за подигање,обновување и користење на
зеленилото за 2021 година на подрачјето на општина
Радовиш.
Со оваа Годишна оперативна програма за подигање
и одржување на зеленилото се дефинираат следните
податоци:
4.
Површини под јавно зеленило, според
намената, функцијата и степенот на одржување
утврден од страна на Јавното претпријатие за
управување со зеленилото или правното лице
регистрирано за таа намена ;
5.
Преглед за потребите за одржување и тоа :
5.
Одржување на зелени површини : Рачно
косење, гребулање на трева пред машинско косење,
машинско косење, собирање трева, чистење и
изнесување на зелен отпад (лист, искосена трева,
искастрени гранки итн.) полевање на зелени
површини;
6.
Одржување на дрвенасти и грмушасти
растенија: окопување дрвја, грмушки и жива ограда,
кроење на грмушки, дрвја во дрвореди и жива
ограда, фито заштита и полевање на дрвореди и
зелени површини со цистерна како и одвоз на отпад
со трактор;
7.
Одржување на цвеќе: одржување на
жардињери, одржување на цветни површини:
плевење, прашење, садење и расадување окопување
и прашење, како и производство на цветни расади;
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8.
Потребен број на извршители и опремување
со ХТЗ опрема, алати и материјали како и
финансиски средства согласно интензитетот и видот
на одржување за секоја јавна зелена површина.
6.
Подигање на зеленило, коешто опфаќа
реконструкција на старото и оштетено зеленило,
како и подигнување и озеленување на нови
Ред.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

24.12.2021 god.

површини
при
изградба
на
комунални
инфраструктурни објекти.
Врз основа на планираните дејствија во врска со
одржување и подигање на зелени површини на
територијата на општина Радовиш, ЈП Плаваја преку
одделението за заленило изготви програма за
одржување и подигање на зелени површини кој се
дадени во табела 1:
опис
површина во m2
Градски парк (Ловен дом)
18.900
Радовишка река (корито од радовишка река)од мостот пред
16.200
Бриони до мостот кај Голдмак
Зелена површина на триаголник на ул. “Илија Алексов ”
54
Детски Парк Марди
450
Зелена површина и фонтана во Парк на младите
720
Кружен тек на ул. “22 Октомври “ во спој со Ул.Партизанска
45
Спомен паркот во сеќавање на 22 Октомври – спроти Центар
90
за култура Ацо Караманов
Зелена површина пред стоковна куќа
135
Зелена површина пред зградата на основниот суд
540
Одржување на дрворедите по кеј 8 Септември и булевар
5.400
Александар Македонски
Зелена површина позади основен суд
270
Паркот Липа на ул. “ Бел Камен “
135
Зелени површини на шеталиште “ св.Спасо Радовишки“
90
Зелени површини околу сите станбени згради
8.100
Мало булеварче на ул.”Плачковица “
90
Зелена површина пред зградата на општина Радовиш и
935
полицијата
Парк кај споменикот на загинатите и прогонуваните борци
45
пред аптека Зегин
Парк под јаворот кај споменикот на С. Коларов
90
Жардинериите поставени на повеке локации низ градот
36
Зелена површина околу дневен центар UNICEF
45
Тротоари на ул.” Плачковица“
900
Зелен појас на триаголник на ул.Плачковица
35
Зелени површини и фонтана на плоштад “ св.Спасо
30
Радовишки
Влезови на градот Радовиш
540
Банкини на потег помеѓу бул.Александар Македонски и
500
двата влеза на Радовиш
Зелена површина околу Спортска сала во Радовиш
1.350
Зелена површина на стрелиштето
3.000
Зеленило на Бул. “А. Македонски ”помеѓу двата коловоза
3.000
Кружен тек на бул. А. Македонски со ул. “Илија Алексов “
160
Кружен тек на бул.”А. Македонски “со Ул. 22ри Октомври
300
Градски стадион
600
Детско игралиште во с. Воиславци
100
Детско игралиште во с.Сулдурци
100
Детско игралиште во с. Калуѓерица
100
Детско игралиште во с. Ораовица
100
Детско игралиште во с. Подареш
100
Детско игралиште во с. Јаргулица
100
Детско игралиште во с. Злеово
100
Детско игралиште во с. Ињево
Парк и детско игралиште во н. Раклиш
200
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41. Парк во с. Ораовица
42. Тениско игралиште во градинката “Цветови “
43. Ул Илија Алексов од кружен тек на булевар Александар
Македонски до центарот на с.Раклиш
44. Зеленило околу спортско игралиште во двор на гимназија
Коста Сусинов во Радовиш
45. Детско игралиште во н. Куклевица на ул. Кирил и Методи
46. Детско игралиште во н. Куклевица на улица Вардарска
47. Сечење и кроење на дрва низ градот и селата
Планирани се следните активности по одредените
локации и тоа:
1.
Градски парк (Ловен дом )
Градскиот парк е најголема површина од 18.900 м2
во нашиот град и бара постојани активности за
одржување на постоечката инфраструктура, тревни
површини, и др.
Состојбата со хортикултурното и урбано уредување
во гратскиот парк е лоша бидејки повеке години
уназад не е инвестирано во нови содржини , ниту
нешто е обновено од постоечките инфрастуктурни,
хортикултурни и урбани содржини. За гратскиот
парк да го добие сјајот на урбано уредено место за
оваа намена, потребно е да се инвестира во него со
посебен проект кој што ке ги опфати сите сегменти
во негово уредување како урбано така и
хортикултурно, а тоа може да го реализира општина
Радовиш од сопствени средства кој што нема да
бидат предмет на оваа програма.
Во повеке наврати од годината во градскиот парк се
одвиваат следниве активности : чистење од фрлен
отпад, косење со
грбна моторна косачка,
поткастрување на долните гранки на дрвјата нивно
товарање во приколка од трактор и транспортирање
до градската депонија , сечење на исушените дрва
нивно товарање во приколка од трактор и
транспортирање до градската депонија ,чистење на
израстени бунови, прскање со препарат против
плевел, чистење на патеките од трева и плевел,
чистење на паднати исушени лисја во есента
товарање и транспортирање до градска депонија со
трактор, одржување на хигиената на корпите за
отпадоци и др.
1. Корито на Радовишка река
Коритото на Радовишка река од 16.200 м2 се
протега по должина по целиот град, а тоа значи дека
за одржување е предвиден просторот од мостот
Бриони – место до каде што е изградено коритото
со камен до последните куќи под Спортска сала 25
Мај Радовиш.
Во коритото на Радовишка река се одвиваат
следниве активности : прскање со препарат против
плевел на тревата и троскот по каменестите
странични ѕидови на коритото, чистење на истите и
отстранување на исчистениот отпад , чистење на
фрлен отпад, косење со моторна косачка, чистење на
израснати бунови со триор и секира нивно товарање
и отстранување со трактор и транспортирање до
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градската депонија, чистење на столбовите на
мостовите и целосно коритото од наноси од
поројните дождови нивно товарање во приколка од
трактор и транспортирање до градската депонија,
чистење на паднати исушени лисја во есента од
дрворедите по кејот , и др.
3.Зелена површина на триаголник на ул.”Илија
Алексов “
Со површина од 54 м2 е мало место ,но бидејќи е
над асфалтирана површина потребно е повеке
ангажман за зеленилото да успее.
Во него се одвиваат следниве активности: косење на
тревата, наводнување со цистерна на тревата и
цвеќињата, плевење, кубење на старото цвеќе,
садење на ново сезонско цвеќе, прашење на
цвеќињата , прихранување на тревата и цвеќињата ,
чистење од фрлен отпад и др.
4. Детски Парк Марди
Паркот е со површина од 450м2. Во него има
поставено детски играчки, потоа има поставено
клупи за седење и корпи за отпадоци чија хигиена
треба да се одржува . Тревнатата површина се коси
со моторна косачка, се прихранува, се чисти од
фрлен отпад ,собирање на суви паднати листови во
есен, се наводнува со црево. На оваа површина се
планира обновување на дел од зеленилото.
5.Зелена површина и фонтана во Паркот на младите
Паркот е со вкупна површина од 720 м2. Тревата се
коси со моторна грбна косачка, се потхранува
периодично, се врши чистење на патеките од плевел,
прскање против плевел, сечење на стари исушени
дрва и транспортирање до градската депонија,
кастрење на ниски гранки и нивно отстранување,
чистење на суви лисја во есен,прашење и
прихранување, чистење на фрлен отпад,
Наводнување со црево, отстранување на ѓубрето од
кантите за отпадок.Во Паркот на младите исто така
се планира редовно одржување на фонтаната,
реновирање со премачкување со течна гума, украсно
осветлување,
обновување
на
млазници
за
распрскување на вода, редовно чистење од фрлен
отпад. На оваа површина се планира обновување на
дел од зеленилото.
6. Кружен тек на ул. “ 22 Октомври “ во спој со
ул.Партизанска
Вкупната површина е 45 м 2 и е моментално простор
оплеменет со трева и цвеке. Во пролетниот период
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од 2011 година на оваа површина ке се изврши
комплетно
реновирање
на
хортикултурното
уредување со ново цвеке, трева и украсен камен.
Исто така редовно ке се врши налевање со вода,
плевење, чистење од фрлен отпад и др.
7.Спомен парк во сеќавање на 22 Октомври спроти
Центарот за култура
Со вкупна површина од 90 м 2 и во него се одвиваат
следниве активности: чистење на фрлен отпад,
косење со грбна моторна косачка, сечење на стари
исушени дрва и нивно собирање и транспортирање
до градската депонија, кастрење на ниски гранки кој
сметаат на минувачите и сообраќајните знаци
собирање и транспортирање до градска депонија со
тракторска приколка, чистење на паднати суви лисја
во есента. На оваа површина се планира обновување
на зеленилото.
8.Зелена површина пред зградата на Стоковната куќа
Местото е со вкупна површина од 135 м2 и на
неа се врши косење со грбна моторна косачка
,наводнување во летниот период со цистерна или
црево,чистење од фрлен отпад.Во жардинериите се
посадува сезонско цвеке.
9.Зелена површина пред зградата на основен суд
На површина од 540 м 2 се врши косење на тревата
со грбна моторна косачка, сечење на ниски гранки и
на суви дрвја и отстранување на собераните гранки и
дрвја со приколка од трактор и транспортирање на
градската депонија, чистење на фрлен отпад,
собирање на паднати лисја во есента.На оваа
површина се врши обновување на зеленилото.
10.Дрвореди по кејот 8 ми Септември и по булеварот
Александар Македонски
Сета површина е околу 5.400 м2 и се распоредени по
должината на кејот на Радовишка река од двете
страни и по целата должина на булеварот
Александар Македонски од двете страни . Во
зимскиот период се превземаат следните активности:
кастрење на ниските гранки кој сметаат на
постојаните минувачи и поставените сообраќајни
знаци нивно собирање и транспортирање до
градската депонија со тракторска приколка, сечење
на стари и исушени дрвја нивно отстранување и
транспортирање
и
заменување
со
нови
садници,собирање и отстранување на паднати
исушени лисја во есен, чистење на треви,
расчистување на израстоци по стеблото на дрвата и
др.
11.Зелена површина позади основен суд
Овој простор од 270 м 2 се коси со моторна грбна
косачка, околу оградата и празниот простор, се
чисти од фрлен отпад .
12.Паркот Липа на ул. “Бел камен “
Паркот е со површина од 135 м2 и заради нерамниот
терен косењето се врши со моторна грбна косачка,
одржување на патеките нивно чистење од плевел,
наводнување со црево, прихранување по потреба,
чистење на отпад, кастрење на ниските гранки нивно
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собирање и фрлање , собирање на суви паднати лисја
од дрвјата , планираме обновување на тревата. На
оваа површина се планира обновување на
зеленилото.
13.Зелени површини на шеталиште “ св.Спасо
Радовишки ”
Зелените површини се распоредени на неколку места
и се со вкупна површина од 90 м2,дел од нив се
тревни површини, а на едното место има засадено и
сезонско цвеќе. Површините се окопуваат,
прихрануваат, косат со моторна грбна косачка, се
чистат од фрлен отпад, се врши собирање на суви
лисја од дрворедите по улицата,се отстрануваат
старите и се садат нови сезонски цвеќиња,се
прихрануваат прашат и чистат од отпад.Сета
површина се наводнува со црево.
14.Зелени површини околу сите станбени згради
Во оваа површина се вбројуваат површините околу
сите згради и пред нив и позади нив и тоа 8.100 м2 .
На нив се врши косење со грбна моторна косачка , се
чистат од фрлен отпад , се кројат ниските гранки на
дрвјата и се транспортираат до градската депонија,се
собираат паднати лисја во есента од дрвјата се
товараат и транспортираат со тракторска приколка.
15.Мало булеварче на ул.”Плачковица “
Тоа е со површина од 90 м 2 и во него се одвиваат
следниве активности: косење со грбна моторна
косачка, чистење на ивичњаците од плевел ,
наводнување со цистерна во топлите денови ,
чистење од фрлен отпад . На оваа површина се
планира обновување на зеленилото, хортикултурно
уредување и украсување со украсен камен.
16.Парк пред зградата на општина Радовиш
На оваа површина од 935 м2 има засадено дел со
сезонско цвеќе и дел со трева. Таму се врши :
косење на тревата со моторна косачка на туркање,
отстранување на старо цвеќе и засадување на ново
сезонско цвеќе ,прашење и плевење околу
цвеќињата, прихранување
и на тревата и на
цвеќињата, чистење на фрлен отпад, чистење на
плевел по патеките , наводнување
со црево,
кастрење на ниски гранки, собирање на суви лисја во
есента и др. На оваа површина се планира
обновување на зеленилото во делот пред влезот на
општина Радовиш и хортикултурно уредување со
цвеке и растенија како и украсување со украсен
камен.
17.Парк кај споменикот на загинатите и
прогонуваните борци
Паркот е со површина од 45 м2 и во неа се
извршуваат следниве активности: косење на трева со
грбна моторна косачка , чистење на патеките од
плевел, по потреба периодично прихранување на
тревата, чистење на фрлен отпад , наводнување со
цистерна, собирање на суви лисја од дрвјата и нивно
отстранување . На оваа површина се планира
обновување на зеленилото.
18.Парк под јаворот кај споменикот на С. Коларов
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Паркот е со површина од 90 м и во него се врши :
косење на трева со грбна моторна косачка , чистење
на фрлен отпад, собирање на суви лисја во есента,
чистење на патеки од плевел . На оваа површина се
планира комплетно реновирање.
19.Жардинериите низ градот
Со површина од 36 м 2 во нив се врши садење на
сезонско цвеќе, прихранување, кубење на трева,
отстранување на старо цвеќе,чистење на отпад,
наводнување со црево,прашење на засадените
цвеќиња.
20.Дневен центар UNICEF
Зелена површина околу 45 м 2 . На површината пред
просториите на седиштето на UNICEF се коси
тревата со грбна моторна косачка .
21.Тротоари на ул.”Плачковица “
На оваа површина е планирано косење со грбна
моторна косачка, овде се врши и прскање со
препарат и чистење на плевелот по ивичњаците .Се
чисти од фрлен отпад.
22.Зелена
површина
на
триаголникот
на
ул.Плачковица
На овој простор од 35м2 се одвиваат косење со
моторна грбна косачка,чистење на ивичњаците од
плевел, чистење на отпад и наводнување со цистерна
во најтоплите летни денови.На оваа површина се
планира да се доуреди со украсен камен.
23.Зелена површина и фонтана на Плоштад Св.Спасо
Радовишки
На оваа површина од 30 м2 се посадуват цвеќиња,
се врши замена на старите со нови цвеќиња,
окопување, прихранување, наводнување
со
цистерна и црево, се чисти фрлен отпад, кубење на
тревата израстено меѓу цвеќињата. Исто така се
планира редовно одржување на фонтаната,
реновирање со премачкување со течна гума, украсно
осветлување,
обновување
на
млазници
за
распрскување на вода, редовно чистење од фрлен
отпад.
24.Влезови на градот Радовиш
На површината од 540 м2 се вршат следните
активности: косење на тревата со грбна моторна
косачка , чистење на израснати џбунови и капини и
се одржува хигиената. Овде влегуваат и
триаголниците пред Монополот кој се покриени со
украсен камен каде ќе имаме и нивно одржување
(прскање против коров ) .
25.Банкини на потег помеѓу Бул.Александар
Македонски и влезови на градот Радовиш
На површина од 500м2 се одвиваат следниве
активности: косење на трева со грбна моторна
косачка, расчистување на израснати џбунови и
капини по канафките од магистралниот пат и се
врши чистење на фрлен отпад.
26.Зелена површина во кругот на Спортска сала во
Радовиш
Во ова одржување спаѓа: косење на тревата со грбна
моторна косачка целосно околу спортската сала и
2
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тоа: помеѓу Шампион, кај кејот и во целиот паркинг,
собирање на окосената трева и нејзино
отстранување, собирање паднати лисја во есен и
нивно
отстранување,
кроење
на
дрва
транспортирање до депонијата на гранки со трактор.
27.Зелена површина на стрелиштето
Целата површина околу 3.000м2 по налог на
општина Радовиш се коси со грбна моторна косачка
неколку пати во годината.
28.Зеленило на Булевар “ Александар Македонски“
помеѓу двата коловоза
На површина од 3.000м2 на средишниот дел од
булеварот се вршат овие активности: прскање со
хемиски препарат против плевел на местата каде има
израстено, нивно чистење и отстранување,
наводнување на украсни растенија и тревата со
цистерна и со систем капка по капка, косење на
трева со моторна косачка на туркање,сечење на
исушените дрвца нивно отстранување и заменување
со нови, чистење на фрлен отпад , прихранување на
растенијата, тревата и дрвцата , кроење на
зеленилото: prunus otto luycen,мини ружи,juniperus
procumbens nana, и др., кубење на трева на делот од
кружниот тек на ул. Илија Алексов – кружниот тек
кај автобуската станица и др.
29.Кружен тек на бул. “ А. Македонски “ со
ул.”Илија Алексов “
Површината му е 160 м2 со приклучок за вода и се
наводнува со црево и со распрскувачи , се врши
прихранување,се чисти од отпад, а додека тревата се
коси со моторна косачка на туркање , се прихранува,
наводнува, се прскаат ивичнаците со препарат
против плевел, прашење на зеленилото. На оваа
површина се планира комплетно обновување на
зелената површина со нови садници.
30.Кружен тек на бул. “ А. Македонски“ со ул. 22
Октомври
Вкупната површина на кружниот тек од 300 м2
заедно со четирите странични издигнати делови
посеани и посадени
со трева. Овде се врши
наводнување со систем капка по капка, косење со
моторна косачка на туркање, прихранување, чистење
на фрлен отпад, прскање на ивичњаците со препарат
против плевел и негово отстранување,кроење на
зеленилото.
За површините од позиција 31 до позиција 46 од
Табела 1 се врши косење на израсната трева со грбна
косачка, чистење од фрлен отпад , плевење, прскање
против плевел.
Програма за управување и одржување на градските
гробишта во општина Радовиш и населените места
Раклиш, Ораовица и Подареш за 2022 година.
Јавното претпријатие за комунални дејности Плаваја
Радовиш како носител на целокупните комунални
дејности на територијата на општина Радовиш преку
одделението за Гробишта врши дејности во оваа

Br. 19/2021 Str. 71

Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{

област и тоа во градот Радовиш и во населените
места Ораовица, Раклиш и Подареш.
Со оваа програма се утврдува видот, физичкиот обем
и вредностите на работите кои ќе се извршуваат на
потребното ниво и општо одржување и одржување
на гробиштата во овие населени места со кои
стопанисува ЈП Плаваја Радовиш.
Одржувањето на гробиштата посебно во градот
Радовиш претставува голем проблем поради
недооформената комунална инфраструктура со што
е отежнато спроведувањето на закопите и посетата
на граѓаните на нивните гробни парцели.
Поради исполнување на капацитетите за формирање
на нови гробни места на градската гробишта во
Радовиш, потребно е час побргу во текот на 2022
година да се најде решение кое ќе биде
подолгорочно со проширување на постоечките
локации со нови гробни парцели. Исто така е
потребно да се обезбеди и дополнителен паркинг
простор за потребите на граѓаните, а исто така и
изградба на нова капела во горна зона на гробиштата
како и пристапен пат. Овие работи ЕЛС при
Општина Радовиш треба да ги планира на терет на
буџетот на општина Радовиш за 2022 година и
истите да ги реализира надвор од оваа програма.
ЈП Плаваја Радовиш преку одделението за Гробишта
за успешно извршување на планираните работи во
2022 година ги предвидува следните активности:

Ископ и закоп на починати лица,

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

Парцелизирање на гробни јами, оградовање,
градење на потпорни зидови и бетонирање на патеки

Административни работи

Планирани активности за 2022 год во
секторот за технички работи
Од страна на секторот за технички работи за
2022 година покрај тековното работење, имајќи во
предвид дека голем дел од возниот парк е доста
амортизиран се планирани следниве активности:
I.
Во делот на машинското одржување
планирано е:
1.
Репарирање на хидрауликата на Ровокопач
UNKNAUF 770.
2.
Ремонт на еден од тракторите за собирање на
смет, Трактор IMT 539.
3.
Репарација на сандукот за товар на Мерцедес
Кипер 12/13, ST-259-IL.
II.
Во делот на доопремување-подобрување на
возниот парк планирано е:
1.
Набавка на соларка (влечна).
2.
Набавка на Трактори со приколица.
3.
Набавка на мулчер.
4.
Набавка на даска за чистење снег со можност
за приклучување на ровокопач.
5.
Набавка на специјално возило за собирање на
смет од 5-8 м3.
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6.
Набавка на автоцистерна од 6 м3 за перење и
дезинфекција на коловози.
7.
Набавка на специјално возило со телескопска
корпа за работана висина
III.
Во делот на градежното одделение покрај
тековните активности за санација на прекопи поради
дефеци или замена на нови линии, подигање на
шахти, изработка на шахти се планираат и други
активности:
1.
Оградување на бунари
2.
Планирање и бетонирање на парцели на
гробиштата
3.
Оградување на Градски гробишта
4.
Изградба на пристапни патеки и потпорни
зидови на гробиштата
5.
Работни активности во одржување и санација
на објекти од стопанскиот круг
6.
Санација на резервоар Чам Баир и резервоар
Подареш.
IV.
Секторот за технички работи секојдневно ке
ја следи потрошувачката на гориво, масло и мазива
за сите моторни возила како и траекторијата на
движењето и изминатите километри или работни
часови како и управувањето со возилата преку
инсталираниот ГПС систем и ке води грижа за
намалување на потрошувачката на гориво.

Планирани активности за 2022 год во
секторот за прочистување на урбани отпадни води
Прчистителната станица е прилично нов објект, и во
2022 година се планирани да се изведуваат само
тековни активности во редовно одржување на
опремата по препораките на производителите, како и
објектите за нормална работа на пречистителната
станица. Во 2022 година се планира да се проектира
фото волтаична електрична центала за која ке се
барат средства за нејзина изградба од страна на
надворешни донатори. Со оваа централа за
производство на електрична енергија ке се овозможи
значително да се намалат средствата наменети за
потрошена електрична енергија и со тоа ке се
остварат заштеди кој што ке влијаат на конечната
цена за прочистување на отпадни води.Во 2022
година се планира да биде прифатена 1.500,000 м3
фекална вода и во реципиентот Радовишка река се
планира да се испушти 1.100,000 м3 прочистена вода
и обработи над 3.500 м3 мил (тиња).

Планирани активности за 2022 год. во
Секторот за општи правни работи и човечки ресурси
Секторот за општи, правни работи и човечки
ресурси при ЈП Плаваја Радовиш е составен од три
одделенија и тоа:

Одделение за Правни работи и застапување

Одделение за Општи работи

Одделение за човечки ресурси
Вработените во Секторот за општи правни
работи и човечки ресурси ке вршат следење,
толкување и примена на законските прописи
поврзани со дејностита и работењето на ЈП,
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изготвување и спроведување на статут, правилници ,
одлуки , договори , потврди, извештаи, писма и
други акти за кореспонденција, поднесување на сите
видови на тужби за физички и правни лица,
приговори, жалби, барања за извршување, како и
застапување на ЈП пред судовите, комплетирање на
судски предмети и водење на евиденција,
изготвување на материјали за седници на Управен
Одбор, постапки за засновање и престанок на
работни односи, решенија кои ги донесува
директорот во врска со работниот однос, безбедност
и здравје на работниците, физичко обезбедување на
објекти и основни сретства, достава и прием на
пошта, архивско работење, одржување на хигиена на
деловни и работни простории.

Планирани активности за 2022 год. во
Секторот за финансии, сметководство и комерција
Секторот за финансии, сметководство и комерција
при ЈП Плаваја Радовиш е составен од три
одделенија и тоа:

Одделение за сметководство

Одделение за финансии

Одделение за јавни набавки
Вработените
во
Секторот
за
финансии,
сметководство и комерција редовно ке ги
извршуваат следните активности и тоа:

Ажурно водење на целокупното материјално
и финансиско работење согласно Законите за
сметководство и Меѓународно – сметководствените
стандарди.

Се грижи за навремено доставување на
финансиските докуменити од одделението за јавни
набавки, материјалната евиденција во магацинот,

ФИНАНСОВ ПЛАН ЗА 2022 година
РАСХОДИ
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изводводите за состојба на паричните средства во
деловните банки.

Ја подготвува финансиска документација и ја
ажурира по хронолошки ред.

Изготвува секојдневни касови извештаи,
евидентирање на благајничкото работење и
ажурирање.

Врши месечни пресметки на плати , исплата
на придонеси и персонален данок.

Изготвува месечни пресметки на данок на
додадена вредност.

Изготвува тромесечни полугодишни и
годишни финансиски извештаи.

Врши книговодствено усогласување со
комитенти .

Ја следи финансиската состојба и врши
исплата на обврските према добавувачите.

Изготвува годишен план за јавни набавки и
објавува огласи за јавни набавки.

Врши набавка на материјали, опрема и
услуги за потребите на секторите за нормално
функционирање на претпријатието.

Ја следи реализацијата на договорите за
јавни набавки.

Изготвува финансов план за работење на ЈП
Плаваја за наредната година и го следи неговото
извршување.
Во табелата што следува се прикажани планираните
Приходи и расходи за нормално работење на ЈП
плаваја за 2022 година:

Трошоци за материјали
Ред.бр.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.

Видови на трошоци
Потрошени материјали и резервни делови
Потрошена електрична енергија
Потрошено Гориво и мазиво
Трошоци за вода и смет

Ред.бр.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

Видови на трошоци
Транспортни услуги
Теле.услуги (мобилни)
Теле.услуги (фиксни)
Поштарина
Инвестициони одржувања
Услуги за прекоп и чистење депонија
Услуги по договор за дело одр.
Трошоци за УО
Трошоци за закуп

ЈП Плаваја
6,256,057.00
11,450,879.00
2,972,164.00
1,066,205.00
21,745,305.00

ВКУПНО:
ЈП Плаваја

0.00
351,696.00
57,354.00
195,206.00

0.00
425,253.00
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2.10
2.11

Трошоци за засил. Исхрана
Услуги за санитар. контрола на вода од ЗЗЗ Штип

2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20

Други услуги
Услуги за регистрација на возила
Услуги за поправка и одржување на возила
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590,938.00
289,267.00
245,630.00
711,144.00
1,257,456.00
83,020.00
120,000.00
116,849.00
50,000.00
163,876.00

Адв. Нотар. и Извршни услуги
Чланарини на здруженија
Здравствени услуги
Трошоци за Семин. и стру. литература
Интелектуални услуги
Трошоци за јавни набавки
ВКУПНО:

2.

4,657,689.00

Други трошоци
Ред.бр.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
3.20
3.21
3.22
3.23
3.24
3.25
3.
Ред.бр.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.

Видови на трошоци
Регрес за годишен одмор
Дневници за службен пат
Надоместок на трошоци за службен пат
Отпремнина за пензија
Помош на семејства
Премии за осигурување
Трошоци за банкарски провизии
Трошоци за промоција пропаганда и реклама
Трошоци за репрезентација
Трош.за репразентација бифе
Судски такси, финанс.резер.
Казни,пенали,штети
Спонзорст.за спорт и реклама
Камати
Вред. усогл на кратк. побар.
Сомнителни и спор.побар
Др.нематеријални трошоци
Др.немат.Тро.- сечење на дрва
Трошоци за РД такса
Дополнителни утврдени трошоци по решение
Погребални трошоци за сандаци и венци
Дополнителни утврдени трошоци по решение
Трошоци за одржување на софтвер
Трошоци за фонд за води
Трошоци за комисија за енергетика

ЈП Плаваја
1,866,648.00
125,200.00
55,500.00
206,296.00
30,000.00
314,600.00
37,024.00
106,314.00
49,400.00
208,018.00
18,912.00
122,355.00
2,081,568.00
484,708.00
80,000.00
0.00
0.00
689,974.00
0.00
279,269.00
0.00
124,178.00

ВКУПНО:
Видови на трошоци
Набавна Вредност
Амортизација (просек од претходна година)
Бруто плата
Бруто плата преку Агенција за времени вработувања
ВКУПНО:

6,879,964.00
ЈП Плаваја
0,00
6,117,195.00
41,128,266.00
3,584,339.00
50,829,800.00
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84,112,758.00

ПРИХОДИ
Ред.бр.
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14
6.15
6.16
6.17
6.18
6.19
6.20
6.21
6.22
6.23
6.24
6.25
6.26
6.27
6.28
6.29
6.30
6.31
6.32
6.33
6.34
6.35
6.36
6.37
6.38
6.39
6.40
6.
6.

Видови на приходи
Приходи од продажба на вода
Такса за приклучок на вода
Приходи од приклучок на канализациона мрежа
Приходи од канализација
Приходи од нелегални приклучоци
Приходи од водоин. услуги
Приходи од замена на водомери
Приходи од закупнини
Птиходи од напл. отпиш. побарувања
Приходи од отпис на обврски
Приходи од камати
Приходи од донации
Вонредни приходи
Приходи од минати години
Приходи од тужби судски трошоци
Приходи од наплата на штети
Приходи од смет
Приходи од комунален придонес домаќинства
Приходи од продажба на канти и контејнери
Приходи од јавни работи
Приходи од погребална такса
Приходи од превоз на мртовци
Приходи од резервација на гроб
Приходи од гробишта
Приходи од есхумација
Приходи од пазарна такса
Приходи од резервација на Тезги
Приходи од пазар
Такса за јавна чистота
Приходи од амортизација на гранит
Други приходи од вработени
Приходи од погребална опрена
Приходи од паркови и зеленило
Приходи од фонд за води
Приходи од продажба на материјали
Приходи од донации дадени во опрема
Приходи од јавна чистота по програма
Вонредни приходи нотарска награда
Вонредни приходи нотарски трошок
Приходи од прочистување отпадни води
ВКУПНО:
Вкупни приходи

ЈП Плаваја
33,267,395.00
188,100.00
55,575.00
7,093,584.00
89,659.00
86,433.00
39,012.00
0.00
0.00
507,937.00

577,416.00
15,847,180.00
2,201,878.00
182,700.00
4,701,327.00
0.00
0.00
102,859.00
407,450.00
976,646.00
2,360,815.00
0.00
0.00
3,376,666.00
0.00
0.00
1,682,351.00
228,403.00
100,674.00
10,038,698.00
84,112,758.00
84,112,758.00

5.

Вкупни трошоци

84,112,758.00

6-5

Добивка / Загуба

0.00
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Br. 08-1599/2
21 Dekemvri 2021 g.
Radovi{

Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{
Sovet na op{tina Radovi{
Pretsedatel
Monika Ristevska s.r.

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 t.3 od
zakonot za lokalna samouprava (Sl. vesnik na
RM br. 5/2002), a vo vrska so ~len 44 od Statutot
na op{tina Radovi{, Gradona~alnikot na
op{tina Radovi{ donesuva
RE[ENIE
Za proglasuvawe i objavuvawe
na Одлуката za usvojuvawe na Fizibiliti
studija za voveduvawe zonsko parkirawe vo
op{tina Radovi{
Ja proglasuvam i objavuvam Одлуката za
usvojuvawe na Fizibiliti studija za voveduvawe
zonsko parkirawe vo op{tina Radovi{, br. 081600/1, {to Sovetot na op{tina Radovi{ ja
donese na sednica odr`ana na den 21.12.2021
godina.
Br. 09-1600/3
24 Dekemvri 2021 g.
Radovi{

Gradona~alnik
na op{tina Radovi{
Aco Ristov s.r.

Vrz osnova na ~l. 36 st.1 t. 15 od Zakonot
za lokalna samouprava, ~len 21 stav 1 to~ka 4 i
43 od Statutot na op{tina Radovi{, Sovetot na
op{tina Radovi{ na
sednica odr`ana na
21.12.2021 godina, donese
O D L U K A
Za usvojuvawe na Fizibiliti studija
za voveduvawe zonsko parkirawe vo op{tina
Radovi{
^len 1
Se usvojuva Fizibiliti studija za
voveduvawe zonsko parkirawe vo op{tina
Radovi{, broj 09-1505/1 od 03.12.2021 godina.
^len 2
Zonskoto parkirawe }e se realizira vo
ramkite na javnoto pretprijatie <Plavaja<
Radovi{, so formirawe na posebna rabotna
edinica za parkinzi.
^len 3
Odlukata vleguva vo sila so denot na
donesuvaweto, a }e se objavi vo <Slu`ben
glasnik na op{tina Radovi{<.
Br. 08-1600/1
21 Dekemvri 2021 g.
Radovi{

Sovet na op{tina Radovi{
Pretsedatel
Monika Ristevska s.r.
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Fizibiliti studija
za voveduvawe zonsko parkirawe vo op{tina
Radovi{
Кратенки
ВП - Вредност за Пари
ДФИОТ- Дизајн-Финансирање-Изградба-Оперирање
-Трансфер
ЕДС -Економската дисконтна стапка
ЕНСВ- Економска нето сегашна вредност
ЕИСР -Економска интерна стапка на рентабилност
ИПФ -Иницијатива за приватно финансирање
ЈПП - Јавно приватно партнерство
КЗП-Контролирана зона за паркирање
КЈС- Компаратор на Јавен сектор
НСВ - Нето сегашна вредност
ФДС -Финансиска дисконтна стапка
ФНСВ - Финансиска нето сегашна вредност
ФИСР -Финансиска интерна стапка на рентабилност
Вовед
Општина
Радовиш
согласно
надлежностите
дефинирани во Законот за локална самоуправа
(Службен весник на Република Македонија бр.5/02),
Законот за јавни претпријатија (Службен весник на
Република Македонија бр.38/96), Измените и
дополнувањата на законот за јавни претпријатија
(Службен весник на Република Македонија
бр.6/2002, 40/2003, 49,2006, 22/2007, 83/2009,
97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15,
39/16, 64/18, 35/19 и 275/19), Законот за јавни
патишта (Службен весник на Република Македонија
бр.84/08) Измените и дополнувањата на законот за
јавни патишта (Службен весник на Република
Македонија бр. 52/09, 114/09, 124/10, 23/11, 53/11,
44/12, 168/12, 163/13, 187/13, 39/14, 42/14, 166/14,
44/15, 116/15, 150/15, 31/16, 71/16 и 163/16 и
„Службен
весник
на
Република
Северна
Македонија“ бр. 174/21), Законот за безбедност на
сообраќајот на патиштата (Службен весник на
Република Македонија бр. 169/15) Измените и
дополнувањата на законот за безбедност на
сообраќајот и патиштата (Службен весник на
Република Македонија бр. 226/15, 55/16, 11/18, 83/18
и „Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр. 98/19, 302/20 и 122/21) и Статутот
на Општина Радовиш (Службен гласник бр.5/02)
општина Радовиш треба да донесе Одлуки за јавните
паркиралишта од значење за општина Радовиш и за
организирање на зонско паркирање, акти за
отстранување и чување на непрописно паркираните
возила, како и поединечно акти за тарифа на цени по
зони, и акти за тарифа на цени за отстранување и
чување на непрописно паркирани возила. Цените
утврдени со овие акти ќе бидат почетните цени за
отпочнување со вршење на предвидената дејност од
страна на организаторот.
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Општина Радовиш во последните години се соочува
со енормно зголемување на возниот парк на
граѓаните, правните лица и институциите. Со оглед
на фактот дека покриеноста со паркинг места во
општината е на многу незавидно ниво се јавува
голем проблем со можноста за олеснето паркирање
како и со нормалното одвивање на сообраќајот
посебно во централното градско подрачје и
сообраќајниците околу истото.
Општина Радовиш реализацијата на зонското
паркирање може да го врши на три начина и тоа:
формирање на посебно јавно претпријатие или
формирање на посебна работна едница во веќе
постојните јавни претпријатија, формирање на јавно
приватно партнерство и доделување на концесија.
Оваа студија акцент ке стави на моделот формирање
на посебна работна едница во веќе постојните јавни
претпријатија.
Воведувањето на зонското паркирање на јавните
површини (паркинзи од отворен тип) во Радовиш
тргнува од наодите од административните служби во
општина Радовиш, а во врска со состојбата на
сообраќајот во мирување во централно градско
подрачје во Радовиш. Исцртани се паркинг места
кои во моментот се користат за паркирање и кои ќе
се утврдат со одлука на совет преку усвојување на
сообраќаен проект.
Оваа физибилити студија, исто така, опфаќа
економско-финансиска анализа согласно барањата
од можното воведување на ЈПП. Црпени се и
иксуствата од сличното уредување на сообраќајот во
мирување на територија на општина Штип,
Кавадарци, Кочани, Струмица, Битола и Град
Скопје. На крај секако се консултирани и стручните
служби од општина Радовиш.
Овој документ опфаќа физибилити студија за
оправданост на воведувањето на зонското
паркирање и начинот на неговата реализација, врз
основа на која треба да се определи ефективноста на
проектот и ризиците поврзани со неговата
имплементација. Студијата треба да го направи
економско финансискиот резултат што е можно
повидлив, и да го помогне процесот на носење на
одлуки за ефикасно извршување на јавниот интерес
и да овозможи транспарентен процес на водење и
следење на активностите. Овој документ опфаќа и
анализа на ризиците, економско финансиска анализа
и анализа на компараторот за јавниот сектор со
оценка на вредноста за пари.
Контакт лице во општина Радовиш во врска со овој
проект е м-р Лазар Газепов, советник во одделението
за локален економски развој, г-ѓа Верица Газепова,
Виш соработник во одделението за локален
економски развој, г-н Роберт Донев, Виш
соработник во одделението за локален економски
развој во општина Радовиш, Кристина Божинова
Георгиева помлад соработник во одделението за
локален економски развој во општина Радовиш и
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Елизабета Кирилиева Коцева, Раководител на
одделение за градежна, комунална и инспекција за
сообракај и патишта .
Контакт: бул.Александар Македонски бр.7, 2420
Радовиш, тел. +389 (32) 617 700, e-mail:
radovis@radovis.gov.mk; ler@radovis.gov.mk
I. ВОВЕДНА АНАЛИЗА
Цели на студијата
Како што е наведено во воведниот дел на оваа
студијата и за време на работно-консултативните
средби во општина Радовиш, градот Радовиш се
соочува со зголемена потреба од решавање на
сообраќајните проблеми, посебно со управувањето
со паркирање. Зонското паркирање претставува
вообичаен јавен сервис и неопходен дел во урбаниот
начин на живеење. Со развојот на новите технологии
и видови на комуникации, се овозможени различни
пристапи
кон
решавањето
на
техничкотехнолошките проблеми со управувањето и
контролата на зонското паркирање.
Зголемениот обем на сообраќај ја наметнува
потребата од означување на местата за паркирање,
посебно во централното градско подрачје, покрај
коловозите и на градските улици. Целта е да се
избегне метежот што се создава при барање на
слободно место за паркирање и сообраќајниот хаос
при паркирање на градските улици. Местата кои ке
бидат определени за паркирање на сообраќајниците
ке се простираат низ посебно контролирана зона за
паркирање (КЗП) и ќе бидат предвидени на наплата
и контрола на паркирањето.
Зонското паркирање претставува термин што се
употребува за означување на ограничувањата на
паркирањето кои што се предвидени низ едно
дефинирано подрачје (територија) – (КЗП).
Контролата на паркирањето е значаен дел на
сообраќајното управување чија што цел е да се
пресретнат барањата на паркирање, спречи
сообраќајниот хаос во определен обем и да се
постигне поголем економски бенефит за општината
(прилив на финансии на локално ниво и
обезбедување на нови работни места).
Предмет на овој проект опфаќа: правно регулирање
на моделот на управување, набавка на основни
средства и опрема како и изведување на
подготвителни работи за да може да бидат ставени
во функција предвидените паркинг места. Понатаму
следува одржливоста како клучен фактор за
непречено функционирање на системот во иднина.
Цел на физибилити студијата е да утврди кои
придобивки општина Радовиш ќе има доколку
општината сама го реализира проектот во однос на
моделите концесија или јавно приватно партнерство
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и го отстапи управувањето на паркинзите на
приватен партнер.
Оваа студија, треба да даде одговор на прашањата за
тоа дали зонското паркирање е:

Финансиски прифатливо за општината
имајќи ги во предвид буџетските побарувања за
реализација на проектот,

Управувањето со ризиците во поглед на
реализацијата на проектот,

Дали овој проект носи соодветна вредност за
пари-ВП, посебно кога овој проект би го спровела
општина Радовиш.
Бенефит од проектот кон граѓаните на општина
Радовиш
Со овој проект се овозможува остварување на
законските надлежности во однос на уредување на
сообраќајниците за паркинзи и кон:

овозможување на паркинг услуги

зголемување на квалитетот на паркинг
услугите

зголемување на приходите во буџетот на
општината
Табела 1. Клучни индикатори за мерење на перформанси
Р.бр
Цел
Активност

1

2

Уредување
на нов,
модерен
начин на
управување и
контрола со
уличното
паркирање
Зголемување
на
квалитетот
на услугите
за паркирање

маркирање на паркинг
местата
2.
техничко
и
ИКТ
управување

1.

Со воведување на
КЗП се воведува ред во
сообраќајот во мирување во
Радовиш

1.

Заклучок: Финансирање на уредувањето на јавните
површини за паркирање и управување со оваа услуга
може да се изврши од страна на општината или
јавното претпријатие.
Обем на проектот
Општина Радовиш, предвидува деловите за паркинг
од град Радовиш да претставуваат една зона за
паркирање и притоа треба да уредат 1: околу 1000
паркинг места во зонско паркирање за предвидената
зона, и тоа на следните улици:

Ул. Илинденска

Ул. 22 Октомври
1

Согласно оценката на стручните служби во
општината.
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нови вработувања

подобрување на сообраќајот

искористување на секое паркинг место

пристапност кон деловните објекти, за што
поголема посетеност

зголемување на бројот на корисници на
јавниот сообраќај

подобрување на условите на движење на
возилата на итните служби

поголема безбедност на улиците

полесен и поефикасен начин на плаќање

подобрување
на
сообраќајната
инфраструктура

подобрување на квалитетот на живот на
граѓаните на општина Радовиш.
Проектни перформанси
Јавните услуги ќе се однесуваат на остварување на
законските надлежности во однос на уредување и
организирање на јавните површини за паркирање:

Индикатори
за
мерење
на
перформанси
1.
избор
на
правен модел
2.
регистрирањ
е на посебно ЈП или
посебна едница во
постојните
3.
Паркинг
местата се уредени
1.
Следење на
одлуките
на
Советот на општина
Радовиш

Забелешка
Општина
Радовиш има законска
надлежност за уредување
на јавните површини за
паркирање
2.
Јавното
претпријатие ги наплаќа
приходите од паркирање
Согласно оценката на
општина Радовиш

1.


Ул. Св.Спасо Радовишки

Ул. Кеј 8-ми Септември

Бул.Александар Македонски

Ул. Самоилова

Ул.Илија Алексов

Ул.Партизанска

Ул.Коста Сусинов

Ул.15 Корпус

Ул.1-ви Мај

Плоштад Слобода (Градинка детско изворче)

Паркинг простор (Основен суд Радовиш)

Паркинг простор ( Ул. Самоилова до Кеј 8ми Септември)

Паркинг простор (ЈЗУ Здравствен дом
Радовиш)
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фреквенција. Во втората зона влегуваат останатите

Градски пазар (Внатрешен дел)
делови од предвидените сообраќајници. Детален

Паркинг простор (Спортска сала 25 Мај)
приказ е прикажан во техничкиот приказ кој е

Паркинг простор (Помеѓу згради на
составен дел од овој документ.
бул.А.Македонски, ул.Самоилова и ул. 22-ри
Октомври)
II. ТЕХНИЧКА АНАЛИЗА
Мапата на градот со предвидените локации се
достапни во општината, а се прикажани и во анекс
Параметрите на проектот се дефинирани согласно
на овој документ.
работните средби и консултациите со стручните
Се предвидува функционирање на двозонско
служби како и согласно финансиско-економската
паркирање, каде ке се утврдат 1 и 2 зона на
анализа (потреби од инвестиции, одржување,
паркирање со различни дефинирани услови за
работна сила итн. која анализа е опишана понатаму
паркирање.
во документот). Предлогот за паркирање на
Во првата зона влегуваат паркинг местата пред
патничките моторни возила во зонското паркирање е
центалните градски сообракајници и институции,
прикажан на следниот начин:
како и позициите со голема сообраќајна
Табела 1. Предлог зони за паркирање на патничките моторни возила
Р.бр.

1

Р.бр.

1

Опис

Работно време

Работни денови

Тарифа

Забелешка

07:00 - 21:00

ПонеделникСабота

Ке биде
утврдена со
подебен
правилник

21:00 - 07:00

ПонеделникСабота

Слободно
паркирање

Од 21:00 часот
во Сабота до
07:00 часот во
Понеделник е
предвидено
слободно
паркирање

Работно време

Работни денови

Тарифа

Забелешка

07:00 - 21:00

ПонеделникСабота

Ке биде
утврдена со
подебен
правилник

21:00 - 07:00

ПонеделникСабота

Слободно
паркирање

Од 21:00 часот
во Сабота до
07:00 часот во
Понеделник е
предвидено
слободно
паркирање

I
Паркинг зона

Опис

II
Паркинг зона

Првите 15 минути се бесплатни во случај возилото
да го напушти паркинг местото до 15 минути.
Зоните I и II ќе бидат дефинирани во проектот за
сообраќајно уредување и посебен правилник од
давателот на услугите.
Истотака се предвидува повластено паркирање,
резервирано паркирање и претплатна (месечна или
годишна) паркинг карта, прикажани на следниот
начин:
Повластеното паркирање се однесува на станари
(физички и правни лица) од индивидуалните или
колективните станбени заедници. Повластеното
паркирање предвидува посебно обележување со

напомена дека се работи за повластено место за
станари.
Резервираното паркирање се однесува на физичко
лице вработено во правно лице со седиште во зоната
каде гравитира седиштето на правното лице.
Претплатната (месечна или годишна) паркинг карта
се однесува на правни и физички лица кои имаат
интерес да поседуваат месечен или годишен
пристап. Со претплатената карта, претплатниците ке
имаат право да го користат било кое паркинг место
освен на местата на повластеното и резервираното
паркирање.
Надомест за непријавено паркирање во зоните: за
непријавено паркирање се ставаат лисици
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(блокатори) и се наплатува секој час според
тарифникот и надоместок како казна за непријавено
паркирање. Доколку надоместокот за непријавеното
паркирање не биде регулиран до 19:00 часот, пред
истекот на работното време ќе интервенира Пајак
службата, а трошоците за нејзина интервенција /
подигање на возило се прикажани во подолу
прикажаниот тарифник. Доколку возилото на биде
подигнато во тековниот ден, за секој нареден ден
дополнително ќе биде наплатена лежарина согласно
прикажаниот тарифник.
Целосно се ослободуваат од плаќање, на паркинг
просторот со зонско паркирање, лицата со посебни
потреби согласно акт на надлежната комисија во
фондот за пензиско и инвалидско осигурување на
Македонија предвидени во чл.108 точка 8 од Законот
за јавните патишта. Лицата кои управуваат хибридни
или целосно електрични возила или по друг основ
можат да бидат ослободени од плаќање со носење на
посебен правилник од страна на давателот на
услугата. Тарифникот со предвидените цени на
услугата за паркирање ке биде уреден од страна на
давателот на услугата со посебен правилник.
Процена за зонско паркирање
Беше направена претходна оценка на потребата за
паркирање во часови. За паркинг зоната дневно ќе се
наплатува по 8 часа (приближна просечна
побарувачка по паркинг место како за во општина
Штип или Струмица). Оваа вредност ќе се помножи
со 80% заради пореално прикажување на приходите
за фактори кои не се земени во предвид како на
пример потребата од обезбедување на 3% места за
лица со посебни потреби кои паркинг места не носат
доволно приход и/или други фактори.
Повластено паркирање
За повластено паркирање за станари ќе земеме
вредност од околу 40% од вкупниот број на паркинг
места (пример од Град Скопје, Штип, Струмица).
Цената е утврдена согласно тарифникот за станари.
Оваа вредност ќе ја множиме со 80% заради
пореално прикажување на приходите за фактори кои
не се земени во предвид.
За паркирање за правни лица ќе земеме вредност од
околу 5% од вкупниот број на паркинг места
(пример од Град Скопје, Струмица, Штип). Цената е
утврдена како за 8 часа пресметани согласно
тарифата за зонско паркирање помножено со 20 дена
и помножено со 12 месеци во годината).
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Резервацијата не важи во време кога зонското
паркирање е слободно (надвор од тарифен
временски период кој се наплаќа). Оваа вредност ќе
ја множиме со 80% заради пореално прикажување на
приходите за фактори кои не се земени во предвид.
Претплатна (месечна) паркинг карта
Претплатна (месечна) паркинг карта е предвидено да
има два типа. Прв тип на претплатна (месечна)
паркинг карта ќе важи само за правни лица. За овој
тип на претплатна (месечна) паркинг карта цената е
пресметана како за 8 часа согласно тарифата за
зонско паркирање за соодветната зона помножено со
20 дена.
Втор тип на претплатна (месечна) паркинг карта ќе
важи за физички лица. За овој тип на претплатна
(месечна) паркинг карта цената е пресметана како за
8 часа (согласно тарифата за зонско паркирање
помножено со 30 дена - начинот за пресметување на
цената е ист како за тип 1).
Предвидени казни
Приходите од казни се проценети во вредност од
околу 40% од бројот на паркинг места од зонското
паркирање согласно искуството од Град Скопје.
Надоместот за непријавено паркирање ќе биде
утврден во предлог Одлуката. При што за
нерегистрирано паркирање ке бидат ставани
блокатори на тркалата, при што ке биде наплатен
секој час според тарифникот.
Доколку надоместокот за непријавеното паркирање
не биде регулиран до 19:00 часот, до крајот на
работното време интервенира Пајак службата, а
трошоците за нејзина интервенција се проценети
согласно тарифникот.
Дотур на роба
Дотур на роба може да се врши бесплатно од 06.00
до 09.00 часот наутро и 19.00 до 22.00 навечер во
тековниот ден. Потоа се наплаќа согласно
тарифникот.
Динамика на приходите
Во првите години нема да се прибираат вкупните
проценети приходи поради воведување на нов начин
на паркирање и поради очекуваниот отпор од
граѓаните за плаќање. Затоа, земена е во предвид
динамика на раст на приходи од година за година.
Така, во првата година приходите се намалени за
околу 50%, втората година за 40%, третата година за
30%, а од четвртата до десетата година се земени
вкупните приходи.

Табела 2. проценети годишни приходи од паркирање (од четвртата година)
Приходи од:
Вредност во евра
Паркирање од предвидената зона
120,000
Повластено од станари
6,000
Резервирано од правни лица
16,340
Претплата од правни лица
12,165
Претплата од физички лица
12,375
Казни од зонско*
18,600
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Вкупно (вкупно без ДДВ)
185,480
*Приходи од казните се пресметани со динамика на опаѓање за 10% секоја наредна година после втората година
до петтата година кога се очекуваат 70% од приходи од казни од приходите остварени во првата година.
Во проектот се очекува општината или приватниот партнер целосно да го финансираат уредувањето на јавните
површини, набавката на потребна опрема за управување на системот, набавка или изнајмување на пајак возило,
опрема за вработените, наплатата како и организирање на депото за отстранетите возила со пајак, во зависност од
избраниот модел на финансирање и управување.
За таа потреба претпоставени се следните трошоци:

Инвестициони трошоци во евра2
Предмер пресметка
Пајак возила (1) (набавка или изнајмување согласно потребата,
доколку се не се набавува возило овој трошок е ирелевантен)
Софтвер за зонско паркирање
Опрема за вработени
PD уреди
Лисици
Вертикална и хоризонтална сигнализација
Call центар
Депо за отстранети возила со пајак
(куќичка, фискален апарат, автоматски систем со рампа и ХТЗ
опрема)
Земјиште за Депо (ако е потребно да се купи)
Вкупно

Вредност во евра
120,000
50,000
10,000
25,000
10,000
10,000
5,000

10,000
0
240,000

За бројот на пајак возила оценка на стручните служби од општина Радовиш е да се набави најмалку едно возило
или да се изнајмува на годишно ниво согласно изработен план на потреби од страна на давателот на услугата.
Број на вработени кој е потребен: на секои 200 паркинг места по два вработени во две смени по еден. На ова се
додаваат два вработени во Call центарот. Се земаат во предвид и по два вработени за пајак возилата во две смени
и два вработени и во депо. Оваа бројка се множи со 20% во резерва. Вкупно оценета потреба од број на вработени
се минимум 21 вработени. PD уреди се потребни на секои 100 паркинг места по еден плус резерва од 10%.
Лисици се земени сразмерно на потребите и паркинг местата плус 30 резерва. Вертикална и хоризонтална
сигнализација е земена приближно по 10 евра за секое од обележани места. Call центарот е во вредност од 5,000
евра. Депото каде ќе се отстрануваат возилата со пајакот е предвидено да има куќичка, фискален апарат,
автоматски систем со рампа за влез и излез и ХТЗ опрема со предвидена вредност за доуредување и
доопремување на постојниот простор од 10,000 евра. Земјиштето за депото е предвидено и општината поседува
вакво место со што овој трошок се отфрла.

Работење и одржување во евра (годишно)3
Плати и придонеси4
Тековно и инвестиционо одржување
Гориво за пајак возила
Обележување (зимско и летно)
Вкупно

81,951
2,700
3,840
2,000
90,491


Друго
Амортизација5 Пондерирана просечна 16%

14,479

Согласно искуствата во Град Скопје и Град Штип.
Просечна годишна бруто плата по работник од 240,000 денари. Тековно и инвестициско одржување е проценето
на 2% од вкупната инвестиција годишно. Потрошувачката на пајак возилото е земена на 20 литри на 100 км.
Оценка е дека едно возило ќе помине дневно 25 км.
4
Доколку организаторот на паркингот е јавното комунално претпријатие, овој тошок може да се делумно намали
или целосно исклучи доколку се задолжат веќе вработени лица.
2
3
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Осигурување (во евра годишно)
Данок на добивка
ДДВ
Комунална такса
Инфлација (плати, гориво, опрема за вработени, лисици, ПД уреди)
6


Финансиски трошоци
Висина на кредит (евра)
Годишна каматна стапка7
Доколку инвестицијата би се имплементирала преку подигање на кредит.
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1,400
10%
18%
10%
2%

240,000
3-5%


Самостоен модел во споредба со концесиски или ЈПП модел за имплементација на проектот
За разлика од класичните „набавки“ на инфраструктурни проекти и јавни услуги, концесија или ЈПП подразбира
дека приватниот сектор може да има различно ниво на учество во одржувањето, работењето и управувањето,
изградбата, развојот и финансирањето на инфраструктурата, односно во давањето на јавни услуги. Ова значи дека
јавните услуги кои традиционално се вршат од страна на јавниот партнер, за одреден период на време, се
пренесуваат и се вршат од страна на приватниот партнер, или пак истиот се вклучува во вршењето на јавните
услуги од страна на јавниот партнер, најчесто преку изградба и одржување на инфраструктурни објекти потребни
за давање на јавни услуги, или пак во одделни случаи со давање на споредни услуги во функција на јавните
услуги, односно преку друг вид на соработка, за одредена добивка или корист, односно надомест кој го плаќа
јавниот партнер.
Концесија или ЈПП ќе и овозможи на општина Радовиш наместо еднократно капитално издвојување за овој
проект јавните паркинзи да ги добие во владение по изминување на определен период (помеѓу 10 и 35 години) од
страна на приватниот партнер. Приватниот партнер е тој кој ќе го реализира проектот т.е. ќе го финансира
уредувањето на јавните површини (одбележување и сигнализација), набавка на потребна опрема за управување
на системот, набавка на пајак возила, опрема за вработените, како и наплатата.
Од приватниот партнер би се очекувало да го финансира уредувањето на јавните површини, набавка на
потребната опрема за управување на системот, набавка на пајак возила, опрема за вработените, наплатата.
Од приватниот партнер ќе се очекува и:

Зголемена ефикасност (намалени трошоци во проектниот животен циклус) бидејќи приватниот партнер ќе
биде заинтересиран за смалување на трошоците за време на целиот период на операционализација на проектот.
Тоа ќе влијае за поголема конкурентност преку пократок рок на договор со јавниот партнер општина Радовиш,

Побрза имплементација на проектот: со оглед на тоа што стартување на проектот е обврска на приватниот
партнер, приватниот партнер е мотивиран работите да ги изведе во што пократок временски рок за да почне
наплатата од паркирање,

Подобрено управување: со пренесувањето на обврската за давање јавни услуги на приватниот партнер,
јавниот партнер се јавува повеќе во улога на регулатор и се насочува на активности кои се однесуваат на
планирање, уредување и контрола, наместо секојдневно давање на јавни услуги.
Овие очекувања всушност се и рамка за определување на критериумите за избор на најповолен приватен партнер
за овој проект. Сепак досега во Македонија постојат мал број на вакви модели каде најчесто искуствата и
практиката во меѓусебните односи на концедетот и концесионерот се на незавидно ниво.
Приоритети на општина Радовиш и модели на концесија
Приоритетите на општина Радовиш, се:

воспоставување на зонско паркирање на јавни површини (отворени паркинзи);

набавка на опрема за давање на услуги на паркирање самостојно или од страна на приватниот партнер
(концесионерот);
5

Согласно Уредбата за начинот на користење на амортизацијата, односно отписот на вредноста на нематеријалните и
материјалните средства и за номенклатурата на средствата за амортизација и годишните амортизациони стапки (Службен
весник на Р.М.број 64/2002; 98/2002 и 10/2008 година).

1% од инвестициските трошоци.
Информацијата е во согласност со просечните стапки на кредитните линии на банките во Македонија (како за А
кредитен рејтинг клиент).
6
7
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создавање на услови за паркирање со цел за поуспешување на режимот на сообраќајот;
III. ПРАВНА АНАЛИЗА

Правните аспекти на проектот се презентирани
преку анализа на правната рамка за изградба и
одржување на јавниот простор за паркирање, како и
со објаснувањето на можниот моделот на јавно
приватно партнерство што може да се примени во
конкретниот проект.
Анализата на правната рамка, покрај Уставот на
Република Македонија, ги содржи и следните
законски прописи:

Закон за локалната самоуправа;

Закон за комуналните дејности;

Закон за комуналните такси;

Закон за сопственоста и другите стварни
права;

Закон за јавните патишта;

Закон за градење;

Закон за просторно и урбанистичко
планирање; и

Закон за концесии и јавно приватно
партнерство
Правна рамка
Закон за локалната самоуправа
Законот
за
локалната
самоуправа
создаде
нормативни претпоставки за отпочнување на
процесот на децентрализација, кој, меѓу другото,
значеше значително зголемување на надлежностите
на единиците на локалната самоуправа. Покрај
дотогашните надлежности, на локално ниво се
пренесуваат и нови надлежности кои се однесуваат
на вршењето на јавните услуги од локално значење и
за кои единиците на локалната самоуправа можат да
основаат јавни претпријатија и јавни установи, што
во праксата и најчесто се случува.
Согласно член 20 од Законот за локалната
самоуправа, општините, во рамките на законот, во
согласност со начелото на супсидијарност, имаат
право на своето подрачје да ги вршат работите од
јавен интерес од локално значење, што не се
исклучени од нивна надлежност или не се во
надлежност на органите на државната власт.
Според член 21 став 2 од овој закон, општините
самостојно, во рамките на законот, ги уредуваат и
вршат работите од јавен интерес од локално
значење, утврдени со овој или друг закон и се
одговорни за нивното вршење.
Доменот на надлежности на единиците на локалната
самоуправа е дефиниран со одредбите на член 22 од
Законот. Согласно наведениот член, општините,
меѓу другото, се надлежни и за изградба и
одржување на јавниот простор за паркирање,

уредувањето и организирањето на јавниот локален
превоз на патници.
За извршување на јавните услуги од локално
значење, како што е погоре спомнато, општините,
согласно член 24 од Законот можат да основаат
јавни служби, во согласност со закон, или да го
делегира вршењето на одредени работи од јавен
интерес од локално значење на други правни или
физички лица, врз основа на договор за извршување
на работи од јавен интерес, во согласност со закон.
И во двата случаи општините се супсидијарно
одговорни за извршување на јавните услуги.
Закон за комуналните дејности
Законот за комуналните дејности, претставува
рамковен закон со кој се уредуваат видовите на
комуналните дејности, основните услови и начинот
на вршење на комуналните дејности, финансирањето
на комуналните дејности, како и други прашања од
значење за комуналните дејности, кои со Законот се
прогласени како дејности од јавен интерес (член 1 и
2).
Во членот 3 од Законот, утврдени се видовите на
комунални дејности. Во таа смисла, во точката 13
како комунaлна дејност, од надлежност на
општините е
утврдено и одржувањето и
користењето на јавниот простор за паркирање под
што се подразбира одржување на просторот и
објектите и давање на соодветни услуги.
Согласно членот 6 од Законот, посебните услови и
начинот на вршење на комуналните дејности, освен
дејностите што таксативно се изземени, се уредуваат
со посебни, секторски закони. Комуналните дејности
чии посебни услови и начин на вршење на
дејностите не се уредуваат со закон, се предмет на
уредување на актите на општините, односно градот
Скопје.
Според член 7 став 1 од Законот, општината,
односно Градот Скопје е должна да донесе одлука за
комунален ред и мерки за нејзино спроведување.
Според ставот 2 на овој член, под комунален ред во
смисла на став 1 од овој член, се подразбира
поблиско уредување на односите и начинот на
вршење на комуналните дејности меѓу корисниците
и давателите на услугите.
Комуналните дејности, согласно Законот за
комуналните дејности, може да се вршат со
основање на јавни претпријатија за комунални
дејности, или со давање концесија односно дозвола
за вршење на комунални дејности, на начин и под
услови утврдени со секторските закони, а во
согласност со процедурите утврдени со законот со
кој се уредуваат концесиите. Доколку комуналните
дејности ги вршат домашни и странски физички или

Br. 19/2021 Str. 83

Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{

правни лица, истите се должни да обезбедат трајно
и квалитетно вршење на комуналните дејности, како
и одржување на објектите и опремата на
комуналната инфраструктура во функционална
состојба.
Закон за комуналните такси
Согласно член 3 став 1 алинеја 8 од Законот за
комуналните такси комунална такса се плаќа за
користење на простор за паркирање на патнички
моторни возила, товарни моторни возила и нивните
приколки и автобуси, што за таа цел ќе ги определи
општината. Согласно Тарифата за комуналните
такси, во тарифниот број 8 во ставот 1 е утврдено
дека за користење на просторот за паркирање на
патнички моторни возила, товарни моторни возила,
автобуси и приколки на јавни паркиралишта се
наплаќа комунална такса во висина од 10% до 20%
од цената на наплатената услуга за користење на
просторот за паркирање.
Висината на комуналните такси во рамките утврдени
со Тарифата, со одлука треба да ја утврди советот на
општина Радовиш.
Закон за јавните патишта
Во Законот за јавните патишта дефиниран е
терминот на јавно паркиралиште како посебно
уреден и одбележан простор наменет за паркирање
на определен вид на возила. Јавните паркиралишта
можат да бидат надвор од површините опфатени со
патиштата или улиците или на самите патишта и
улици.
Меѓутоа, планирањето, проектирањето, изградбата,
реконструкцијата и одржувањето на јавните
паркиралишта, како и управувањето со истите не е
уредено поблиску со наведениот закон, што
подразбира дека овие прашања се оставени да ги
уредат самите општини со своите прописи, во
согласност со позитвните законски прописи, како на
пример, во согласност со прописитие за градење и
просторно и урбанистичко планирање.
Устав на Република Македонија
Согласно член 56 став 1 од Уставот на Република
Македонија,
сите
природни
богатства
на
Републиката, растителниот и животинскиот свет,
добрата во општа употреба (паркинзите) како и
предметите и објектите од особено културно и
историско значење определени со закон се добра од
општ интерес за Републиката и уживаат посебна
заштита.
Добра во општа употреба, као добра во општ
интерес, претстaвуваат и паркинизите, односно
јавниот простор за паркирање.
Закон за сопствености и други стварни права
Стварите кои врз основа на Уставот или со посебни
закони се прогласени за ствари од општ интерес за
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Републиката, согласно член 16 став 2 од Законот за
сопствености и други стварни права можат да бидат
предмет на правото на сопственост на државата
односно на физички и правни лица.
Анализа на законската рамка за градење
Со оглед дека на некои улици предвидени за зонско
паркирање се очекува и се предвидува изведување
на градежни работи, на планирањето, изградбата,
реконструкцијата и инвестиционото одржување се
применуваат прописите за градење и просторно и
урбанистичко планирање (Закон за градење и Закон
за просторно и урбанистичко планирање).
Според член 57 Законот за градење постојат градби
од прва и втора категорија. Јавните паркиралишта
(од затворен тип) се наведени како градби од втора
категорија за кои одобрение за градба, согласно член
58 од цитираниот Закон, издава градоначалникот на
општината.
Закон за концесии и јавно-приватно партнерство
Правната рамка за јавно-приватно партнерство
содржана е во Законот за концесии и јавно-приватно
партнерство (во натамошниот текст: Закон)8 со кој
се уредува доделувањето на концесија на добра од
општ интерес и договор за воспоставување на јавно
приватно партнерство (ЈПП), правната заштита за
секое лице кое има или имало интерес за добивање
на таков договор и кое ризикувало или ризикува да
биде оштетено во постапката за доделување на таков
договор, како и други прашања во врска со
концесиите на добра од општ интерес и договорите
за воспоставување на јавно приватно партнерство.
Согласно Законот, сите договори за воспоставување
на ЈПП во кои јавните партнери (централната или
локалната власт, јавните препријатија, јавните
установи и другите правни лица определени со
Законот) доделуваат договори на приватните
партнери мора да бидат доделени во согласност со
начелата на транспарентност, недискриминација,
пропорционалност, ефикасност, еднаков третман и
меѓусебно признавање.
Субјекти на ЈПП
Како концеденти можат да се јават Република
Македонија, општините и градот Скопје, додека
како јавни партнери, покрај Република Македонија,
општините и градот Скопје, можат да се јават и

јавните претпријатија, јавните установи,
трговските друштва основани од Република
Македонија, општината, градот Скопје и општините
во градот Скопје и друштва врз кои државата или
органите на општината, градот Скопје и општините
во градот Скопје имаат директно или индиректно
влијание преку сопственоста над нив, односно
Закон за концесии и јавно-приватно партнесртво
(Сл. весник на РМ бр.06/2012).
8
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поседуваат поголем дел од капиталот на друштвото,
имаат мнозинство гласови на акционерите
/содружниците и именуваат повеќе од половина од
членовите на управниот или надзорниот одбор,
односно органите на управување на друштвото; и

други правни лица кои согласно закон вршат
јавни овластувања во делот на вршењето на јавните
овластувања.
Како приватни партнери можат да се јават домашни
или странски физички и правни лица.
Модели на ЈПП
Законот, зависно од намената на средствата за
надоместување од страна на јавниот партнер за
обезбедување на јавна работа и/или јавна услуги,
како и распределбата на клучните постојни ризици,
воспоставува четири основни модели на ЈПП, и тоа:
1.
Концесија за јавна работа, или

2.
3.
4.
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Концесија за јавна услуга, или
Договор за јавна набавка на работа, или
Договор за јавна набавка на услуга.

Предлог модели за реализација на проектот
Формирање на јавно претпријатие или посебна
работна единица во постојните (самостојно
финансирање и работење)
Моделот кој се предлага за реализација на проектот
е општината самостојно да го финансира, одржува и
тековно работи проектот преку формирање посебна
работна единица во постојното јавно комунално
претпријатие кое функционира на територијата на
општина Радовиш. Советот и градоначалникот на
општината ја имаат надлежноста за избор и
реализација на предвидениот модел согласно
параметрите
на
оваа
физибилити
студија,
сопствените видувања и други евентуални анализи.

Табела. Основни карактиристики на предложениот модел
Формирање на јавно претпријатие или посебна работна единица во постојните
Финансирање и набавка на Обврска на општината или јавното претпријатие е да изврши набавка или да
опрема за вршење на дејноста изнајми на пајак возило, софтвер за управување со систем за зонско
паркирање, ПД уреди за зонско пракирање, лисици, вертикална и
хоризонтална сигнализација, „call centar„ и друга опрема потребна за
функционирање на паркинзите, како и зимско и летно обележување.
Стопанисување/вршење
дејноста

на Се предлага паркинг местата да бидат на јавните површини: улиците и
тротоарите, односно од отворен тип.
Со паркинзите ќе стопанисува јавното претпријатие.
Стопанисувањето со паркинзите (давањето на соодветни услуги и
одржувањето на просторот и објектите) е право и обврска на јавното
претпријатие. Покрај паркинизите, јавното претпријатие ќе ја стопанисува и
пајак службата за отстранување на непрописно паркираните возила.
Јавното претпријатие ќе има право и обврска да ги оперира и сите други
нови јавни паркинзи кои ќе бидат определени како јавни паркиралишта –
паркинзи од отворени или паркинзи од затворен тип, од страна на
општината.
Времетраење на дејноста
До престанокот на јавното претпријатие по услови утврдени со закон.
Поврат на инвестицијата
Поврат на вложените финансиски средства, вклучувајќи и „разумна„
заработувачка, општината и јавното претпријатие ќе остварат на тој начин
што услугите за паркирање ќе ги наплаќаат од крајните корисници на
услугите (граѓаните), по однапред определена тарифа, односно ценовник.
Располагање со надоместокот Јавното претпријатие на општина Радовиш, ке исплаќа надоместок
(комунална такса) во апсолутен износ, процентуално од остварената
добивка, утврден со одлука на Советот на општината.
Трансфер
Општината и Јавното претпријатие, се сопственици на опремата и другата
инфраструктура потребна за вршење на дејноста.
Kонцесија за јавна услуга
Моделот кој се предлага за реализација на проектот е концесија за јавна услуга. Концесијата вклучува елементи
и на работа и на услуга, но со оглед дека работата што треба да се изведе е главен предмет на договорот, моделот
кој се предлага, согласно член 6 од од Законот за концесии и јавно приватно партнерство, ги има одбележјата на
концесија за јавна услуга.
Табела. Основни карактиристики на предложениот модел

Br. 19/2021 Str. 85

Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{

24.12.2021 god.

КОНЦЕСИЈА ЗА ЈАВНА УСЛУГА
Финансирање и набавка на Обврска на концесионерот е да изврши набавка на пајак возило, софтвер за
опрема
за
вршење
на управување со систем за зонско паркирање, ПД уреди за зонско пракирање,
концесиската дејност
лисици, вертикална и хоризонтална сигнализација, „call centar„ и друга
опрема потребна за функционирање на паркинзите, како и зимско и летно
обележување.
Стопанисување/вршење
на Се предлага паркинг местата да бидат на јавните површини: улиците и
концесискaта дејност
тротоарите, односно од отворен тип.
Со паркинзите ќе стопанисува концесионерот.
Стопанисувањето со паркинзите (давањето на соодветни услуги и
одржувањето на просторот и објектите) е право и обврска на концесионерот.
Покрај паркинизите, концесионерот ќе ја стопанисува и пајак службата за
отстранување на непрописно паркираните возила.
Концесионерот ќе има право и обврска да ги оперира и сите други нови
јавни паркинзи кои за време на концесискиот договор ќе бидат определени
од општина Радовиш како јавни паркиралишта – паркинзи од отворени или
паркинзи од затворен тип.
Времетраење на концесијата
Се предлага концесискиот период да изнесува помеѓу 10 и 35 години.
Поврат на инвестицијата
Поврат на вложените финансиски средства, вклучувајќи и „разумна„
заработувачка, концесионерот ќе оствари на тој начин што услугите за
паркирање ќе ги наплаќа од крајните корисници на услугите (граѓаните), по
однапред определена тарифа, односно ценовник.
Концесиски надоместок
Концесионерот ќе му плаќа на Концедентот: општина Радовиш, концесиски
надоместок во апсолутен износ, чија висина ќе биде предмет на евалуација
на понудите.
Концесионерот ќе му плаќа на Концедентот, општина Радовиш, концесиски
надоместок, и за сите други нови јавни површини кои за време на
концесискиот договор ќе бидат определени од општина Радовиш како јавни
површини за паркирање. Висината на овој надоместок ќе се определи со
процентуално зголемување на основниот концесиски надоместок, сразмерно
на зголемувањето на јавните површини за паркирање.
Во случај на на намалување на бројот на паркинг места, сразмерно ќе се
намали и концесискиот надоместок кој Концесионерот ќе и го плаќа на
општина Радовиш.
Трансфер
Концесионерот, по истекот на концесискиот период, ја пренесува опремата и
другата инфраструктура потребна за вршење на концесиската дејност на
концедентот: општина Радовиш.
Постапки за доделување на договорот за восптосавување на ЈПП
Доделувањето на договори за воспоставување на ЈПП се врши по пат оглас кој се организира и спроведува како:

Отворен повик;

Ограничен повик;

Конкурентен дијалог; и

Постапка со преговарање со претходно објавување на оглас.
За реализација на концесискиот проект се предлага постапката за доделување на договорот да се спроведе како
отворен повик.
IV. ОПШТИНА РАДОВИШ9
Територијата на општина Радовиш се простира на подрачјето на централно источниот дел на Република
Македонија и го зафаќа северно-централниот дел од Радовишко-Струмичката Котлина. Во општина Радовиш
според пописот од 2002 година живеат 28.244 жители. Површината на општината изнесува 608 км2 и е во редот
на територијално поголемите општини во Македонија. Во рамките на Радовиш постојат 20 населени места кои се

9

Види повеќе на: http://radovis.gov.mk/.

Br. 19/2021 Str. 86

Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{

24.12.2021 god.

разликуваат според географската разместеност. Градот се наоѓа на околу 340м надморска височина. Територијата
на општина Радовиш е изложена на влијанието на медитеранската и умерено-континентална клима.
V. ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА РИЗИЦИ И НИВНА ЕВАЛУАЦИЈА
Следниве ризици се возможни со нивна оценета веројатност и влијание:
Табела 5. Ризици за проектот, нивна веројатност и евентуално влијание.
Ризик
Веројатност*
Влијание/
Интензитет**
дизајнирање и избор на модел
4
3
политички ризик
4
4
оперирање и одржување (квалитет)
2
2
комерцијален (пониски приходи од
3
3
оценетите)
каматни
стапки
(макроекономски
3
3
ризици)
Самостојно
оперирање
(Јавно
претпријатир) или согласно ЈПП
2
4
моделот: избор на приватен партнер
(мал број на понудувачи)
ризик од приватниот партнер (ако
стане несолвентен или поради други
2
2
причини е принуден да се повлече од
договорот)
*Множител од 1 до 4.
**Множител од 1 до 4.

Индекс
12
16
4
9
9

8

4

Бодовите кои им се доделуваат на ризиците, се во функција на помош во дефинирањето на видот на ризиците, и
тоа:
X: карактеристичен ризик (тоа е ризик кој веќе постои во опкружувањето)
Y: постојан ризик (тоа е ризик кој останува и понатаму, иако е превземена акција врз него)
Z: краен ризик (степен на ризик кој е прифатлив).
Табела 6. Бодови на ризик и видови на ризик
Бодови на ризик
9 – 16
висок/карактеристичен ризик
5–8
среден/постојан ризик
1–4
низок/краен ризик
Табела 7.Препорачани активности, според бодовите на ризик (доделените бодови).
Веројатност
Клуч
Дејство
неприфатливо ниво на изложеност на ризикот, кој бара
постојан и активен мониторинг како и мерки кои треба
мошне
да се применат со цел намалување на изложеноста
веројатно
9 -16

3–4

Прифатливо ниво на изложност на ризикот и предмет на
редовни и активни мониторинг мерки
Прифатливо ниво на изложеност на ризик, предмет на
редовен пасивен мониторинг

мошне малку
веројатно
1–2

Прифатливо ниво на изложеност на ризик, предмет на
периодичен пасивен мониторинг

веројатно
малку
веројатно

5–8

Табела 8.Матрица за евалуација на ризиците.
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4

8

12

16

висока
веројатно

3

6

9

12

3

2

4

6

8

2

средна
малку веројатно
ниска
многу
веројатно

1

2

3

4

ниско
минорно

средно
значително

високо
сериозно

многу
високо
мошне
сериозно

1

2

3

4

Веројатност

1

малку

влијание/интензитет
Множител

Табела 9. Евалуација на ризици за проектот.
Ризик
Вид на ризик
дизајнирање (тендер и квалитет),
Висок
политички ризик
Висок
комерцијален (пониски приходи од
Висок
оценетите)
каматни
стапки
(макроекономски
Висок
ризици)
Самостојно
имплементирање
или
избор на приватен партнер (мал број на Среден
понудувачи)
оперирање и одржување (квалитет)

Препорачани дејства
Неприфатливо ниво на изложеност
на ризикот, кој бара постојан и
активен мониторинг како и мерки
кои треба да се применат со цел
намалување на изложеноста
Прифатливо ниво на изложност на
ризикот и предмет на редовни и
активни мониторинг мерки

Низок

ризик од јавното претпријатие или
приватниот
партнер
(ако
стане
несолвентен или поради други причини
Низок
вршењето на дејноста е невозможно
или е принуден да се повлече од
договорот)

Прифатливо ниво на изложеност на
ризик, предмет на периодичен
пасивен мониторинг
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Анализа на ризици
На следнава табела се прикажани идентификуваните ризици, нивната нивната анализа и можните акции за ублажување на нивното влијание.
Табела 10. Шема на дистрибуција на ризици
Опис на последицата од идентификувањето на Вид на
ризикот
ризик
Активности за ублажување
Формирање на Јавно претпријатие или работна Низок
единица во постојните ЈП
кон
среден
Дизајнирање (тендер и квалитет),
Општина Радовиш нема искуство во дизајнирање на
тендер за вакви ЈПП проекти. Можно е поради низок
квалитет на тендерот да се појави слаб интерес на
квалитетни и сериозни приватни партнери.
Висок

политички ризик
Среден
до Висок
комерцијален (понизок волумен на приходи од
оценетите)

Висок

каматни стапки (макроекономски ризици)
Висок
избор на приватен партнер (мал број на понудувачи)
Среден
кон
висок

Да се разгледаат и други искуства од
земјата.
Да
се
организира средба
со
потенцијални приватни партнери.
Да се разгледаат и други искуства од
земјата
Да
се
ангажираат надворешни
експерти – трансакциони советници за
ЈПП
Да се внимава на соработката и
координацијата
со
сообраќајната
полиција и комуналниот инспекторат.
Да се обезбеди нацрт договор за време
на постапката за формирање на ЈП или
РЕ во ЈП или тендерската постапка.
Цената/тарифникот за паркирање не се
менува .

Одговорно лице

Влијание за финансиска анализа

Општина
Радовиш

Дополнтелни трошоци и доцнења

Општина
Радовиш /
Приватен
партнер

Дополнтелни трошоци и доцнења
Нереализација на партнерството

Општина
Радовиш

Неформирање на ЈП или РЕ во
ЈП.
Раскинување на договорот .

Општина
Радовиш
Приватен
партнер
Општина
Подобро планирање на проектот за да Радовиш
се добие поволна каматна стапка
Приватен
партнер
Истражување на пазарот - да се
објави барање за изјавување на
Општина
интерес (Информативни средби со
Радовиш
потенцијални приватни партнери)
Подобро планирање на побарувачката

Намалена
исплатливост
и
атрактивност
Непостоење
на
сообраќајна
студија
За општините доколку преземат
кредитирање
Зголемување на трошоците за
приватниот партнер
Дополнтелни трошоци и доцнења
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Квалитетна тендерска документација
Доволно време за подготовка на
тендерска
документација
за
приватниот партнер
Точна спецификација на барањата во
основањето на ЈП или договорот
План и чек листи за надзор,
мониторинг и евалуација
Инволвирање на експерти
Можност да се замени приватниот
партнер со друго правно лице
Претквалификација
Квалитетен договор
Координација помеѓу
Општина
Радовиш и ЈП или приватниот партнер
и
трети
страни
во
успешно
воспоставување на контрола и
почитување на казнени одредби.
Сообраќајна полиција, комунален
инспекторат, приватен и јавен
партнер.

Општина
Радовиш
Приватен
партнер

Општина
Радовиш
/Приватен
партнер

Дополнителни трошоци

Дополнителни
доцнења

трошоци

и

Br. 19/2021 Str. 90

Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{

24.12.2021 god.

VI. ЕКОНОМСКО ФИНАНСИСКА АНАЛИЗА
Економско финансиската анализа е дизајнирана согласно со “Водичот кон анализа на трошоци и добивка за
инвестициони проекти за ЕРДФ, кохезионен фонд и ИСПА“ - Guide to Cost-benefit Analysis of Investment Projects
for ERDF, Cohesion Fund and ISPA. Целта е да се види дали концесија за јавна услуга или ЈПП е поповолна опција
од опцијата општината сама да го гради и оперира проектот.
Економско финансиската анализа се базира на трошоците и приходите за период од 10 години кои се изразени во
парични единици-евра. Корисник во овој контекст е општина Радовиш која е одговорна за давање на јавни
услуги кон граѓаните.
Финансиската анализа на проектот вклучува анализа на директните трошоци и добивки. Економската анализа на
проектот ги вклучува и индиректните трошоци и придобивки.
Табела 11. Економски претпоставки кои се користени во анализата на трошоци и добивка.
Претпоставки
Вредност
Животен циклус на проектот (приближна оценка)
10 години
Финансиска дисконтна стапка-ФДС10
8
Економската дисконтна стапка-ЕДС11
8
Финансиска интерна стапка на рентабилност-ФИСР и Финансиска нето сегашна вредност-ФНСВ е користена за
пресметка на финансискиот принос. Економска интерна стапка на рентабилност-ЕИСР и Економска нето сегашна
вредност-ЕНСВ е користена за пресметка на економскиот принос. За нивна пресметка се користени сите
планирани инвестициони трошоци и трошоци за оперирање и одржување, а се поврзани за проектот. Бидејќи
пресметките се изразени во цврста валута-во евра не е земена во предвид инфлацијата.
Претпоставен животен век на проектот е апроксимативно 10 години (2021/2022-2031/2032). Една година (2022
година) е предвидена за тендерската постапка, преговорите со приватниот партнер и за потпишување на
договорот и извршување на градежните работи, а користите се предвидува да започнат 2022/2023 година.
Во анализата нема да направиме соодветни корекции за екстерналиите и за ризиците бидејќи е тешко да се
квантифицираат, а ефектите од можните ризици ќе бидат анализирани преку анализа на сензитивност на
критични варијабли како и преку поконзервативни претпоставки.
Трошоци за инвестиции, трошоци за оперирање и одржување и приходи од исполнување на дејноста
Табела 12. Индикатори за проектот
Индикатор
Вредност
ФИСР
+25,00%
ФНСВ
+240,000 евра
ЕИСР
+55,00%
ЕНСВ
+670,000 евра
Од табелата се гледа дека финансиската анализа покажува дека проектот е атрактивен бидејќи ФИСР се движи
околу (25,00%) и е повисок од ФДС (8%), а и од економски аспект е атрактивен бидејќи ЕИСР се движи околу
(55,00%) е повисок од ЕДС (8%).
Проектот се исплаќа после четвртата година ако ги земеме во предвид профитот по оданочување и оперативните
трошоци и каматите.
Заклучуваме дека проектот е исплатлив и кога општина Радовиш сама би го спровела проектот преку директно
финансирање или задолжување.
Исто така, проектот е доволно исплатлив и атрактивен за да се влезе во ЈПП или концесија и да се ослободи
фискален простор за општина Радовиш да имплементира други приоритети.
Анализа на сензитивност

10

Пондериран просек на трошок за капитал (WACC) за Македонија е пресметан на 7,9 па согласно ЕУ водичот за кост бенефит анализи за
инвестиции можеме (WACC) да ја искористиме за финансиска дисконтна стапка-ФДС за Македонија за овој проект т.е. ФДС=8%.
11
Економска дисконта стапка согласно ЕУ водичот за кост бенефит анализи за ЕУ кохезионите земји е 5,5% и е повисока за 0,5% поени
споредена со финансиската дисконта стапка, а за останатите ЕУ земји е 3,5%. Од тука за економската дисконтна стапка-ЕДС ќе усвоиме
ЕДС=8%.
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Анализата на сензитивност е изведена согласно финансиската анализа разгледувајки го влијанието на ФИСР при
одредена процентуална промена на контролните варијабли (само една контролна варијабла се менува додека сите
останати остануваат исти). Како контролни варијабли се земени: Вкупните приходи, Трошоци за инвестиции и
Трошоци за одржување:

Слика 1. Анализа на сензитивност
Од сликата можеме да заклучиме дека критични варијабли за проектот се трите варијабли: висината на
инвестициите, приходите и одржувањето. Сите варијабли се со голема сензитивност за исплатливоста на
проектот мерена преку ФИСР и затоа проектот треба внимателно да се следи за да се намалат ризиците по
приходите и одржувањето.
Сепак најмала сензитивност има висината на инвестициите кои би требало да се зголемат за скоро за 2 пати за
проектот да биде на граница на исплатливост, што е малку веројатно.
Од вредностите на ИСР, може да заклучиме дека проектот е исплатлив и атрактивен за инвестирање. Проектот е
доста сензитивен на висината на одржувањето и на приходите. Проектот е со мала веројатност да биде
неисплатлив согласно оценките за приходите и за расходите.
VII. ОЦЕНКА НА ВРЕДНОСТ ЗА ПАРИ-ВзП
Оценка на вредност за пари – ВзП
Табела 14. Трошоци за општина Радовиш доколку сама го спроведе проектот или го спроведе проектот преку
концесија за услуга.
Доколку општина Радовиш го спроведе проектот
Инвестирање
Плати
Одржување
Осигурување
Финансиски трошоци
VIII. ОПШТИ ЗАКЛУЧОЦИ И ПРЕПОРАКИ
Анализа на законитоста и изводливоста на проектот
1.
План, Програма или Проект за сообраќајно
Од претходно цитираните одредби на Законот за
уредување на општина Радовиш.
локалната самоуправа и Законот за комуналните
Со овие документи е предвидено сообраќајно
дејности, општина Радовиш со донесената одлука го
уредување на Град Радовиш и населените места и
избра моделот на формирање на посебна работна
локалните патишта под надлежност на Општина
едница во веќе постојното јавно претпријатие.
Радовиш.
2.
Одлука за јавните паркиралишта од значење
Претходни прашања и препораки:
за општина Радовиш.
Од страна на Советот на општина Радовиш, согласно
Со оваа одлука треба да се определат јавните
донесената одлука е прифатен моделот формирање
паркиралишта и површини од значење за општина
на посебна работна едница во веќе постојното јавно
Радовиш за јавна употреба за паркирање на возила
претпријатие, при што потребно е да се донесат
(јавни паркиралишта) и да се уреди начинот на
следните акти:
користење и одржување на јавните паркиралишта,
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надзорот над паркирањето и други прашања од
значење за паркирањето.
Со Одлуката, задолжително треба да се предвиди:

Општина Радовиш јавните паркиралишта од
значење за општина Радовиш и вршењето на
дејноста паркирање да ја врши според моделот
формирање на посебна работна едница во веќе
постојното јавно претпријатие; и

со посебен акт во вид на одлука или
решение, Советот на општина Радовиш да ја утврди
мапата на паркинзите, нивниот број и зоните;

со посебен акт во вид на одлука или
решение, Советот на општина Радовиш да ја утврди
цената на услугите за паркирање;
Можен текст на Одлуката:
IX. ИНДИКАТИВЕН ПЛАН НА
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА
Планот на имплементација го сочинуваат следните
чекори:
1.
Одлука на Советот на општина Радовиш за
јавните паркиралишта од значење на општина
Радовиш.
2.
Одлука на Советот на општина Радовиш за
доделување на дејноста паркирање на постојното
јавно претпријатие (која е вклопена во рамките на
оваа физибилити студија) .
3.
Објавување на одлуката во Службен гласник
на општина Радовиш.
4.
Формирање на посебна единица за паркинзи
во рамките на постојното јавно претпријатие.
5.
Носење на потребните правилници за работа
од страна на Советот на општина Радовиш за јавните
паркиралишта од значење на општина Радовиш по
предлог од јавното претпријатие.
6.
Информирање на граѓаните и отпочнување
на пробен период за работа.Зонско паркирање во
Радовиш
Исцртани паркинг места кои во моментот се
користат за паркирање и кои ќе се утврдат со одлука
на совет

Br. 08-1600/2
21 Dekemvri 2021 g.
Radovi{

Sovet na op{tina Radovi{
Pretsedatel
Monika Ristevska s.r.

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

24.12.2021 god.

RE[ENIE
Za proglasuvawe i objavuvawe
na Odlukata za davawe Soglasnost za
formirawe na paralelki so pomal broj na
u~enici i kombinirani paralelki vo OOU
"Nikola Karev" Radovi{ za u~ebnata 2021/2022
godina
Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata
davawe soglasnost za formirawe na paralelki
so pomal broj na u~enici kombinirani
paralelki vo OOU "Nikola Karev" Radovi{ za
u~ebnata 2021/2022 godina, br. 08-1601/1, {to
sovetot na op{tina Radovi{ ja donese na
sednica odr`ana na den 21.12.2021 god.
Br. 09-1601/2
24 Dekemvri 2021 g.
Radovi{

Gradona~alnik
na op{tina Radovi{
Aco Ristov s.r.

Vrz osnova na ~len 22 stav 1 to~ka 8 od
Zakonot za lokalna samouprava, ~len 15 to~ka 8
od Statutot na op{tina Radovi{, a soglasno
~len 41 st.5 od Zakonot za osnovno obrazovanie
obrazovanie (Sl. vesnik na RM br. 103/2008;
33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011,
51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013;41/2014; 116/2014;
135/14, 10/2015 i 64/2018), Sovetot na op{tina
Radovi{ na sednica odr`ana na 21.12.2021
godina, donese
ODLUKA
za davawe Soglasnost za formirawe
na paralelki so pomal broj na u~enici i
kombinirani paralelki vo OOU "Nikola
Karev" Radovi{ za u~ebnata 2021/2022 godina
^len 1
Se dava Soglasnost za formirawe na
paralalki so pomal broj na u~enici i
kombinirani paralelki vo OOU "Nikola
Karev" Radovi{, za u~ebnata 2021/2022 godina i
toa:
Vo s.Rakli{
-2 u~enika od III i V odd. 1 kombinirana
paralelka od koi:
Vo s.Prnalija
-21 u~enik od I do V odd dve
kombiniraniparalelka od koi:
- I odd.-6; II odd.-2; III odd.-4; vkupno 12 u~enika;
-IV odd.-6; V odd.;-3 u~enika; vkupno 9 u~enika;
Vo s.Topolnica
-24 u~enika od I do V odd. 2 kombinirani
paralelki od koi:
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-I odd.-5; II odd.-5; III odd.-2 vkupno 12 u~enika;
-IV odd.-7,
V odd.-5 vkupno 12 u~enika;
Vo s.Bu~im
-35 u~enika od I do V odd. 3 paralelki od koi 2
kombinirani:
-I odd. -8 u~enika;
~ista paralelka;
-II odd.-6; III odd.-3;
vkupno 9 u~enika;
-IV odd.-12, V odd.-6
vkupno 18 u~enika;
Vo Radovi{
-72 u~enika od VI odd. vo 4 paralelki so pomal
broj na u~enici na makedonski jazik;
-VI1 odd.-20u~enika;
~ista paralelka;
-VI2 odd.-14;
~ista paralelka;
-VI3 odd.-20;
~ista paralelka
-VI4 odd.-18
~ista paralelka;
70 u~enika vo VII oddelenie
-VII1 odd.-20u~enika;
~ista paralelka;
-VII2 odd.-16;
~ista paralelka;
-VII3 odd.-15;
~ista paralelka
-VII4 odd.-19
~ista paralelka;
59 u~enika vo VIII oddelenie
-VIII1 odd.-15u~enika;
~ista paralelka;
-VIII2 odd.-15;
~ista paralelka;
-VIII3 odd.-15;
~ista paralelka
-VIII4 odd.-14
~ista paralelka;
43 u~enika vo IX oddelenie
- IX 1 odd.-13u~enika;
~ista paralelka;
- IX 2 odd.-16;
~ista paralelka;
- IX 3 odd.-14;
~ista paralelka
^len 2
Odlukata vleguva vo sila naredniot den
od denot na objavuvaweto vo "Slu`ben glasnik
na op{tina Radovi{".
Br. 08-1601/1
21 Dekemvri 2021 g.
Radovi{

Sovet na op{tina Radovi{
Pretsedatel
Monika Ristevska s.r.

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 t.3 od
zakonot za lokalna samouprava (Sl. vesnik na
RM br. 5/2002), a vo vrska so ~len 44 od Statutot
na op{tina Radovi{, Gradona~alnikot na
op{tina Radovi{ donesuva
RE[ENIE
Za proglasuvawe i objavuvawe
na Odlukata za davawe Soglasnost na Odlukata
za organizirawe me|uop{tinski liniski prevoz
na patnici donesena od Sovetot na op{tina
Kon~e broj 08-1700/13 od 10.12.2021 godina

24.12.2021 god.

Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata
davawe soglasnost Odlukata za organizirawe
me|uop{tinski liniski prevoz na patnici
donesena od Sovetot op{tina Kon~e broj 081700/13 od 10.12.2021 godina, br. 08-1602/1, {to
sovetot na op{tina Radovi{ ja donese na
sednica odr`ana na den 21.12.2021 god.
Br. 09-1602/2
24 Dekemvri 2021 g.
Radovi{

Gradona~alnik
na op{tina Radovi{
Aco Ristov s.r.

Vrz osnova na ~len 23 od Zakonot za
prevoz vo patniot soobra}aj (Slu`ben vesnik
na RM br. 68/2004------275/2019) i ~len 12 od
Statutot na op{tina Radovi{, Sovetot na
op{tina Radovi{ na sednica odr`ana na
21.12.2021 godina, donese
O D L U K A
Za davawe Soglasnost na Odlukata za
organizirawe me|uop{tinski
liniski prevoz na patnici donesena od op{tina
Kon~e broj 08-1700/13 od 10.12.2021 godina
^len 1
Sovetot na op{tina Radovi{ dava
Soglasnost na
Odlukata za organizirawe
me|uop{tinski liniski prevoz na patnici
donesena od Sovetot na op{tina Kon~e, broj 081700/13 od 10.12.2021 godina.
Pri obavuvawe na prevozot prevoznicite
da se pridr`uvaat kon vozniot red i liniite bez
da se me{aat vo vozniot red koj go ima
organizirano op{tina Rdaovi{ na nejzina
teritorija.
^len 2
Odlukata vleguva vo sila naredniot den
od denot na objavuvaweto vo "Slu`ben glasnik
na op{tina Radovi{".
Br. 08-1602/1
21 Dekemvri 2021 g.
Radovi{

Sovet na op{tina Radovi{
Pretsedatel
Monika Ristevska s.r.

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 t.3 od
zakonot za lokalna samouprava (Sl.vesnik na
RM br. 5/2002), a vo vrska so ~len 44 od Statutot
na op{tina Radovi{,
Gradona~alnikot na
op{tina Radovi{ donesuva
RE[ENIE
Za proglasuvawe i objavuvawe
na Odlukata za usvojuvawe na Programata za
ureduvawe na grade`no zemji{te, izgradba,
rekonstrukcija i odr`uvawe na komunalni
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objekti i lokalni pati{ta vo op{tina Radovi{
za 2022 godina i Programata za ureduvawe na
grade`no zemji{te, izgradba, rekonstrukcija i
odr`uvawe na komunalni objekti i lokalni
pati{ta vo op{tina Radovi{ za 2022 godina
Gi proglasuvam i objavuvam Odlukata za
usvojuvawe na Programata za ureduvawe na
grade`no zemji{te, izgradba, rekonstrukcija i
odr`uvawe na komunalni objekti i lokalni
pati{ta vo op{tina Radovi{ za 2021 godina, br.
08-1603/1 i Programata za ureduvawe na
grade`no zemji{te, izgradba, rekonstrukcija i
odr`uvawe na komunalni objekti i lokalni
pati{ta vo op{tina Radovi{ za 2021 godina, br.
08-1603/2, {to sovetot na op{tina Radovi{ gi
donese na sednica odr`ana na den 21.12.2021
godina.
Br. 09-1603/3
24 Dekemvri 2021 g.
Radovi{

Gradona~alnik
na op{tina Radovi{
Aco Ristov s.r.

Vrz osnova na ~l. 22 od Zakonot za
lokalna samouprava (Sl.vesnik na RM br.5/2002),
a soglasno ~l.21 st.1 t.43 od Statutot na op{tina
Radovi{, Sovetot na op{tina Radovi{ na
sednica odr`ana na 21.12.2021 g., donese
O D L U K A
za usvojuvawe na Programata za ureduvawe na
grade`no zemji{te, izgradba, rekonstrukcija i
odr`uvawe na komunalni objekti i lokalni
pati{ta vo op{tina Radovi{ za 2022 godina
I. Se usvojuva Programata za ureduvawe na
grade`no zemji{te, izgradba, rekonstrukcija i
odr`uvawe na komunalni objekti i lokalni
pati{ta vo op{tina Radovi{ za 2022 godina.
II. Odlukata vleguva vo sila naredniot
den od denot na objavuvaweto vo <Slu`ben
glasnik na op{tina Radovi{<.
Br. 08-1603/1
21 Dekemvri 2021 g.
Radovi{

Sovet na op{tina Radovi{
Pretsedatel
Monika Ristevska s.r.

Врз основа на член 95 став 4 од Законот за
градежно земјиште (Сл.весник на РМ бр.
15/15,98/15, 193/15, 31/16, 142/16, 190/16),
Правилникот за степенот на уредување на
градежното земјиште со објекти од комунална
инфраструктура и начинот на утврдување на
висината на трошоците за уредување во зависност од
степенот на уреденост (Сл.весник на РМ бр. 193/16 и

24.12.2021 god.

72/18) член 21 став 1 точка 8 од Статутот на
општина Радовиш (Сл.гласник бр.5/2002 г.) Советот
на општина Радовиш на седница одржана на
21.12.2021 година донесе
ПРОГРАМА
ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ,
ИЗГРАДБА РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОДРЖУВАЊЕ
НА КОМУНАЛНИ ОБЈЕКТИ И ЛОКАЛНИ
ПАТИШТА ВО ОПШТИНА РАДОВИШ За
2022година
Цел на Програмата:
Со Програмата ќе се утврдува начинот формата и
обемот на уредување на градежното земјиште,
изградбата, реконструкцијата и одржување на
инфраструктурните објекти на територијата на
општина Радовиш.
Појдовна основа за изработка на оваа програма се
барањата и интересите на граѓаните од општината,
кои се организирани во месни заедници, преку кои
ги искажаа своите потреби од оваа област, се со цел
да се подобрат условите за живеење и подобрување
на урбаниот изглед на градот и населените места во
општината.
Реализацијата на оваа програма ќе овозможи
порамномерен
развој
на
комуналната
инфраструктура на територијата на целата општина.
Исто така оваа програма содржи елементи кои ќе
допринесат за зголемување на отпорноста на
урбаните средини кон евентуални елементарни
непогоди (особено поплави од поројни дождови) кои
се се почести во урбаниот опфат со објекти од
комуналнта инфраструктура во градот и населните
места во Општината. Изградбата на комунални
објекти во станбени и индустриски зони во реони за
изградба на објекти од културата, образованието,
здравството, спортот и друго, е со цел да се создадат
подобри услови за живеење на грѓаните. Изградба на
локални патни правци до населени места
во
Општината е со цел да се создадат услови за
нормална и брза комуникација на граѓаните до
градот и обратно.
СОДРЖИНА НА ПРОГРАМАТА
Програмата за уредување на градежно земјиште
содржи:
1.
Планирани објекти и активности за 2022год.;
2.
Реонизација на урбаниот простор на град
Радовиш и висина на надоместокот за уредување на
градежното земјиште;
3.
Други одредби;
4.
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ПЛАНИРАНИ ОБЈЕКТИ И АКТИВНОСТИ ЗА 2022 ГОДИНА
ПЛАНИРАНИ ОБЈЕКТИ И АКТИВНОСТИ 2022 год.
Износ / денари
I

1

2

НОВОПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ ВО 2022
Проектна документација со ревизија урбанистички проекти, идејни проекти, основни
проекти, сообраќајни проекти, програми,
специјализирани проекти и елаборати од
различни инжинерски области.
Вршење на стручен надзор над изградба на
градежни објекти.

3.000.000,00

1.000.000,00

3

Елаборати за експропријација, нумерички
податоци, ажурирани геодетски подлоги и
картирање на урбанистички планови.

1.181.799,03

4

Расчистување на имотно правни односи
(експропријација на градежно земјиште и
објекти во урбаниот опфат на градот и населени
места во општината )

5.300.000,00

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Проценки на насади и др. при постапката за
експропријација на јавни површини
Изградба на Улица Видое Смилевски Бато со
комунална инфраструктура
Изградба на Улица 3.2 Ораовица со комунална
инфраструктура ( атмосферска канализација)
Одржување,
Реконструкција-Надградба
на
постоеки асфалтен коловоз на улици низ градот
и населените места (крпење на ударни дупки)
Изградба на Фекална канализација по улица
бр.3 УБ9.3
Изградба на Фекална канализација по улица
бр.4 УБ9.3
Изградба на Фекална канализација Карши
Маале с.Подареш
Уредување на јавни површини -тротоари,
пешачки патеки,паркинзи и др. во градот и
населените места во Радовиш.
Хоризонтална сигнализација
Вертикална сигналицација.
Набавка на ризла за посипување на коловоз на
улици и локални патишта во зимскиот период.
Набавка на сол за посипување на коловоз на
улици и локални патишта во зимскиот период.
Поправка на патишта од земјан коловоз и
уредување на порои

200.000,00
7.586.754,00
2.013.009,00
3.000.000,00
2.045.855,68
968.893,16
4.000.000,00
3.000.000,00
400.000,00
200.000,00
400.000,00
400.000,00
4.000.000,00

Набавка и монтажа на нова урбана опрема и
поправка и одржување на постоечка урбана
опрема.

1.500.000,00

ВКУПНО I

40.196.310,87
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ОБЈЕКТИ ВО ИЗГРАДБА И ДОГОВОРЕНИ НЕЗАПОЧНАТИ
ОБЈЕКТИ - РЕАЛИЗАЦИЈА ВО 2022ГОД.
Локален пат Бел Камен-Авто камп
Уредување најавни површини-улици, тротоари,
пешачки патеки, паркинзи, детски игралишта и
др.

13.373.891,00

Изградба на улица во с.Калугерица
Изградба на централно градско подрачје

3.186.732,00
4.554.248,00
6.650.000,00
3.491.091,00
2.303.079,00
5.688.237,00

Изградба на мост на река Марлада
Изградба на улица бр.3 во УБ. 9, Радовиш
Санација на објект на ЕВН
Изградба на улици кејска и бр.3 ви УБ 9.2
Изградба на свлечиште на пат Подареш
Смиљанци
Изградба локален пат од село Дамјан до село
Погулево
ВКУПНО II
РЕКАПИТУЛАР

4.193.373,00

5.000.000,00
4.850.933,00
53.291.584,00
Износ / денари

I.

НОВОПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ ВО 2022

40.196.310,87

II.

ОБЈЕКТИ ВО ИЗГРАДБА И ДОГОВОРЕНИ
НЕЗАПОЧНАТИ ОБЈЕКТИ - РЕАЛИЗАЦИЈА
ВО 2022ГОД.

53.291.584,00

СЕ ВКУПНО:

93.487.894,87

ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ

Износ / денари

А

Надоместок за уредување на градежно земјиште

20.000.000,00

Б

Надоместок за експлоатација на минерални
суровини

30.000.000,00

В

Јавно претпријатие за државни патишта

4.000.000,00

Г

Продажба на градежно земјиште

26.112.331,00

Д

Aгенција за рурален развој

13.375.563,87

РЕОНИЗАЦИЈА НА УРБАНИОТ ПРОСТОР НА
ГРАД РАДОВИШ И ВИСИНА НА НАДОМЕСТОК
ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ
РЕОНИЗАЦИЈА
Градежниот опфат на град Радовиш според ГУП е
составен од повеќе урбани блокови од кои се
формораат четири зони и тоа: Три зони за изградба
на станбени и станбено деловни објекти и една зона
во која ќе се градат индустриски објекти, објекти од
мало стопанство и занаетчиство.

ВКУПНО:
93.487.894,87
Прва зона со следните граници :
Улица Бел Камен, десна страна на Ќеј 8ми
Септември,
ул.Илија
Алексов
до
река
Марлада,Бул.Александар Македонски од влезот на
градот до раскрсница со ул.Ѓорче Петров, Улица
Чеде Филиповски до ул.Св.Спасо Радовишки ,
ул.Св.Спасо Радовишки до ул. А.Поцкова; ул.
А.Поцкова до ул.Бел Камен; УБ15 со граници улица
Илија Алексов земјен пат покрај река Марлада ,
ул.Ќеј 8ми Септември и дел од бул.Александар
Македонски; УБ9 и УБ8 со граници ул. Ќеј 8ми
Септември, бул.Александар Македонски, река
Сушица и граница на ГУП; и сите индустриски зони.
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Бидејки границите помеѓу одделни зони се до
улиците се утврдува првиот ред на објектите покрај
улиците да припаѓаат на повисоката зона.
Втора зона се состои од два посебни дела со
следните граници :
Првиот дел го опфаќа северно од ул. Бел Камен,
десна страна на Ќеј 8ми Септември од ул.Бел Камен
заклучно со урбан блок 26.
Вториот дел од оваа зона е од кеј 8ми Септември
лева страна односно од ул.Михајло Апостолски по
ул.Плачковица до ул.Калузлиска, ул.Калузлиска до
ул.Видео Смилевски Бато, ул.Видео Смилевски Бато
до ул.Плачковица, ул.Плачковица до ул.Илија
Алексов согласно графички прилог .
Бидејки границите помеѓу одделни зони се до
улиците се утврдува првиот ред на објектите покрај
улиците да припаѓаат на повисоката зона.
Трета зона се состои од два посебни дела со
следните граници:
Првиот дел е источно од ул.Плачковица -дел по ул,
Видео Смилевски Бато до спој со новопроектирана
ул.Александар Македонски .
Вториот дел го опфаќа локалитетот Илиница,
согласно графички прилог.
Бидејки границите помеѓу одделни зони се до
улиците, се утврдува првиот ред на објекти покрај
улиците да припаѓа на повисока та зона.
Четврта зона се други населени места ( селски
населби).
ВИСИНА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА УРЕДУВАЊЕ
НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ
Определување на висина на надоместокот за
уредување на градежно земјиште согласно намените
на објектите
A.
ОБЈЕКТИ СО КЛАСА НА НАМЕНА
ДОМУВАЊЕ

За објектите

А0 домување во станбени куќи со посебен
режим;

А1 домување во станбени куќи;

А3 групно домување и

А4 времено сместување
висината на надоместокот за уредување на градежно
земјиште е:

Прва зона
1.500,00ден/ м2

Втора зона
1.300,00ден/ м2

Трета зона
1.000,00ден/ м2

Четврта зона
700,00ден/
м2

За објектите А2 домување во станбени
згради висината на надоместокот за уредување на
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градежно земјиште е иста за сите зони односно
1.500,00ден/ м2
B.
ОБЈЕКТИ СО КЛАСА НА НАМЕНА
КОМЕРЦИЈАЛНИ И ДЕЛОВНИ НАМЕНИ

Б1 мали комерцијални и деловни единици;

Б2 големи трговски единици;

Б3 големи угостителски единици;

Б4 деловни простори;

Б5 хотелски комплекси и

Б6 простори за собири.
висината на надоместокот за уредување на градежно
земјиште е иста за сите зони односно 2.000,00ден/ м2
освен за четврта зона каде изнесува 900,00ден/ м2
В. ОБЈЕКТИ СО КЛАСА НА НАМЕНА ЈАВНИ
ИНСТИТУЦИИ

В1 образование и наука;

В2 здравство и социјална заштита;

В3 култура;

В4 државни институции и

В5 верски институции
висината на надоместокот за уредување на градежно
земјиште е иста за сите зони односно 2.000,00ден/ м2
освен за четврта зона каде изнесува 900,00ден/ м2
Г. ОБЈЕКТИ СО КЛАСА НА НАМЕНА
ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И СЕРВИСИ

Г1 тешка индустрија;

Г2 лесна индустрија;

Г3 сервиси и

Г4 стоваришта
висината на надоместокот за уредување на градежно
земјиште е иста за сите зони односно 7.000,00ден/ м2
освен за четврта зона каде изнесува 5.000,00ден/ м2
Д. ОБЈЕКТИ СО КЛАСА НА НАМЕНА
ЗЕЛЕНИЛО, СПОРТ И МЕМОРИЈАЛНИ
ПРОСТОРИ

Д1 парковско зеленило;

Д2 заштитно зеленило;

Д3 спорт и рекреација и

Д4 меморијални простори
висината на надоместокот за уредување на градежно
земјиште е иста за сите зони односно 2.000,00ден/ м2
освен за четврта зона каде изнесува 900,00ден/ м2
Е. ОБЈЕКТИ СО КЛАСА НА НАМЕНА
ИНФРАСТРУКТУРА

Е1 комунална инфраструктура;
висината на надоместокот за уредување на градежно
земјиште и друго земјиште на територијата на
општина Радовиш низ кои минуваат
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инфраструктурните објекти е иста за сите зони
односно 20,00ден/ м’

Е2 комунална супраструктура

Е3 некомпатибилна инфраструктура
висината на надоместокот за уредување на градежно
земјиште е иста за сите зони односно 2.000,00ден/ м2
освен за четврта зона каде изнесува 900,00ден/ м2

Е2 комунална супраструктура, од типот
Фотоволтаични
централи
(инсталација
за
производство на електрична енергија од сончеви
зраци) висината на трошоците за уредување на
градежно земјиште ќе се пресметува по м2 по
површина која ја зафаќа Фотоволтаичната централа
и тоа по 30 денари/м2.

За фото-напонски панели за производство на
електрична енергија кои се поставуваат на кровни
површини на изградени објекти впишани во имотен
лист не се утврдува надоместок за уредување на
градежно земјиште.
Определување на висина на надоместокот за
уредување на градежно земјиште согласно
правилникот за степенот на уредувањето на
градежното земијште со објекти од комунална
инфраструктура.
Надоместокот за уредување на граджно земјиште ќе
се наплаќа во зависност од видот на објектот и од
степенот на уреденост на градежното земјиште или
планираниот степен на уреденост на градежното
земјиште, а за нето развиена градежна површина.
Пресметувањето на корисната површина е согласно
техничките нормативи и Правилникот за степенот на
уредувањето на градежното земијште со објекти од
комунална инфраструктура.
1.Степенот на уреденост на градежното земјиште се
определува според обемот на опременост на
земјиштето со објекти на комунална инфраструктура
за задоволување на заедничката и индивидуалната
комунална потрошувачка до градежната парцела и
може да биде основен, повисок и понисок од
основниот степен на уреденост.
1.1
Основен
степен
на
уреденост
на
градежното земјиште со комунална инфраструктура
опфаќа;
- Непречен пристап до градежната парцела од јавен
пат (улици со тротоари), пешачки патеки и други
површини согласно урбанистички планови,
- Подземна електрична мрежа,
- Улично осветлување,
- Водоводна мрежа,
- Фекална канализација и
- Атмосферска канализација.
1.2.
Повисок степен на уреденост на градежно
земјиште со комунална инфраструктура ги опфаќа
објектите од став (2) на овој член како и;
-ППТ (оптичка-телекомуникациона) мрежа.
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-Топификациона мрежа,
-Паркинг простори,
-Гасовна мрежа и
-Пречистителна станица за отпадни води.
1.3.
Понисок степен на уреденост на градежно
земјиште со комунална инфраструктура опфаќа;
-Непречен пристап до градежната парцела од
некатегоризиран јавен пат,
-Сопствено водоснабдување (нема приклучок на
водоводна мрежа),
-Септичка јама (нема приклучок на фекална
канализација)
-Сопственодвод на атмосферски води (нема
приклучок на атмосферска канализација),
-Нестандартно улично осветлување и
-Надземна нестандартна електрична мрежа.
2.Согласно утврдениот степен на уреденост,
приклучувањето на јавната комунална мрежа се
врши согласно дадените услови за приклучоци,по
претходно барање од надзорниот инжинер.
3.Трошоците за уредување на градежното земјиште
се утврдуваат во согласност со реалните трошоци
направени за соодветните степени на уреденоста на
градежно земјиште со објектите на комунална
инфраструктура во кои се засметани и трошоците за
хидротехничките услови за приклучоци.
3.1.Трошоците за уредување на градежно земјиште
за повисок степен на уреденост на градежно
земјиште
со
објектите
на
комунална
инфраструктура, можат да се зголемат доколку се
изведени сите комунални инфраструктурни мрежи
наведени во точка 1.2
за најмногу 20% од
утврдените трошоци за основен степен на уреденост
на градежното земјиште со објектите на комунална
инфраструктура.
3.2.Трошоците за уредување на градежното земјиште
за понисок степен на уреденост на градежното
земјиште со објектите на комунална инфраструктура
во точка 1.3, може да се намалат доколку се
изведени сите комунални инфраструктурни мрежни
наведени во точка 1.3
за најмногу 80% од
утврдените трошоци за основен степен на уреденост
на градежно земјиште со објектите на комунална
инфраструктура.
4. Висината на трошоците за уредување на
градежното земјиште, во зависност од степенот на
уреденост на градежното земјиште согласно членот
2 од правилникот за степенот на уредувањето на
градежното земијште со објекти од комунална
инфраструктура, се пресметува по метар квадратен
на новата корисна површина што ќе се гради, што
претставува збир на нето површините на подовите
на сите простори во објектот, согласно заверениот
основен проект и анекс на основниот проект,
помножен со следните коефициенти:
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1. За станбени објекти:
- станбени простории, 1,0;
- станбени простории со висина до 2,50м,
подпокривен простор 0,2;
- лоѓија затворена од три страни, 0,4;
- подлоѓија затворена од две страни, 0,3;
- балкони, тераси, 0,2;
- заеднички проодни тераси, пасажи, 0,2;
- помошни простории, остава за гориво, котлара,
визба, 0,3;
- трафостаница до 35 KV во објектот и надвор од
објектот, 0,3;
- скалишен простор и заеднички комуникации, 0,3;
- стражарници, управител, простории за домар, 0,5 и
- паркиралишта и гаражи во подрум, 0,1;
- гаражи во приземје, 1,0;
2. За деловни и јавни објекти:
- простории, 1,0;
- магацини, 0,5;
- помошни простории, остава за гориво, котлара, 0,3;
- трафостаница до 35KV во објектот и надвор од
објектот, 0,4;
- скалишен простор и заеднички комуникации, 0,5;
- паркиралишта и гаражи, 0,1;
- лоѓија затворена од три страни, 0,5;
- подлоѓија затворена од две страни, 0,4;
- балкони, тераси, 0,3 и
- отворен наткриен простор, 0,3;
3. За други објекти:
- катни гаражи, 0,05;
- спортски покриени објекти, 0,5;
- спортски откриени објекти, 0,3;
- гасни станици и базни станици за 50% од
површината на локацијата, 1,0;
- отворени пазаришта-за 30% од површината на
локацијата, 1,0;
- базени, 0,2 и
- трафостаници над 35KV, 1,0;
4. За објектите од група на класи на намени Г производство, дистрибуција и сервиси:
- Г1 тешка и загадувачка индустрија, 0,05;
- Г2 лесна и незагадувачка индустрија, 0,01;
- Г3 сервиси, 0,01 и
- Г4 стоваришта, 0,015;
Магацини, деловни простории, помошни простории,
котлари ќе се пресметуваат по цените и
коефициентите за деловни и јавни објекти.
5. За бензинска пумпна станица и нејзини
придружни содржини (продавници, кафетерии и
ресторани, авто сервиси, авто салони, помошни
простории) :
- продажни простории на бензинските пумпни
станици 1,0 и
- услужни простории на бензинските пумпни
станици 1,0;
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6. За објектите од група на класи на намени Б 5 угостителски и туристички комплекси, хотелски
комплекси и одморалишта, и за објектите од група
на класи на намени А 4 - хотел, мотел, времено
сместување во викенд куќи, планинарски дом и
ловен дом:
- сите простории, 0,05;
7. За детски градинки, пензионерски домови и
домови за стари лица:
- сите простории, 0,05;
8. За објекти за високо образование:
- сите простории, 0,5;
9.За објекти за култура: - сите простории, 0,01 и
10. За објекти за терцијална здравствена заштита:
- сите простории, 0,05.
По исклучок од став (1) на овој член, во новата
корисна површина што ќе се гради согласно
заверената проектна документација,
не се
пресметуваат површините на: - инсталационите
канали;
- окната за лифтови;
- окна на врати;
- отворени паркиралишта;
- подземни резервоари и
- објекти заштитени како културно наследство.
За агро берзи, откупно дистрибутивни центри или
пазари, висината на трошоците за уредување на
градежното земјиште, во зависност од степенот на
уреденост на градежното земјиште, се пресметува на
50% од вкупно пресметаната површина согласно
ставовите (1) и (2) од овој член.
За објектите од група на класи на намени Г производство, дистрибуција и сервиси, висината на
трошоците за уредување на градежното земјиште не
може да биде повисока од 30% од висината на
просечната нето плата во Република Македонија за
последната година, помножена со коефициентите
утврдени во став (1) точка 4 од овој член.
За линиски инфраструктурни објекти - државни
патишта, локални патишта и улици, магистрални
улици, собирни улици, водоводи, канализации,
железнички пруги, гасоводи, топловоди, далноводи
со напонско ниво од и над 35 КV како и за брани со
акумулации, термоцентрали, езерски и речни
пристаништа и за доградби и надградби на објекти за
кои е донесена одлука од страна на советот на
општината, советот на општината во градот Скопје
односно советот на градот Скопје согласно член 67-а
став (1) од Законот за градење, а инвеститор е
општината, општината во градот Скопје односно
градот Скопје, не се утврдуваат трошоци за
уредување на градежно земјиште.
ДРУГИ ОДРЕДБИ
Пренамената од станбен или помошен објект во
деловен простор ќе се наплаќа за 1 м2 разлика до
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цената за деловен простор во зависност од зоната во
која се наоѓа објектот.
Кога на местото на постоечки објект кој се руши, (а
бил изграден со одобрение за градба) се гради нов
објект се наплаќа износ за разлика на квадрати
помеѓу стариот и новиот објект утврдени за
категорија на објект и зоната во која се наоѓа
објектот.
Во колку низ градежната парцела поминуваат
подземни и надземни инсталации (водовод,
канализација,електрика и друго инвеститорот на
градежната парцела е должен на своја сметка да
изврши отстранување на истите во соработка со
надлежните институции
кои стопанисуваат со
истите.
Спратната висина на производните објекти,деловни
простории,складишта,објекти од индустријата, мало
стопанство и занаетчиство, треба да се проектираат
по минимум потребните технички нормативи.
Доколку е проектирана поголема спратна висина од
потребната за обавување на дејноста тогаш ќе се
пресметува како две спратни висини, односно две
платформи.
Инвеститори кои ке градат објекти , во зависност од
бројот на лицата кои ке ги вработат, при издавање на
одобрение за градење ќе бидат ослободени од
плаќање на надоместок за уредување на градежно
земјиште за објекти и инсталации од индивидуално
користење и тоа;
-За вработени од 5-10 вработувања ------------ 25 %
-За вработени од 11-30 вработувања ------------ 50 %
-За вработени од 31-50 вработувања ------------ 75 %
-За вработени над 50 вработувања ------------ 100 %
Инвеститорите за да бидат ослободени од надомест
за уредување на градежно земјиште треба да
приложат :
-Програма за инвестициони вложувања со број на
вработени за објектот за кој ќе бидат ослободени.
-Изјава заверена на нотар дека во рок од 1(еден )
месец од денот на издавање на одобрение за
употреба на предметниот објект ќе изврши
вработување на онолку лица за колку се ослободени
од плаќање на надоместок за уредување на градежно
земјиште.
-Инвеститорите се должни бројот на вработените за
кои ќе бидат ослободени од плаќање на надоместок
да не го намалуваат во текот на 5 (пет) години од
денот на враборување на истите.
-Доколку инвеститорот во рок од 1(еден) месец од
денот на издавањето на одобрението за употреба на
предметниот објект не го изврши вработувањето на
одредениот број на лица, или ќе го намали бројот на
вработените во текот на 5(пет) години надоместокот
од ослободените трошоци за уредување на градежно
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земјиште ќе биде наплатено по судски пат со камата
согласно законски прописи.
-Доколку инвеститорот е верска заедница со посебна
одлука на советот на општина Радовиш може да се
ослободи од надоместок за уредување на градежно
земјиште.
На подрачјето на градежниот реон каде ЕЛС не е во
можност
да ги
изгради сите објекти од
инфраструктурата спрема планираниот степен на
уреденост за поединечно градежни парцели,од кои
што со надоместокот не може целосно да се
обезбедат
потребните
финансиски средстава
уредувањето ќе се врши по фази, во зависност од
временскиот период на реализирање на повеќе
локации во одредениот локалитет,во согласност со
плнираниот степен на уреденост на тој локалитет.
Процентот на учество на средствата за изградба на
комунални објекти при одредување на цената на
надоместокот за уредување на градежно земјиште
(кое ќе служи
за фазно градење на
инфраструктурата
за уредување на градежно
земјиште)се утврдува за :
-Изградба на улици------------------------------------ 30%
-Улична водоводна мрежа---------------------------- 10%
-Улична фекална и атмосферска канализ.----------15%
-Одржување на улици --------------------------------- 8%
-Одржување на улично осветлување--------------- 3%
-Техничка документација ---------------------------- 5%
-Тековни трошоци на ЕЛС опш.Радовиш--------- 12%
-Експропријација на земјиште---------------------- 17%
____________________________________________
Вкупно:
100%
Во цената на комуналниот надоместок не влегуваат
приклучните такси
за водовод, канализација ,
електрика,
трафостаници и телекомуникациски
објекти.
Приклучоците
на
градежните
објекти
на
водоводната, канализационата и електричната
улична мрежа се изведуваат до регулационата
линија .
Надоместокот за експропријација ќе се наплаќа по
утврдена цена согласно проценета пазарна вредност
од овластен проценител.
Меѓусебните обврски помеѓу ЕЛС и инвеститорот
се регулираат со договор.
Предложените цени во Програмата-за комунален
надоместок ќе бидат прикажани и во денарска
противвредност на евро валута според курсот на
Народна Банка на РМ а промената на курсот на
еврото автоматски ќе се применува во пресметките
за комунален надоместок. Во сите зони за изградба
на градежни објекти за издадена градежна дозвола
од страна на ЕЛС - Општина Радовиш плаќањето
може да се врши:
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-На 12 еднакви месечни рати со гаранција од
,заложба на недвижен имот или друг соодветен
начин.
-Во готово со 10% попуст на вкупно пресметаниот
иизнос.
За проектирање на ДУП и урбанистичко план на
село треба да се наплаќа
10 денари од м2 на градежна парцела на која се
предвидува нов објект или доградба.
Реализацијата на Програмата
ќе зависи од
обезбедување на потребните финансиски средства,а
за реализација на истата се задолжува ЕЛС-Сектор
за урбанизам, комуналии и животна средина
Радовиш.
II. Odlukata vleguva vo sila naredniot
den od denot na objavuvaweto vo <Slu`ben
glasnik na op{tina Radovi{<.
Br. 08-1603/2
21 Dekemvri 2021 g.
Radovi{

Sovet na op{tina Radovi{
Pretsedatel
Monika Ristevska s.r.

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 t.3 od
zakonot za lokalna samouprava (Sl. vesnik na
RM br. 5/2002), a vo vrska so ~len 44 od Statutot
na op{tina Radovi{, Gradona~alnikot na
op{tina Radovi{ donesuva
RE[ENIE
Za proglasuvawe i objavuvawe
na Odlukata za usvojuvawe na Programata za
јавно осветлување vo op{tina Radovi{ za 2022
godina i Programata za јавно осветлување vo
op{tina Radovi{ za 2022 godina
Gi proglasuvam i objavuvam Odlukata za
usvojuvawe na Programata za јавно осветлување
vo op{tina Radovi{ za 2022 godina , br.08-1604/1
i Programata za јавно осветлување vo op{tina
Radovi{ za 2022 godina, br.08-1604/2, {to
sovetot na op{tina Radovi{ gi donese na
sednica odr`ana na den 21.12.2021 godina.
Br. 09-1604/3
24 Dekemvri 2021 g.
Radovi{

Gradona~alnik
na op{tina Radovi{
Aco Ristov s.r.

Vrz osnova na ~l. 22 od Zakonot za
lokalna samouprava (Sl.vesnik na RM br.5/2002),
a soglasno ~l.21 st.1 t.13
od Statutot na
op{tina Radovi{,
Sovetot na op{tina
Radovi{ na sednica odr`ana na 21.12.2021
godina, donese
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O D L U K A
Za usvojuvawe Programata za јавно осветлување
vo op{tina Radovi{ za 2022 godina
I. Se donesuva Programata za јавно осветлување
vo op{tina Radovi{ za 2022 godina.
II. Ovaa Odluka vleguva vo sila naredniot den od
denot na objavuvaweto vo "Slu`ben glasnik na
op{tina Radovi{".
Br. 08-1604/1
21 Dekemvri 2021 g.
Radovi{

Sovet na op{tina Radovi{
Pretsedatel
Monika Ristevska s.r.

Врз основа на член 22 од Законот за локална
самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/02 ) а согласно
член 21 став 1 точка 13 од Статутот на општина
Радовиш, Советот на општина Радовиш на седницата
одржана на ден 21.12.2021 година донесе:
ПРОГРАМА
ЗА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ НА ПОДРАЧЈЕТО
НА ОПШТИНА РАДОВИШ ЗА 2022 ГОДИНА
Со програмата се утврдуваат активностите за
одржување на јавното осветлување за 2022год.,
односно се утврдува обемот и динамиката на
одржувањето, финансирањето на истите, како и
финансирањето на потрошената енергија од јавното
осветлување во општината. Финансирањето односно
покривање на трошоците за јавно осветлување е
регулирано со закон за комунални такси според кој
за користење и одржување на јавното осветлување се
плаќа комунална такса.
Комунална такса за користење и одржување на
јавното улично осветлување се наплаќа од
регистрираните броила односно според евиденцијата
на АД ЕВН Македонија за општина Радовиш.
Наплатата на таксата од имателите на броила ја
врши ЕВН Македонија АД Скопје КЕЦ Струмица и
ја уплатува на сметка на буџетот на општина
Радовиш. Средствата кои се прибираат од граѓаните
врз основа на комуналната такса за улично
осветлување се основни приходи со кои се
финансира одржувањето, реконструкцијата и
изградбата на нова улична мрежа и потрошената
електрична енергија за јавното осветлување.
Во општина Радовиш има регистрирано околу 9500
броила и согласно моменталната висина на таксата
од 140 ден./броило/месец планирано е да се оствари
приход во 2022год. од 16.000.000,00 денари.
Останатите средства се обезбедуваат од буџетот на
општина Радовиш.
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Од остварениот приход ќе се финансира:
Износ / денари
1
Потрошена електрична енергија
9.000.000,00
Одржување на уличното осветлување (замена на прегорени и
скршени сијалици, оштетени светлосни арматури, заштитни
2
1.000.000,00
стакла и останати елементи на сијаличнито
место(пригушници ,фасонкии др.))
Реализација на договор за улично осветлување по ЕСКО
3
10.866.773,00
модел
4
Новогодишно и божиќно украсување
ВКУПНО :
20.866.773,00
br. 08-1605/2, {to sovetot na op{tina Radovi{
Редовното
одржување
на
јавното
улично
gi donese na sednica odr`ana na den 21.12.2021
осветлување го врши стручна организација која ќе ја
god.
избере комисијата за јавни набавки
преку
спроведена тендерска постапка. Поднесување на
Br. 09-1605/3
Gradona~alnik
пријави од грагани,месни заедници и други урбани
24 Dekemvri 2021 g.
na op{tina Radovi{
заедници за дефекти на уличната осветлување се
Radovi{
Aco Ristov s.r.
вриши до ЕЛС Радовиш ( задолжено стручно лице во
општината) и истите се доставуваат до избраната
Vrz osnova na ~l. 22 od Zakonot za
фирма за одржување која што треба да постапи по
lokalna samouprava (Sl.vesnik na RM br.5/2002),
истите. Надзор над извршените работи, проверка на
a soglasno ~l.21 st.1 t.43 od Statutot na op{tina
пристигнатите фактури за извршените работи ги
Radovi{, Sovetot na op{tina Radovi{ na
врши избрана фирма врз основа на објавена јабна
sednica odr`ana na 21.12.2021 g., donese
набавка. Програмата влегува во сила осмиот ден од
денот на објавувањето во сл.гласник на општина
O D L U K A
Радовиш.
za usvojuvawe na Programa za izrabotka
II. Odlukata vleguva vo sila naredniot
na urbanisti~ki planovi na podra~jeto
den od denot na objavuvaweto vo <Slu`ben
na op{tina Radovi{ za 2022 godina
glasnik na op{tina Radovi{<.
Br. 08-1604/2
21 Dekemvri 2021 g.
Radovi{

Sovet na op{tina Radovi{
Pretsedatel
Monika Ristevska s.r.

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 t.3 od
zakonot za lokalna samouprava (Sl.vesnik na
RM br. 5/2002), a vo vrska so ~len 44 od Statutot
na op{tina Radovi{, Gradona~alnikot na
op{tina Radovi{ donesuva
RE[ENIE
Za proglasuvawe i objavuvawe
na Odlukata za usvojuvawe na Programata
za izrabotka na urbanisti~ki planovi na
podra~jeto na op{tina Radovi{ za 2022 godina
i Programata za izrabotka na urbanisti~ki
planovi na podra~jeto na op{tina Radovi{ za
2022 godina
Gi proglasuvam i objavuvam Odlukata za
usvojuvawe na Programata za izrabotka na
urbanisti~ki planovi na podra~jeto na op{tina
Radovi{ za 2022 god. br. 08-1605/1 i Programata
za izrabotka na urbanisti~ki planovi na
podra~jeto na op{tina Radovi{ za 2022 godina,

I. Se usvojuva Programata za izrabotka
urbanisti~ki planovi na op{tina Radovi{
2022 godina.
II. Odlukata vleguva vo sila naredniot den
denot na objavuvaweto vo <Slu`ben glasnik
op{tina Radovi{<.
Br. 08-1605/1
21 Dekemvri 2021 g.
Radovi{

na
za
od
na

Sovet na op{tina Radovi{
Pretsedatel
Monika Ristevska s.r.

Врз основа на член20 од Законот за
урбанистичко планирање („Сл.в. на Р.М.“ бр.32/20),
член50, став1, точка6 од Законот за локална
самоуправа („Сл.в. на Р.М.“ бр.05/02) и член 21
stav1 и точка 43 од Статутот на општина Радовиш
(„Службен гласник на Општина Радовиш“ бр.05/02),
Sovetot
на Oпштина Радовиш,na sednica
odr`ana na 21.12.2021 godina donese
ГОДИШНА ПРОГРАМА
ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ
НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА РАДОВИШ ЗА
2022 ГОДИНА
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Вовед
Годишна
Програма
за
изработка
на
урбанистички планови на подрачјето на Општина
Радовиш за 2021г. претставува основа за изработка,
донесување и спроведување на урбанистички
планови од член1, став(1), точки 1,2,3,4 од Законот
за урбанистичко планирање, каде како видови се
наведени генерален урбанистички план, детални
урбанистички планови, урбанистички планови за
2. Урбанистичко планирање
1.
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село , урбанистички планови за вон населено место ,
сите како планови од локално значење, како и
урбанистички проекти од член 58 од законот, со цел
да се обезбеди уредување и хуманизација на
просторот. Годишата програма претставува дел од
задолжителната документација при поднесување
барање за согласност од Министерството за
транспорт и врски како надлежен орган за истото.

Урбанистичко планирање
15.000.000,оо денари
Генерален урбанистички план
............................................................. 10.000.000,оо ден.
- Трошоци за услуги од катастар и
Услови за планирање на просторот
.......................................................................
600.000,оо ден.
- Детални Урбанистички планови,
Урбанистички планови за села и
....................................................................... 4.000.000,оо ден.
Урбанистички проекти
Програми за поставување на урбана
опрема и времени објекти
........................................................................ 400.000,оо ден.
 Генерален урбанистички план на град Радовиш
Р.Бр.
П (ha)
Износ /денари
1.
Изработка и донесување на нов Генерален урбанистички
600,0
план за град Радовиш
ВКУПНО:
10.000.000,00
Р.Бр.
1.
2.

Износ /денари
Трошоци за услуги од катастар
Услови за планирање на просторот
ВКУПНО:



Детални урбанистички планови и Урбанистички планиви за село
Р.Бр.
1.
Измена и дополнување ДУП за дел УБ 7
2.
Измена и дополнување ДУП УБ 28-дел од УМ1
3.
Измена и дополнување ДУП за дел УБ 3
4.
Измена и дополнување ДУП УБ 8 и 9-дел
5.
Урбанистички план за с.Ораовица
6.
Урбанистички план за с.Воиславци
7.
Урбанистички план за с.Раклиш
8.
Урбанистички план за с.Аликоч
9.
Урбанистички план за с.Коџалија
10.
Урбанистички план за с.Калаузлија
11.
Урбанистички план за с.Смиланци
12.
Урбанистички план за с.Бучим
13.
Урбанистички план за с.Парналија
14.
Урбанистички план за с.Злеово
15.
Урбанистички план за с.Тополница
16.
Урбанистички проект за г.п.1,21, ДУП УБ28–дел, со намена КД
17.
Урбанистички проект со намена Д1,Д2 и Д3 -Парковско уредување покрај
Радовишка река со теренски градби за спорт и рекреација и градби од живо
зеленило
18.
Урбанистички проект со намена Д1,Д2 и Д3.4 - Парковско уредување
покрај Радовишка река со градби од живо зеленило
ВКУПНО:

600.000,00
Износ/ денари

4.000.000,00
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 Програми за спроведување на Урбанистички планови
Програми за спроведување на Урбанистички планови
Програма за урбана опрема
Програма за времени објекти

24.12.2021 god.
Бр.
1
1
ВКУПНО:

 Урбанистичка планска документација со самофинансирање
Р.б.
Планска документација
1.
Измена и дополнa на ДУП за УБ7-дел
2.
Измена и дополнa на ДУП за дел УБ 3
3.
Измена и дополнување на ДУП за дел од УБ28, Радовиш
4.
Урбанистички проект со намена E2-на КП бр.1183,1184,1185, КО
Раклиш, Општина Радовиш
5.
Урбанистички проект на КП бр.4993 КО Радовиш - вон град, намена Е2
фотоволтаични централи
6.
Урбанистички проект со намена А,Б,Д , на КП бр.1645, КО Козбунар
Општина Радовиш.
7.
Урбанистички проект со намена Г2,Г3,Г5 ,КП бр.7,КП бр.8/1, КО Ињево
вон г.р. Општина Радовиш
8.
Урбанистички проект со намена Г2 , КП бр. 4673/1, 4673/2, 4673/3, КО
Радовиш вон г.р. општина Радовиш
9.
Урбанистички проект со намена А1, А4, Б1 КП бр.211,212, 5106/1,
КПбр. 699 и 700, КПбр.705 и 706, КП бр.702,703/1 и 704/1, КО Радовиш
вон г.р. Општина Радовиш
10.
Урбанистички проект со намена за базна станица за мобилна
телефонија во Тополница
11.
Урбанистички проект за КП бр. 2745/1 и 2745/2 во ДУП на Радовиш
12.
Урбанистички проект за КП бр.4589/1,4589/2,4589/3,4590,4591,4592,
4593,4595 и 4091/1КО Радовиш, во ДУП на Радовиш
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Урбанистички проект со намена Г2 на КП бр.746,КП бр.744,КО
Сулдурци, општина Радовиш
Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Г2 за
КП 744, КП 746 , КО Сулдурци, Општина Радовиш
Урбанистички проект со намена Г2 - на КП бр.452/1,КО Воиславци,
Општина Радовиш
Урбанистички проект со намена Г2 на КП бр.453/1, КО Воиславци,
Општина Радовиш
Урбанистички проект со намена Г2 на КП бр.451/1, КО Воиславци,
општина Радовиш
Урбанистички проект со намена Г2 на КП бр.4165/1,2,3 во УБ 9 КО
Радовиш, Општина Радовиш
Урбанистички проект со намена Г2- на КП бр.1/2, КО Сулдурци,
Општина Радовиш
Урбанистички проект со намена Г2 на КП бр.242/1, КО Радовиш вон гр,
Општина Радовиш
Урбанистички проект со намена Г2 на КП бр.874/1,875,876,877,878 и 900
КО Калугерица, општина Радовиш
Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за КП 741, КП
742, КО Сулдурци, Општина Радовиш
Урбанистички проект вон опфат на КП бр, 228/2,228/1,229,230,241,242,
358, 360,359,377,376,371,361,КО Ињево в.г.р. Општина Радовиш

Износ/денари

400.000,00

Износ/денари
Самофинансирање
Самофинансирање
Самофинансирање
Самофинансирање
Самофинансирање
Самофинансирање
Самофинансирање
Самофинансирање
Самофинансирање

Самофинансирање
Самофинансирање
Самофинансирање
Самофинансирање
Самофинансирање
Самофинансирање
Самофинансирање
Самофинансирање
Самофинансирање
Самофинансирање
Самофинансирање
Самофинансирање
Самофинансирање
Самофинансирање
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Рекапитулар :
Опис
Генерален урбанистички план на град Радовиш
Трошоци за услуги од катастар и Услови за планирање на просторот
Детални урбанистички планови, Урб. планови за село и Урбанистички
проекти
Програми за урбана опрема и времени објекти
Урнабистичка планска документација со самофинансирање
ВКУПНО :
3. ФИНАНСИРАЊЕ
За финансирање на урбанистичките планови
и урбанистичките плански документации од
Програмата потребните средства ќе се обезбедат од
Буџет на Општина Радовиш, Буџет на РСМ, со
самофинансирање од заинтересирани физички и
правни лица, Југоисточен плански Регион преку БРР,
преку АФПЗРР .
4. ПРЕОДНИ И ЗАВРШИ ОДРЕДБИ
Во зависност од потребите на општината , како и
на заинтересирани физички и правни лица тековно
Програмата може да претрпи измени и дополнувања.
Општина Радовиш како надлежен орган согласно
Закон за урбанистичко планирање спроведува
постапки за реализација и спроведување на
урбанистичките планови, одобрувајќи постапки за
различни видови урбанистички проекти пропишани
во законот, урбанистички проекти со план за
парцелација
и
урбанистички
проекти
за
инфраструктура .
Во процесот на донесување на урбанистички
планови и урбанистички проекти согласно Законот
за урбанистичко планирање предвидени се
прибавување на одредени документации како услови
за планирање на просторот, трошоци за услуги од
катастар, како и останати документи за кои трошоци
се планираат средства.
Урбанистичките планови и урбанистички плански
документации започнати пред донесување на
Законот за урбанистичко планирање („Сл.в. на Р.М.“
бр.32/2020), се спроведуват и продолжуват согласно
одредбите од истиот .
Оваа Програма задолжително се објавува во
„Службен гласник на Oпштина Радовиш“, во
електронка форма на веб страната на општината, на
официјалните профили на социјлните мрежи, како и
во информацискиот систем е-урбанизам.
II. Odlukata vleguva vo sila naredniot
den od denot na objavuvaweto vo <Slu`ben
glasnik na op{tina Radovi{<.

Br. 08-1605/2
21 Dekemvri 2021 g.
Radovi{

Износ /денари
10.000.000,00
600.000,00
4.000.000,00
400.000,00
Самофинансирање
15.000.000,00
Sovet na op{tina Radovi{
Pretsedatel
Monika Ristevska s.r.

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 t.3 od
zakonot za lokalna samouprava (Sl.vesnik na
RM br. 5/2002), a vo vrska so ~len 44 od Statutot
na op{tina Radovi{, Gradona~alnikot na
op{tina Radovi{ donesuva
RE[ENIE
Za proglasuvawe i objavuvawe
na Odlukata za usvojuvawe na Programata za
lokalen ekonomski razvoj vo op{tina Radovi{
za 2022 godina i Programata za lokalen
ekonomski razvoj na op{tina Radovi{ za 2022
godina
Gi proglasuvam i objavuvam Odlukata za
usvojuvawe na Programata za lokalen ekonomski
razvoj vo op{tina Radovi{ za 2022 godina ,
br.08-1606/1 i Programata za lokalen ekonomski
razvoj vo op{tina Radovi{ za 2022 godina, br.081606/2, {to sovetot na op{tina Radovi{ gi
donese na sednica odr`ana na den 21.12.2021
godina.
Br. 09-1606/3
24 Dekemvri 2021 g.
Radovi{

Gradona~alnik
na op{tina Radovi{
Aco Ristov s.r.

Vrz osnova na ~l. 22 od Zakonot za
lokalna samouprava (Sl.vesnik na RM br.5/2002),
a soglasno ~l.21 st.1 t.43
od Statutot na
op{tina Radovi{, Sovetot na op{tina Radovi{
na sednica odr`ana na 21.12.2021 godina, donese
O D L U K A
Za usvojuvawe Programata za Lokalen
Ekonomski razvoj vo op{tina Radovi{ za 2022
godina
I. Se donesuva Programata za Lokalen ekonomski
razvoj vo op{tina Radovi{ za 2022 godina.
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II. Ovaa Odluka vleguva vo sila naredniot den od
denot na objavuvaweto vo "Slu`ben glasnik na
op{tina Radovi{".
Br. 08-1606/1
21 Dekemvri 2021 g.
Radovi{

Sovet na op{tina Radovi{
Pretsedatel
Monika Ristevska s.r.

Врз основа на член 22, став 1, точка 6, 7 и 9
од Законот за локална самоуправа (,,Сл.весник на
Р.М,, бр: 5/02) Советот на општина Радовиш на
седницата одржана на 21.12.2021, донесе:
Годишна Програма
на одделение за локален економски развој
во Општина Радовиш за 2022 година
Локалниот
економски
развој
како
надлежност на локалната самоуправа во најголем
дел зависи од навремено планирање во локалната
самоуправа, преку превземање на мерки и
активности, форми и облици за овозможување
услови за одржлив економски развој.
Мерките на национално ниво не секогаш се
во можност прецизно да ги идентификуваат
потребите на општините во Република Северна
Македонија и за таа цел се изготвува на годишно
ниво Програма за локален економски развој за секоја
општина која е базирана врз основа на усвоените
стратешки општински документи со што за секоја
превземена активност се добива легитимитет кој
влијае позитивно кон општинскиот локален развој,
изразена како алатка за планирање и истовремено
дејствување и подршка кон локалната економија за
нејзин одржлив развој.
Локалниот економски развој ги подржува правните
субјекти, граѓаните организирани во здружени разни
Предлог
Износ (МКД)

ЕКОНОМИЈА
Цел 3: Прилагодување на човечки
ресурси спрема стопанството
3.1. Ставање во функција на локалниот
економско-социјален совет (одржување
на најмалку 6 работни состаноци)

СРМА Потенцијално искористување на
ресурсите

50.000

Финансирано
од УНДП

24.12.2021 god.

секторски форми како и физичките лица кои се
преставници од повеќе различни сектори, кои имаат
можност меѓусебно да соработуваат со цел
постигнување на економски просперитет во
локалната заедница и одржлив раст кој носи
економска корист и подобрување на квалитетот на
животот воопшто.
Процесот на планирање на програмата е базиран врз
непосредно учество на претставниците од јавните
институции, деловната заедница и невладиниот
сектор кои преку воспоставена комуникација и
соработка овозможуваат претпоставка за можно
достигнување на заедничката зацртана визија, кон
создавање на услови за градење на севкупен
одржлив развој кој меѓудругото го промовира
развојот на бизнисите кои пак истовремено ги
овозможуваат условите за зголемување на
вработувањето.
Програмата за работа на одделението за локален
економски развој се подготвува и усвојува врз
основа на надлежноста на локалната самоуправа која
произлегува од Законот за локална самоуправа
(Сл.весник на Р.Македонија бр.5 од 29.01.2002 год.),
статутот на Општина Радовиш и законските одредби
во Република Северна Македонија кои обработуваат
економски теми согласно препораките на Европската
унија во делот од процесот на децентрализација и
креирање на буџетите на единиците на локалната
самоуправа согласно начелата за транспарентност и
очетност со усвојување на развојните плански
документи.
Подготовката на програмата се базира врз претходно
изработени проценки и анализи во заедницата во кој
локалната самоуправа има законски надлежности
или е во фаза на нивно превземање.
Предлог ставки/активности:
Извор на
финансирање

Коментар/Статус на
проект

Временски
период за
отпочнување/
реализација

Општина
Радовиш

Комисијата е
формирана

ЈануариДекември

Јакнење на
капацитетите на
општинската
администрација

Општината е
пријавена се
очекува во
текот на месец
март да
отпочне со
реализација.
Проектот ќе
трае 18

УНДП
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месеци

Европска ознака за извонредност на
управувањето (ELoGE) проект во
Македонија

Финансирано
од АЛДА

АЛДА Скопје

Општина Радовиш е
член на Агенцијата
АЛДА на нивна
покана со цел
подобрување на
стандардите и
обезбедување на
висококвалитетни
услуги во рамките на
локалната самоуправа
општината ќе го
спроведе овој проект.

Февруаријуни

СОЦИЈАЛНА И ЗДРАВСТВЕНА
ЗАШТИТА

Достапни и ефикасни дигитални и
социјални услуги на општините
Радовиш и Конче

1.000.000

УНДП

Реализација на проект: „Општинскокорисна работа“ УНДП

1.000.000

УНДП

Реализација на проект: „Општинскокорисна работа“ УНДП

500.000

Општина
Радовиш

1.000.000

Општина
Радовиш

Предвидување на средства кои ќе
бидат наменети за ангажирање на лица
од социјално ранливи категории за
изведување на јавни работи во
Општина Радовиш.

Дигитализација на
основните општински
услуги со акцент на
социјалната сфера,
преку
имплементирање на
систем за управување
со документи и
создавање на услуги
во рамките на
воспоставување на
меѓуопштинска
соработка.
Проект на УНДП во
социјалната сфера за
посета и грижа за
стари и изнемоштени
лица, лица со
попреченост и
потешкотии во
секојдневниот живот
очекувана донација
Проект на УНДП во
социјалната сфера за
посета и грижа за
стари и изнемоштени
лица, лица со
попреченост и
потешкотии во
секојдневниот живот
учество на општината
Во врска со активните
мерки на Агенцијата
за вработување и
ангажирање на јавни
работници според
програма за
извршување на јавни
работи донесена од
Совет на општината.
Да се примат пет
квалитетни лица со

ЈануариДекември

Јануари Декември

Јануари Декември

ЈануариДекември
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Социјални Божиќни и Велигденски
пакети

150.000

Општина
Радовиш

24.12.2021 god.

поголема плата
Поделба на социјални
пакиети за Божиќни и
Велигденси празници
во соработка со Црква
Свети Илија

Јануари-Мај

ФИНАНСИСКА ПОДРШКА ЗА НВО

Финансиска подршка за проекти на
граѓански здруженија според усвоената
методологија за финансирање на
проекти. Како посебни насоки во
јавниот повик ке бидат предвидени:
Акција за пошумување на околината.
Промоција и популаризација на развој
на органско производство.
Одржување на работен состанок со
земјоделци за подршка на земјоделски
задруги. Физибилити студии и водич за
инвестиции. Обнова на постојната
туристичка информативна
инфраструктура.

Општина
Радовиш
1.500.000

Годишна членарина за Центарот за
развој на Југоисточен плански регион
во Струмица за 2022

282.440

Општина
Радовиш

ЛАГ Плачковица

60.000

Општина
Радовиш

Распишување на јавен
оглас согласно
усвоена методологија
за реализација на
проекти за локален
развој, а во согласност
со стратешките
документи на
општина Радовиш,
како и
Пошумување на
определени локации
во град Радовиш
Изработка на
едноставен водич за
земјодиелците за
бенефитите од
органското
производство.
Изработка на
физибилити студија за
развој на
алтернативен туризам
на општина РадовишСмиланци.
Обнова на инфотабли
кои се веќе поставени
и за кои постојат
податоци. Изработка
на водич за
инвестиции и
физибилити студии во
делот на локалниот
развој.
Согласно законот за
рамномерен
регионален развој и
претходно потпишан
договор со Центарот
за развој на
Југоисточен плански
регион во Струмица,
општините основачи
на Советот за развој
на регионот се
обврзани да ја
кофинансираат
работата на Центарот.
Годишна членарина
по договор

ЈануариДекември

ЈануариДекември

Јануари Декември
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ЈАВНИ ПОВИЦИ
Ревизија на стари или изработка на
нови стратегии од:
Локален одржлив развој 2022-2027
Социјална инклузија
Образование
Енергетска ефикасност кои ќе бидат
обновени и согласно важечките три ќе
биде направена целина во делот на
одржлив развој и предвидување на
проекти за циркуларна економија
Изработка на техничка документација
за изградба на лифт за лица со
попреченост во општина Радовиш

300.000

Општина
Радовиш

300.000

Општина
Радовиш

500.000

Општина
Радовиш
БРР
МЖСПП

Истражување на геотермален
потенцијал на локалитет Раклиш.
Изработка на студија за геотермалниот
потенцијал за локалитетот Раклиш со
модели за нејзино искористување.

500.000

Општина
Радовиш
Јавен повик
од МЖСПП

Формирање на комисија за избор на
официјален сувенир(и) за општина
Радовиш преку распишување на Јавен
оглас и набавка нов пакет на
промотивни материјали за општина
Радовиш

150.000

Изработка на физибилити студија и
комплетна техничка документација за
изградба на узводна акумулација на
Радовишка река

Се вкупно
Донации
Средства од општински буџет

Општина
Радовиш

Подготовка и
печатење на
документи
Идејата е шесте
постоечки да се
вградат во една
заедничка платфрма
за ЛОКАЛЕН
ЕКОНОМСКИ
ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ
Стратегијата ќе биде
изработена со
форумски пристап
Пристапност на лица
со попреченост во
зградата на ЕЛС
Општина Радовиш
Спроведувањето на
оваа ставка ќе биде
подржано целосно од
општина Радовиш со
можност за
аплицирање на
повици од дрѕги
донатори и државни
институции.
Проектот ке се
аплицира по јавен
повик на МЖСПП кој
се очекува јануариМарт 2022 година
Најдобрите решенија
ќе бидат наградени, а
со остатокот на
предвидените
средства ке се
спроведе набавка на
сувенирите како
промотивни
материјали

ЈануариДекември

Јануари –
Декември

ЈануариДекември

МартДекември

ЈануариДекември

7.292.440
1.000.000
6.292.440

*Ставка која влегува во развојни програми-Регионален развој
ИНФРАСТРУКТУРА
IPA/2021/427-964
Green Heat-introduction of efficient
customer-oriented
small-grid district heating service
based on renewable energy sources
ИПА/2021/427-964

57.989.580

EuropeAid/17
0320/DD/ACT
/MKApplication 48
EU for Mun
icipalities.
Improving
Local

Проектот предвидува
изградба на минисистем за енергетско
ефикасно греење кое
во почетна фаза ќе ги
опфати СРЦ,,25-ти
Мај,, Детската
градинка ,,Цветови“,

Пред фаза на
имплементаци
ја се очекува
склучување на
договор во
текот на месец
декември
Времетрање: 3

Br. 19/2021 Str. 110

Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{

Зелено греење- вовед во енергетски
ефикасно ориентирано греење со
мини централа

II. Odlukata vleguva vo sila naredniot
den od denot na objavuvaweto vo <Slu`ben
glasnik na op{tina Radovi{<.
Br. 08-1606/2
21 Dekemvri 2021 g.
Radovi{

Sovet na op{tina Radovi{
Pretsedatel
Monika Ristevska s.r.

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 t.3 od
zakonot za lokalna samouprava (Sl. vesnik na
RM br. 5/2002), a vo vrska so ~len 44 od Statutot
na op{tina Radovi{, Gradona~alnikot na
op{tina Radovi{ donesuva
RE[ENIE
Za proglasuvawe i objavuvawe
na Odlukata za usvojuvawe na Programata za
potrebi za funkcionirawe na administracijata
vo Edinica za lokalna samouprava Radovi{ za
2022 god. i Programata za potrebi za
funkcionirawe na administracijata vo
Edinica za lokalna samouprava Radovi{ za 2022
god.
Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata za
usvojuvawe na Programata za potrebi za
funkcionirawe na adminiostracijata vo
Edinica za lokalna samouprava Radovi{ za 2022
god., br.08-1607/1 i Programata za potrebi za
funkcionirawe na adminiostracijata vo
Edinica za lokalna samouprava Radovi{ za 2022
god., broj 08-1607/2, {to sovetot na op{tina
Radovi{ ja donese na sednica odr`ana na den
21.12. 2021 god.
Br. 09-1607/3
24 Dekemvri 2021 g.
Radovi{

Gradona~alnik
na op{tina Radovi{
Aco Ristov s.r.

Vrz osnova na ~len 22stav 1 to~ka 12 od
Zakonot za lokalna samouprava (Slu`ben vesnik
na RM br. 5/2002) i ~len 22 stav 1 to~ka 43 od
Statutot na op{tina Radovi{, Sovetot na
op{tina Radovi{ na sednica odr`ana na 21.12.
2021 g., donese

Government
Services
through
Innovative
Concepts

24.12.2021 god.

ООУ,,Крсте П.
Мисирков“,
општинската зграда и
СОУ,,Коста Сусинов,,
Финансиските
средства ке бидат на
посебна донаторска
сметка по фази и
ПРАГ- ЕУ правилата

год.

O D L U K A
za donesuvawe na Programata za potrebi za
funkcionirawe na administracijata vo Edinica
za lokalna samouprava Radovi{ za 2022 god.
I. Se donesuva Programata za potrebi za
funkcionirawe na administracijata vo Edinica
za lokalna samouprava Radovi{ za 2022 god.
II. Odlukata vleguva vo sila naredniot den od
denot na objavuvaweto vo <Slu`ben glasnik na
op{tina Radovi{<
Br. 08-1607/1
21 Dekemvri 2021 g.
Radovi{

Sovet na op{tina Radovi{
Pretsedatel
Monika Ristevska s.r.

Vrz osnova na ~l. 21 st. 1 t. 43 od Statutot
na op{tina Radovi{, Sovetot na op{tina
Radovi{ na sednica odr`ana na den 21.12.2021 g.
donese
PROGRAMA
NA POTREBI ZA FUNKCIONIRAWE NA
ADMINISTRACIJATA VO EDINICATA
NA LOKALNA SAMOUPRAVA - RADOVI[
za 2022 god.
I. Op{t del
Lokalnata samouprava Radovi{ za
potrebite na gra|anite funkcionirawe na
op{tinata vo 2021 godina rabote{e so
op{tinska administracija od 87 (osumdeset i
sedum) izvr{iteli, od koi gradona~alnik, 56 so
status dr`avni slu`benici vo lokalnata
samouprava i 30 bez status na dr`aven
slu`benik, od koi 10 vo lokalnata samouprava, a
20 lica vo TPPE (+2 preku APV).
Del od platite za protivpo`arnata edinica,
hranarina i patni tro{oci za
9 lica se finansiraat preku MVR, a za 11
vraboteni platite, hranarinata i patnite
tro{oci se obezbeduvaat preku op{tinskiot
buxet. Anga`iraweto na dvajcata po`arnikari
preku APV e na teret na op{tinata. Ostanatite
tro{oci za tekovno rabotewe, materjalni
tro{oci, oprema, gorivo, osiguruvawe na
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vozila, odr`uvawe se na teret na buxetot na
op{tinata.
Stru~nata obrazovanost na izvr{itelite
koi imaat status na dr`aven slu`benik vo ELS
Radovi{ e sledna 42-VSS, 5-V[S, 9-SSS i bez
status na dr`aven slu`benik 10-SSS vo ELS i
20 vo TPPE so SSS ili vkupno 86 vraboteni.
Op{tinskata administracija raboti na
raboti
i
rabotni
zada~i
soglasno
nadle`nostite koi proizleguvaat od Zakonot za
lokalna samouprava i drugite podzakonski akti
vo op{tinata, kako i celokupnata pozitivna
zakonska regulativa kade ima nadle`nost
lokalnata samouprava.
Vo 2022 godina platite na vrabotenite
ostanuva da se opredeluvaat spored zakonot i
doneseniot buxet od strana na sovetot na
op{tinata za 2022 godina.
Vo svojata rabota seu{te ostanuva
problemot so prostornoto smestuvawe, no se
nao|aat tekovni re{enija.
II. Prioriteti na op{tinskata administracija
Tro{oci za kacelariski materjal vo odnos na
2021 godina planirni se na suma od -440.000
denari.
Tro{ocite za tekovni i kapitalni potrebi za
vrabotenite vo ELS Radovi{, od potro{ena
elektri~na energija, greewe, voda, PTT,
telefon se utvrdeni po stavki vo Buxetot na
op{tinata, soglasno napravenite tro{oci vo
tekovnata godina i nasokite za izgotvuvawe na
buxetot.
Odr`uvawe na klima uredi vo ELS Radovi{ vo
visina od 50.000,oo denari.
Vo delot za vrabotuvawa }e se vr{i soglasno
Godi{niot plan za vrabotuvawe za 2021 godina.
Preku Agencijata za privremeni vrabotuvawa
soglasno potrebite se planiraat tri (3)
vrabotuvawa
so VSS vo nivo sovetnik, a
soglasno potrebite iska`ani vo Godi{niot
plan za vrabotuvawe vo 2022 godina.
Za 2022 godina se planiraat 2 (dve) otpremnini
po osnov penzionirawe.
Za manifestacii izrabotka i pe~atewe na
bro{uri, pe~atewe i izrabotka na reklamen
materjal planirani se sredstva vo visina od
100.000 denari, a za hotelsko smestuvawe pri
organizirawe na manifestacii e planirano na
100.000 denari.
Za potrebi od nabava na sitna stoka za
odr`uvawe na elektri~ni aparati i oprema vo
ELS treba da e 100.000 den. Prehranbena stoka
za odredeni prigodi/priemi 200.000 denari.
Podaroci za Nova godina na de`urni slu`bi,
Bogojavlenie i drugi praznici, cve}e, vkupno

24.12.2021 god.

200.000 d. (Prvomajski natprevari, maici, kapi i
sli~no).
Nabavka za ednogodi{no odr`uvawe i nabavka
na toneri za fotokopiri se planira vo visina
od 200.000 denari.
Nabavka na toneri za pe~atari vo visina od
100.000 den.
Nabavka na kompjuteri, nadgradba na memorija
na kompjuteri, dodatna oprema za kompjuteri,
pe~ata~i,
multifunkciski
printer
i
fotokopiri, laser, nadvore{ni HDD 2 broja h
2TB, bez`i~ni ruteri i sl., za{tita na softver
(urbanizam, finansii, danoci i drugi slu`bi)
vo visina od 600.000,00 denari.
Licencirana firma za antivirus, fiksen
telefon i internet mre`a, ITK oprema-server
i sl., servisirawe na fotoaparat e planirano vo
visina od 200.000 den.
Obukite na op{tinskata administracija i
TPPE koi se sproveduvaat po godi{nata
programa za obuka, kako i licenci se utvrduvaat
vo visina na 150.000 denari.
Soglasno noviot zakon za arhivsko rabotewe vo
op{tinata treba da se nabavi oprema kompjuter,
pe~atar i softver za elektronsko vodewe na
arhiva/ delovodnik, nabavka i odr`uvawe na
softversko re{enie i veb re{enie za potrebi
na ELS za period od 2022-2024 godina se
planiraat vo visina od 150.000 denari.
Servisirawe ili nabavka na digitalen ured za
izrabotka na foto i video zapis se planira suma
od 50.000 denari.
Nabavka na kancelariska oprema biro, stol i
metalni arhivski ormari i fioki sredstva vo
visina od 100.000 denari.
Nabavka na dezinfekcioni i za{titni sredstva
vo ELS koi nastanuvaat poradi pandemijata
predizvikna od virusot Kovid 19 vo visina od
50.000 denari.
Godi{en zdravstven pregled na vraboteni vo
TPPE dva pati vo godinata soglasno zakon
vkupno 60.000,oo den.
Sekoja godina se utvrdat sredstva za da se
izvr{i prskawe protiv komarci, odnosno
dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija vo
op{tinata, koi sredstva treba da se planiraat
vo visina od 500.000 denari.
Od ovaa godina kako redoven tro{ok na
op{tinata se planira i zalovuvawe na ku~iwa
skitnici vo visina od 500.000 denari.
Monitoring obezbeduvawe za javni objekti se
planiraat vo visina od minatata godina.
Nabavka
na edna monta`na kancelarija se
planira suma od 400.000 denari.
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Nabavka na drva ili peleti za greewe (ELS,
obrazovanie) se planiraat vo visina od
minatata godina.
Sredstvata za odr`uvawe i popravka na vozilata
na ELS i TPPE nabavka na gumi 1.200.000
denari se planira
vo zgolemena suma od
minatogodi{ni iznosi poradi amortiziranost
na del od vozilata (TPPE).
Gorivo za vozilata na ELS i TPPE 600.000
denari.
Kompanija za osiguruvawe na vozilata 100.000
den. i avtoodgovornost na motorni vozila.
Kombinirano osiguruvawe potpolno kasko
osiguruvawe bez fran{iza na motorni vozila
vo sopstvenost na op{tina Radovi{ 60.000 den.
Posebno osiguruvawe od nezgoda odnosno rizik
od povreda na rabota so posledici smrt, povreda,
invalidnost na godi{no nivo na vrabotenite vo
TPPE vo osiguritelna kompanija (e na teret na
buxetot na ELS i se planirani sredstva od
30.000 denari.
Potrebna
e nabavka za servisirawe na
protivpo`arna oprema i druga potrebna oprema
po specifikacija za koja treba da se planiraat
sredstva vo visina od 100.000,oo denari.
Vo vrska so zagaduvaweto na vozduhot i zdravata
`ivotna sredina vo buxetot na op{tina
Radovi{ za 2021 godina se planiraat sredstva za
subvencii na gra|anite za slednite nameni:
-400.000 denari subvencija za gra|anite koi }e
nabavat fotovoltaici do 5 kw,
so
subvencionirawe na gra|anite od 50%, vo
postapka sprovedena po pat na javen oglas po
princip prv prijaven - prv uslu`en;
-300.000 denari subvencija za gra|anite koi }e
koristat velosiped za {to dopolnitelno }e se
izgotvi Programa so koja }e se dopreciziraat
uslovite.
III.Celi na Programata
Vakvoto planirawe i opremuvawe na organite
vo lokalnata samouprava }e se postigne pobrza,
poefikasna i pokvalitetna usluga vo rabotata
na lokalnata samouprava za potrebite na
gra|anite.
Ovaa Programa e sostaven del na Buxetot za 2022
god.
IV.Rok na izvr{uvawe
Vo tekot na celata godina od 01.01.2022 g. do
31.12.2022 god.
Ovaa
Programa vleguva
vo sila
naredniot den od objavuvaweto vo <Slu`ben
glasnik na op{tina Radovi{<.
Br. 08-1607/1
21 Dekemvri 2021 g.
Radovi{

Sovet na op{tina Radovi{
Pretsedatel
Monika Ristevska s.r.

24.12.2021 god.

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 t.3 od
zakonot za lokalna samouprava (Sl. vesnik na
RM br. 5/2002), a vo vrska so ~len 44 od Statutot
na op{tina Radovi{, Gradona~alnikot na
op{tina Radovi{ donesuva
RE[ENIE
Za proglasuvawe i objavuvawe
na Odlukata za usvojuvawe na Programata
za volonterstvo vo op{tina Radovi{ za 2022 god
i Programata za volonterstvo vo op{tina
Radovi{ za 2022 god.
Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata za
usvojuvawe i Programata za volonterstvo vo
op{tina Radovi{ za 2022 godina, br.08-1608/1 i
Programata za volonterstvo vo op{tina
Radovi{ za 2022 god., broj 08-1608/2, {to sovetot
na op{tina Radovi{ ja donese na sednica
odr`ana na den 21.12.2021 god.
Br. 09-1608/3
24 Dekemvri 2021 g.
Radovi{

Gradona~alnik
na op{tina Radovi{
Aco Ristov s.r.

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 14 od
Zakonot za lokalna samouprava (Slu`ben vesnik
na RM br. 5/2002) i ~len 6 stav 2 od Zakonot za
volonterstvo (Slu`ben vesnik na RM br. 85/07 i
161/08), Sovetot na op{tina Radovi{ na sednica
odr`ana na 21.12. 2021 g., donese
O D L U K A
za donesuvawe na Programata
za volonterstvo vo ELS op{tina Radovi{ za
2022 godina
I.
Se donesuva Programa za volonterstvo vo
op{tina Radovi{ za 2022godina.
II.
Odlukata vleguva vo sila naredniot den
od denot na objavuvaweto vo <Slu`ben glasnik
na op{tina Radovi{<
Br. 08-1608/1
21 Dekemvri 2021 g.
Radovi{

Sovet na op{tina Radovi{
Pretsedatel
Monika Ristevska s.r.

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 14 od
Zakonot za lokalna samouprava (Slu`ben vesnik
na RM br. 5/2002) i ~len 6 stav 2 od Zakonot za
volonterstvo (Slu`ben vesnik na RM br. 85/07,
161/08 i 147/2015), Sovetot na op{tina Radovi{
na sednica odr`ana na den 21.12.2021 godina,
donese
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PROGRAMA
Za volonterstvo vo ELS op{tina Radovi{ za
2022 godina
I. So ovaa Programa se ureduva anga`iraweto
na volonteri, uslovte
i na~inot na vr{ewe na volonterskite uslugi,
kako i pravata i obvrskite na volonterite vo
ELS
Radovi{,
soglasno
Zakonot
za
volonterstvo.
II. Soglasno Zakonot za volonterstvo, volonter
mo`e da bide fizi~ko lice so zavr{eno
najmalku IV stepen obrazovanie koe na
dobrovolna osnova, bez nadomestok soodvetno na
negovoto obrazovanie dava uslugi, ve{tini i
znaewa vo korist na lokalnata samouprava.
III. Volonterot za davawe na uslugite ima
pravo na nadomestok na
tro{oci za hrana i tro{oci za prevoz za
doa|awe i vra}awe, vo visina od 15% od
prose~nata mese~na plata vo Republika
Makedonija, kako i tro{ocite za slu`beni
patuvawa i tro{oci za obuka dokolku se
napraveni.
IV. Op{tina Radovi{ vo tekot na 2022 godina
o~ekuva da ima potreba od
anga`irawe na volonteri:
-za proekti finansirani od Ministerstvo za
trud i socijalna politika vo sorabotka so
lokalnata samouprava;
-proekti, programi i akcioni planovi na
op{tinata koi }e gi donese i za niv odobri
sredstva Sovetot na op{tinata;
-institucii ~ij osnova~ e lokalnata samouprava,
e nemaat mo`nost sami da anga`iraat volonteri
za konkretna potreba;
-sorabotka i prezemawe na proektni zada~i so
nevladin sektor;
Brojot na anga`iranite lica }e zavisi od
iska`anata potreba, no na godi{no nivo se
planira da se anga`iraat najmnogu 4 (~etiri)
volonteri.
V. Op{tina Radovi{ so volonterot }e sklu~i
dogovor vrz ~ija osnova
}e se vr{i evidencija na volonterski sta` vo
volonterska kni{ka.
Вкупна програма =
Доколку се јават реални потреби во текот на
годината, до Комисијата за култура, образование и
спорт и Советот на општина Радовиш може да бидат
предложени одредени измени и дополнувања на
Програмата за активностите од областа на културата.

24.12.2021 god.

VI. Ovaa Programa vleguva vo sila so denot na
donesuvaweto, }e se primenuva od 01.01.2022
godina, a }e se objavi vo <Slu`ben glasnik na
op{tina Radovi{<.
Br. 08-1608/2
21 Dekemvri 2021 g.
Radovi{

Sovet na op{tina Radovi{
Pretsedatel
Monika Ristevska s.r.

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 t.3 od
zakonot za lokalna samouprava (Sl. vesnik na
RM br. 5/2002), a vo vrska so ~len 44 od Statutot
na op{tina Radovi{, Gradona~alnikot na
op{tina Radovi{ donesuva
RE[ENIE
Za proglasuvawe i objavuvawe
na Izmenata na Programata za aktivnostite
od oblasta na kulturata vo 2022 godina vo
op{tina Radovi{ broj 09-1484/2 od 03.12.2021
godina
Ja proglasuvam i objavuvam izmenata na
Programata za aktivnostite od oblasta na
kulturata vo 2022 godina, br. 08-1484/1, br. 081609/2, {to sovetot na op{tina Radovi{ ja
donese na sednica odr`ana na den 21.12.2021 god.
Br. 09-1609/2
24 Dekemvri 2021 g.
Radovi{

Gradona~alnik
na op{tina Radovi{
Aco Ristov s.r.

Врз основа на чл. 21 став 1 точка 43 од
Статутот на општина Радовиш ( Службен гласник
бр. 05/02 ) , Советот на општина Радовиш, на
седницата одржана на ден 21.12.2021 година донесе
ПРОГРАМА
ЗА IZMENA NA PROGRAMATA ZA
АКТИВНОСТИТЕ НА ОПШТИНА РАДОВИШ
ВО ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА ВО 2022 год.
Br. 08-1484/2 od 03.12.2021 godina
I.
1.

Se menuva Programata vo delot
Манифестации во 2022 год.
1,000,000 ден.

Ovaa Programa стапува на сила naredniot den od
со денот на objavuvaweto vo <Slu`ben glasnik na
Op{tina Radovi{<.
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Br. 08-1609/1
21 Dekemvri 2021 g.
Radovi{

Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{
Sovet na op{tina Radovi{
Pretsedatel
Monika Ristevska s.r.

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 t.3 od
zakonot za lokalna samouprava (Sl. vesnik na
RM br. 5/2002), a vo vrska so ~len 44 od Statutot
na op{tina Radovi{, Gradona~alnikot na
op{tina Radovi{ donesuva
RE[ENIE
Za proglasuvawe i objavuvawe
izmena na Programata za aktivnostite
od oblasta na sportot vo 2022 godina
broj 09-1485/2 od 03.12.2021 godina
Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata za
usvojuvawe na Programata za aktivnostite od
oblasta na sportot vo 2022 godina, br. 1485/2, br.
08-1610/1 , {to sovetot na op{tina Radovi{ ja
donese na sednica odr`ana na den 21.12.2021 god.
Br. 09-1610/2
24 Dekemvri 2021 g.
Radovi{

Gradona~alnik
na op{tina Radovi{
Aco Ristov s.r.

Врз основа на чл. 21 став 1 точка 3 од
Статутот на општина Радовиш ( Службен гласник
бр. 05/02 ), Советот на општина Радовиш, на
седницата одржана на ден 21.12.2021 година, донесе
ПРOГРАМА
ЗА IZMENA NA PROGRAMATA ZA ЈАВНИТЕ
ПОТРЕБИ НА СПОРТОТ ВО ОПШТИНА
РАДОВИШ ЗА 2022 год. broj 08- 1485/1 od
03.12.2021 godina
I.
Se menuva:
Финансиските средства за подршка на активностите
во областа на спортот во општина Радовиш во износ
од 9.000.000 ден. se namaluvaat na 7.000.000
denari.
Od niv 6.500.000 denari ќе бидат nameneti za
sportot, a 500.000 denari za izgotvuvawe
tehni~ka dokumentacija nameneti za sportski
objekti.
Sredstvata se во програмата L0 во Буџетот на
општина Радовиш за 2022 год.
II.
Ovaa Programa стапува на сила naredniot
den od со денот на objavuvaweto vo <Slu`ben
glasnik na Op{tina Radovi{<.
Br. 08-1610/1
21 Dekemvri 2021 g.
Radovi{

Sovet na op{tina Radovi{
Pretsedatel
Monika Ristevska s.r.

24.12.2021 god.

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 t.3 od
zakonot za lokalna samouprava (Sl. vesnik na
RM br. 5/2002), a vo vrska so ~len 44 od Statutot
na op{tina Radovi{,
Gradona~alnikot na
op{tina Radovi{ donesuva
RE[ENIE
Za proglasuvawe i objavuvawe
na Odlukata za usvojuvawe na Programata za
rabota na Sovetot na op{tina Radovi{ za 2022
god. i Programata za rabota na Sovetot na
op{tina Radovi{ za 2022 god.
Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata za
usvojuvawe na Programata za rabota na Sovetot
na op{tina Radovi{ za 2022 godina br.08-1611/1
i Programata za rabota na Sovetot na op{tina
Radovi{ za 2022 god., br.08-1611/2, {to sovetot
na op{tina Radovi{ ja donese na sednica
odr`ana na den 21.12.2021 god.
Br. 09-1611/3
24 Dekemvri 2021 g.
Radovi{

Gradona~alnik
na op{tina Radovi{
Aco Ristov s.r.

Vrz osnova na ~l. 22 od Zakonot za
lokalna samouprava (Sl.vesnik na RM br.5/2002),
a soglasno ~l.21 st.1 t.3 od Statutot na op{tina
Radovi{, Sovetot na op{tina Radovi{ na
sednica odr`ana na 21.12.2021 godina, donese
O D L U K A
za prifa}awe na Programata za rabota na
Sovetot vo op{tina Radovi{ za 2022 godina
I. Se prifa}a Programata za rabota na Sovetot
na op{tina Radovi{ za 2022 godina.
II. Ovaa Odluka vleguva vo sila naredniot den od
denot na objavuvaweto vo "Slu`ben glasnik na
op{tina Radovi{".
Br. 08-1611/1
21 Dekemvri 2021 g.
Radovi{

Sovet na op{tina Radovi{
Pretsedatel
Monika Ristevska s.r.

Vrz osnova na ~l. 21 st 1 t 3 od Statutot na
op{tina Radovi{, (Slu`ben glasnik br. 5/2002
god.), Sovetot na op{tina Radovi{ na sednica
odr`ana na den 21.12.2021 godina, donese
PROGRAMA
Za rabota na Sovetot na op{tina Radovi{ za
2022 g.
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JANUARI-MART
1. Izve{taj za realizacija na Programata za
ureduvawe na grade`no zemji{te i lokalni
pati{ta za 2021 god. so finansov izve{taj;
2. Izve{taj za realizacija na Programata za
urbanisti~ko planirawe na op{tina Radovi{ za
2021 god.
3. Izve{taj za realizacija na programata za
javno osvet. vo op{tina Radovi{ za 2021 g.
4. Izve{taj za realizacijata na Programata za
otu|uvawe na grade`no zemji{te sopstvenost na
R Makedonija za 2021 godina, po pat na
elektronsko javno naddavawe za podra~jeto na
op{tina Radovi{
5. Izve{taj za realizacijata na Programata na
Oddelenie za lokalen ekonomski razvoj vo
op{tina Radovi{ za 2021 g.
Predlaga~: Gradona~alnik na op{tina Radovi{
Izrabotuva: Op{tinska administracija- Sektor
za urbanizam, komunalni raboti, za{tita na
`ivotnata sredina i Lokalen ekonomski razvoj
Razgleduva : Komisija za urbanizam, komunalni
dejnosti i za{t. na `ivot. sredina
Usvojuva : Sovet na op{tina Radovi{
6. Izve{taj za realizacijata na programata za
javna ~istota vo Radovi{ za 2021 g.
7. Izve{taj za realizacijata na programata za
parkovi, zelenilo i ostanati zeleni povr{ini
vo Radovi{ za 2021 god.
8. Izve{taj za realizacijata na programata za
odr`uvawe na grobi{ta za 2021 god.
9. Informacija za snabduvawe so voda za piewe
i odveduvawe na urbani i otpadni vodi vo
op{tina Radovi{ 2021 god.
10. Izve{taj za rabotata na JP" Plavaja "Radovi{ za 2021 g.
Predlaga~ i Izrabotuva: JP "Plavaja"Radovi{;
Razgleduva : Komisija za urbanizam, komunalni
dejnosti i za{tita na `ivotna sredina
Usvojuva : Sovet na op{tina Radovi{
11. Izve{taj za rabotata na TPPE vo Radovi{
IV kvartal za 2021 god.
12. Godi{en Izve{taj za rabotata na TPPE vo
Radovi{ za 2021 god.
Predlaga~: Gradona~alnik na op{tina Radovi{
Izrabotuva: TPPE
Razgleduva : Komisija za soobra}aj, bezbednost
vo soobra}ajot i PPZ
Usvojuva : Sovet na op{tina Radovi{
13. Izve{taj za realizacija na Buxetot na
op{tina Radovi{ (za IV kvartal) za 2021 g.
Predlaga~: Gradona~alnik na op{tina Radovi{
Izrabotuva : Op{tinska administracijaSektor za finansirawe i buxet;

24.12.2021 god.

Razgleduva : Komisija za finansirawe, buxet i
LER
Usvojuva : Sovet na op{tina Radovi{
14. Usvojuvawe na zavr{na smetka na Buxetot na
op{tina Radovi{ za 2021 g.
Predlaga~: Gradona~alnik na op{tina Radovi{
Izrabotuva: Op{tinska adminstracija- Sektor
za finansirawe i buxet;
Razgleduva : Komisija za finasirawe, buxet i
Lokalen Ekonomski Razvoj
Usvojuva : Sovet na op{tina Radovi{;
15. Usvojuvawe na zavr{na smetka na JP"
Plavaja" - Radovi{ za 2021 god.
Predlaga~ i Izrabotuva: JP"Plavaja" - Radovi{
Razgleduva : Komisija za finasirawe, buxet i
Lokalen Ekonomski Razvoj
Usvojuva : Sovet na op{tina Radovi{
16. Usvojuvawe na zavr{na smetka na osnovni
u~ili{ta i Sredno op{tinsko u~ili{te za 2021
god.
Predlaga~ i Izrabotuva: Osnovni u~ili{ta,
Sredno op{tinsko u~ili{te
Razgleduva : Komisija za finasirawe, buxet i
Lokalen Ekonomski Razvoj
Usvojuva : Sovet na op{tina Radovi{
17. Plan za upis na u~enici za I godina vo 2022/23
godina vo SOU Kosta Susinov Radovi{.
Predlaga~ i Izrabotuva : SOU Kosta Susinov
Radovi{
Razgleduva: Komisijata za kultura, obrazovanie
i sport
Usvojuva : Sovet na op{tina Radovi{
18. Godi{en Izve{taj za rabota na ONB ,,Bra}a
Miladinovci,, Radovi{ za 2021 god.
Predlaga~
i
Izrabotuva
:
NB,,Bra}a
Miladinovci,, Radovi{
Razgleduva : Komisijata za kultura, obrazovanie
i sport
Usvojuva : Sovet na op{tina Radovi{
19. Usvojuvawe na zavr{na smetka na ONB
,,Bra}a Miladinovci,, za 2021 god.
Predlaga~
i
Izrabotuva:ONB
,,Bra}a
Miladinovci,,Radovi{
Razgleduva : Komisija za finasirawe, buxet i
Lokalen Ekonomski Razvoj
Usvojuva : Sovet na op{tina Radovi{
20. Godi{en Izve{taj za rabota na OU CK
"Aco Karamanov" Radovi{ za 2021 god.
Predlaga~ i Izrabotuva : OU "Aco Karamanov"
Radovi{
Razgleduva : Komisijata za kultura, obrazovanie
i sport .
Usvojuva : Sovet na op{tina Radovi{
21. Usvojuvawe na zavr{na smetka na OU CK
"Aco Karamanov" Radovi{ za 2021 god.
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Predlaga~ i Izrabotuva: CK,,Aco Karamanov,,
Radovi{
Razgleduva : Komisija za finasirawe, buxet i
Lokalen Ekonomski Razvoj
Usvojuva : Sovet na op{tina Radovi{.
22. Usvojuvawe na zavr{na smetka na JOUDG
"Aco Karamanov" za u~ebnata 2021 g.
Izrabotuva : JOUDG "Aco Karamanov" Radovi{
Razgleduva : Komisija za zdravstvo i socijalna
za{tita
Usvojuva : Sovet na op{tina Radovi{
23. Izve{taj za sostojbata vo oblasta na javniot
red i mir i bezbednosta na soobra}ajot na
pati{tata na podra~jeto na OVR PS ONRadovi{ za periodot od 01.07.2021 do 31.12.2021
god.
Predlaga~ i Izrabotuva:MVR-OVR- Radovi{
Razgleduva : Komisija za javna bezbednost,
bezbednost vo soobra}ajot i PPZ
Usvojuva : Sovet na op{tina Radovi{
24. Izve{taj za izvr{uvawe na odlukite
doneseni od strana na Sovetot na op{tina
Radovi{ za vtorata polovina od 2021 godina
25. Informacija
za
izvr{uvawe
na
nadle`nostite na Gradona~alnikot na op{tina
Radovi{ za vtorata polovina od 2021 godina
Predlaga~ i Izrabotuva: Gradona~alnik na
op{tina Radovi{
Usvojuva : Sovet na op{tina Radovi{.
26. Informacija za humanitarni aktivnosti na
OO na Crven krst-Radovi{ za 2021 g.
27. Informacija za dodeleni sredstva od strana
na ELS op{tina Radovi{ humanitarni
aktivnosti na OO na Crven krst-Radovi{ za
2021 god.
Predlaga~ i Izrabotuva: Pretsedatelstvo na
OK na CK Radovi{;
Razgleduva : Komisija za zdravstvo i socijalna
za{tita
Usvojuva : Sovet na op{tina Radovi{
28. Infor. za hig.epidem.sostojba vo o. Radovi{
za 2021 g. so predlog merki za 2022g.
Izrabotuva: HES Radovi{-Centar za javno
zdravstvo-[tip
Razgleduva : Komisija za zdravstvo i socijalna
za{tita
Usvojuva : Sovet na op{tina Radovi{
29. Informacija za pojavata i {ireweto na
zaraznite i parazitskite bolesti kaj `ivotnite
vo op{tina Radovi{ za 2021 god. so predlog
merki za 2022 god.
Predlaga~ : Komisija za zdravstvo i socijalna
za{tita
Izrabotuva: MZ[V Veterinarna inspekcija
Razgleduva : Komisija za zdravstvo i socijalna
za{tita

24.12.2021 god.

Usvojuva : Sovet na op{tina Radovi{
30. Informacija za bolesti na zavisnost
(narkomanija i alkoholizam) na podra~jeto na
op{tina Radovi{ i prezemeni aktivnosti od
MCSR za suzbivawe na istite 2021 g.
31. Izve{taj za rabota na JU Me|uop{t. centar
za socijalni raboti za 2021 godina i
32. Programa za rabota na JU Me|uop{tinski
centar za socijalni raboti za 2021 god.
33. Programa za razvoj na specifi~ni potrebi
na gra|. od oblasta na soc.za{t.za 2021 g.
34. Razvojna Programa za za{tita na decata za
2021 godina.
Predlaga~ i Izrabotuva : Me|uop{tinski
Centar za socijalna rabota Radovi{
Razgleduva : komisija za zdravstvo i socijalna
za{tita
Usvojuva : Sovet na op{tina Radovi{
35. Izve{taj za naplatena uberenata komunalna
taksa od registracija na vozila vo Radovi{ za
2021 god.
Predlaga~ i Izrabotuva : Stanici za tehni~ki
pregled
Razgleduva : Komisija za finansirawe, buxet i
LER
Usvojuva : Sovet na op{tina Radovi{
36. Informacija za sostojbite vo {umskiot
fond vo op{tina Radovi{ za 2021 god.
Izgotvuva~ : JP Nacionalni {umi Podru`nica
"Pla~kovica" - Radovi{
Razgleduva : Komisija za urbanizam, komunalni
dejnosti i `ivotna sredina
Usvojuva : Sovet na op{tina Radovi{
37. Informacija za sostojbite so {umite i
{umski po`ari vo o. Radovi{ za 2021 god.
Izgotvuva~ : [umarski inspector-Одд. Радовиш,
i JP Nacionalni {umi POS "Pla~kovica" Radovi{.
Razgleduva : Komisija za soobra}aj, bezbednost
vo soobra}ajot i PPZ
Usvojuva : Sovet na op{tina Radovi{
38. Informacija za za{titata na {umite od
bespravna se~a vo o. Radovi{ за 2021 г.
Izgotvuva~ : [umska policija - Radovi{
Razgleduva : Komisija za urbanizam, komunalni
dejnosti i `ivotna sredina
Usvojuva : Sovet na op{tina Radovi{
39. Godi{en Izve{taj za rabotata na Sektorot
za inspekciski nadzor za 2021 god.
Predlaga~: Gradona~alnik na op{tina Radovi{
Izrabotuva : Sektorot za inspekciski nadzor
Razgleduva : Komisija za urbanizam, komunalni
dejnosti i za{tita na `ivotna sredina
Usvojuva : Sovet na op{tina Radovi{
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APRIL-JUNI
40. Izve{taj za rabotata na TPPE vo Radovi{
za prviot kvartal vo 2021 god.
Predlaga~: Gradona~alnik na op{tina Radovi{
Izrabotuva : TPPE
Razgleduva : Komisija za soobra}aj, bezbednost
vo soobra}ajot i PPZ
Usvojuva : Sovet na op{tina Radovi{
41. Izve{taj za realizacija na Buxetot na
op{tina Radovi{ (zaI kvartal) za 2022 g.
Predlaga~: Gradona~alnik na op{tina Radovi{
Izrabotuva : Op{tinska administracijaSektor za finansirawe i buxet;
Razgleduva:Komisija za finansirawe, buxet i
LER
Usvojuva : Sovet na op{tina Radovi{
42. Usvojuvawe na God.Programi za rabota na
inst. od obrazov. za u~ebnata 2021/2022g.
43. Izve{taj za realizacija na godi{nite
programi od u~ebnata 2021/2022 god.
Predlaga~ i izgotvuva~ : Instituciite od
obrazovanieto vo Radovi{
Razgleduva:Komisijata za kultura, obrazovanie i
sport
Usvojuva : Sovet na op{tina Radovi{
44. Izve{taj od ZG za potro{eni sredsta
dobieni od strana na ELS Radovi{.
Izrabotuva : Zdru`enija na gra|ani od op{tina
Radovi{;
Razgleduva:Komisija za finansirawe, buxet i
LER
Usvojuva : Sovet na op{tina Radovi{
JULI - SEPTEMVRI
45. Izve{taj za realizacija na Programata za
ureduvawe na grade`no zemji{te i lokalni
pati{ta za 2022 god. so finansov izve{taj za
prvite 6 meseci;
Predlaga~: Gradona~alnik na op{tina Radovi{
Izrabotuva: Op{tinska administracija- Sektor
za urbanizam, komunalni raboti, za{tita na
`ivotnata sredina i Lokalen ekonomski razvoj
Razgleduva : Komisija za urbanizam, komunalni
dejnosti i za{tita na `ivot.sredina
Usvojuva : Sovet na op{tina Radovi{
46.Izve{taj za realizacija na Programata za
urbanisti~ko planirawe na op{tina Radovi{ za
2021 god. so finansov izve{taj za prvite 6
meseci;
Predlaga~: Gradona~alnik na op{tina Radovi{.
Izrabotuva: Op{tinska adminsitracija- Sektor
za urbanizam, komunalni raboti, za{tita na
`ivotnata sredina i Lokalen ekonomski razvoj
Razgleduva : Komisija za urbanizam, komunalni
dejnosti i za{tita na `ivotna sredina

24.12.2021 god.

Usvojuva : Sovet na op{tina Radovi{
47. Izve{taj za opfatenosta na decata vo
osnovnoto obrazovanie po upisot vo I oddelenie.
48.Dostavuvawe na spisok na u~enici po
Odlukata Za nagraduvawe na talentirani
u~enici vo op{tina Radovi{ 2022/2023 god.
Predlaga~ i Izrabotuva: Osnovni u~ili{ta vo
op{tinata
Razgleduva : Komisijata za kultura, obrazovanie
i sport
Usvojuva : Sovet na op{tina Radovi{
49. Godi{en Izve{taj za rabota na JOUDG "Aco
Karamanov" za u~ebnata 2021/22 god.
Izrabotuva : JOUDG "Aco Karamanov" Radovi{
Razgleduva : Komisija za zdravstvo i socijalna
za{tita
Usvojuva : Sovet na op{tina Radovi{
50. Godi{na Programa za rabota na JOUDG "Aco
Karamanov" Radovi{ za 2022 god.
Izrabotuva : JOUDG "Aco Karamanov" Radovi{
Razgleduva : Komisija za zdravstvo i socijalna
za{tita
Usvojuva : Sovet na op{tina Radovi{
51.Izve{taj za sostojbata vo oblasta na javniot
red i mir i bezbed. na soobr.na pati{tata na
podra~jeto na OVR PS ON-Radovi{ za 01.01.2022
do 30.06.2022 god.
Predlaga~ i Izrabotuva:MVR-OVR- Radovi{
Razgleduva : Komisija za javna bezbednost,
bezbednost vo soobra}ajot i PPZ
Usvojuva : Sovet na op{tina Radovi{
52.Izve{taj za izvr{uvawe na odlukite
doneseni od strana na Sovetot na op{tina
Radovi{ za prvata polovina od 2022 godina
53. Informacija za izvr{uvawe na
nadle`nostite na Gradona~alnikot na op{tina
Radovi{ za prvata polovina od 2022 godina
Izrabotuva:
Gradona~alnik
na
op{tina
Radovi{
Usvojuva : Sovet na op{tina Radovi{
54. Izve{taj za rabotata na TPPE vo Radovi{
za vtoriot kvartal od 2022 god.
Predlaga~: Gradona~alnik na op{tina Radovi{
Izrabotuva : TPPE
Razgleduva : Komisija za soobra}aj, bezbednost
vo soobra}ajot I PPZ
Usvojuva : Sovet na op{tina Radovi{
55.Izve{taj za realizacija na Buxetot na
op{tina Radovi{ (II kvartal) za 2022 god.
Predlaga~: Gradona~alnik na op{tina Radovi{
Izrabotuva : Op{tinska administracijaSektor za finansirawe i buxet;
Razgleduva : Komisija za finansirawe, buxet i
LER
Usvojuva : Sovet na op{tina Radovi{
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56.Programa za novogodi{no ukrasuvawe za 2022
god.
Predlaga~: Gradona~alnik na op{tina Radovi{
Izrabotuva: Op{tinska administracija- Sektor
za urbanizam, komunalni raboti, za{tita na
`ivotnata sredina i Lokalen ekonomski razvoj
Razgleduva : Komisija za urbanizam, komunalni
dejnosti i za{t. na `ivot. sredina
Usvojuva : Sovet na op{tina Radovi{
46. Predlog Godi{en Plan za vrabotuvawe so
broj na izvr{iteli vo ELS op{tina Radovi{ za
2023 g.
Predlaga~: Gradona~alnik na op{tina Radovi{.
Izrabotuva
:
op{tinska
administracijaOddelenie za ~ovekovi resursi;
Razgleduva : Komisijata za statut i propisi
Usvojuva : Sovet na op{tina Radovi{
57.Plan za vrabotuvawe so broj na izvr{iteli
vo Osnovni u~ili{ta, SOU Kosta Susinov
Radovi{, ONB ,,Bra}a Miladinovci,, Radovi{,
OU CK "Aco Karamanov" Radovi{, JOUDG Aco
Karamanov i JP Plavaja Radovi{ za 2023 godina.
Predlaga~ i Izrabotuva: Osnovni u~ili{ta,
SOU, i JOUDG Radovi{, ONB ,,Bra}a
Miladinovci,, Radovi{,
OU
CK
"Aco
Karamanov" Radovi{ i JP Plavaja.
Razgleduva : Komisijata za statut i propisi
Usvojuva : Sovet na op{tina Radovi{
OKTOMVRI - DEKEMVRI
58.Razgleduvawe na inicijativi na MZ vo
op{tinata za 2023 god.
Predlaga~ i Izrabotuva: Odbor na MZ Radovi{
Razgleduva: Komisija za urbanizam, komunalni
dejnosti i za{t. na `ivot. sredina
Usvojuva : Sovet na op{tina Radovi{
59.Programa za rabota na Sovetot na op{tina
Radovi{ za 2023 g.
Izgotvuva~: Komisija za izgotvuvawe na
Programa na Sovetot na op{tinata
Razgleduva : Komisija za izgotvuvawe na
Programa na Sovetot na op{tinata
Usvojuva : Sovet na op{tina Radovi{
60.Predlog Programa za ureduvawe na grade`no
zemji{te, odr`uvawe na ulici i lokalni
pati{ta za 2023 g.
61.Predlog
Programa
za
urbanisti~ko
planirawe na op{tina Radovi{ za 2023 god.
62.Predlog Programa za javno osvetluvawe vo
op{tina Radovi{ za 2023 g.
63.Predlog Programa za otu|uvawe na grade`no
zemji{te sopstvenost na R Makedonija za 2023
godina, po pat na elektronsko javno naddavawe za
podra~jeto na op{tina Radovi{
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64.Predlog Programa na Oddelenie za lokalen
ekonomski razvoj vo op{tina Radovi{ za 2023 g.
65.Predlog Programa za upravuvawe so otpad vo
op{tina Radovi{ za 2023 godina
Predlaga~ Gradona~alnik na op{tina Radovi{ .
Izrabotuva: Op{tinska administracija- Sektor
za urbanizam, komunalni raboti, za{tita na
`ivotnata sredina i Lokalen ekonomski razvoj
Razgleduva : Komisija za urbanizam, komunalni
dejnosti i za{t. na `ivot. sredina
Usvojuva : Sovet na op{tina Radovi{
66.Predlog Programa za javna ~istota vo
op{tina Radovi{ za 2023 g.
67.Predlog Programa za odr`uvawe i koristewe
na parkovi i drugi javni povr{ini od lokalno
zna~ewe za 2023 god.
68. Programata za upravuivawe i odr`uvawe na
gradski grobi{ta vo op{tina Radovi{, i
naselenite, mesta Rakli{, Oraovica i Podare{
za 2023 godina.
Predlaga~ i Izrabotuva:JP "Plavaja"- Radovi{;
Razgleduva : Komisija za urbanizam, komunalni
dejnosti i za{tita na `ivotna sredina
Usvojuva : Sovet na op{tina Radovi{
69.Predlog-Programa
na
potrebi
za
funkcionirawe
na
administracijata
vo
edinicata na lokalnata samouprava-Radovi{ za
2023 god;
70.Predlog Programa Za volonterstvo vo ELS
op{tina Radovi{ za 2023 godina.
Predlaga~: Gradona~alnik na op{tina Radovi{.
Izrabotuva : op{tinska administracija- Sektor
za normativno-pravni , javni dejnosti i op{ti
raboti;
Razgleduva : Komisijata za statut i propisi
Usvojuva : Sovet na op{tina Radovi{
71.Predlog Programa za aktivnostite na o.
Radovi{ vo oblasta na obrazov.vo 2023 g.
Predlaga~: Gradona~alnik na op{tina Radovi{.
Izrabotuva : op{tinska administracija- Sektor
za normativno-pravni , javni dejnosti i op{ti
raboti;
Razgleduva : Komisijata za statut i propisi
Usvojuva : Sovet na op{tina Radovi{
72.Predlog Programa za odbele`uvawe na
praznici i zna~ajni nastani vo 2023 god.
Predlaga~: Gradona~alnik na op{tina Radovi{
Izrabotuva : op{tinska administracija- Sektor
za normativno-pravni , javni dejnosti i op{ti
raboti;
Razgleduva : Komisija za nagradi i priznanija;
Usvojuva: Sovet na op{tina Radovi{
73.Programa za javni potrebi na sportot vo
op{tina Radovi{ za 2023 godina
74.Predlog Programa za aktivnosti na o.
Radovi{ vo oblasta na kulturata vo 2023 god.
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Predlaga~: Gradona~alnik na op{tina Radovi{
Izrabotuva : op{tinska administracija- Sektor
za normativno-pravni , javni dejnosti i op{ti
raboti;
Razgleduva : Komisijata za kultura, obrazovanie
i sport
Usvojuva: Sovet na op{tina Radovi{
75.Predlog Programa za rabota na Sovetot na
mladi vo op{tina Radovi{ vo 2023 god.
Predlaga~ i izrabotuva: Sovetot na mladi vo
op{tina Radovi{
Razgleduva : Komisijata za statut i propisi
Usvojuva: Sovet na op{tina Radovi{
76.Op{tinski operativen plan za za{tita od
po`ari za 2023 godina
77.Op{tinski operat.plan za za{tita od
poplavi i urivawe na visoki brani za 2023 g.
78.Op{tinski operativen plan za za{tita od
sneg i sne`ni nameti za 2023 godina.
Predlaga~: Gradona~alnik na op{tina Radovi{.
Izrabotuva : op{tinska administracija- Sektor
za normativno-pravni , javni dejnosti i op{ti
raboti;
Razgleduva : Komisija za soobra}aj, bezbednost
vo soobra}ajot и PPZ
Usvojuva : Sovet na op{tina Radovi{
79.Buxet na op{tina Radovi{ za 2023 g.
Predlaga~ Gradona~alnik na op{tina Radovi{ .
Izrabotuva: Op{tinska administracija- Sektor
za finansirawe i buxet;
Razgleduva : Komisija za finansirawe, buxet i
lokalen ekonomski razvoj
Usvojuva : Sovet na op{tina Radovi{
80.Izve{taj za realizacija na Buxetot na
op{tina Radovi{ (III tret kvarta) za 2022 g.
Predlaga~ Gradona~alnik na op{tina Radovi{ .
Izrabotuva: Op{tinska administracija- Sektor
za finansirawe i buxet;
Razgleduva : Komisija za finansirawe, buxet i
lokalen ekonomski razvoj
Usvojuva : Sovet na op{tina Radovi{
81.Usvojuvawe na finansovi planovi na
instituciite od obrazovanieto za 2023 godina.
Predlaga i izrabotuva : obrazovnata institucija
Razgleduva : Komisija za finansirewe i buxet
Usvojuva : Sovet na op{tina Radovi{
82.Izve{taj za brojot na zapi{ani u~enici vo I
oddelenie vo OOU vo op{tina Radovi{ za
2022/2023 god..
Predlaga i izrabotuva : obrazovni institucii
Razgleduva : Komisijata za kultura, obrazovanie
i sport
Usvojuva : Sovet na op{tina Radovi{
83.Izve{taj za brojot na zapi{. u~enici vo I
god.vo SOU K. Susinov Radovi{ za 2022/2023 .
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Predlaga i izrabotuva : SOU Kosta Susinov
Radovi{
Razgleduva: Komisija za kultura, obrazovanie i
sport
Usvojuva : Sovet na op{tina Radovi{
84.Usvojuvawe na finansovi planovi na
instituciite od kulturata za 2022 god.
Izrabotuva : OU CK "Aco Karamanov" Radovi{
Razgleduva : Komisija za finansirawe i buxet
Usvojuva : Sovet na op{tina Radovi{
85.Programa za rabota na ONB ,,Bra}a
Miladinovci,, Radovi{ za 2023 god.
Predlaga
i
izrabotuva
:
NB,,Bra}a
Miladinovci,, Radovi{
Razgleduva : Komisijata za kultura, obrazovanie
i sport
Usvojuva : Sovet na op{tina Radovi{
86.Predlog Godi{na Programa za rab. na OU CK
"Aco Karamanov" Radovi{ za 2023 g.
Predlaga i izrabotuva : OU "Aco Karamanov"
Radovi{
Razgleduva : Komisijata za kultura, obrazovanie
i sport
Usvojuva : Sovet na op{tina Radovi{
88. Izve{taj za rabotata na TPPE vo Radovi{
za tretiot kvartal za 2022 god.
Predlaga~: Gradona~alnik na op{tina Radovi{
Izrabotuva : TPPE
Razgleduva : Komisija za soobra}aj, bezbednost
vo soobra}ajot и PPZ
Usvojuva : Sovet na op{tina Radovi{
NORMATIVEN DEL
Sovetot na op{tinata po potreba }e razgleduva
pra{awa i }e donesuva odluki i programi {to
}e proizlezat od tekovnoto rabotewe, zakonite
i upatstvata od povisoki organi.
Ovaa Programa vleguva vo sila osmiot den
od denot na donesuvaweto, a }e se objavi vo
"Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{".
Br. 08-1611/2
21 Dekemvri 2021 g.
Radovi{

Sovet na op{tina Radovi{
Pretsedatel
Monika Ristevska s.r.

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 t.3 od
Zakonot za lokalna samouprava (Sl.vesnik na
RM br. 5/2002), a vo vrska so ~len 44 od Statutot
na op{tina Radovi{, Gradona~alnikot na
op{tina Radovi{ donesuva
RE[ENIE
Za proglasuvawe i objavuvawe
na Odlukata za odobruvawe finansiski sredstva
na JOUDG<Aco Karamanov< Radovi{
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Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata za
odobruvawe finansiski sredstva na JOUDG
<Aco Karamanov< Radovi{ broj 08-1612/1, {to
sovetot na op{tina Radovi{ ja donese na 59-ta
sednica odr`ana na den 02.07.2021 god.
Br. 09-1612/2
24 Dekemvri 2021 g.
Radovi{

Gradona~alnik
na op{tina Radovi{
Aco Ristov s.r.

Vrz osnova na ~len 36 od Zakonot za
lokalna samouprava (Sl. vesnik na RM br.
5/2002), a vo vrska so ~len 15 stav 1 to~ka 7 od
Statutot na op{tina Radovi{, Sovetot na
op{tina Radovi{ na sednica odr`ana na
21.12.2021 godina, donese
O D L U K A
za odobruvawe finansiski sredstva
na JOUDG <Aco Karamanov< Radovi{
^len 1
Se odobruvaat finansiski sredstva na
JOUDG <Aco Karamanov< Radovi{ vo visina od
1.400.000,00 denari za vrabotuvawa preku
Agencija za vremeni vrabotuvawa za неопходен
кадар,, dodeka ne dobijat soglasnost za
vrabotuvawe od Ministerstvoto za trud i
socijalna politika i Ministerstvoto za
finansii.
^len 2
Odlukata vleguva vo sila so denot na
donesuvaweto, a }e se objavi vo <Slu`ben
glasnik na op{tina Radovi{<.
Br. 08-1612/1
21 Dekemvri 2021 g.
Radovi{

Sovet na op{tina Radovi{
Pretsedatel
Monika Ristevska s.r.

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 t.3 od
Zakonot za lokalna samouprava (Sl.vesnik na
RM br. 5/2002), a vo vrska so ~len 44 od Statutot
na op{tina Radovi{, Gradona~alnikot na
op{tina Radovi{ donesuva
RE[ENIE
Za proglasuvawe i objavuvawe
na Odlukata za odobruvawe finansiski sredstva
na OUCK <Aco Karamanov< Radovi{
Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata za
odobruvawe finansiski sredstva na OUCK
<Aco Karamanov< Radovi{ broj 08-1613/1, {to
sovetot na op{tina Radovi{ ja donese na
sednica odr`ana na den 21.12.2021 god.

Br. 09-1613/2
24 Dekemvri 2021 g.
Radovi{

24.12.2021 god.
Gradona~alnik
na op{tina Radovi{
Aco Ristov s.r.

Vrz osnova na ~len 36 od Zakonot za
lokalna samouprava (Sl. vesnik na RM br.
5/2002), a vo vrska so ~len 15 stav 1 to~ka 5 od
Statutot na op{tina Radovi{, Sovetot na
op{tina Radovi{ na sednica odr`ana na
21.12.2021 godina, donese
O D L U K A
za odobruvawe finansiski sredstva
na OUCK <Aco Karamanov< Radovi{
^len 1
Se odobruvaat finansiski sredstva na
OUCK <Aco Karamanov< Radovi{ vo visina od
300.000,00
denari
za
organizacija
na
<Novogodi{en
Bazar<
i
novogodi{no
ukrasuvawe na gradot.
^len 2
Odlukata vleguva vo sila so denot na
donesuvaweto, a }e se objavi vo <Slu`ben
glasnik na op{tina Radovi{<.
Br. 08-1613/1
21 Dekemvri 2021 g.
Radovi{

Sovet na op{tina Radovi{
Pretsedatel
Monika Ristevska s.r.

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 t.3 od
Zakonot za lokalna samouprava (Sl.vesnik na
RM br. 5/2002), a vo vrska so ~len 44 od Statutot
na op{tina Radovi{, Gradona~alnikot na
op{tina Radovi{ donesuva
RE[ENIE
Za proglasuvawe i objavuvawe
na Zaklu~ocite po pokrenatata Иницијатива за
измена и дополна на Законот за минерални суровини
со нов концесиски надоместок за odlagawe na
flotaciska jalovina
Gi proglasuvam i objavuvam Zaklu~ocite
po pokrenatata Иницијатива за измена и дополна
на Законот за минерални суровини со нов
концесиски надоместок за odlagawe na flotaciska
jalovina, broj 08-1614/1, {to sovetot na op{tina
Radovi{ ja donese na sednica odr`ana na den
21.12.2021 god.
Br. 09-1614/2
24 Dekemvri 2021 g.
Radovi{

Gradona~alnik
na op{tina Radovi{
Aco Ristov s.r.
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Vrz osnova na ~len 21 stav 1 to~ka 39 od
Statutot na op{tina Radovi{, Sovetot na
op{tina Radovi{ na sednica odr`ana na
21.12.2021 godina, donese
З А К Л У Ч О К
po pokrenatata Иницијатива за измена и дополна
на Законот за минерални суровини со нов
концесиски надоместок за odlagawe na
flotaciska jalovina
I.Советот на општина Радовиш ја поддржува
иницијативата на градоначалникот на општина
Радовиш со следните заклучоци:
1. Иницијативата да се достави до Министерството
за економија –Сектор за минерални суровини со цел
да го проучи нашиот предлог, да спроведат јавна
расправа со заинтересираните општини и внесе
дополнување со нова одредба во Законот за
минерални суровини-концесија за складирање на
флотациска јаловина.
2.Да се анимираат пратениците од заинтересираните
општини со цел овој предлог побрзо да биде даден
во постапка на разгледување пред надлежните
органи.
3.Предлагаме, во Тарифникот да се внесе
концесиски Надомест за одлагање на флотациска
јаловина во висина од 0.25 ЕУР/тон одложена
јаловина.
II.Овој Заклучок влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во ,,Службен гласник
на општина Радовиш,,.
INICIJATIVA
За измена и дополна на Законот за минерални
суровини и воведување на нов концесиски надомест
за одлагање на флотациска јаловина.
Со цел да се обезбеди подобар,побезбеден и
правилен развој на локалната самоуправа-општините
на чија територија работат преработувачките
капацитети на рудниците за обоени метали и кои
поседуваат флотации и хидројаловишта,поради
специфичноста на хидројаловиштата,кои само
површно се третирани во постоечкиот Закон за
минерални суровини (член 76-утврдување на
висината и начин на плаќање на надоместоците и
Тарифникот кој го донесува Владата на РСМ),
предлагаме да се воведе нов концесиски
надомест,кој би гласел:
РУДНИЦИТЕ ЗА ОБОЕНИ МЕТАЛИ ПОКРАЈ
КОНЦЕСИСКИОТ
НАДОМЕСТ
ЗА
ЕКСПЛОАТАЦИЈА
НА
МИНЕРАЛНАТА
СУРОВИНА НА НАЧИН И ИЗНОС КОЈ СЕ
УТВРДУВА СО ТАРИФНИКОТ, А ПОСЕДУВААТ
ФЛОТАЦИСКИ ЈАЛОВИШТА, НА ИМЕ НА
СКЛАДИРАЊЕ НА ФЛОТАЦИСКАТА ЈАЛОВИНА

24.12.2021 god.

ПЛАЌААТ ДОПОЛНИТЕЛЕН
КОНЦЕСИСКИ
НАДОМЕСТ ВО ВИСИНА КОЈА ЈА УТВРДУВА
ВЛАДАТА НА РСМ.
ОБРАЗЛОЖЕНИЕ:
Во досегашната пракса и законите кои ја
регулираат областа за плаќање
на концесиски
надоместоци за
експлоатација на металичните
минерални суровини е регулирано и утврден е
начинот на плаќање
на овие надоместоци.
Kонцесиските надоместоци се плаќаат на општините
каде се рудниците и на извесен начин беше
постигната
задоволителна
распределба
на
средствата.
Иако
имаше
ограничувања
со
отварањето на нови руднички наоѓалишта (Боров
Дол) се јави потребата рудата од Боров Дол да се
преработува во флотациската инсталација на
Бучим.Факт е дека двата капацитета се наоѓаат на
територија на три општини. Рудата се експлоатира
на територија на две општини (Конче и Штип), а
преработува на територија на трета општина
(Радовиш). Факт е дека се работи за многу
сиромашни руди(0,2-0,3% корисни метали), но
произлегува дека скоро целокупната количина од
преработената руда останува на територијата на
општина Радовиш, а концесискиот надомест се
плаќа, односно го добиваат општините каде се
експлоатира рудата.
Од друга страна познато е дека флотациската
јаловина е доста специфична, врзана е со таложни
езера и бара постојана рекултивација и одржување
што е врзана со сериозно загрозување на животната
средина на самата околина односно на општина
Радовиш. Ова загадување ќе остане и по затварањето
на рудниците.
Br. 08-1614/1
21 Dekemvri 2021 g.
Radovi{

Sovet na op{tina Radovi{
Pretsedatel
Monika Ristevska s.r.

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 t.3 od
Zakonot za lokalna samouprava (Sl.vesnik na
RM br. 5/2002), a vo vrska so ~len 44 od Statutot
na op{tina Radovi{, Gradona~alnikot na
op{tina Radovi{ donesuva
RE[ENIE
Za proglasuvawe i objavuvawe
na Odlukata za davawe Soglasnost na
Spogodbata broj 09-1415/3 od 03.12.2021 godina
Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata za
davawe Soglasnost na Spogodbata broj 09-1415/3
od 03.12.2021 godina, broj 08-1615/1, {to sovetot
na op{tina Radovi{ ja donese na sednica
odr`ana na den 21.12.2021 god.
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Br. 09-1615/2
24 Dekemvri 2021 g.
Radovi{

Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{
Gradona~alnik
na op{tina Radovi{
Aco Ristov s.r.

Vrz osnova na ~len 36 od Zakonot za
lokalna samouprava (Sl. vesnik na RM br.
5/2002), a vo vrska so ~len 15 stav 1 od Statutot
na op{tina Radovi{, Sovetot na op{tina
Radovi{ na sednica odr`ana na 21.12.2021
godina, donese
O D L U K A
za davawe Soglasnost na Spogodbata
broj 09-1415/3 od 03.12.2021 godina
^len 1
Se davawe Soglasnost na Spogodbata
broj 09-1415/3 od 03.12.2021 godina so koja
administrativniot
slu`benik
Qup~e
Po~ivalec od JP <Nacionalni {umi< se
vrabotuva bez javen oglas vo Op{tina Radovi{.
^len 2
Odlukata vleguva vo sila so denot na
donesuvaweto, a }e se objavi vo <Slu`ben
glasnik na op{tina Radovi{<.
Br. 08-1615/1
21 Dekemvri 2021 g.
Radovi{

Sovet na op{tina Radovi{
Pretsedatel
Monika Ristevska s.r.

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 t.3 od
zakonot za lokalna samouprava (Sl.vesnik na
RM br. 5/2002), a vo vrska so ~len 44 od Statutot
na op{tina Radovi{, Gradona~alnikot na
op{tina Radovi{ donesuva
RE[ENIE
Za proglasuvawe i objavuvawe
na Re{enieto za razre{uvawe pretstavnici od
lokalnata samouprava vo U~ili{niot odbor
na OOU<Krste Petkov Misirkov< Radovi{
Go proglasuvam i objavuvam re{enieto za
razre{uvawe
pretstavnici
od
lokalnata
samouprava vo Upravniot odbor na OOU<Krste
Petkov Misirkov< Radovi{, br. 08-1616/1, {to
sovetot na op{tina Radovi{ go donese na
sednica odr`ana na den 21.12.2021 god.
Br. 09-1616/2
24 Dekemvri 2021 g.
Radovi{

Gradona~alnik
na op{tina Radovi{
Aco Ristov s.r.

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 5 od
Zakonot za lokalna samouprava (Sl.Vesnik na

24.12.2021 god.

RM br.5/02), ~len 21 stav 1 to~ka 28 od Statutot
na op{tina Radovi{ (Sl.glasnik na op{tina
Radovi{ br.5/02) i ~len 106 stav 2 od Zakonot za
osnovnoto obrazovanie (Sl. vesnik na RM br.
103/2008; 33/2010; 116/2010; 156/2010; 18/2011,
42/11, 51/11, 6/12, 100/12 , 24/13, 116/14, 135/14,
10/15 , 98/15, 145/15, 76/16 i 67/17),Sovetot na
op{tina Radovi{ na sednica odr`ana na den
21.12.2021 godina, donese:
RE[ENIE
Za razre{uvawe na pretstavnici od lokalnata
samouprava vo U~ili{niot odbor na
OOU<Krste Petkov Misirkov< Radovi{
I.
Od
pretstavnici
na
lokalnata
samouprava vo U~ili{niot odbor na OOU
<Krste Petkov Misirkov< vo op{tina Radovi{,
poradi istek na mandat, se razre{uvaat:
- Sa{ko Koncalov
- Nikol~o Stevkov
II.
Re{enieto vleguva vo sila so denot na
donesuvaweto, a }e se objavi vo "Slu`ben
glasnik na op{tina Radovi{".
Br. 08-1616/1
21 Dekemvri 2021 g.
Radovi{

Sovet na op{tina Radovi{
Pretsedatel
Monika Ristevska s.r.

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 t.3 od
zakonot za lokalna samouprava (Sl. vesnik na
RM br. 5/2002), a vo vrska so ~len 44 od Statutot
na op{tina Radovi{, Gradona~alnikot na
op{tina Radovi{ donesuva
RE[ENIE
Za proglasuvawe i objavuvawe
na Re{enieto za imenuvawe na pretstavnik vo
U~ili{niot odbor od ELS Radovi{ vo OOU
<Krste Petkov Misirkov<
vo op{tina Radovi{
Go proglasuvam i objavuvam Re{enieto za
za imenuvawe na pretstavnik vo U~ili{niot
odbor od ELS Radovi{ na OOU <Krste Petkov
Misirkov< vo op{tina Radovi{, br. 08-1617/1,
{to sovetot na op{tina Radovi{ go donese na
sednica odr`ana na den 21.12.2021 god.
Br. 09-1617/2
24 Dekemvri 2021 g.
Radovi{

Gradona~alnik
na op{tina Radovi{
Aco Ristov s.r.
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Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 5 od
Zakonot za lokalna samouprava (Sl.Vesnik na
RM br.5/02), ~len 21 stav 1 to~ka 28 od Statutot
na op{tina Radovi{ (Sl.glasnik na op{tina
Radovi{ br.5/02) i ~len 106 stav 2 od Zakonot za
osnovnoto obrazovanie (Sl. vesnik na RM br.
103/2008; 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011,
42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013;41/2014;
116/2014; 135/14, 10/2015 i 64/2018), Sovetot na
op{tina Radovi{ na sednica odr`ana na den
21.12.2021 godina, donese:
RE[ENIE
Za imenuvawe na pretstavnik od ELS Radovi{
vo U~ili{niot odbor na OOU< Krste Petkov
Misirkov< vo op{tina Radovi{
I.
Za pretstavnik od ELS Radovi{ vo
U~ili{niot odbor na OOU< Krste Petkov
Misirkov< Radovi{ se imenuva:
Vase Zdravkov
II.
Re{enieto vleguva vo sila so denot na
donesuvaweto, a }e se objavi vo "Slu`ben
glasnik na op{tina Radovi{".
Br. 08-1617/1
21 Dekemvri 2021 g.
Radovi{

Sovet na op{tina Radovi{
Pretsedatel
Monika Ristevska s.r.

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 t.3 od
zakonot za lokalna samouprava (Sl.vesnik na
RM br. 5/2002), a vo vrska so ~len 44 od Statutot
na op{tina Radovi{, Gradona~alnikot na
op{tina Radovi{ donesuva
RE[ENIE
Za proglasuvawe i objavuvawe
na Re{enieto za razre{uvawe pretstavnik od
lokalnata samouprava vo U~ili{niot odbor na
OOU<Nikola Karev< Radovi{
Go proglasuvam i objavuvam re{enieto za
razre{uvawe
pretstavnik
od
lokalnata
samouprava
vo
Upravniot
odbor
na
OOU<Nikola Karev< Radovi{, br. 08-1616/1,
{to sovetot na op{tina Radovi{ go donese na
sednica odr`ana na den 21.12.2021 god.
Br. 09-1618/2
24 Dekemvri 2021 g.
Radovi{

Gradona~alnik
na op{tina Radovi{
Aco Ristov s.r.

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 5 od
Zakonot za lokalna samouprava (Sl.Vesnik na

24.12.2021 god.

RM br.5/02), ~len 21 stav 1 to~ka 28 od Statutot
na op{tina Radovi{ (Sl.glasnik na op{tina
Radovi{ br.5/02) i ~len 106 stav 2 od Zakonot za
osnovnoto obrazovanie (Sl. vesnik na RM br.
103/2008; 33/2010; 116/2010; 156/2010; 18/2011,
42/11, 51/11, 6/12, 100/12 , 24/13, 116/14, 135/14,
10/15 , 98/15, 145/15, 76/16 i 67/17), Sovetot na
op{tina Radovi{ na sednica odr`ana na den
21.12.2021 godina, donese:
RE[ENIE
Za razre{uvawe na pretstavnik od lokalnata
samouprava vo U~ili{niot odbor na
OOU<Nikola Karev< Radovi{
I.
Od pretstavnik na lokalnata samouprava
vo U~ili{niot odbor na OOU <Nikola Karev<
Radovi{, poradi istek na mandate, se razre{uva:
Van|e Ceneva
II.
Re{enieto vleguva vo sila so denot na
donesuvaweto, a }e se objavi vo "Slu`ben
glasnik na op{tina Radovi{".
Br. 08-1618/1
21 Dekemvri 2021 g.
Radovi{

Sovet na op{tina Radovi{
Pretsedatel
Monika Ristevska s.r.

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 t.3 od
zakonot za lokalna samouprava (Sl. vesnik na
RM br. 5/2002), a vo vrska so ~len 44 od Statutot
na op{tina Radovi{, Gradona~alnikot na
op{tina Radovi{ donesuva
RE[ENIE
Za proglasuvawe i objavuvawe
na Re{enieto za imenuvawe na pretstavnik vo
U~ili{niot odbor od ELS Radosvi{ vo OOU
<Nikola Karev< vo op{tina Radovi{
Go proglasuvam i objavuvam Re{enieto za
za imenuvawe na pretstavnik vo U~ili{niot
odbor od ELS Radovi{ na OOU <Nikol;a
Karev< Radovi{, br. 08-1619/1, {to sovetot na
op{tina Radovi{ go donese na sednica odr`ana
na den 21.12.2021 god.
Br. 09-1619/2
24 Dekemvri 2021 g.
Radovi{

Gradona~alnik
na op{tina Radovi{
Aco Ristov s.r.

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 5 od
Zakonot za lokalna samouprava (Sl.Vesnik na
RM br.5/02), ~len 21 stav 1 to~ka 28 od Statutot
na op{tina Radovi{ (Sl.glasnik na op{tina
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Radovi{ br.5/02) i ~len 106 stav 2 od Zakonot za
osnovnoto obrazovanie (Sl. vesnik na RM br.
103/2008; 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011,
42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013; 41/2014;
116/2014; 135/14, 10/2015 i 64/2018), Sovetot na
op{tina Radovi{ na sednica odr`ana na den
21.12.2021 godina, donese:
RE[ENIE
Za imenuvawe na pretstavnik od ELS Radovi{
vo U~ili{niot odbor na
OOU< Nikola Karev< vo op{tina Radovi{
I.
Za pretstavnik od ELS Radovi{ vo U~ili{niot
odbor na OOU< Nikola Karev< Radovi{ se
imenuva:
Aleksandra Aleksovska Nikolova
II.
Re{enieto vleguva vo sila so denot na
donesuvaweto, a }e se objavi vo "Slu`ben
glasnik na op{tina Radovi{".
Br. 08-1619/1
21 Dekemvri 2021 g.
Radovi{

Sovet na op{tina Radovi{
Pretsedatel
Monika Ristevska s.r.

24.12.2021 god.

103/2008; 33/2010; 116/2010; 156/2010; 18/2011,
42/11, 51/11, 6/12, 100/12 , 24/13, 116/14, 135/14,
10/15 , 98/15, 145/15, 76/16 i 67/17), Sovetot na
op{tina Radovi{ na sednica odr`ana na den
21.12.2021 godina, donese:
RE[ENIE
Za razre{uvawe na pretstavnici od lokalnata
samouprava vo U~ili{niot odbor na
OOU<Kosta Racin< Podare{ Radovi{
I.
Od
pretstavnici
na
lokalnata
samouprava vo U~ili{niot odbor na OOU
<Kosta Racin< Podare{ Radovi{, poradi istek
na mandat, se razre{uvaat:
- Daniel Krstev
- Igor Ivanov
II.
Re{enieto vleguva vo sila so denot na
donesuvaweto, a }e se objavi vo "Slu`ben
glasnik na op{tina Radovi{".
Br. 08-1620/1
21 Dekemvri 2021 g.
Radovi{

Sovet na op{tina Radovi{
Pretsedatel
Monika Ristevska s.r.

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

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

RE[ENIE
Za proglasuvawe i objavuvawe
na Re{enieto za razre{uvawe pretstavnik od
lokalnata samouprava vo U~ili{niot odbor na
OOU<Kosta Racin< Podare{ Radovi{

RE[ENIE
Za proglasuvawe i objavuvawe
na Re{enieto za imenuvawe na pretstavnik vo
U~ili{niot odbor od ELS Radosvi{ vo OOU
<Kosta Racin< Podare{ Radovi{

Go proglasuvam i objavuvam re{enieto za
razre{uvawe
pretstavnici
od
lokalnata
samouprava vo Upravniot odbor na OOU<Kosta
Racin< Podare{ Radovi{, br. 08-1620/1, {to
sovetot na op{tina Radovi{ go donese na
sednica odr`ana na den 21.12.2021 god.

Go proglasuvam i objavuvam Re{enieto za
za imenuvawe na pretstavnik vo U~ili{niot
odbor od ELS Radovi{ na OOU <Kosta Racin<
Podare{ Radovi{, br. 08-1621/1, {to sovetot na
op{tina Radovi{ go donese na sednica odr`ana
na den 21.12.2021 god.

Br. 09-1620/2
24 Dekemvri 2021 g.
Radovi{

Gradona~alnik
na op{tina Radovi{
Aco Ristov s.r.

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 5 od
Zakonot za lokalna samouprava (Sl.Vesnik na
RM br.5/02), ~len 21 stav 1 to~ka 28 od Statutot
na op{tina Radovi{ (Sl.glasnik na op{tina
Radovi{ br.5/02) i ~len 106 stav 2 od Zakonot za
osnovnoto obrazovanie (Sl. vesnik na RM br.

Br. 09-1621/2
24 Dekemvri 2021 g.
Radovi{

Gradona~alnik
na op{tina Radovi{
Aco Ristov s.r.

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 5 od
Zakonot za lokalna samouprava (Sl.Vesnik na
RM br.5/02), ~len 21 stav 1 to~ka 28 od Statutot
na op{tina Radovi{ (Sl.glasnik na op{tina
Radovi{ br.5/02) i ~len 106 stav 2 od Zakonot za
osnovnoto obrazovanie (Sl. vesnik na RM br.
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103/2008; 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011,
42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013;41/2014;
116/2014; 135/14, 10/2015 i 64/2018), Sovetot na
op{tina Radovi{ na sednica odr`ana na den
21.12.2021 godina, donese:
RE[ENIE
Za imenuvawe na pretstavnik od ELS Radovi{
vo U~ili{niot odbor na OOU< Kosta Racin<
Podra{ Radovi{
I.
Za pretstavnik od ELS Radovi{ vo
U~ili{niot odbor na OOU< Kosta Racin<
Podre{ Radovi{, se imenuva:
Nove Iliev
II.
Re{enieto vleguva vo sila so denot na
donesuvaweto, a }e se objavi vo "Slu`ben
glasnik na op{tina Radovi{".
Br. 08-1621/1
21 Dekemvri 2021 g.
Radovi{

Sovet na op{tina Radovi{
Pretsedatel
Monika Ristevska s.r.

24.12.2021 god.

10/15 , 98/15, 145/15, 76/16 i 67/17), Sovetot na
op{tina Radovi{ na sednica odr`ana na den
21.12.2021 godina, donese:
RE[ENIE
Za razre{uvawe na pretstavnici od lokalnata
samouprava vo U~ili{niot odbor na
OOU<Kiril i Metodij< Oraovica Radovi{
I.
Od
pretstavnici
na
lokalnata
samouprava vo U~ili{niot odbor na OOU
<Kiril i Metodij< Oraovica Radovi{, poradi
istek na mandat, se razre{uvaat:
- Aleksandar Postolov
- \or|i \or|iev
II.
Re{enieto vleguva vo sila so denot na
donesuvaweto, a }e se objavi vo "Slu`ben
glasnik na op{tina Radovi{".
Br. 08-1622/1
21 Dekemvri 2021 g.
Radovi{

Sovet na op{tina Radovi{
Pretsedatel
Monika Ristevska s.r.

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

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

RE[ENIE
Za proglasuvawe i objavuvawe
na Re{enieto za razre{uvawe pretstavnik od
lokalnata samouprava vo U~ili{niot odbor na
OOU<Kiril i Metodij< Oraovica Radovi{

RE[ENIE
Za proglasuvawe i objavuvawe
na Re{enieto za imenuvawe na pretstavnik vo
U~ili{niot odbor od ELS Radovi{ vo OOU
<Kiril i Metodij< Oraovica Radovi{

Go proglasuvam i objavuvam re{enieto za
razre{uvawe
pretstavnici
od
lokalnata
samouprava vo Upravniot odbor na OOU<Kiril
i Metodij< Oraovica Radovi{, br. 08-1622/1,
{to sovetot na op{tina Radovi{ go donese na
sednica odr`ana na den 21.12.2021 god.

Go proglasuvam i objavuvam Re{enieto za
za imenuvawe na pretstavnik vo U~ili{niot
odbor od ELS Radovi{ na OOU <Kiril i
Metodij< Oraovica Radovi{, br. 08-1623/1, {to
sovetot na op{tina Radovi{ go donese na
sednica odr`ana na den 21.12.2021 god.

Br. 09-1622/2
24 Dekemvri 2021 g.
Radovi{

Gradona~alnik
na op{tina Radovi{
Aco Ristov s.r.

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 5 od
Zakonot za lokalna samouprava (Sl.Vesnik na
RM br.5/02), ~len 21 stav 1 to~ka 28 od Statutot
na op{tina Radovi{ (Sl.glasnik na op{tina
Radovi{ br.5/02) i ~len 106 stav 2 od Zakonot za
osnovnoto obrazovanie (Sl. vesnik na RM br.
103/2008; 33/2010; 116/2010; 156/2010; 18/2011,
42/11, 51/11, 6/12, 100/12 , 24/13, 116/14, 135/14,

Br. 09-1623/2
24 Dekemvri 2021 g.
Radovi{

Gradona~alnik
na op{tina Radovi{
Aco Ristov s.r.

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 5 od
Zakonot za lokalna samouprava (Sl.Vesnik na
RM br.5/02), ~len 21 stav 1 to~ka 28 od Statutot
na op{tina Radovi{ (Sl.glasnik na op{tina
Radovi{ br.5/02) i ~len 106 stav 2 od Zakonot za
osnovnoto obrazovanie (Sl. vesnik na RM br.
103/2008; 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011,
42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013;41/2014;
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116/2014; 135/14, 10/2015 i 64/2018), Sovetot na
op{tina Radovi{ na sednica odr`ana na den
21.12.2021 godina, donese:
RE[ENIE
Za imenuvawe na pretstavnik od ELS Radovi{
vo U~ili{niot odbor na OOU< Kiril i
Metodij< Oraovica Radovi{
I.
Za pretstavnik od ELS Radovi{ vo
U~ili{niot odbor na OOU< Kiril i Metodij<
Oraovica Radovi{ se imenuva:
Goran Ilijevski
II.
Re{enieto vleguva vo sila so denot na
donesuvaweto, a }e se objavi vo "Slu`ben
glasnik na op{tina Radovi{".
Br. 08-1623/1
21 Dekemvri 2021 g.
Radovi{

Sovet na op{tina Radovi{
Pretsedatel
Monika Ristevska s.r.

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 t.3 od
zakonot za lokalna samouprava (Sl.vesnik na
RM br. 5/2002), a vo vrska so ~len 44 od Statutot
na op{tina Radovi{, Gradona~alnikot na
op{tina Radovi{ donesuva
RE[ENIE
Za proglasuvawe i objavuvawe
na Re{enieto za razre{uvawe pretstavnik od
lokalnata samouprava vo U~ili{niot odbor na
OOU<Orce Nikolov< Iwevo Radovi{
Go proglasuvam i objavuvam re{enieto za
razre{uvawe
pretstavnici
od
lokalnata
samouprava vo Upravniot odbor na OOU<Orce
Nikolov< Iwevo Radovi{, br. 08-1624/1, {to
sovetot na op{tina Radovi{ go donese na
sednica odr`ana na den 21.12.2021 god.
Br. 09-1624/2
24 Dekemvri 2021 g.
Radovi{

Gradona~alnik
na op{tina Radovi{
Aco Ristov s.r.

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 5 od
Zakonot za lokalna samouprava (Sl.Vesnik na
RM br.5/02), ~len 21 stav 1 to~ka 28 od Statutot
na op{tina Radovi{ (Sl.glasnik na op{tina
Radovi{ br.5/02) i ~len 106 stav 2 od Zakonot za
osnovnoto obrazovanie (Sl. vesnik na RM br.
103/2008; 33/2010; 116/2010; 156/2010; 18/2011,
42/11, 51/11, 6/12, 100/12 , 24/13, 116/14, 135/14,
10/15 , 98/15, 145/15, 76/16 i 67/17), Sovetot na

24.12.2021 god.

op{tina Radovi{ na sednica odr`ana na den
21.12.2021 godina, donese:
RE[ENIE
Za razre{uvawe na pretstavnici od lokalnata
samouprava vo U~ili{niot odbor na OOU<Orce
Nikolov< Iwevo Radovi{
I.
Od
pretstavnico
na
lokalnata
samouprava vo U~ili{niot odbor na OOU
<Orce Nikolov< Iwevo Radovi{ poradi istek
na mandat se razre{uvaat:
- Nikola Jovanov
- Branko Ristov
II.
Re{enieto vleguva vo sila so denot na
donesuvaweto, a }e se objavi vo "Slu`ben
glasnik na op{tina Radovi{".
Br. 08-1624/1
21 Dekemvri 2021 g.
Radovi{

Sovet na op{tina Radovi{
Pretsedatel
Monika Ristevska s.r.

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 t.3 od
zakonot za lokalna samouprava (Sl. vesnik na
RM br. 5/2002), a vo vrska so ~len 44 od Statutot
na op{tina Radovi{, Gradona~alnikot na
op{tina Radovi{ donesuva
RE[ENIE
Za proglasuvawe i objavuvawe
na Re{enieto za imenuvawe na pretstavnik vo
U~ili{niot odbor od ELS Radosvi{ vo OOU
<Orce Nikolov< Iwevo Radovi{
Go proglasuvam i objavuvam Re{enieto za
za imenuvawe na pretstavnik vo U~ili{niot
odbor od ELS Radovi{ na OOU <Orce Nikolov<
Iwevo Radovi{, br. 08-1625/1, {to sovetot na
op{tina Radovi{ go donese na sednica odr`ana
na den 21.12.2021 god.
Br. 09-1625/2
24 Dekemvri 2021 g.
Radovi{

Gradona~alnik
na op{tina Radovi{
Aco Ristov s.r.

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 5 od
Zakonot za lokalna samouprava (Sl.Vesnik na
RM br.5/02), ~len 21 stav 1 to~ka 28 od Statutot
na op{tina Radovi{ (Sl.glasnik na op{tina
Radovi{ br.5/02) i ~len 106 stav 2 od Zakonot za
osnovnoto obrazovanie (Sl. vesnik na RM br.
103/2008; 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011,
42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013;41/2014;
116/2014; 135/14, 10/2015 i 64/2018),
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Sovetot na op{tina Radovi{ na sednica
odr`ana na den 21.12.2021 godina, donese:
RE[ENIE
Za imenuvawe na pretstavnik od ELS Radovi{
vo U~ili{niot odbor na OOU<Orce Nikolov<
Iwevo Radovi{
I.
Za pretstavnik od ELS Radovi{ vo
U~ili{niot odbor na OOU< <Orce Nikolov<
Iwevo Radovi{ se imenuva:
Traj~o Iliev
II.
Re{enieto vleguva vo sila so denot na
donesuvaweto, a }e se objavi vo "Slu`ben
glasnik na op{tina Radovi{".
Br. 08-1625/1
21 Dekemvri 2021 g.
Radovi{

Sovet na op{tina Radovi{
Pretsedatel
Monika Ristevska s.r.

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 t.3 od
zakonot za lokalna samouprava (Sl.vesnik na
RM br. 5/2002), a vo vrska so ~len 44 od Statutot
na op{tina Radovi{,
Gradona~alnikot na
op{tina Radovi{ donesuva
RE[ENIE
Za proglasuvawe i objavuvawe
na Re{enieto za razre{uvawe pretstavnici od
lokalnata samouprava vo U~ili{niot odbor na
SOU<Kosta Susinov< Radovi{
Go proglasuvam i objavuvam re{enieto za
razre{uvawe
pretstavnici
od
lokalnata
samouprava vo Upravniot odbor na SOU<Kosta
Susinov< Radovi{, br. 08-1626/1, {to sovetot na
op{tina Radovi{ go donese na sednica odr`ana
na den 21.12.2021 god.
Br. 09-1626/2
24 Dekemvri 2021 g.
Radovi{

Gradona~alnik
na op{tina Radovi{
Aco Ristov s.r.

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 5 od
Zakonot za lokalna samouprava (Sl.Vesnik na
RM br.5/02), ~len 21 stav 1 to~ka 28 od Statutot
na op{tina Radovi{ (Sl.glasnik na op{tina
Radovi{ br.5/02) i ~len 88 stav 2 od Zakonot za
srednoto obrazovanie (бр. 44/95, ----- 67/17 и
64/18 и <Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр. 229/20) Sovetot na op{tina
Radovi{ na sednica odr`ana na den 21.12.2021
godina, donese:

24.12.2021 god.

RE[ENIE
Za razre{uvawe na pretstavnici od lokalnata
samouprava vo U~ili{niot odbor na SOU<
Kosta Susinov< Radovi{
I.
Od
pretstavnici
na
lokalnata
samouprava vo U~ili{niot odbor na SOU
<Kosta Susinov< Radovi{ poradi istek na
mandat se razre{uvaat:
- Igor ^apov
- Mite Trajkov
II.
Re{enieto vleguva vo sila so denot na
donesuvaweto, a }e se objavi vo "Slu`ben
glasnik na op{tina Radovi{".
Br. 08-1626/1
21 Dekemvri 2021 g.
Radovi{

Sovet na op{tina Radovi{
Pretsedatel
Monika Ristevska s.r.

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 t.3 od
zakonot za lokalna samouprava (Sl.vesnik na
RM br. 5/2002), a vo vrska so ~len 44 od Statutot
na op{tina Radovi{, Gradona~alnikot na
op{tina Radovi{ donesuva
RE[ENIE
Za proglasuvawe i objavuvawe
na Re{enieto za imenuvawe pretstavnik od
lokalnata samouprava vo U~ili{niot odbor na
SOU<Kosta Susinov< Radovi{
Go proglasuvam i objavuvam re{enieto za
imenuvawe
pretstavnici
od
lokalnata
samouprava vo Upravniot odbor na SOU<Kosta
Susinov< Radovi{, br. 08-1627/1, {to sovetot na
op{tina Radovi{ go donese na sednica odr`ana
na den 21.12.2021 god.
Br. 09-1627/2
24 Dekemvri 2021 g.
Radovi{

Gradona~alnik
na op{tina Radovi{
Aco Ristov s.r.

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 5 od
Zakonot za lokalna samouprava (Sl.Vesnik na
RM br.5/02), ~len 21 stav 1 to~ka 28 od Statutot
na op{tina Radovi{ (Sl.glasnik na op{tina
Radovi{ br.5/02) i ~len 88 stav 2 od Zakonot za
srednoto obrazovanie (бр. 44/95, ----- 67/17 и
64/18 и <Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр. 229/20). Sovetot na op{tina
Radovi{ na sednica odr`ana na den 21.12.2021
godina, donese:

Br. 19/2021 Str. 128

Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{

24.12.2021 god.

RE[ENIE
Za imenuvawe na pretstavnici od lokalnata
samouprava vo U~ili{niot odbor na SOU<
Kosta Susinov< Radovi{

RE[ENIE
Za razre{uvawe na pretstavnici od lokalnata
samouprava vo Upravniot odbor na OU Centar
za kultura <Aco Karamanov< Radovi{

I.
Za pretstavnici na lokalnata samouprava
vo U~ili{niot odbor na SOU <Kosta Susinov<
Radovi{ se imenuvaat:
- Robert Donev
- Dobre Mijalov
II.
Re{enieto vleguva vo sila so denot na
donesuvaweto, a }e se objavi vo "Slu`ben
glasnik na op{tina Radovi{".

I.
Od
pretstavnici
od
lokalnata
samouprava vo Upravniot odbor na OU Centar
za kultura <Aco Karamanov< Radovi{ poradi
istek na mandat se razre{uvaat:
-Aleksandra Kukutanova
-Vlatko Manev
-Lazar Gazepov
II.
Re{enieto vleguva vo sila so denot na
donesuvaweto, a }e se objavi vo "Slu`ben
glasnik na op{tina Radovi{".

Br. 08-1627/1
21 Dekemvri 2021 g.
Radovi{

Sovet na op{tina Radovi{
Pretsedatel
Monika Ristevska s.r.

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 t.3 od
zakonot za lokalna samouprava (Sl.vesnik na
RM br. 5/2002), a vo vrska so ~len 44 od Statutot
na op{tina Radovi{, Gradona~alnikot na
op{tina Radovi{ donesuva
RE[ENIE
Za proglasuvawe i objavuvawe
na Re{enieto za razre{uvawe pretstavnici od
lokalnata samouprava vo Upravniot odbor na
OU Centar za kultura
<Aco Karamanov< Radovi{
Go proglasuvam i objavuvam re{enieto za
razre{uvawe
pretstavnici
od
lokalnata
samouprava vo Upravniot odbor na OU Centar
za kultura <Aco Karamanov< Radovi{, br. 081628/1, {to sovetot na op{tina Radovi{ go
donese na sednica odr`ana na den 21.12.2021 god.
Br. 09-1628/2
24 Dekemvri 2021 g.
Radovi{

Gradona~alnik
na op{tina Radovi{
Aco Ristov s.r.

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 5 od
Zakonot za lokalna samouprava (Sl.Vesnik na
RM br.5/02), ~len 21 stav 1 to~ka 28 od Statutot
na op{tina Radovi{ (Sl.glasnik na op{tina
Radovi{ br.5/02) i ~len 35 stav 2 od Zakonot za
kulturata (Sl.Vesnik na RM br. 31/98, 49/03,
82/05, 24/07, 116/10, 47/11, 51/11, 136/12, 23/13,
187/13, 44/14, 61/15, 154/15, 39/16, 11/18 i 11/2018),
Sovetot na op{tina Radovi{ na sednica
odr`ana na den 21.12.2021 god., donese:

Br. 08-1628/1
21 Dekemvri 2021 g.
Radovi{

Sovet na op{tina Radovi{
Pretsedatel
Monika Ristevska s.r.

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 t.3 od
zakonot za lokalna samouprava (Sl.vesnik na
RM br. 5/2002), a vo vrska so ~len 44 od Statutot
na op{tina Radovi{, Gradona~alnikot na
op{tina Radovi{ donesuva
RE[ENIE
Za proglasuvawe i objavuvawe
na Re{enieto za imenuvawe pretstavnici od
lokalnata samouprava vo Upravniot odbor na
OU Centar za kultura <Aco Karamanov<
Radovi{
Go proglasuvam i objavuvam re{enieto za
imenuvawe
pretstavnici
od
lokalnata
samouprava vo Upravniot odbor na OU Centar
za kultura <Aco Karamanov< Radovi{, br. 081629/1, {to sovetot na op{tina Radovi{ ja
donese na sednica odr`ana na den 21.12.2021 god.
Br. 09-1629/2
24 Dekemvri 2021 g.
Radovi{

Gradona~alnik
na op{tina Radovi{
Aco Ristov s.r.

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 5 od
Zakonot za lokalna samouprava (Sl.Vesnik na
RM br.5/02), ~len 21 stav 1 to~ka 28 od Statutot
na op{tina Radovi{ (Sl.glasnik na op{tina
Radovi{ br.5/02) i ~len 35 stav 2 od Zakonot za
kulturata (Sl.Vesnik na RM br. 31/98, 49/03,
82/05, 24/07, 116/10, 47/11, 51/11, 136/12, 23/13,
187/13, 44/14, 61/15, 154/15, 39/16, 11/18 i 11/2018),
Sovetot na op{tina Radovi{ na sednica
odr`ana na den 21.12.2021 god., donese:
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24.12.2021 god.

RE[ENIE
Za imenuvawe na pretstavnik od lokalnata
samouprava vo Upravniot odbor na OU Centar
za kultura <Aco Karamanov< Radovi{

RE[ENIE
Za razre{uvawe pretstavnici
vo Upravniot odbor na ONB <Bra}a
Miladinovci< Radovi{

I.
Od pretstavnik od lokalnata samouprava
vo Upravniot odbor na OU Centar za kultura
<Aco Karamanov< Radovi{ se imenuvaat:
-Aleksandar Tau{anov
-Oliver Bojaxiev
-Krste Tarabunov
-Anita Miteva Cvetkovski
II.
Re{enieto vleguva vo sila so denot na
donesuvaweto, a }e se objavi vo "Slu`ben
glasnik na op{tina Radovi{".

I.
Od pretstavnici vo Upravniot odbor na
ONB <Bra}a Miladinovci< vo Radovi{
se razre{uvaat:
-Tina Vergova;
-Valentina Pandeva
-Marija Dimova
-Ivana Koteva
II.
Re{enieto vleguva vo sila so denot na
donesuvaweto, a }e se objavi vo "Slu`ben
glasnik na op{tina Radovi{".

Br. 08-1629/1
21 Dekemvri 2021 g.
Radovi{

Sovet na op{tina Radovi{
Pretsedatel
Monika Ristevska s.r.

Br. 08-1630/1
21 Dekemvri 2021 g.
Radovi{

Sovet na op{tina Radovi{
Pretsedatel
Monika Ristevska s.r.

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

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

RE[ENIE
Za proglasuvawe i objavuvawe
na Re{enie za razre{uvawe pretstavnici
vo Upravniot odbor na ONB <Bra}a
Miladinovci< Radovi{

RE[ENIE
Za proglasuvawe i objavuvawe
na Re{enie za imenuvawe pretstavnici
vo Upravniot odbor na ONB <Bra}a
Miladinovci< Radovi{

Go proglasuvam i objavuvam re{enieto za
razre{uvawe pretstavnici vo Upravniot odbor
na ONB <Bra}a Miladinovci< Radovi{, broj 081630/1, {to Sovetot na op{tina Radovi{go
donese na sednica odr`ana na den 21.12.2021
godina

Go proglasuvam i objavuvam re{enieto za
imenuvawe pretstavnici vo Upravniot odbor na
ONB <Bra}a Miladinovci< Radovi{, broj 081631/1, {to Sovetot na op{tina Radovi{go
donese na sednica odr`ana na den 26.12.2018
godina

Br. 09-1630/2
24 Dekemvri 2021 g.
Radovi{

Gradona~alnik
na op{tina Radovi{
Aco Ristov s.r.

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 5 od
Zakonot za lokalna samouprava (Sl.vesnik na
RM br.5/02), ~len 21 stav 1 to~ka 28 od Statutot
na op{tina Radovi{ (Slu`ben glasnik na
op{tina Radovi{ br.5/02) i ~len 13 st. 2 od
Zakonot za bibliotekite (Sl.vesnik na RM br.
66/04, 89/08, 116/2010, 51/2011, 88/2015, 152/2015 i
39/2016), Sovetot na op{tina Radovi{ na
sednica odr`ana na den 21.12.2021 god., donese:

Br. 09-1631/2
24 Dekemvri 2021 g.
Radovi{

Gradona~alnik
na op{tina Radovi{
Aco Ristov s.r.

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 5 od
Zakonot za lokalna samouprava (Sl.vesnik na
RM br.5/02), ~len 21 stav 1 to~ka 28 od Statutot
na op{tina Radovi{ (Slu`ben glasnik na
op{tina Radovi{ br.5/02) i ~len 13 st. 2 od
Zakonot za bibliotekite (Sl.vesnik na RM br.
66/04, 89/08, 116/2010, 51/2011, 88/2015, 152/2015 i
39/2016), Sovetot na op{tina Radovi{ na
sednica odr`ana na den 21.12.2021 god., donese:
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RE[ENIE
Za imenuvawe pretstavnici
vo Upravniot odbor na ONB <Bra}a
Miladinovci< Radovi{
I.
Za pretstavnici vo Upravniot odbor na
ONB <Bra}a Miladinovci< vo Radovi{
se imenuvaat:
-Elena Stefanovska
-Veriva Isajlovska
-Mile Arsov
-Gordana Man~eva
II.
Re{enieto vleguva vo sila so denot na
donesuvaweto, a }e se objavi vo "Slu`ben
glasnik na op{tina Radovi{".
Br. 08-1631/1
21 Dekemvri 2021 g.
Radovi{

Sovet na op{tina Radovi{
Pretsedatel
Monika Ristevska s.r.

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 t.3 od
zakonot za lokalna samouprava (Sl. vesnik na
RM br. 5/2002), a vo vrska so ~len 44 od Statutot
na op{tina Radovi{, Gradona~alnikot na
op{tina Radovi{ donesuva
RE[ENIE
Za proglasuvawe i objavuvawe
na Re{enieto za razre{uvawe na ~lenovite
na Upravniot odbor na JP <Plavaja< Radovi{
Go proglasuvam i objavuvam Re{enieto za
razre{uvawe na ~lenovite na Upravniot odbor
na JP <Plavaja< Radovi{, br.08-1632/1, {to
sovetot na op{tina Radovi{ go donese na
sednica odr`ana na den 21.12.2021 god.
Br. 09-1632/2
24 Dekemvri 2021 g.
Radovi{

Gradona~alnik
na op{tina Radovi{
Aco Ristov s.r.

Vrz osnova na ~len 17 od Zakonot za
javnite pretprijatija (Sl.v. na RM 38/96------35/19 i Sl.V. na RSM br.279/19) i ~len 21 stav 1
to~ka 28 od Statutot na op{tina Radovi{,
Sovetot na op{tina Radovi{ na sednica
odr`ana na 21.12.2021 godina, donese
R E [ E N I E
Za razre{uvawe na ~lenovite na Upravniot
odbor na JP <Plavaja< Radovi{

24.12.2021 god.

I.
Se razre{uvaat dosega{nite ~lenovi na
Upravniot odbor na
JP<Plavaja< Radovi{ poradi istek na mandat:
1. Ile \or|iev
2. Nikola Jovanov
3. Soltir Spasov
4. Emilija Spasova
5. Nikola Jefremov
6. Marjan Tasev
7. [ezai Ja{ar
II.
Re{enieto vleguva vo sila naredniot den
od denot na objavuvaweto vo <Slu`ben glasnik
na op{tina Radovi{<
Br. 08-1632/1
21 Dekemvri 2021 g.
Radovi{

Sovet na op{tina Radovi{
Pretsedatel
Monika Ristevska s.r.

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 t.3 od
zakonot za lokalna samouprava (Sl. vesnik na
RM br. 5/2002), a vo vrska so ~len 44 od Statutot
na op{tina Radovi{, Gradona~alnikot na
op{tina Radovi{ donesuva
RE[ENIE
Za proglasuvawe i objavuvawe
na Re{enieto za imenuvawe ~lenovi
na Upravniot odbor na JP <Plavaja< Radovi{
Go proglasuvam i objavuvam Re{enieto za
imenuvawe na ~lenovi na Upravniot odbor na JP
<Plavaja< Radovi{, br.08-1633/1, {to sovetot na
op{tina Radovi{ go donese na sednica odr`ana
na den 21.12.2021 god.
Br. 09-1632/2
24 Dekemvri 2021 g.
Radovi{

Gradona~alnik
na op{tina Radovi{
Aco Ristov s.r.

Vrz osnova na ~len 17 od Zakonot za
javnite pretprijatija (Sl.v. na RM 38/96------35/19 i Sl.V. na RSM br.279/19) i ~len 21 stav 1
to~ka 28 od Statutot na op{tina Radovi{,
Sovetot na op{tina Radovi{ na sednica
odr`ana na 21.12.2021 godina, donese
R E [ E N I E
Za imenuvawe ~lenovi na Upravniot odbor
na JP <Plavaja< Radovi{
I.Se razre{uvaat dosega{nite ~lenovi na
Upravniot odbor na JP<Plavaja< Radovi{
poradi istek na mandat:
1. Nace Dimitrijev
2. Jasmina Postolova
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3. Roze Ilieva
4. Zoran Pe{ev
5. Stanoj~e Milenkov
6. Valentina Ristova
7. Toni Mitev
II.Re{enieto vleguva vo sila naredniot den od
denot na objavuvaweto vo <Slu`ben glasnik na
op{tina Radovi{<
Br. 08-1633/1
21 Dekemvri 2021 g.
Radovi{

Sovet na op{tina Radovi{
Pretsedatel
Monika Ristevska s.r.

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 t.3 od
zakonot za lokalna samouprava (Sl.vesnik na RM
br. 5/2002), a vo vrska so ~len 44 od Statutot na
op{tina Radovi{, Gradona~alnikot na op{tina
Radovi{ donesuva
R E [ E N I E
Za proglasuvawe i objavuvawe na Zaklu~okot za
prifa}awe na Izve{taite na rabotnite tela na
Sovetot vo op{tina Radovi{
Go proglasuvam i objavuvam Zaklu~okot
za prifa}awe na Izve{taite na rabotnite tela
na sovetot na op{tina Radovi{ br. 08-1689/1,
{to Sovetot na op{tina Radovi{ ja donese na
sednica odr`ana na 17.10.2018 godina.
Br. 09-1634/2
24 Dekemvri 2021 g.
Radovi{

Gradona~alnik
na op{tina Radovi{
Aco Ristov s.r.

Vrz osnova na ~l. 21 st. 1 t. 43 od Statutot
na op{tina Radovi{ (Sl.glasnik na op{tina
Radovi{ br. 5/02), Sovetot na op{tina Radovi{
na sednica odr`ana na 21.12.2021 godina, donese

24.12.2021 god.

ZAKLU^OK
Za prifa}awe na Izve{taite na Rabotnite tela
na Sovetot na op{tina Radovi{
I.
Se prifa}aat Izve{taite na rabotnite
tela prilo`eni na
IV –ta sednica na Sovetot na op{tina Radovi{
odr`ana na den 21.12.2021 godina i toa:
-Komisija za zdravstvo i socijalna
za{tita, 2-ra sednica odr`ana na
17.12.2021godina;
-Komisija za finansirawe, buxet i
lokalen ekonomski razvoj sednica 3-ta sednica
odr`ana na den 17.12.2021 god.;
-Komisija za obrazovanie, sport i
kultura, 2-ra sednica odr`ana na 17.12.2021
godina;
-Komisija za urbanizam, komunalni
dejnosti i za{titan a `ivotnata sredina
odr`ana na 16.12.2021 godina;
-Komisija za javna bezbednost i
bezbednost vo soobra}ajot i protivpo`arnata
za{tita odr`ana na 17.12.2021 godina;
-Komisija za mandatni pra{awa, izbori i
imenuvawa 20ra sednica odr`ana na den
20.12.2021 godina;
-Komisija za rabota na Sovetot, 1-va sednica
odr`ana na 20.12.2021 godina;
-Komisija za ednakvi mo`nosti na ma`ite i
`enite 1-va sednica odr`ana na 17.12.2021 god.;
-Komisija za statut i propisi 2-ra sednica
odr`ana na 15.12.2021 god.;
II. Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila so
denot na objavuvaweto vo ,,Slu`ben glasnik na
op{tina Radovi{,,.
Br. 08-1634/1
21 Dekemvri 2021 g.
Radovi{

Sovet na op{tina Radovi{
Pretsedatel
Monika Ristevska s.r.
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SODR@INA:
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na
Odluka za davawe Soglasnost na Pravilnik za
vnatre{na organizacija vo SOU
<Kosta
Susinov< Radovi{ ------------------------------------- 1
ODLUKA za davawe Soglasnost na Soglasnost
na Pravilnik za vnatre{na organizacija vo
SOU <Kosta Susinov< Radovi{ --------------------- 1
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na
Odluka za davawe Soglasnost na Godi{en plan
za vrabotuvawe vo JOUDG <Aco karamanov<
Radovi{ za 2022 godina -------------------------------- 1
ODLUKA za davawe Soglasnost na Godi{en
plan za vrabotuvawe JOUDG <Aco Karamanov<
Radovi{ za 2022 godina -------------------------------- 1

24.12.2021 god.

RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na
Odlukata za usvojuvawe na Godi{nata programa
za rabota na JOUDG "Aco Karamanov" Radovi{
za u~ebnata 2021/2022 godina ------------------------- 2
ODLUKA Za usvojuvawe na
Godi{nata
programa za rabota na JOUDG "Aco Karamanov"
Radovi{ za u~ebnata 2021/2022 godina ------------ 2
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na
Odlukata za prifa}awe na programata za rabota
i Finansiskiot plan za rabota za 2022 godina na
OO Crven krst Radovi{ ------------------------------- 2
ODLUKA za prifa}awe na programata za
rabota i Finansiskiot plan za rabota za 2022
godina na OO Crven krst Radovi{ ---------------- 2
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RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na
Odlukata za
usvojuvawe na Godi{nata
Programata za rabota na OU Centar za kultura
<Aco Karamanov< Radovi{ za 2022 godina i
Godi{nata Programata za rabota na OU Centar
za kultura <Aco Karamanov< Radovi{ za 2022
godina -------------------------------------------------------- 3
ODLUKA za donesuvawe na Godi{nata
Programata za rabota na OU Centar za kultura
<Aco Karamanov< Radovi{ za 2022 godina------- 3
GODI[NA PROGRAMA za rabota na OU
Centar za kultura <Aco Karamanov< Radovi{ za
2022 godina ------------------------------------------------- 3
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na
Odlukata za
usvojuvawe na Godi{nata
Programata za rabota na ONB <Bra}a
Miladinovci< Radovi{ za 2022 godina i
Godi{nata Programata za rabota na ONB
<Bra}a Miladinovci< Radovi{ 2022 godina------8
ODLUKA za donesuvawe na Godi{nata
Programata za rabota na ONB <Bra}a
Miladinovci< Radovi{ za 2022 godina ----------- 9
GODI[NA PROGRAMA za rabota na ONB
<Bra}a Miladinovci< Radovi{ za 2022 godina 9
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na
Odlukata za
usvojuvawe na Godi{nata
Programata za rodova ramnopravnost vo
op{tina Radovi{ za 2022 godina i Godi{nata
Programata za rodova ramnopravnost vo
op{tina Radovi{ za 2022 godina ------------------14
ODLUKA za donesuvawe na Godi{nata
Programata za rodova ramnopravnost vo
op{tina Radovi{ za 2022 godina ------------------ 15
PROGRAMA za rodova ramnopravnost vo
op{tina Radovi{ za 2022 godina ------------------ 15
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na
Одлуката za
usvojuvawe na Finansiskiot
izve{taj za rabota na JPKD <Plavaja< Radovi{
za period od 01.07.2021 godina do 30.09.2021
godina ------------------------------------------------------ 16
ODLUKA Za usvojuvawe na Finansiskiot
izve{taj za rabota na JPKD <Plavaja< Radovi{
za period od 01.07.2021 godina do 30.09.2021
godina ------------------------------------------------------ 16
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na
Odlukata za uvojuvawe na Op{tinskiot
operativen Plan za za{tita od poplavi i
urivawe na visoki brani za 2022 godina za
op{tina Radovi{ i Op{tinskiot operativen
Plan za za{tita od poplavi i urivawe na
visoki brani za 2022 godina vo op{tina
Radovi{ --------------------------------------------------- 17
ODLUKA Za uvojuvawe na Op{tinskiot
operativen Plan za za{tita od poplavi i
urivawe na visoki brani za 2022 godina za
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Radovi{, naselnite mesta Rakli{, Oraovica i
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