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

^etvrtok 03 Fevruari
2022 godina
Broj 1/2022 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
R E [ E N I E
Za proglasuvawe i objavuvawe na Re{enieto
za izbor na Komisija za verifikacija
na mandat na ~len na Sovetot na
op{tina Radovi{
Go proglasuvam i objavuvam Odlukata za
izbor na Komisija za verifikacija na mandat na
~len na Sovetot na op{tina Radovi{, br. 08183/1, {to sovetot na op{tina Radovi{ go
donese na sednica odr`ana na den 31.01.2022 god.
Br. 09-183/2
03 Fevruari 2022 g.
Radovi{

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

Vrz osnova na ~l. 37 od Zakonot za
lokalna samouprava (Slu`ben vesnik na RM br.
5/2002), a soglasno ~l. 7 od Delovnikot za rabota
na Sovetot na op{tina Radovi{, Sovetot na
op{tina Radovi{ na VI -ta sednica odr`ana na
31.01.2022 god. , donese
RE[ENIE
Za izbor na Komisija za verifikacija
na mandat na ~len na Sovetot na
op{tina Radovi{
I.
Komisijata za verifikacija na
mandatite na ~lenovite na Sovetot na op{tina
Radovi{ e vo sostav:
1. Vesna Konzulova
- pretsedatel
2. Dejan Vu~kovski
- ~len
3. Karolina Ristova
- ~len
II.
Re{enieto vleguva vo sila so denot na
donesuvaweto, a }e se objavi vo <Slu`ben
glasnik na op{tina Radovi{.<

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

Br. 08-183/1
31 Januari 2022 g.
Radovi{

Sovet na op{tina Radovi{
Pretsedatel
Monika Trajanova 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 Re{enieto
za verifikacija na mandat na ~len
na Sovet na op{tina Radovi{
Go proglasuvam i objavuvam Re{enieto za
verifikacija na mandat na ~len na Sovet na
op{tina Radovi{, br. 08-184/1, {to sovetot na
op{tina Radovi{ go donese na sednica odr`ana
na den 31.01.2022 god.
Br. 09-184/2
03 Fevruari 2022 g.
Radovi{

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

Vrz osnova na ~l. 37 od Zakonot za
lokalna samouprava (Slu`ben vesnik na RM br.
5/2002), a soglasno ~l. 8 od Delovnikot za rabota
na Sovetot na op{tina Radovi{, Sovetot na
op{tina Radovi{ na VI sednica odr`ana na den
31.01.2022 god., donese
RE[ENIE
Za verifikacija na mandat na ~len
na Sovet na op{tina Radovi{
I.
Se verificiraa mandatot na ~len na
Sovetot na op{tina Radovi{
Mumin [erifov
od VMRO-DPMNE I KOALICIJA ”OBNOVA
NA MAKEDONIJA”
II.
Re{enieto vleguva vo sila so denot na
donesuvaweto, a }e se objavi vo "Slu`ben
glasnik na op{tina Radovi{."
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Br. 08-184/1
31 Januari 2022 g.
Radovi{

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

Br. 08-185/1
31 Januari 2022 g.
Radovi{

03.02.2022 god.
Sovet na op{tina Radovi{
Pretsedatel
Monika Trajanova s.r.

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот
за локална самоупава(Сл.весник на РМ бр.5/2002), а
во врска со член 44 од Статутот на општина
Радовиш, Градоначалникот на општина Радовиш
донесува

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

РЕШЕНИЕ
За прогласување и објавување
на Одлука за давање Согласност на Одлуката
донесена од Управниот одбор бр.0202-67/3 од
27.01.2022 година за усвојување на Одлуката за
утврдување на висината на бодот за исплата на плата
на вработените во ЈП ,,Плаваја,, Радовиш

R E [ E N I E
Za proglasuvawe i objavuvawe na Odlukata za
pozitivno mislewe na Urbanisti~ki proekt so
plan za parcelizacija na GP br.1 vo DUP, UB 9.2
vo grad Radovi{, op{tina Radovi{ so povr{ina
na planski opfat 527,53 m2, izraboten od <Idea
Konsalting< DOOEL Strumica so the. Br. 03178/2021 od dekemvri 2021 godina

Ја прогласувам и објавувам на Одлука за
давање Согласност на Одлуката за усвојување на
Одлуката за утврдување на висината на бодот за
исплата на плата на вработените во ЈП ,,Плаваја,,
Радовиш донесена од Управниот одбор бр.0202-67/3
од 27.01.2022 година. што советот на општина
Радовиш ја донесе на седница одржана на 31.01.2022
година.
Br. 09-185/2
03 Fevruari 2022 g.
Radovi{

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

Врз основа на член 88 став 2 од Законот за
административни службеници(Сл.весник на РМ
бр.27/14, 199/14, 48/15 и 154/15), Советот на
општина Радовиш на седница одржана на 31.01.2022
година, донесе
ОДЛУКА
за давање Согласност на Одлуката донесена од
Управниот одбор бр.0202-67/3 од 27.01.2022 година
за усвојување на Одлуката за утврдување на
висината на бодот за исплата на плата на
вработените во ЈП ,,Плаваја,, Радовиш
Член 1
Се дава Согласност на Одлуката донесена од
Управниот одбор бр.0202-67/3 од 27.01.2022 година
за усвојување на Одлуката за утврдување на
висината на бодот за исплата на плата на
вработените во ЈП ,,Плаваја,, Радовиш.
Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен гласник на
општина Радовиш,, , а ке се применува со исплата на
плата за февруари 2022 година.

Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata za
pozitivno mislewe na Urbanisti~ki proekt so
plan za parcelizacija na GP br.1 vo DUP, UB 9.2
vo grad Radovi{, op{tina Radovi{ so povr{ina
na planski opfat 527,53 m2, izraboten od <Idea
Konsalting<DOOEL Strumica so the. Br. 03178/2021 od dekemvri 2021 godina, br. 08-186/1,
{to sovetot na op{tina Radovi{ ja donese na
sednica odr`ana na den 31.01.2022 god.
Br. 09-186/2
03 Fevruari 2022 g.
Radovi{

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

Врз основа на чл.62, чл.63 и чл.65 од Законот
за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РМ
бр.32/20,) Правилник за урбанистичко планирање,
(Сл.Весник на РМ бр.225/20,) чл.22 став 1 точка 1 од
Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.
5/02), чл. 11 став 1 точка 7 од Статутот на Општина
Радовиш, Советот на Општина Радовиш на VI-та
седница одржана на ден 31.01.2022 год., донесе
ОДЛУКА
За позитивно мислење на Урбанистички Проект со
план за парцелација на ГП бр.1 во ДУП, УБ 9.2, во
град Радовиш, Општина Радовиш, со површина на
плански опфат 527,53 м2, изработен од “ИДЕА
КОНСАЛТИНГ” ДООЕЛ Струмица со тех.бр.03178/2021 од декември 2021
Член 1
Со оваа Одлука се дава позитивно мислење
за Урбанистички Проект со план за парцелација на
ГП бр.1 во ДУП, УБ 9.2, во град Радовиш, Општина
Радовиш, согласно потребите на инвеститорот и
јавниот интерес, се врши парцелација на градежната
парцела, промена на границата на градежна парцела.
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Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{

Површина на плански опфат 527,53 м на УП
изработен од “ИДЕА КОНСАЛТИНГ” ДООЕЛ
Струмица со тех.бр. 03-178/2021 од декември 2021,
како што е означено во графичките прилози кои што
се составен дел на оваа одлука.
Член 2
Одлуката за позитивно мислење за
Урбанистички План се прикачува во електронска
форма во информацискиот систем е-урбанизам, од
страна на донесувачот на урбанистички план.
По спроведување на наведеното, донесениот
урбанистички план станува составен дел на
електронскиот регистар на донесени урбанистички
планови во рамките на информацискиот систем еурбанизам, кон кој пристап имаат донесувачот на
урбанистичкиот план, органот на државната управа
надлежен за вршење на работите од областа на
уредување на просторот, Агенцијата за планирање
на просторот и Агенцијата за катастар на
недвижности.
Член 3
Донесувачот на урбанистичкиот план е
должен
примерок
од
донесениот
детален
урбанистички план во електронска форма да го
објави на својата веб страна.
Член 4
Донесениот урбанистички план ќе се
применува по исполнувањето на условите во
согласност со законот.
Член 5
Одлуката влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник
на Општина Радовиш”.
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Br. 08-186/1
31 Januari 2022 g.
Radovi{

Sovet na op{tina Radovi{
Pretsedatel
Monika Trajanova 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 Odlukata
za pozitivno mislewe na Urbanisti~ki proekt
so plan za parcelizacija na GP br1038/KP , KO
Radovi{, od DUP vo grad Radovi{, so povr{ina
na planski opfat 656,25 m2, izraboten od <Idea
Konsalting< DOOEL Strumica so the. Br. 03179/2021 od dekemvri 2021 godina
Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata za
pozitivno mislewe na Urbanisti~ki proekt so
plan za parcelizacija na GP br1038/KP , KO
Radovi{, od DUP vo grad Radovi{, so povr{ina

03.02.2022 god.
2

na planski opfat 656,25 m , izraboten od <Idea
Konsalting<DOOEL Strumica so the. Br. 03179/2021 od dekemvri 2021 godina, br. 08-187/1,
{to sovetot na op{tina Radovi{ ja donese na
sednica odr`ana na den 31.01.2022 god.
Br. 09-187/2
03 Fevruari 2022 g.
Radovi{

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

Врз основа на чл.62, чл.63 и чл.65 од Законот
за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РМ
бр.32/20,) Правилник за урбанистичко планирање,
(Сл.Весник на РМ бр.225/20,) чл.22 став 1 точка 1 од
Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.
5/02), чл. 11 став 1 точка 7 од Статутот на Општина
Радовиш, Советот на Општина Радовиш на VI-та
седницата одржана на 31.01.2022 год., донесе
О Д Л У К А
за позитивно мислење на Урбанистички Проект со
план за парцелација на ГП бр.1038/КП бр.1038 КО
Радовиш, од ДУП во град Радовиш, Општина
Радовиш, со површина на плански опфат 656,25 м2,
изработен од “ИДЕА КОНСАЛТИНГ”
ДООЕЛ Струмица со тех.бр.03-179/2021 од
декември 2021
Член 1
Со оваа Одлука се дава позитивно мислење
за Урбанистички Проект со план за парцелација на
ГП бр.1038/КП бр.1038 КО Радовиш од ДУП, во
град Радовиш, Општина Радовиш, согласно
потребите на инвеститорот, се врши парцелација на
градежната парцела, промена на границата на
градежните парцели, односно формирање на една
градежна парцела со спојување на две градежни
парцели. Површина на плански опфат 656,25 м2 на
УП изработен од “ИДЕА КОНСАЛТИНГ” ДООЕЛ
Струмица со тех.бр. 03-179/2021 од декември 2021,
како што е означено во графичките прилози кои што
се составен дел на оваа одлука.
Член 2
Одлуката за позитивно мислење за
Урбанистички План се прикачува во електронска
форма во информацискиот систем е-урбанизам, од
страна на донесувачот на урбанистички план.
По спроведување на наведеното, донесениот
урбанистички план станува составен дел на
електронскиот регистар на донесени урбанистички
планови во рамките на информацискиот систем еурбанизам, кон кој пристап имаат донесувачот на
урбанистичкиот план, органот на државната управа
надлежен за вршење на работите од областа на
уредување на просторот, Агенцијата за планирање
на просторот и Агенцијата за катастар на
недвижности.
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Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{

Член 3
Донесувачот на урбанистичкиот план е
должен
примерок
од
донесениот
детален
урбанистички план во електронска форма да го
објави на својата веб страна.
Член 4
Донесениот урбанистички план ќе се
применува по исполнувањето на условите во
согласност со законот.
Член 5
Одлуката влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник
на Општина Радовиш”.
Br. 08-187/1
31 Januari 2022 g.
Radovi{

Sovet na op{tina Radovi{
Pretsedatel
Monika Trajanova 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 Odlukata
so koja vo idna urbanisti~ko-planska
dokumentacija za KO Kozbunar }e se izvr{i
vklopuvawe vo planski opfat
нa bespravno izgradenи objektи
Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata so
koja
vo
idna
urbanisti~ko-planska
dokumentacija za KO Kozbunar }e se izvr{i
vklopuvawe vo planski opfat na bespravno
izgradenи objektи, br. 08-188/1, {to sovetot na
op{tina Radovi{ ja donese na sednica odr`ana
na den 31.01.2022 god.
Br. 09-188/2
03 Fevruari 2022 g.
Radovi{

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

Врз основа на член 4 став 1од Законот за
изменување и дополнување на Законот за
постапување со бесправно изградени објекти (Сл.
Весник на РМ 23/2011; 54/2011; 155/12; 53/2013;
72/2013; 44/14; 115/14; 199/14; 124/14; 129/15; 217/15
, 31/16, 190/17 и 174/21) и член 1 и 2 од Правилникот
за изменување и дополнување на Правилникот за
стандарди за вклопување на бесправни објекти во
Урбанистичко планска документација (Сл.Весник на
РМ бр. 56/11; 162/12), и чл.21. ст1 т. 43 од Статутот
на Општина Радовиш. Советот на општина Радовиш
на VI-та седница одржана на 31.01.2022 год., донесе
ОДЛУКА

03.02.2022 god.

со која во идна урбанистичко планска документација
за КО Козбунар ќе се изврши вклопување на плански
опфат на бесправно изграден објект во заштитен
појас на регионален пат Р2431
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува во идна
урбанистичко-планска
документација
зa
КО
Козбунар, да се изврши вклопување во плански
опфат на бесправно изграден:
-Објект изграден на КП бр. 1871, за објект
зграда 1, КО Козбунар, намена А4-3, станбен објект
(викендица) во приземје и кат, м.в.,,Живелекова
ливада,, , имотен лист 1, по поднесено барање, бр.
УП.1 26-123 од 28.05.2018 г. од страна на Ваљаков
Петре;
Потврдувањето на бесправно изградениот
објект во заштитен појас на регионален пат Р243 е
согласно член 5 алинеа 1 од Правилникот за
стандарди за вклопување на бесправни објекти во
урбанистичко-планска документација со што
објектот ја задржува постојната состојба и за истиот
се исцртува информативна црна линија, а не се
утврдуваат услови за идна градба.
Член 2
Одлуката влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во ,,Службен гласник на
Општина Радовиш,,.
Br. 08-188/1
31 Januari 2022 g.
Radovi{

Sovet na op{tina Radovi{
Pretsedatel
Monika Trajanova 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 Odlukata
so koja vo idna urbanisti~ko-planska
dokumentacija za KO Kozbunar }e se izvr{i
vklopuvawe vo planski opfat нa bespravno
izgradenи objektи
Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata so
koja
vo
idna
urbanisti~ko-planska
dokumentacija za KO Kozbunar }e se izvr{i
vklopuvawe vo planski opfat na bespravno
izgradenи objektи, br. 08-189/1, {to sovetot na
op{tina Radovi{ ja donese na sednica odr`ana
na den 31.01.2022 god.
Br. 09-189/2
03 Fevruari 2022 g.
Radovi{

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

Врз основа на член 4 став 1од Законот за
изменување и дополнување на Законот за
постапување со бесправно изградени објекти (Сл.
Весник на РМ 23/2011; 54/2011; 155/12; 53/2013;
72/2013; 44/14; 115/14; 199/14; 124/14; 129/15;
217/15, 31/16, 190/17 и 174/21) и член 1 и 2 од
Правилникот за изменување и дополнување на
Правилникот за стандарди
за вклопување на
бесправни објекти во Урбанистичко планска
документација (Сл.Весник на РМ бр. 56/11; 162/12),
и чл.21. ст1 т. 43 од Статутот на Општина Радовиш.
Советот на општина Радовиш на VI-та седница
одржана на 31.01.2022, донесе
ОДЛУКА
со која во идна урбанистичко планска документација
за КО Козбунар ќе се изврши вклопување на плански
опфат на бесправно изградени објекти
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува во идна
урбанистичко-планска
документација
зa
КО
Козбунар, да се изврши вклопување во плански
опфат на бесправно изградени:
-Објект изграден на КП бр. 1870, за зграда 1,
со намена А4-3-СТ од приземје и мансарда, КО
Козбунар, м.в.,, Живелекова ливада,, , имотен лист
117, по поднесено барање, бр. УП.1 26-2055 од
23.08.2011 год., поднесено од страна на Станко
Трајков;
-Објект изграден на КП бр. 1678/1, за зграда
23, со намена А4-3-СТ, приземје, КО Козбунар,
м.в.,, Коњарник,, имотен лист 10, по поднесено
барање, бр. УП.1 26-2147 од 24.08.2011 год.,
поднесено од страна на Тони Василев;
Член 2
Одлуката влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во ,,Службен гласник на
Општина Радовиш,,.
Br. 08-189/1
31 Januari 2022 g.
Radovi{

Sovet na op{tina Radovi{
Pretsedatel
Monika Trajanova 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 Odlukata
so koja vo idna urbanisti~ko-planska
dokumentacija za KO Сулдурci }e se izvr{i
vklopuvawe vo planski opfat нa bespravno
izgradenи objektи

03.02.2022 god.

Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata so
koja
vo
idna
urbanisti~ko-planska
dokumentacija za KO Сулдурци }e se izvr{i
vklopuvawe vo planski opfat na bespravno
izgradenи objektи br. 08-190/1, {to sovetot na
op{tina Radovi{ ja donese na sednica odr`ana
na den 31.01.2022 god.
Br. 09-190/2
03 Fevruari 2022 g.
Radovi{

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

Врз основа на член 4 став 1од Законот за
изменување и дополнување на Законот за
постапување со бесправно изградени објекти (Сл.
Весник на РМ 23/2011; 54/2011; 155/12; 53/2013;
72/2013; 44/14; 115/14; 199/14; 124/14; 129/15; 217/15
, 31/16, 190/17 и 174/21) и член 1 и 2 од Правилникот
за изменување и дополнување на Правилникот за
стандарди за вклопување на бесправни објекти во
Урбанистичко планска документација (Сл.Весник на
РМ бр. 56/11; 162/12), и чл.21. ст1 т. 43 од Статутот
на Општина Радовиш. Советот на општина Радовиш
на VI-та седница одржана на 31.01.2022, донесе
ОДЛУКА
Со која во идна урбанистичко планска
документација за КО Сулдурци да се изврши
вклопување во плански опфат за намена на
бесправно изградени објекти-вон плански опфат со
изготвување планска документација со
самофинансирање
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува дека во идна
урбанистичко-планска
документација
зa
КО
Сулдурци, може да се изврши вклопување во
плански опфат за намена на бесправно изградени
објекти, доколку објектот се наоѓа вон плански
опфат и досега не бил во опфат на претходна
документација која е вон сила, а со задолжение
барателот сам да си изготви планска документација.
Објект изграден на КП бр. 687 за:
-објект зграда 1 намена Б4-3-приземје–
управна административна зграда;
-зграда 2 со намена Г4-1 –стовариште за
складирање на стока;
КО Сулдурци, м.в.,,Прекар,, , имотен лист
340, по поднесено барање, бр. УП.1 26-496 од
27.12.2018 г. од страна на Жица Монт Капитал дооел
Радовиш;
Член 2
Одлуката влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во ,,Службен гласник на
Општина Радовиш,,.
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31 Januari 2022 g.
Radovi{

Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{
Sovet na op{tina Radovi{
Pretsedatel
Monika Trajanova 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 Odlukata
so koja vo idna urbanisti~ko-planska
dokumentacija za KO Zleovo }e se izvr{i
vklopuvawe vo planski opfat нa bespravno
izgradenи objektи
Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata so
koja
vo
idna
urbanisti~ko-planska
dokumentacija za KO Zleovo }e se izvr{i
vklopuvawe vo planski opfat na bespravno
izgradenи objekti, br. br. 08-191/1, {to sovetot
na op{tina Radovi{ ja donese na sednica
odr`ana na den 31.01.2022 god.
Br. 09-191/2
03 Fevruari 2022 g.
Radovi{

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

Врз основа на член 4 став 1од Законот за
изменување и дополнување на Законот за
постапување со бесправно изградени објекти (Сл.
Весник на РМ 23/2011; 54/2011; 155/12; 53/2013;
72/2013; 44/14; 115/14; 199/14; 124/14; 129/15; 217/15
, 31/16 , 190/17 i
174/21) и член 1 и 2 од
Правилникот за изменување и дополнување на
Правилникот за стандарди
за вклопување на
бесправни објекти во Урбанистичко планска
документација (Сл.Весник на РМ бр. 56/11; 162/12),
и чл.21. ст1 т. 43 од Статутот на Општина Радовиш.
Советот на општина Радовиш на VI-та седница
одржана на 31.01.2022 год., донесе
ОДЛУКА
со која во идна урбанистичко планска документација
за КО Злеово ќе се изврши вклопување на плански
опфат на бесправно изградени објекти
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува во идна
урбанистичко-планска документација зa КО Злеово,
да се изврши вклопување во плански опфат на
бесправно изградени:
-Објект изграден на КП бр. 4838 и 4936/1, за
објекти:
- зграда 1, приземје и кат1-намена А1-1-СТ
домување на КП.бр. 4838;

03.02.2022 god.

- зграда 2 помошен објект По-Пп приземје
КП бр, 4838;
- зграда 3 помошен објект По-Пп подрум и
приземје КП бр, 4838;
-зграда 9 помошен објект По-Пп во подрум и
приземје на КП бр, 4936/1;
-зграда 10 помошен простор А1-Пп во
приземје и кат на КП бр, 4936/1;
КО Злеово, м.в.,,Село,, , имотен лист 100021,
по поднесено барање, бр. УП.1 26-4149 од 03.09.2011
г. од страна на Боро Иванов;
-Објект изграден на КП бр. 4765, за зграда 3,
со намена А1-1-СТ-домување, приземје, КО Злеово,
м.в.,,Село,, , имотен лист 157, по поднесено барање,
бр. УП.1 26-157/2016 од 26.01.2016 год., поднесено
од страна на Тиме Тренчев.
-Објект изграден на КП бр. 4846, за:
-зграда 1 -Верски објект –црква во приземје
В2-1;
- зграда 2 -објект во приземје во функција на
верски објект Д4-3;
- зграда 3 -објект во приземје во функција на
верски објект Д4-3;
- зграда 4 –помошен објект во приземје во
функција на верски објект Б5-6
други верски институции-камбанерија;
објекти КО Злеово, м.в.,,Село,, , имотен лист
13, по поднесено барање, бр. УП.1 26-126 од
31.05.2018 год., поднесено од страна на МПЦ
Охридска
Архиепископија
Скопје-Брегалничка
Православна епархија-Црква „Св.Ѓорѓи„ Подареш.
Член 2
Одлуката влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во ,,Службен гласник на
Општина Радовиш,,.
Br. 08-191/1
31 Januari 2022 g.
Radovi{

Sovet na op{tina Radovi{
Pretsedatel
Monika Trajanova 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 Odlukata
so koja vo idna urbanisti~ko-planska
dokumentacija za KO [turovo }e se izvr{i
vklopuvawe vo planski opfat нa bespravno
izgradenи objektи vo za{titen pojas na
regionalen pat R2431
Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata so
koja
vo
idna
urbanisti~ko-planska
dokumentacija za KO [turovo }e se izvr{i
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vklopuvawe vo planski opfat na bespravno
izgradenи objektи vo za{titen pojas na
regionalen pat R2431, br. 08-192/1, {to sovetot
na op{tina Radovi{ ja donese na sednica
odr`ana na den 31.01.2022 god.
Br. 09-192/2
03 Fevruari 2022 g.
Radovi{

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

Врз основа на член 4 став 1од Законот за
изменување и дополнување на Законот за
постапување со бесправно изградени објекти (Сл.
Весник на РМ 23/2011; 54/2011; 155/12; 53/2013;
72/2013; 44/14; 115/14; 199/14; 124/14; 129/15;
217/15, 31/16, 190/17 и 174/21)и член 1 и 2 од
Правилникот за изменување и дополнување на
Правилникот за стандарди
за вклопување на
бесправни објекти во Урбанистичко планска
документација (Сл.Весник на РМ бр. 56/11; 162/12),
и чл.21. ст1 т. 43 од Статутот на Општина Радовиш.
Советот на општина Радовиш на VI-та седница
одржана на 31.01.2022 год., донесе
ОДЛУКА
со која во идна урбанистичко планска документација
за КО Штурово ќе се изврши вклопување на плански
опфат на бесправно изградени објекти во заштитен
појас на регионален пат Р2431
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува во идна
урбанистичко-планска
документација
зa
КО
Штурово, да се изврши вклопување во плански
опфат на бесправно изградени:
-Објект изграден на КП бр. 1118, за објект
зграда 1, КО Штурово, намена А4-3-СТ, викендица
во приземје, м.в.,,Варници,, , имотен лист 1, по
поднесено барање, бр. УП.1 26-543 од 31.12.2018 г.
од страна на Евтимова Рушка;
Член 2
Потврдувањето на бесправно изградените
објекти во заштитен појас на регионален пат Р243 е
согласно член 5 алинеа 1 од Правилникот за
стандарди за вклопување на бесправни објекти во
урбанистичко-планска документација со што
објектот ја задржува постојната состојба и за истиот
се исцртува информативна црна линија, а не се
утврдуваат услови за идна градба.
Член 3
Одлуката влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во ,,Службен гласник на
Општина Радовиш,,.
Br. 08-192/1
31 Januari 2022 g.
Radovi{

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

03.02.2022 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
R E [ E N I E
Za proglasuvawe i objavuvawe na Odlukata
so koja vo idna urbanisti~ko-planska
dokumentacija za KO [turovo }e se izvr{i
vklopuvawe vo planski opfat нa bespravno
izgradenи objektи
Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata so
koja
vo
idna
urbanisti~ko-planska
dokumentacija za KO [turovo }e se izvr{i
vklopuvawe vo planski opfat na bespravno
izgradenи objektи, br. 08-193/1, {to sovetot na
op{tina Radovi{ ja donese na sednica odr`ana
na den 31.01.2022 god.
Br. 09-193/2
03 Fevruari 2022 g.
Radovi{

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

Врз основа на член 4 став 1од Законот за
изменување и дополнување на Законот за
постапување со бесправно изградени објекти (Сл.
Весник на РМ 23/2011; 54/2011; 155/12; 53/2013;
72/2013; 44/14; 115/14; 199/14; 124/14; 129/15;
217/15, 31/16 ,190/17 i 174/21) и член 1 и 2 од
Правилникот за изменување и дополнување на
Правилникот за стандарди
за вклопување на
бесправни објекти во Урбанистичко планска
документација (Сл.Весник на РМ бр. 56/11; 162/12),
и чл.21. ст1 т. 43 од Статутот на Општина Радовиш.
Советот на општина Радовиш на VI-та седница
одржана на 31.01.2022 год., донесе
ОДЛУКА
со која во идна урбанистичко планска документација
за КО Штурово ќе се изврши вклопување на
плански опфат на бесправно изграден објект
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува во идна
урбанистичко-планска
документација
зa
КО
Штурово, да се изврши вклопување во плански
опфат на бесправно изграден:
-Објект изграден на КП бр. 1116-дел и 1123дел, за објект зграда 6, намена А4-СТ-ППвикендица, КО Штурово, м.в.,,Варници,, , имотен
лист 1 и 10, по поднесено барање, бр. УП.1 26-310 од
13.11.2018 г. од страна на Петрушевски Наумче;
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Член 2
Одлуката влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во ,,Службен гласник на
Општина Радовиш,,.
Br. 08-193/1
31 Januari 2022 g.
Radovi{

Sovet na op{tina Radovi{
Pretsedatel
Monika Trajanova 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 Odlukata
so koja vo idna urbanisti~ko-planska
dokumentacija za KO Прналија }e se izvr{i
vklopuvawe vo planski opfat нa bespravno
izgradenи objektи
Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata so
koja
vo
idna
urbanisti~ko-planska
dokumentacija za KO Прналија }e se izvr{i
vklopuvawe vo planski opfat na bespravno
izgradenи objektи, br. 08-194/1, {to sovetot na
op{tina Radovi{ ja donese na sednica odr`ana
na den 31.01.2022 god.
Br. 09-194/2
03 Fevruari 2022 g.
Radovi{

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

Врз основа на член 4 став 1од Законот за
изменување и дополнување на Законот за
постапување со бесправно изградени објекти (Сл.
Весник на РМ 23/2011; 54/2011; 155/12; 53/2013;
72/2013; 44/14; 115/14; 199/14; 124/14; 129/15; 217/15
, 31/16 ,190/17 и 174/21) и член 1 и 2 од Правилникот
за изменување и дополнување на Правилникот за
стандарди за вклопување на бесправни објекти во
Урбанистичко планска документација (Сл.Весник на
РМ бр. 56/11; 162/12), и чл.21. ст1 т. 43 од Статутот
на Општина Радовиш. Советот на општина Радовиш
на VI-та седница одржана на 31.01.2022 год., донесе
ОДЛУКА
со која во идна урбанистичко планска документација
за КО Прналија ќе се изврши вклопување на
плански опфат на бесправно изградени објекти
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува во идна
урбанистичко-планска
документација
зa
КО
Прналија, да се изврши вклопување во плански
опфат на бесправно изградени:

03.02.2022 god.

-Објект изграден на КП бр. 326, за објект
-зграда 1, намена А1-1-СT подрум и
приземје,
-зграда 2, намена ПО-пп во приземје,
КО Прналија, м.в.,,Село,, , имотен лист 1, по
поднесено барање, бр. УП.1 26-1333 од 11.08.2011 г.
од страна на Алиов Јашар;
Член 2
Одлуката влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во ,,Службен гласник на
Општина Радовиш,,.
Br. 08-194/1
31 Januari 2022 g.
Radovi{

Sovet na op{tina Radovi{
Pretsedatel
Monika Trajanova 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 Odlukata
so koja vo idna urbanisti~ko-planska
dokumentacija za KO Podare{ }e se izvr{i
vklopuvawe vo planski opfat нa bespravno
izgradenи objektи
Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata so
koja
vo
idna
urbanisti~ko-planska
dokumentacija za KO Podare{ }e se izvr{i
vklopuvawe vo planski opfat na bespravno
izgradenи objektи, br. 08-195/1, {to sovetot na
op{tina Radovi{ ja donese na sednica odr`ana
na den 31.01.2022 god.
Br. 09-195/2
03 Fevruari 2022 g.
Radovi{

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

Врз основа на член 4 став 1од Законот за
изменување и дополнување на Законот за
постапување со бесправно изградени објекти (Сл.
Весник на РМ 23/2011; 54/2011; 155/12; 53/2013;
72/2013; 44/14; 115/14; 199/14; 124/14; 129/15; 217/15
, 31/16 ,190/17 и 174/21)и член 1 и 2 од Правилникот
за изменување и дополнување на Правилникот за
стандарди за вклопување на бесправни објекти во
Урбанистичко планска документација (Сл.Весник на
РМ бр. 56/11; 162/12), и чл.21. ст1 т. 43 од Статутот
на Општина Радовиш. Советот на општина Радовиш
на VI-та седница одржана нa 31.01.2022 год., донесе

Br. 1/2022 Str. 9

Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{

03.02.2022 god.

ОДЛУКА
со која во идна урбанистичко планска документација
за КО Подареш ќе се изврши вклопување на плански
опфат на бесправно изградени објекти

Урбанистичко планска документација (Сл.Весник на
РМ бр. 56/11; 162/12), и чл.21. ст1 т. 43 од Статутот
на Општина Радовиш. Советот на општина Радовиш
на VI-та седница одржана на 31.01.2022 god., донесе

Член 1
Со оваа Одлука се утврдува во идна
урбанистичко-планска
документација
зa
КО
Подареш, да се изврши вклопување во плански
опфат на бесправно изграден
-Објект изграден на КП бр. 123, за зграда 1,
намена станбен објект А1-1, КО Подареш,
м.в.,,Карши Мале,, , имотен лист 51951, по
поднесено барање, бр. УП.1 26-1022 од 31.03.2016
год., , поднесено од страна на Тасков Атанас;
Член 2
Одлуката влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во ,,Службен гласник на
Општина Радовиш,,.

ОДЛУКА
со која во идна урбанистичко планска документација
за КО Раклиш ќе се изврши вклопување на плански
опфат на бесправно изградени објекти- вон плански
опфат за изготвување планска документација со
самофинансирање

Br. 08-195/1
31 Januari 2022 g.
Radovi{

Sovet na op{tina Radovi{
Pretsedatel
Monika Trajanova 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 Odlukata
so koja vo idna urbanisti~ko-planska
dokumentacija za KO Rakli{ }e se izvr{i
vklopuvawe vo planski opfat нa bespravno
izgradenи objektи von planski opfat
Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata so
koja
vo
idna
urbanisti~ko-planska
dokumentacija za KO Rakli{ }e se izvr{i
vklopuvawe vo planski opfat na bespravno
izgradenи objektи- von planski opfat, br. 08196/1, {to sovetot na op{tina Radovi{ ja donese
na sednica odr`ana na den 31.01.2022 god.
Br. 09-196/2
03 Fevruari 2022 g.
Radovi{

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

Врз основа на член 4 став 1од Законот за
изменување и дополнување на Законот за
постапување со бесправно изградени објекти (Сл.
Весник на РМ 23/2011; 54/2011; 155/12; 53/2013;
72/2013; 44/14; 115/14; 199/14; 124/14; 129/15; 217/15
, 31/16 ,190/17 и 174/21)и член 1 и 2 од Правилникот
за изменување и дополнување на Правилникот за
стандарди за вклопување на бесправни објекти во

Член 1
Со оваа Одлука се утврдува дека во идна
урбанистичко-планска документација зa КО Раклиш,
може да се изврши вклопување во плански опфат на
бесправно изградени објекти, доколку објектот се
наоѓа вон плански опфат и досега не бил во опфат на
претходна документација која е вон сила, а со
задолжение барателот сам да си изготви планска
документација.
-Објект изграден на КП бр. 521/1, за зграда 2,
намена А4-3-СТ, приземје, имотен лист 2053, КО
Раклиш-вон градежен реон,
м.в ,,Јазо,, , по
поднесено барање, бр. УП.1 26-897 од 29.03.2016
год. од страна на Костадинов Горан;
-Објект изграден на КП бр. 521/1 зграда 1 приземје,
намена А4-3, имотен лист 2053, КО Раклиш-вон
градежен реон, , м.в ,,Јазо,, , по поднесено барање,
бр. УП.1 26-436 од 01.03.2016 год. од страна на
Костадинов Блаже;
-Објект изграден на КП бр. 695/3 зграда 1, намена
A4-3 подрум и приземје, имотен лист 1717, КО
Раклиш-вон градежен реон, м.в ,,Скрдо,, , по
поднесено барање,
бр. УП.1 26-176/2018 од
26.06.2018 год. од страна на Белушкова Галба;
Член 2
Одлуката влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во ,,Службен гласник на
Општина Радовиш,,.
Br. 08-196/1
31 Januari 2022 g.
Radovi{

Sovet na op{tina Radovi{
Pretsedatel
Monika Trajanova 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 Odlukata
so koja vo idna urbanisti~ko-planska
dokumentacija za KO Rakli{ }e se izvr{i
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vklopuvawe vo planski opfat нa bespravno
izgradeni objektи
Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata so
koja
vo
idna
urbanisti~ko-planska
dokumentacija za KO Rakli{ }e se izvr{i
vklopuvawe vo planski opfat na bespravno
izgradenи objektи, br. 08-197/1, {to sovetot na
op{tina Radovi{ ja donese na sednica odr`ana
na den 31.01.2022 god.
Br. 09-197/2
03 Fevruari 2022 g.
Radovi{

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

Врз основа на член 4 став 1од Законот за
изменување и дополнување на Законот за
постапување со бесправно изградени објекти (Сл.
Весник на РМ 23/2011; 54/2011; 155/12; 53/2013;
72/2013; 44/14; 115/14; 199/14; 124/14; 129/15; 217/15
, 31/16 ,190/17 и 174/21)и член 1 и 2 од Правилникот
за изменување и дополнување на Правилникот за
стандарди за вклопување на бесправни објекти во
Урбанистичко планска документација (Сл.Весник на
РМ бр. 56/11; 162/12), и чл.21. ст1 т. 43 од Статутот
на Општина Радовиш. Советот на општина Радовиш
на VI-та седница одржана на 31.01.2022 god., донесе
ОДЛУКА
со која во идна урбанистичко планска документација
за КО Раклиш ќе се изврши вклопување на плански
опфат на бесправно изградени објекти
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува дека во идна
урбанистичко-планска документација зa КО Раклиш,
може да се изврши вклопување во плански опфат на
бесправно изградени објекти на:
-Објект изграден на КП бр. 5221/1, зграда 1, намена
А1-СТ приземје, спрат и поткровје, имотен лист
52166, КО Раклиш, м.в ,,Село,, , по поднесено
барање, бр. УП.1 26-401 од 26.02.2016 год. од страна
на Велика Мијалова;
-Објект изграден на КП бр. 5189 зграда 1, намена Б11-ДП во приземје, имотен лист 3, КО Раклиш, м.в
,,Село,, , по поднесено барање, бр. УП.1 26-150/2018
од 26.06.2018 год. од страна на ЕЛС Радовиш;
Член 2
Одлуката влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во ,,Службен гласник на
Општина Радовиш,,.
Br. 08-197/1
31 Januari 2022 g.
Radovi{

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

03.02.2022 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
R E [ E N I E
Za proglasuvawe i objavuvawe na Odlukata
so koja vo idna urbanisti~ko-planska
dokumentacija za KO Damjan }e se izvr{i
vklopuvawe vo planski opfat
нa bespravno izgradenи objektи
Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata so
koja
vo
idna
urbanisti~ko-planska
dokumentacija za KO Damjan }e se izvr{i
vklopuvawe vo planski opfat na bespravno
izgradenи objektи, br. 08-198/1, {to sovetot na
op{tina Radovi{ ja donese na sednica odr`ana
na den 31.01.2022 god.
Br. 09-198/2
03 Fevruari 2022 g.
Radovi{

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

Врз основа на член 4 став 1од Законот за
изменување и дополнување на Законот за
постапување со бесправно изградени објекти (Сл.
Весник на РМ 23/2011; 54/2011; 155/12; 53/2013;
72/2013; 44/14; 115/14; 199/14; 124/14; 129/15; 217/15
, 31/16 ,190/17 и 174/21)и член 1 и 2 од Правилникот
за изменување и дополнување на Правилникот за
стандарди за вклопување на бесправни објекти во
Урбанистичко планска документација (Сл.Весник на
РМ бр. 56/11; 162/12), и чл.21. ст1 т. 43 од Статутот
на Општина Радовиш. Советот на општина Радовиш
на VI-та седница одржана на 31.01.2022 god., донесе
ОДЛУКА
со која во идна урбанистичко планска документација
за КО Дамјан ќе се изврши вклопување на плански
опфат на бесправно изградени објекти
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува во идна
урбанистичко-планска документација зa КО Дамјан,
да се изврши вклопување во плански опфат на
бесправно изграден
-Објект изграден на КП бр. 3631, за зграда 1, намена
дограден помошен простор тераса-пп, во приземје и
кат, КО Дамјан, м.в ,,Село,, , по поднесено барање,
бр. УП.1 26-4353 од 03.09.2011 год. од страна на
Николов Петар;
Член 2
Одлуката влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во ,,Службен гласник на
Општина Радовиш,,.
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Br. 08-198/1
31 Januari 2022 g.
Radovi{

Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{
Sovet na op{tina Radovi{
Pretsedatel
Monika Trajanova 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 Odlukata
so koja vo idna urbanisti~ko-planska
dokumentacija za KO [ipkovica }e se izvr{i
vklopuvawe vo planski opfat нa bespravno
izgradenи objektи
Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata so
koja
vo
idna
urbanisti~ko-planska
dokumentacija za KO [ipkovica }e se izvr{i
vklopuvawe vo planski opfat na bespravno
izgradenи objektи, br. 08-199/1, {to sovetot na
op{tina Radovi{ ja donese na sednica odr`ana
na den 31.01.2022 god.
Br. 09-199/2
03 Fevruari 2022 g.
Radovi{

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

Врз основа на член 4 став 1од Законот за
изменување и дополнување на Законот за
постапување со бесправно изградени објекти (Сл.
Весник на РМ 23/2011; 54/2011; 155/12; 53/2013;
72/2013; 44/14; 115/14; 199/14; 124/14; 129/15; 217/15
, 31/16 ,190/17 и 174/21)и член 1 и 2 од Правилникот
за изменување и дополнување на Правилникот за
стандарди за вклопување на бесправни објекти во
Урбанистичко планска документација (Сл.Весник на
РМ бр. 56/11; 162/12), и чл.21. ст1 т. 43 од Статутот
на Општина Радовиш. Советот на општина Радовиш
на VI-та седница одржана на 31.01.2022 год., донесе
ОДЛУКА
со која во идна урбанистичко планска документација
за КО Шипковица ќе се изврши вклопување на
плански опфат на бесправно изградени објекти
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува во идна
урбанистичко-планска
документација
зa
КО
Шипковица, да се изврши вклопување во плански
опфат на бесправно изграден:
-Објект изграден на КП бр. 269, за објект зграда 1,
КО Шипковица, намена А4-3 викенд куќа во
приземје и поткровје, м.в.,,Пржаро,, , имотен лист
10, по поднесено барање, бр. УП.1 26-98 од
18.04.2018 г. од страна на Мане Манев;
Член 2

03.02.2022 god.

Одлуката влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во ,,Службен гласник на
Општина Радовиш,,.
Br. 08-199/1
31 Januari 2022 g.
Radovi{

Sovet na op{tina Radovi{
Pretsedatel
Monika Trajanova 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 Odlukata
so koja vo idna urbanisti~ko-planska
dokumentacija za KO Topolnica }e se izvr{i
vklopuvawe vo planski opfat нa bespravno
izgradenи objektи
Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata so
koja
vo
idna
urbanisti~ko-planska
dokumentacija za KO Topolnica }e se izvr{i
vklopuvawe vo planski opfat na bespravno
izgradenи objektи, br. 08-200/1, {to sovetot na
op{tina Radovi{ ja donese na sednica odr`ana
na den 31.01.2022 god.
Br. 09-200/2
03 Fevruari 2022 g.
Radovi{

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

Врз основа на член 4 став 1од Законот за
изменување и дополнување на Законот за
постапување со бесправно изградени објекти (Сл.
Весник на РМ 23/2011; 54/2011; 155/12; 53/2013;
72/2013; 44/14; 115/14; 199/14; 124/14; 129/15; 217/15
, 31/16 ,190/17 и 174/21)и член 1 и 2 од Правилникот
за изменување и дополнување на Правилникот за
стандарди за вклопување на бесправни објекти во
Урбанистичко планска документација (Сл.Весник на
РМ бр. 56/11; 162/12), и чл.21. ст1 т. 43 од Статутот
на Општина Радовиш. Советот на општина Радовиш
на VI-та седница одржана на 31.01.2022 год., донесе
ОДЛУКА
со која во идна урбанистичко планска документација
за КО Тополница ќе се изврши вклопување на
плански опфат на бесправно изградени објекти
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува во идна
урбанистичко-планска
документација
зa
КО
Тополница, да се изврши вклопување во плански
опфат на бесправно изграден:
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-Објект изграден на КП бр. 948, за објект зграда 1 во
подрум и приземје намена А1-1-СТ домување и
зграда 2 во приземје, намена домување А1-1-СТ, КО
Тополница, м.в.,,Село,, , имотен лист 483, по
поднесено барање, бр. УП.1 26-428 од 24.12.2018 г.
од страна на Фатиме Јашарова;
Член 2
Одлуката влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во ,,Службен гласник на
Општина Радовиш,,.
Br. 08-200/1
31 Januari 2022 g.
Radovi{

Sovet na op{tina Radovi{
Pretsedatel
Monika Trajanova 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 Odlukata
so koja vo idna urbanisti~ko-planska
dokumentacija za KO Koxalija }e se izvr{i
vklopuvawe vo planski opfat
na bespravno izgradenи objektи
Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata so
koja
vo
idna
urbanisti~ko-planska
dokumentacija za KO Koxalija }e se izvr{i
vklopuvawe vo planski opfat na bespravno
izgradenи objektи, br. 08-201/1, {to sovetot na
op{tina Radovi{ ja donese na sednica odr`ana
na den 31.01.2022 god.
Br. 09-201/2
03 Fevruari 2022 g.
Radovi{

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

Врз основа на член 4 став 1од Законот за
изменување и дополнување на Законот за
постапување со бесправно изградени објекти (Сл.
Весник на РМ 23/2011; 54/2011; 155/12; 53/2013;
72/2013; 44/14; 115/14; 199/14; 124/14; 129/15;
217/15, 31/16, 190/17 и 174/21) и член 1 и 2 од
Правилникот за изменување и дополнување на
Правилникот за стандарди
за вклопување на
бесправни објекти во Урбанистичко планска
документација (Сл.Весник на РМ бр. 56/11; 162/12),
и чл.21. ст1 т. 43 од Статутот на Општина Радовиш.
Советот на општина Радовиш на VI-та седница
одржана на 31.01.2022 год., донесе

03.02.2022 god.

ОДЛУКА
со која во идна урбанистичко планска документација
за КО Коџалија ќе се изврши вклопување на плански
опфат на бесправно изградени објекти
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува во идна
урбанистичко-планска
документација
зa
КО
Коџалија, да се изврши вклопување во плански
опфат на бесправно изградени објекти и тоа:
-Објекти:
-за зграда 5, намена А1-1-СТ приземје и кат1 имотен
лист 27, КП бр. 1324/1;,
-за зграда 2 -дел од семеен објект намена А1-1-СТ
приземје и кат, Кп бр, 1237, имотен лист 4, КО
Коџалија, м.в.,,Село,, , по поднесено барање, бр.
УП.1 26-565 од 31.12.2018 г. од страна на Алиов
Емин;
Член 2
Одлуката влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во ,,Службен гласник на
Општина Радовиш,,.
Br. 08-201/1
31 Januari 2022 g.
Radovi{

Sovet na op{tina Radovi{
Pretsedatel
Monika Trajanova 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 Odlukata
so koja vo idna urbanisti~ko-planska
dokumentacija za KO Radovi{-von grade`en
reon }e se izvr{i vklopuvawe vo planski opfat
i usoglasuvawe na nameni нa bespravno
izgradenи objektи
Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata so
koja
vo
idna
urbanisti~ko-planska
dokumentacija za KO Radovi{-von grade`en
reon }e se izvr{i vklopuvawe vo planski opfat
i usoglasuvawe na nameni na bespravno
izgradenи objektи, br. 08-202/1, {to sovetot na
op{tina Radovi{ ja donese na sednica odr`ana
na den 31.01.2022 god.
Br. 09-202/2
03 Fevruari 2022 g.
Radovi{

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

Врз основа на член 4 став 1од Законот за
изменување и дополнување на Законот за
постапување со бесправно изградени објекти (Сл.
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Весник на РМ 23/2011; 54/2011; 155/12; 53/2013;
72/2013; 44/14; 115/14; 199/14; 124/14; 129/15; 217/15
, 31/16, 190/17 и 174/21) член 1 и 2 од Правилникот
за изменување и дополнување на Правилникот за
стандарди за вклопување на бесправни објекти во
Урбанистичко планска документација (Сл.Весник на
РМ бр. 56/11; 162/12), и чл.21. ст1 т. 43 од Статутот
на Општина Радовиш. Советот на општина Радовиш
на VI-та седница одржана на 31.01.2022 god., донесе
ОДЛУКА
со која во идна урбанистичко планска документација
за КО Радовиш-вон градежен реон ќе се изврши
вклопување на плански опфат и усогласување на
намени на бесправно изградени објекти-вон
градежен реон
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува дека во идна
урбанистичко-планска
документација
зa
КО
Радовиш-вон градежен реон, може да се изврши
вклопување во плански опфат и усогласување на
намени на бесправно изграден објект, доколку
објектот се наоѓа вон плански опфат и досега не бил
во опфат на претходна планска документација која е
вон сила, а со задолжение барателот сам да си
изготви планска документација.
-Објект изграден на КП бр. 3793 и КП.бр.4832/1, за
објект зграда1, КО Радовиш -вон градежен реон,
намена лесна индустрија Г4-1-стовариште во
приземје, имотен лист 2427 и 1382, м.в. ,,Дедински
Пат,, по поднесено барање, бр. УП.1 26-413/2018 од
24.12.2018 г. од страна на Ѓорѓе Темов;
Член 2
Одлуката влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во ,,Службен гласник на
Општина Радовиш,,.
Br. 08-202/1
31 Januari 2022 g.
Radovi{

Sovet na op{tina Radovi{
Pretsedatel
Monika Trajanova 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 Odlukata
so koja vo idna urbanisti~ko-planska
dokumentacija za KO Radovi{-von grade`en
reon }e se izvr{i vklopuvawe vo planski opfat
нa bespravno izgradenи objektи
von grade`en reon

03.02.2022 god.

Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata so
koja
vo
idna
urbanisti~ko-planska
dokumentacija za KO Radovi{-von grade`en
reon }e se izvr{i vklopuvawe vo planski opfat
na bespravno izgradenи objektи, br. 08-203/1, {to
sovetot na op{tina Radovi{ ja donese na
sednica odr`ana na den 31.01.2022 god.
Br. 09-203/2
03 Fevruari 2022 g.
Radovi{

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

Врз основа на член 4 став 1од Законот за
изменување и дополнување на Законот за
постапување со бесправно изградени објекти (Сл.
Весник на РМ 23/2011; 54/2011; 155/12; 53/2013;
72/2013; 44/14; 115/14; 199/14; 124/14; 129/15; 217/15
, 31/16, 190/17 и 174/21) и член 1 и 2 од Правилникот
за изменување и дополнување на Правилникот за
стандарди за вклопување на бесправни објекти во
Урбанистичко планска документација (Сл.Весник на
РМ бр. 56/11; 162/12), и чл.21. ст1 т. 43 од Статутот
на Општина Радовиш. Советот на општина Радовиш
на VI-та седница одржана на 31.01.2022 год., донесе
ОДЛУКА
со која во идна урбанистичко планска документација
за КО Радовиш-вон градежен реон ќе се изврши
вклопување на плански опфат на бесправно
изградени објекти
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува дека во идна
урбанистичко-планска
документација
зa
КО
Радовиш-вон градежен реон, може да се изврши
вклопување во плански опфат на бесправно изграден
објект, доколку објектот се наоѓа вон плански опфат
и досега не бил во опфат на претходна планска
документација која е вон сила, а со задолжение
барателот сам да си изготви планска документација.
-Објект изграден на КП бр. 142/1, за објект зграда 1,
КО Радовиш-вон градежен реон, намена А4-3,
викендица-приземје, и зграда 2 –А5-4-помошен
објект, имотен лист 3155, м.в. ,,Река ,, по поднесено
барање, бр. УП.1 26-381/2018 од 19.12.2018 г. од
страна на Крстев Александар;
-Објект изграден на КП бр. 4215, за објект зграда 2,
КО Радовиш -вон градежен реон, намена А1-1-СТПП приземје, имотен лист 89256, м.в. ,,Бела Црква,,
по поднесено барање, бр. УП.1 26-534 од 31.12.2018
г. од страна на Чакаларова Ваљакова Васка;
-Објект изграден на КП бр. 4011/2, за објекти зграда
1, КО Радовиш-вон градежен реон, намена А4-3-ст
викендица-приземје, имотен лист 4441, м.в.
,,Сушица,, по поднесено барање, бр. УП.1 26-1634 од
17.08.2011 г. од страна на Димитар Василев;
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-Објект изграден на КП бр. 4148 , за објекти зграда 1,
КО Радовиш-вон градежен реон, намена викендица
А4-3-СТ, приземје, имотен лист 3123, м.в. ,,Азмак,,
по поднесено барање, бр. УП.1 26-712 од 24.03.2016
г. од страна на Коле Јанев;
Член 2
Одлуката влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во ,,Службен гласник на
Општина Радовиш,,.
Br. 08-203/1
31 Januari 2022 g.
Radovi{

Sovet na op{tina Radovi{
Pretsedatel
Monika Trajanova 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 Odlukata
so koja vo idna urbanisti~ko-planska
dokumentacija za KO Bu~im }e se izvr{i
vklopuvawe vo planski opfat i usoglasuvawe na
nameni нa bespravno izgradenи objektи
Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata so
koja
vo
idna
urbanisti~ko-planska
dokumentacija za KO Bu~im }e se izvr{i
vklopuvawe vo planski opfat i usoglasuvawe na
nameni na bespravno izgradenи objektи, br. 08204/1, {to sovetot na op{tina Radovi{ ja donese
na sednica odr`ana na den 31.01.2022 god.
Br. 09-204/2
03 Fevruari 2022 g.
Radovi{

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

Врз основа на член 4 став 1од Законот за
изменување и дополнување на Законот за
постапување со бесправно изградени објекти (Сл.
Весник на РМ 23/2011; 54/2011; 155/12; 53/2013;
72/2013; 44/14; 115/14; 199/14; 124/14; 129/15; 217/15
, 31/16 и 190/17) и член 1 и 2 од Правилникот за
изменување и дополнување на Правилникот за
стандарди за вклопување на бесправни објекти во
Урбанистичко планска документација (Сл.Весник на
РМ бр. 56/11; 162/12), и чл.21. ст1 т. 43 од Статутот
на Општина Радовиш. Советот на општина Радовиш
на VI-та седница одржана на 31.01.2022 god., донесе
ОДЛУКА
со која во идна урбанистичко планска документација
за КО Бучим ќе се изврши вклопување
на плански опфат и усогласување на намени
на бесправно изградени објекти

03.02.2022 god.

Член 1
Со оваа Одлука се утврдува во идна
урбанистичко-планска документација зa КО Бучим
да се изврши вклопување во плански опфат и
усогласување на намени на бесправно изградени:
-Објекти изградени на КП бр. 407 за објект:
- зграда2 намена А1-1-СТ-П домување имотен лист
47, КО Бучим;
- зграда 3 намена А5-4-П имотен лист 47, КО Бучим
-Објект на КП.бр.415 и КП. 407
- зграда 5, намена А1-1-СТ во приземје КО Бучим, ,
имотен лист 44
м.в. ,,Бучим,, по поднесено барање, бр. УП.1 26-336
од 17.02.2016 г. од страна на Јашаров Алејдин;
Член 2
Одлуката влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во ,,Службен гласник на
Општина Радовиш,,.
Br. 08-204/1
31 Januari 2022 g.
Radovi{

Sovet na op{tina Radovi{
Pretsedatel
Monika Trajanova 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 raspi{uvawe izbori po mesnite
i urbanite zaednici vo op{tina Radovi{
Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata za
raspi{uvawe izbori po mesnite i urbanite
zaednici vo op{tina Radovi{, br. 08-205/1, {to
sovetot na op{tina Radovi{ ja donese na
sednica odr`ana na den 31.01.2022 god.
Br. 09-205/2
03 Fevruari 2022 g.
Radovi{

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

Vrz osnova na ~len 84 od Zakonot za
lokalna sampuprava ~len 21 stav 1 to~ka 43 od
Statutot na op{tina Radovi{, Sovetot na
op{tina Radovi{ na sednica odr`ana na den
31.01.2022 god., donese
O D L U K A
Za raspi{uvawe izbori po mesnite i urbanite
zaednici vo op{tina Radovi{
^len 1
Se raspi{uvaat izbori na Sovet na
mesnite samoupravi vo urbanite i mesnite
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samoupravi (zaednici) vo op{tina Radovi{
poradi zavr{uvawe na mandat.
^len 2
Se zadol`uva
gradona~alnikot na
op{tina Radovi{ da svika Sobiri na gra|ani na
koi }e se predlagaat i utvrduvaat kandidati, a
voedno da se izvr{i i izbor na ~lenovi vo
telata na mesnite i urbanite samoupravi
(zaednici).
^len 3
Period za zavr{uvawe na izborite
zaklu~no so 31.03.2022 godina.
^len 4
Odlukata vleguva vo sila naredniot den
od objavuvaweto vo Slu`ben glasnik na op{tina
Radovi{.
Br. 08-205/1
31 Januari 2022 g.
Radovi{

Sovet na op{tina Radovi{
Pretsedatel
Monika Trajanova 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
vo Upravniot odbor na JOUDG "Aco Karamanov"
Radovi{
Go proglasuvam i objavuvam re{enieto za
razre{uvawe pretstavnik vo Upravniot odbor
na JOUDG "Aco Karamanov" Radovi{, br. 08206/1, {to Sovetot na op{tina Radovi{ ja
donese na VI-ta sednica odr`ana na 31.01.2022
godina
Br. 09-206/2
03 Fevruari 2022 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.galsnik na op{tina
Radovi{ br.5/02) i ~len 114 stav 8 od Zakonot za
za{tita na decata (Sl. Vesnik na RM br.23/13, --198/18 i Sl. Vesnik na RSM 104/19---294/21),
Sovetot na op{tina Radovi{ na VI-ta sednica
odr`ana na 31.01.2022 g., donese
RE[ENIE
Za razre{uvawe pretstavnik

03.02.2022 god.

vo Upravniot odbor na JOUDG "Aco
Karamanov" Radovi{
^len 1
Od Upravniot odbor na JOUDG "Aco
Karamanov" Radovi{ se razre{uva
Julijana Lukareva Korovin -pretstavnik
od ELS Radovi{
^len 2
Re{enieto vleguva vo sila so denot na
donesuvaweto, a }e se objavi vo "Slu`ben
glasnik na op{tina Radovi{".
Br. 08-206/1
31 Januari 2022 g.
Radovi{

Sovet na op{tina Radovi{
Pretsedatel
Monika Trajanova 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
vo Upravniot odbor na JOUDG "Aco Karamanov"
Radovi{
Go proglasuvam i objavuvam re{enieto za
imenuvawe pretstavnik vo Upravniot odbor na
JOUDG "Aco Karamanov" Radovi{, br. 08-207/1,
{to Sovetot na op{tina Radovi{ ja donese na
VI-ta sednica odr`ana na 31.01.2022 godina
Br. 09-207/2
03 Fevruari 2022 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.galsnik na op{tina
Radovi{ br.5/02) i ~len 114 stav 8 od Zakonot za
za{tita na decata (Sl. Vesnik na RM br.23/13, --198/18 i Sl. Vesnik na RSM 104/19---294/21),
Sovetot na op{tina Radovi{ na VI-ta sednica
odr`ana na 31.01.2022 god., donese
RE[ENIE
Za imenuvawe pretstavnik
vo Upravniot odbor na JOUDG "Aco
Karamanov" Radovi{
^len 1
Vo Upravniot odbor na JOUDG "Aco
Karamanov" Radovi{ se imenuva
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03.02.2022 god.

Svetlana Vasileva-pretstavnik od ELS
Radovi{

од членови на Одборот на директори на Друштво за
спортски дејности РАКОМЕТЕН КЛУБ РАДОВИШ
АД Радовиш.

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

2. Оваа Одлука влегува во сила од денот на
донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен гласник на
општина Радовиш,,.

Br. 08-207/1
31 Januari 2022 g.
Radovi{

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

Br. 08-208/1
31 Januari 2022 g.
Radovi{

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

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 t.3 od
Зakonot 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
Зakonot 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 razre{uvawe na ~lenovi
na Odborot na direktori na Dru{tvo na
sportski dejnosti RK <Radovi{< a.d. Radovi{

RE[ENIE
Za proglasuvawe i objavuvawe na Odlukata za
imenuvawe na ~lenovi na Odborot na direktori
na Dru{tvo na sportski dejnosti RK <Radovi{<
a.d. Radovi{

Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata za
razre{uvawe na ~lenovi na Odborot na
direktori na Dru{tvo za sportski aktivnosti
RK <Radovi{< Radovi{, br. 08-208/1, {to
Sovetot na op{tina Radovi{ ja donese na VI-ta
sednica odr`ana na 31.01.2022 godina

Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata za
imenuvawe na ~lenovi na Odborot na direktori
na
Dru{tvo za sportski aktivnosti
RK
<Radovi{< Radovi{, br. 08-209/1, {to Sovetot
na op{tina Radovi{ ja donese na VI-ta sednica
odr`ana na 31.01.2022 godina

Br. 09-208/2
03 Fevruari 2022 g.
Radovi{

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

Br. 09-209/2
03 Fevruari 2022 g.
Radovi{

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

Врз основа на член 343 став 1, 344, 367 383
став 3 од Законот за трговските друштва (Службен
весник на РМ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10 и
48/10), член 22 став 1 т.6 од Законот за локална
самоуправа број 5/2002) и член 21 став 1 т.43 од
Статутот на општина Радовиш), Советот на
Општина Радовиш,со седиште во Радовиш и ЕМБС:
6027741, во својство на собрание на Друштво за
спортски дејности РАКОМЕТЕН КЛУБ РАДОВИШ
АД Радовиш на ден 31.01.2022 година, на VI-та
седница донесе

Врз основа на член 343 став 1, 344, 367 383
став 3 од Законот за трговските друштва (Службен
весник на РМ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10 и
48/10), член 22 став 1 т.6 од Законот за локална
самоуправа број 5/2002) и член 21 став 1 т.43 од
Статутот на општина Радовиш), Советот на
Општина Радовиш,со седиште во Радовиш и ЕМБС:
6027741, во својство на собрание на Друштво за
спортски дејности РАКОМЕТЕН КЛУБ РАДОВИШ
АД Радовиш на ден 31.01.2022 година, на VI-та
седница донесе

ОДЛУКА
За разрешување на членови на Одборот на
директори на Друштво за спортски дејности
РАКОМЕТЕН КЛУБ РАДОВИШ АД Радовиш

ОДЛУКА
За именување на членови на Одборот на директори
на Друштво за спортски дејности РАКОМЕТЕН
КЛУБ РАДОВИШ АД Радовиш

1. Поради истек на мандат се разрешуваат
- Јулијана Лукарова Коровин од Радовиш,
- Бошко Атанасов од Радовиш,
- Игор Конзулов од Радовиш

1. За членови на Одборот на директори на
Друштво за спортски дејности РАКОМЕТЕН КЛУБ
РАДОВИШ АД Радовиш се именуваат :
- Љупче Атанасов од Радовиш
- Љупчо Ѓоргиев од Радовиш
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- Игор Конзулов од Радовиш
2. Членовите на Одборот на директори од т.2
од оваа Одлука, се избираат за време од 4 (четири)
години.
3. Се задолжуваат лицата од точка 2 на оваа
Одлука, избрани за членови на Одборот на
директори на Друштво за спортски дејности
РАКОМЕТЕН КЛУБ РАДОВИШ АД Радовиш, да
одржат конститутивна седница на која ќе изберат
лице кое ќе биде извршен член и ќе го носи називот
извршен директор, како и неизвршен член, кој ќе
биде и Претседател на Одборот на директори.
4. Се задолжува одборот на директори да
доставува квартален извештај за потрошените
средства на клубот, со извод/финансиска состојба од
банка.
5. Оваа Одлука влегува во сила од денот на
донесувањето, а ќе се објавуви во ,,Службен гласник
на општина Радовиш,,.
Br. 08-209/1
31 Januari 2022 g.
Radovi{

Sovet na op{tina Radovi{
Pretsedatel
Monika Trajanova 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{enie za razre{uvawe pretstavnik
vo Upravniot odbor na ONB <Bra}a
Miladinovci< Radovi{
Go proglasuvam i objavuvam re{enieto za
razre{uvawe pretstavnik vo Upravniot odbor
na ONB <Bra}a Miladinovci< Radovi{, broj 08210/1, {to Sovetot na op{tina Radovi{ go
donese na sednica odr`ana na den 31.01.2022
godina
Br. 09-210/2
03 Fevruari 2022 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 31.01.2022 god., donese:

03.02.2022 god.

RE[ENIE
Za razre{uvawe pretstavnik
vo Upravniot odbor na ONB <Bra}a
Miladinovci< Radovi{
I.
Od pretstavnik vo Upravniot odbor na
ONB <Bra}a Miladinovci< Radovi{ od redot
na vrabotenite se razre{uva:
-Stanoj Petrov
II.
Re{enieto vleguva vo sila so denot na
donesuvaweto, a }e se objavi vo "Slu`ben
glasnik na op{tina Radovi{".
Br. 08-210/1
31 Januari 2022 g.
Radovi{

Sovet na op{tina Radovi{
Pretsedatel
Monika Trajanova 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{enie za imenuvawe pretstavnik
vo Upravniot odbor na ONB <Bra}a
Miladinovci< Radovi{
Go proglasuvam i objavuvam re{enieto za
imenuvawe pretstavnik vo Upravniot odbor na
ONB <Bra}a Miladinovci< Radovi{, broj 08211/1, {to Sovetot na op{tina Radovi{go
donese na sednica odr`ana na den 31.01.2022
godina
Br. 09-211/2
03 Fevruari 2022 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 31.01.2022 god., donese:
RE[ENIE
Za imenuvawe pretstavnici
vo Upravniot odbor na ONB <Bra}a
Miladinovci< Radovi{
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I.
Za pretstavnik vo Upravniot odbor na
ONB <Bra}a Miladinovci< Radovi{ od redot na
vrabotenite se imenuva
Ivanka Sokolova
II.
Re{enieto vleguva vo sila so denot na
donesuvaweto, a }e se objavi vo "Slu`ben
glasnik na op{tina Radovi{".
Br. 08-211/1
31 Januari 2022 g.
Radovi{

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

1.
2.
3.
4.
5.

03.02.2022 god.

Oliver Trpkov
Tatjana Dimitrov
Velika Mil~eva
Julija Cvetanova
Eli Gazepova Ristenov

II.
Re{enieto vleguva vo sila naredniot den
od denot na objavuvaweto vo <Slu`ben glasnik
na op{tina Radovi{<.
Br. 08-212/1
31 Januari 2022 g.
Radovi{

Sovet na op{tina Radovi{
Pretsedatel
Monika Trajanova 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 na ~lenovite
na Nadzorniot odbor za materjalnofinansiskoto rabotewe
na JP <Plavaja< Radovi{

RE[ENIE
Za proglasuvawe i objavuvawe
na Re{enieto za imenuvawe na ~lenovi na
Nadzorniot odbor za materjalno-finansiskoto
rabotewe na JP <Plavaja< Radovi{

Go proglasuvam i objavuvam re{enieto za
razre{uvawe na ~lenovite na Nadzorniot odbor
za materjalno-finansiskoto rabotewe na JP
<Plavaja< Radovi{, br.08-212/1,
{to sovetot na op{tina Radovi{ go donese na
sednica odr`ana na den 31.01.2022 god.
Br. 09-212/2
03 Fevruari 2022 g.
Radovi{

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

Vrz osnova na ~len 21 stav 1 to~ka 28 od
Statutot na op{tina Radovi{, Sovetot na
op{tina Radovi{ na sednica odr`ana na
31.01.2022 godina, donese
R E [ E N I E
Za razre{uvawe na ~lenovi na Nadzorniot
odbor za materjalno-finansiskoto rabotewe na
JP <Plavaja< Radovi{
I.
Se razre{uvaat dosega{nite ~lenovi na
Nadzorniot odbor za materjalno-finansiskoto
rabotewe na JP <Plavaja< Radovi{ :

Go proglasuvam i objavuvam re{enieto za
imenuvawe na ~lenovite na Nadzorniot odbor za
materjalno-finansiskoto rabotewe na JP
<Plavaja< Radovi{, br.08-213/1, {to sovetot na
op{tina Radovi{ go donese na sednica odr`ana
na den 31.01.2022 god.
Br. 09-213/2
03 Fevruari 2022 g.
Radovi{

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

Vrz osnova na ~len 21 stav 1 to~ka 28 od
Statutot na op{tina Radovi{, Sovetot na
op{tina Radovi{ na sednica odr`ana na
31.01.2022 godina, donese
R E [ E N I E
Za imenuvawe ~lenovi na Nadzorniot odbor
za materjalno-finansiskoto rabotewe na JP
<Plavaja< Radovi{
I.
Se imenuvaat:
1.
Oliver Trpkov
2.
Tatjana Dimitrov
3.
Velika Mil~eva
4.
Julija Cvetanova
5.
Andrej Ivanovi}
za ~lenovi na Nadzorniot odbor za materjalnofinansiskoto rabotewe na JP <Plavaja<
Radovi{.
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II.
Re{enieto vleguva vo sila naredniot den
od denot na objavuvaweto vo <Slu`ben glasnik
na op{tina Radovi{<.
Br. 08-213/1
31 Januari 2022 g.
Radovi{

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

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот
за локална самоупава(Сл.весник на РМ бр.5/2002), а
во врска со член 44 од Статутот на општина
Радовиш, Градоначалникот на општина Радовиш
донесува
РЕШЕНИЕ
За прогласување и објавување Решението за
формирање Kомисија за спроведување, следење,
евалуација, оценување и доставување на ранг листа
на проекти доставени по јавен повик за финансирање
на Здруженија и фондации од буџетот на општината
до Градоначалникот општината согласно
Методологија бр. 08-462/1 од 07.03.2019 година
Го прогласувам и објавувам Решението за
формирање Kомисија за спроведување, следење,
евалуација, оценување и доставување на ранг листа
на проекти доставени по јавен повик за финансирање
на Здруженија и фондации од буџетот на општината
до
Градоначалникот
општината
согласно
Методологија бр. 08-462/1 од 07.03.2019 година,
што Советот на општина Радовиш го донесе на
седница одржана на 31.01.2022 година.
Br. 09-214/2
03 Fevruari 2022 g.
Radovi{

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

Врз основа на член 21 став 1 т.38 од Статутот
на Општина Радовиш (Сл.Гласник на Општина
Радовиш бр.5/2002), Советот на општина Радовиш
на седница одржана на 31.01.2022 година, донесе
РЕШЕНИЕ
За формирање Kомисија за спроведување, следење,
евалуација, оценување и доставување на ранг листа
на проекти доставени по јавен повик за финансирање
на Здруженија и фондации од буџетот на општината
до Градоначалникот општината согласно
Методологија бр. 08-462/1 од 07.03.2019 година
I.
Се формира Kомисија за спроведување,
следење, евалуација, оценување и доставување на
ранг листа на проекти доставени по јавен повик за
финансирање на Здруженија и фондации од буџетот
на општината до Градоначалникот општината
согласно Методологија бр. 08-462/1 од 07.03.2019
година во состав:

03.02.2022 god.

1.Весна Конзулова-Претседател (Совет на Општина
Радовиш)
2.Александар Кулушиќ-член (Совет на Општина
Радовиш)
3.Дејан Вучковски -член (Совет на Општина
Радовиш)
4.Љупче Почивалец-член (ЕЛС Општина Радовиш)
5.Лазар Газепов-член (ЕЛС Општина Радовиш)
6.Игор Чапов-член (ЕЛС Општина Радовиш)
7.Стојан Лазаров-член (Претседател на здружение
ЛАГ Плачковица)
II.
Решението влегува во сила со денот на
донесувањето, а ке се објави во ,, Службен гласник
на општина Радовиш,,
Br. 08-214/1
31 Januari 2022 g.
Radovi{

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

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот
за локална самоупава(Сл.весник на РМ бр.5/2002), а
во врска со член 44 од Статутот на општина
Радовиш, Градоначалникот на општина Радовиш
донесува
РЕШЕНИЕ
За прогласување и објавување
на Одлука за одобрување финансиски средства на
ЗГ,,Скај плус” Центар за жртви на семејно насилство
Струмица
Ја прогласувам и објавувам Одлуката за
одобрување финансиски средства на ЗГ,,Скај плус”
Центар за жртви на семејно насилство Струмица,
бр.08-215/1, што советот на општина Радовиш ја
донесе на седница одржана на 31.01.2022 година.
Br. 09-215/2
03 Fevruari 2022 g.
Radovi{

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

Врз основа на член 36 од Законот за локална
самоупава(Сл.весник на РМ бр.5/2002), а во врска со
член 15 став 1 од Статутот на општина Радовиш,
Советот на општина Радовиш на седница одржана на
31.01.2022 година, донесе
ОДЛУКА
за одобрување финансиски средства
на ЗГ,,Скај плус” Центар за жртви на семејно
насилство Струмица
Член 1
Се одобруваат финансиски средтсва на
ЗГ,,Скај плус” Центар за жртви на семејно насилство
Струмица во висина од 30.000,00 денари за
згрижување на жени жртви на семејно насилство од
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сите општини од струмичкиот регион , но и
пошироко од Југоисток наменети за обезбедување на
бесплатен престој, храна и средства за лична
хигиена.
За наменски потрошените средства да се
достави извештај.
Барањето е составен дел од одлуката.
Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето,
а ќе се објави во ,,Службен гласник на општина
Радовиш,, .
Br. 08-215/1
31 Januari 2022 g.
Radovi{

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

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот
за локална самоупава(Сл.весник на РМ бр.5/2002), а
во врска со член 44 од Статутот на општина
Радовиш, Градоначалникот на општина Радовиш
донесува
РЕШЕНИЕ
За прогласување и објавување
на Одлука за одобрување финансиски средства
на Рајна Коцева од с.Сулдурци, Радовиш
Ја прогласувам и објавувам Одлуката за
одобрување финансиски средства за одобрување
финансиски средства на Рајна Коцева од с.Сулдурци,
Радовиш, бр.08-216/1, што советот на општина
Радовиш ја донесе на седница одржана на
31.01.2022 година.
Br. 09-216/2
03 Fevruari 2022 g.
Radovi{

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

Врз основа на член 36 од Законот за локална
самоупава(Сл.весник на РМ бр.5/2002), а во врска со
член 15 став 1 од Статутот на општина Радовиш,
Советот на општина Радовиш на седница одржана на
31.01.2022 година, донесе
ОДЛУКА
за одобрување финансиски средства
на Рајна Коцева од с.Сулдурци, Радовиш
Член 1
Се одобруваат финансиски средтсва на на
Рајна Коцева од с.Сулдурци, Радовиш во висина од
20.000,00 денари наменети за реновирање на
опожарена куќа.
Барањето е составен дел од одлуката.

03.02.2022 god.

Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен гласник на
општина Радовиш,, .
Br. 08-216/1
31 Januari 2022 g.
Radovi{

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

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот
за локална самоупава(Сл.весник на РМ бр.5/2002), а
во врска со член 44 од Статутот на општина
Радовиш, Градоначалникот на општина Радовиш
донесува
РЕШЕНИЕ
За прогласување и објавување на Одлука за
одобрување финансиски средства на
ЈПССО,,Радовиш-2014,, Радовиш
за потрошена електрична енергија
Ја прогласувам и објавувам Одлуката за
одобрување финансиски средства на ЈПССО
,,Радовиш-2014,, Радовиш за исплата на фактури за
потрошена електрична енергија, бр.08-217/1, што
советот на општина Радовиш ја донесе на седница
одржана на 31.01.2022 година.
Br. 09-217/2
03 Fevruari 2022 g.
Radovi{

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

Врз основа на член 36 од Законот за локална
самоупава(Сл.весник на РМ бр.5/2002), а во врска со
член 21 став 1 точка 43 од Статутот на општина
Радовиш, Советот на општина Радовиш на седница
одржана на 31.01.2022 година, донесе
ОДЛУКА
за одобрување финансиски средства
на ЈПССО,,Радовиш-2014,, Радовиш
за електрична енергија
Член 1
Се одобруваат финансиски средтсва на
ЈПССО,,Радовиш-2014,, Радовиш во износ од 132.722,00 со намена за потрошена електрична
енергија за:
-месец 11/2021 година износ -64.028,00 денари;
-месец 12/2021 година износ – 68.694,00 денари;
Барањето е составен дел од одлуката.
Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен гласник на
општина Радовиш,, .
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Br. 08-217/1
31 Januari 2022 g.
Radovi{

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

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот
за локална самоупава(Сл.весник на РМ бр.5/2002), а
во врска со член 44 од Статутот на општина
Радовиш, Градоначалникот на општина Радовиш
донесува
РЕШЕНИЕ
За прогласување и објавување на Одлука за
одобрување финансиски средства на
ЈПССО,,Радовиш-2014,, Радовиш
за исплата на ф-ри за вода
Ја прогласувам и објавувам Одлуката за
одобрување
финансиски
средства
на
ЈПССО,,Радовиш-2014,, Радовиш за исплата на
фактури за потрошена електрична енергија, бр.08218/1, што советот на општина Радовиш ја донесе на
седница одржана на 31.01.2022 година.
Br. 09-218/2
03 Fevruari 2022 g.
Radovi{

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

Врз основа на член 36 од Законот за локална
самоупава(Сл.весник на РМ бр.5/2002), а во врска со
член 21 став 1 точка 43 од Статутот на општина
Радовиш, Советот на општина Радовиш на седница
одржана на 31.01.2022 година, донесе
ОДЛУКА
за одобрување финансиски средства
на ЈПССО,,Радовиш-2014,, Радовиш
за исплата на ф-ри за вода
Член 1
Се одобруваат финансиски средтсва на
ЈПССО,,Радовиш-2014,, Радовиш во износ од 71.525,00 со намена за исплата на ф-ри за вода за:
-месец 11/2021 година износ -48.173,00 денари;
-месец 12/2021 година износ -23.352,00 денари;
Барањето е составен дел од одлуката.
Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен гласник на
општина Радовиш,, .
Br. 08-218/1
31 Januari 2022 g.
Radovi{

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

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот
за локална самоупава(Сл.весник на РМ бр.5/2002), а
во врска со член 44 од Статутот на општина

03.02.2022 god.

Радовиш, Градоначалникот на општина Радовиш
донесува
РЕШЕНИЕ
За прогласување и објавување на Одлука за Избор на
најдобар спортист, спортска екипа и тренер за 2021
година како и за спортски работник за
повекегодишна работа
Ја прогласувам и објавувам Одлуката за
Избор на најдобар спортист, спортска екипа и тренер
за 2021 година како и за спортски работник за
повекегодишна работа бр.08-219/1, што Советот на
општина Радовиш ја донесе на седница одржана на
31.01.2022 година.
Br. 09-219/2
03 Fevruari 2022 g.
Radovi{

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

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот
за локална самоупава(Сл.весник на РМ бр.5/2002), а
во врска со член 21 став 1 точка 43 од Статутот на
општина Радовиш, Советот на општина Радовиш на
седница одржана на 31.01.2022 година, донесе
ОДЛУКА
за Избор на најдобар спортист, спортска екипа и
тренер за 2021 година како и за спортски работник за
повекегодишна работа
Член 1
За спортисти на годината се прогласуваат:
МИРКО ВАСИЛЕВ – МУАИ ТАИ КЛУБ
„КОМБАТ“
Категорија: Спортист на годината - категорија
Сениори
БЛАГИЦА ГОЦЕВСКА – ЏУДО КЛУБ „СЕНСЕИ“
Категорија: Спортист на годината - категорија
Сениори
АРОН НИКОЛОВ – БОРЕЧКИ КЛУБ „БУЧИМ
РАДОВИШ“
Категорија: Спортист на годината - категорија
Кадети
ЗОРИЦА ЈОВАНОВА – БОРЕЧКИ КЛУБ „БУЧИМ
РАДОВИШ“
Категорија: Спортист на годината - категорија
Кадетки
МЕМЕТ УСЕИНОВ – БОРЕЧКИ КЛУБ „БУЧИМ
РАДОВИШ“
Категорија: Спортист на годината - категорија
Пионери
БОРЕЧКИ КЛУБ „БУЧИМ РАДОВИШ“
Категорија: Најуспешна машка спортска екипа
ЖЕНСКИ ФУДБАЛСКИ КЛУБ „ПЛАЧКОВИЦА“
Категорија: Најуспешна женска спортска екипа
ГОРАН АТАНАСОВ – БОРЕЧКИ КЛУБ „БУЧИМ
РАДОВИШ“
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Категорија: Спортски тренер на годината
Посебни признанија
ПЕРО ТРАЈЧЕВ – КАРАТЕ КЛУБ „БУЧИМ
ФЕНИКС“
Спортски работник за повеќегодишна работа
ДРАГИ КОЦЕВ – ЖФК Плачковица
Посебно спортско достигнување
АТАНАС ЦИПУШЕВ – СРРК „КРАП“
Посебно спортско достигнување
Постхумно :
ЗОРАН МАЈСТОРСКИ – АЛПИНИСТИЧКИ
КЛУБ „ПЛОЧА“ Врвни достигнувања во спортот
Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на
објавувањето, во “Службен гласник на општина
Радовиш” .
Br. 08-219/1
31 Januari 2022 g.
Radovi{

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

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот
за локална самоупава(Сл.весник на РМ бр.5/2002), а
во врска со член 44 од Статутот на општина
Радовиш, Градоначалникот на општина Радовиш
донесува
РЕШЕНИЕ
За прогласување и објавување на
Одлука за отпис на застарени обврски кон
добавувачи по извештај од попис 2021 година
Ја прогласувам и објавувам Одлуката
отпис на застарени обврски кон добавувачи
извештај од попис 2021 година, што советот
општина Радовиш ја донесе на седница одржана
31.01.2022 година.
Br. 09-220/2
03 Fevruari 2022 g.
Radovi{

за
по
на
на

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

Врз основа на член 36 од Законот за локална
самоупава(Сл.весник на РМ бр.5/2002), Советот на
општина Радовиш на седница одржана на 31.01.2022
година, донесе
ОДЛУКА
за отпис на застарени обврски кон добавувачи по
извештај од попис 2021 година
Член 1
Со оваа Одлука се врши за отпис на
застарени обврски кон добавувачи согласно
Извештајот за извршениот попис на основните
средства и ситниот инвентар за 2021 година бр.34-

03.02.2022 god.

68/1 од 12.01.2022 година , изготвен од Комисијата
за вршење попис на основни средства, ситен
инвентар, побарувања и обврски во 2021 година
формирана од Градоначалникот на општина
Радовиш.
Член 2
Извештајот за извршениот попис на
основните средства и ситниот инвентар за 2021
година бр.34-68/1 од 12.01.2022 година е составен
дел на оваа Одлука
Член 3
Одлуката влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен гласник на
општина Радовиш,, .
Br. 08-220/1
31 Januari 2022 g.
Radovi{

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

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот
за локална самоупава(Сл.весник на РМ бр.5/2002), а
во врска со член 44 од Статутот на општина
Радовиш, Градоначалникот на општина Радовиш
донесува
РЕШЕНИЕ
За прогласување и објавување на
Одлука за отпис на застарени побарувања по
извештај од попис 2021 година
Ја прогласувам и објавувам Одлуката на
застарени побарувања по извештај од попис 2021
година, што советот на општина Радовиш ја донесе
на седница одржана на 31.01.2022 година.

Br. 09-221/2
03 Fevruari 2022 g.
Radovi{

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

Врз основа на член 36 од Законот за локална
самоупава(Сл.весник на РМ бр.5/2002), Советот на
општина Радовиш на седница одржана на 31.01.2022
година, донесе
ОДЛУКА
за отпис на застарени побарувања по извештај од
попис 2021 година
Член 1
Со оваа Одлука се врши отпис на застарени
побарувања согласно Извештајот за извршениот
попис на основните средства и ситниот инвентар за
2021 година бр.34-68/1 од 12.01.2022 година ,
изготвен од Комисијата за вршење попис на основни
средства, ситен инвентар, побарувања и обврски во
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2021 година формирана од Градоначалникот на
општина Радовиш.
Член 2
Извештајот за извршениот попис на
основните средства и ситниот инвентар за 2021
година бр.34-68/1 од 12.01.2022 година е составен
дел на оваа Одлука
Член 3
Одлуката влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен гласник на
општина Радовиш,, .
Br. 08-221/1
31 Januari 2022 g.
Radovi{

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

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот
за локална самоупава(Сл.весник на РМ бр.5/2002), а
во врска со член 44 од Статутот на општина
Радовиш, Градоначалникот на општина Радовиш
донесува
РЕШЕНИЕ
За прогласување и објавување на
Одлука за расход на основни средства по извештај
од попис 2021 година
Ја прогласувам и објавувам Одлуката за
расход на основни средства по извештај од попис
2021 година, што советот на општина Радовиш ја
донесе на седница одржана на 31.01.2022 година.
Br. 09-222/2
03 Fevruari 2022 g.
Radovi{

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

Врз основа на член 36 од Законот за локална
самоупава(Сл.весник на РМ бр.5/2002), Советот на
општина Радовиш на седница одржана на 31.01.2022
година, донесе
ОДЛУКА
за расход на основни средства по извештај од попис
2021 година

03.02.2022 god.

Член 1
Со оваа Одлука се врши расход на основни
средства согласно Извештајот за извршениот попис
на основните средства и ситниот инвентар за 2021
година бр.34-68/1 од 12.01.2022 година , изготвен од
Комисијата за вршење попис на основни средства,
ситен инвентар, побарувања и обврски во 2021
година формирана од Градоначалникот на општина
Радовиш.
Член 2
Извештајот за извршениот попис на
основните средства и ситниот инвентар за 2021
година бр.34-68/1 од 12.01.2022 година е составен
дел на оваа Одлука
Член 3
Одлуката влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен гласник на
општина Радовиш,, .
Br. 08-222/1
31 Januari 2022 g.
Radovi{

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

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот
за локална самоупава(Сл.весник на РМ бр.5/2002), а
во врска со член 44 од Статутот на општина
Радовиш, Градоначалникот на општина Радовиш
донесува
РЕШЕНИЕ
За прогласување и објавување на Одлука за
проширување на средствата на Буџетот на Општина
Радовиш за 2022 година
Ја прогласувам и објавувам Одлуката за за
проширување на средствата на Буџетот на Општина
Радовиш за 2022 година, бр.08-223/1, што советот на
општина Радовиш ја донесе на седница одржана на
31.01.2022 година.
Br. 09-223/2
03 Fevruari 2022 g.
Radovi{

Gradona~alnik
na op{tina Radovi{
Aco Ristov s.r.
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Br. 08-223/1
31 Januari 2022 g.
Radovi{

Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{

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

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот
за локална самоупава(Сл.весник на РМ бр.5/2002), а
во врска со член 44 од Статутот на општина
Радовиш, Градоначалникот на општина Радовиш
донесува
РЕШЕНИЕ
За прогласување и објавување
на Решение за формирање комисија за предлагање
на мерки за заштеда на електрична енергија
Го прогласувам и објавувам Решение за
формирање комисија за предлагање на мерки за
заштеда на електрична енергија, бр.08-224/1, што
советот на општина Радовиш го донесе на седница
одржана на 31.01.2022 година.
Br. 09-224/2
03 Fevruari 2022 g.
Radovi{

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

Врз основа на член 21 став 1 т.42 од Статутот
на Општина Радовиш (Сл.Гласник на Општина
Радовиш бр.5/2002), Советот на општина Радовиш
донесе
РЕШЕНИЕ
За формирање комисија за предлагање на мерки за
заштеда на електрична енергија
I. Се формира комисија за предлагање на
мерки за заштеда на електрична енергија во состав:
1.Томе Даневски-Претседател
2.Марија Илиева
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3.Александра Трајанова Илиев-член
4.Илче Костадинов-член
5.Дејан Вучковски-член
II. Решението влегува во сила со денот на
донесувањето, а ке се објави во ,, Службен гласник
на општина Радовиш,,
Br. 08-224/1
31 Januari 2022 g.
Radovi{

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

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од
Законот за локална самоупава(Сл.весник на РМ
бр.5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на
општина
Радовиш,
Градоначалникот
на
општина Радовиш донесува
РЕШЕНИЕ
За прогласување и објавување
на Заклучок за прифаќање на Извештаите на
Работните тела на Советот на општина Радовиш
Го прогласувам и објавувам Решение За
прогласување и објавување на Заклучок за
прифаќање на Извештаите на Работните тела на
Советот на општина Радовиш, бр.08-224/1, што
советот на општина Радовиш го донесе на
седница одржана на 31.01.2022 година.
Br. 09-225/2
03 Fevruari 2022 g.
Radovi{

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

Врз основа на член 21 ст.1 т.43 од
Статутот на општина Радовиш(Сл.гласник на
општина Радовиш бр.5/02), Советот на општина
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Радовиш на седница одржана на 31.01.2022
-Комисија за статут и прописи, 3-та
година, донесе
седница одржана на ден 21.01.2022 година
-Комисија за јавна безбедност и
ЗАКЛУЧОК
безбедност во сообраќајот и противпожарната
за прифаќање на Извештаите на Работните тела
заштита, 2-ра седница одржана на ден
на Советот на општина Радовиш
21.12.2021 година
-Комисија за урбанизам, комунални
I.
Се прифаќаат на Извештаите на
дејности и заштита на животната средина, 4-та
Работните тела приложени на седница на
седница одржана на ден 28.01.2022 година
Советот на општина Радовиш одржана на ден
-Комисија за Финансирање, Буџет и
31.01.2022 година и тоа:
локален економски развој, 5-та седница одржана
-Комисија за култура, образование и
на ден 24.01.2021 година
спорт, 3-та седница одржана на ден 26.01.2022
-Комисија за Финансирање, Буџет и
година;
локален економски развој, 6-та седница одржана
-Комисија за мандатни прашање, избори
на ден 28.01.2021 година
и именувања, 3-та седница одржана на ден
21.01.2022 година;
II.
Ovoj Заклучок влегува во сила со
- Комисија за мандатни прашање, избори
денот на објавување во ,,Службен гласник на
и именувања, 4-та седница одржана на ден
општина Радовиш,, .
28.01.2022 година
Br. 09-225/2
Gradona~alnik
-Комисија за здравство и социјална
заштита, 3-та седница одржана 28.01.2022
03 Fevruari 2022 g.
na op{tina Radovi{
година
Radovi{
Aco Ristov s.r.

SODR@INA:
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na
Re{enieto
za
izbor
na
Komisija
za
verifikacija na mandat na ~len na Sovetot na
op{tina Radovi{ ---------------------------------------- 1
RE[ENIE Za izbor na Komisija za
verifikacija na mandat na ~len na Sovetot na

op{tina Radovi{ ---------------------------------------- 1
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na
Re{enieto za verifikacija na mandat na ~len
na Sovet na op{tina Radovi{ ----------------------- 1
RE[ENIE Za verifikacija na mandat na ~len
na Sovet na op{tina Radovi{ ----------------------- 1
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РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на Одлука
за давање Согласност на Одлуката донесена од
Управниот одбор бр.0202-67/3 од 27.01.2022 година
за усвојување на Одлуката за утврдување на
висината на бодот за исплата на плата на
вработените во ЈП ,,Плаваја,, Радовиш ---------------- 2
ОДЛУКА за давање Согласност на Одлуката
донесена од Управниот одбор бр.0202-67/3 од
27.01.2022 година за усвојување на Одлуката за
утврдување на висината на бодот за исплата на плата
на вработените во ЈП ,,Плаваја,, Радовиш ------------ 2
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na
Odlukata
za
pozitivno
mislewe
na
Urbanisti~ki proekt so plan za parcelizacija
na GP br.1 vo DUP, UB 9.2 vo grad Radovi{,
op{tina Radovi{ so povr{ina na planski
opfat 527,53 m2, izraboten od <Idea
Konsalting< DOOEL Strumica so the. Br. 03178/2021 od dekemvri 2021 godina ------------------- 2
OДЛУКА За позитивно мислење на Урбанистички
Проект со план за парцелација на ГП бр.1 во ДУП,
УБ 9.2, во град Радовиш, Општина Радовиш, со
површина на плански опфат 527,53 м2, изработен од
“ИДЕА КОНСАЛТИНГ” ДООЕЛ Струмица со
тех.бр.03-178/2021 од декември 2021 ------------------ 2
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na
Odlukata
za
pozitivno
mislewe
na
Urbanisti~ki proekt so plan za parcelizacija
na GP br1038/KP , KO Radovi{, od DUP vo grad
Radovi{, so povr{ina na planski opfat 656,25
m2, izraboten od <Idea Konsalting< DOOEL
Strumica so the. Br. 03-179/2021 od dekemvri
2021 godina ------------------------------------------------- 3
ОДЛУКА за позитивно мислење на Урбанистички
Проект со план за парцелација на ГП бр.1038/КП
бр.1038 КО Радовиш, од ДУП во град Радовиш,
Општина Радовиш, со површина на плански опфат
656,25 м2, изработен од “ИДЕА КОНСАЛТИНГ”
ДООЕЛ Струмица со тех.бр.03-179/2021 од
декември 2021 ---------------------------------------------- 3
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na
Odlukata so koja vo idna urbanisti~ko-planska
dokumentacija za KO Kozbunar }e se izvr{i
vklopuvawe vo planski opfat нa bespravno
izgradenи objekti ---------------------------------------- 4
ОДЛУКА со која во идна урбанистичко планска
документација за КО Козбунар ќе се изврши
вклопување на плански опфат на бесправно изграден
објект во заштитен појас на регионален пат Р2431-- 4
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na
Odlukata so koja vo idna urbanisti~ko-planska
dokumentacija za KO Kozbunar }e se izvr{i
vklopuvawe vo planski opfat нa bespravno
izgradenи objekti ---------------------------------------- 4
ОДЛУКА со која во идна урбанистичко планска
документација за КО Козбунар ќе се изврши
вклопување на плански опфат на бесправно
изградени објекти ------------------------------------------ 5
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RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na
Odlukata so koja vo idna urbanisti~ko-planska
dokumentacija za KO Сулдурci }e se izvr{i
vklopuvawe vo planski opfat нa bespravno
izgradenи objekti ---------------------------------------- 5
ОДЛУКА Со која во идна урбанистичко планска
документација за КО Сулдурци да се изврши
вклопување во плански опфат за намена на
бесправно изградени објекти-вон плански опфат со
изготвување
планска
документација
со
самофинансирање ----------------------------------------- 5
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na
Odlukata so koja vo idna urbanisti~ko-planska
dokumentacija za KO Zleovo }e se izvr{i
vklopuvawe vo planski opfat нa bespravno
izgradenи objekti ---------------------------------------- 6
ОДЛУКА со која во идна урбанистичко планска
документација за КО Злеово ќе се изврши
вклопување на плански опфат на бесправно
изградени објекти ------------------------------------------ 6
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na
Odlukata so koja vo idna urbanisti~ko-planska
dokumentacija za KO [turovo }e se izvr{i
vklopuvawe vo planski opfat нa bespravno
izgradenи objektи vo za{titen pojas na
regionalen pat R2431 ----------------------------------- 6
ОДЛУКА со која во идна урбанистичко планска
документација за КО Штурово ќе се изврши
вклопување на плански опфат на бесправно
изградени објекти во заштитен појас на регионален
пат Р2431 ---------------------------------------------------- 7
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na
Odlukata so koja vo idna urbanisti~ko-planska
dokumentacija za KO [turovo }e se izvr{i
vklopuvawe vo planski opfat нa bespravno
izgradeni objekti ---------------------------------------- 7
ОДЛУКА со која во идна урбанистичко планска
документација за
КО Штурово ќе се изврши
вклопување на плански опфат на бесправно изграден
објект --------------------------------------------------------- 7
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na
Odlukata so koja vo idna urbanisti~ko-planska
dokumentacija za KO Прналија }e se izvr{i
vklopuvawe vo planski opfat нa bespravno
izgradenи objekti --------------------------------------- 8
ОДЛУКА со која во идна урбанистичко планска
документација за
КО Прналија ќе се изврши
вклопување на плански опфат на бесправно
изградени објекти ------------------------------------------ 8
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na
Odlukata so koja vo idna urbanisti~ko-planska
dokumentacija za KO Podare{ }e se izvr{i
vklopuvawe vo planski opfat нa bespravno
izgradenи objekti ---------------------------------------- 8
ОДЛУКА со која во идна урбанистичко планска
документација за КО Подареш ќе се изврши
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вклопување на плански опфат на бесправно
изградени објекти ------------------------------------------ 9
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na
Odlukata so koja vo idna urbanisti~ko-planska
dokumentacija za KO Rakli{ }e se izvr{i
vklopuvawe vo planski opfat нa bespravno
izgradenи objektи von planski opfat ------------- 9
ОДЛУКА со која во идна урбанистичко планска
документација за КО Раклиш ќе се изврши
вклопување на плански опфат на бесправно
изградени објекти вон плански опфат за
изготвување
планска
документација
со
самофинансирање ---------------------------------------- 9
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na
Odlukata so koja vo idna urbanisti~ko-planska
dokumentacija za KO Rakli{ }e se izvr{i
vklopuvawe vo planski opfat нa bespravno
izgradenи objektи ---------------------------------------- 9
ОДЛУКА со која во идна урбанистичко планска
документација за КО Раклиш ќе се изврши
вклопување на плански опфат на бесправно
изградени објекти -----------------------------------------10
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na
Odlukata so koja vo idna urbanisti~ko-planska
dokumentacija za KO Damjan }e se izvr{i
vklopuvawe vo planski opfat нa bespravno
izgradenи objekti -------------------------------------- 10
ОДЛУКА со која во идна урбанистичко планска
документација за КО Дамјан ќе се изврши
вклопување на плански опфат на бесправно
изградени објекти ---------------------------------------- 10
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na
Odlukata so koja vo idna urbanisti~ko-planska
dokumentacija za KO [ipkovica }e se izvr{i
vklopuvawe vo planski opfat нa bespravno
izgradenи objekti -------------------------------------- 11
ОДЛУКА со која во идна урбанистичко планска
документација за КО Шипковица ќе се изврши
вклопување на плански опфат на бесправно
изградени објекти ---------------------------------------- 11
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na
Odlukata so koja vo idna urbanisti~ko-planska
dokumentacija za KO Topolnica }e se izvr{i
vklopuvawe vo planski opfat нa bespravno
izgradenи objektи -------------------------------------- 11
ОДЛУКА со која во идна урбанистичко планска
документација за КО Тополница ќе се изврши
вклопување на плански опфат на бесправно
изградени објекти -------------------------------------- 11
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na
Odlukata so koja vo idna urbanisti~ko-planska
dokumentacija za KO Koxalija }e se izvr{i
vklopuvawe vo planski opfat na bespravno
izgradenи objekti -------------------------------------- 12
ОДЛУКА со која во идна урбанистичко планска
документација за КО Коџалија ќе се изврши
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вклопување на плански опфат на бесправно
изградени објекти ---------------------------------------- 12
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na
Odlukata so koja vo idna urbanisti~ko-planska
dokumentacija za KO Radovi{-von grade`en
reon }e se izvr{i vklopuvawe vo planski opfat
i usoglasuvawe na nameni нa bespravno
izgradenи objekti -------------------------------------- 12
ОДЛУКА со која во идна урбанистичко планска
документација за КО Радовиш-вон градежен реон ќе
се изврши вклопување на плански опфат и
усогласување на намени на бесправно изградени
објекти-вон градежен реон ----------------------------- 13
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na
Odlukata so koja vo idna urbanisti~ko-planska
dokumentacija za KO Radovi{-von grade`en
reon }e se izvr{i vklopuvawe vo planski opfat
нa bespravno izgradeni objektи von grade`en
reon --------------------------------------------------------- 13
ОДЛУКА со која во идна урбанистичко планска
документација за КО Радовиш-вон градежен реон ќе
се изврши вклопување на плански опфат на
бесправно изградени објекти -------------------------- 13
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na
Odlukata so koja vo idna urbanisti~ko-planska
dokumentacija za KO Bu~im }e se izvr{i
vklopuvawe vo planski opfat i usoglasuvawe na
nameni нa bespravno izgradenи objekti --------- 14
ОДЛУКА со која во идна урбанистичко планска
документација за КО Бучим ќе се изврши
вклопување на плански опфат и усогласување на
намени на бесправно изградени објекти ------------- 14
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na
Odlukata za raspi{uvawe izbori po mesnite i
urbanite zaednici vo op{tina Radovi{ -------- 14
ODLUKA Za raspi{uvawe izbori po mesnite i
urbanite zaednici vo op{tina Radovi{ -------- 14
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na
Re{enieto za razre{uvawe pretstavnik vo
Upravniot odbor na JOUDG "Aco Karamanov"
Radovi{ --------------------------------------------------- 15
RE[ENIE Za razre{uvawe pretstavnik
vo
Upravniot odbor na JOUDG "Aco Karamanov"
Radovi{ --------------------------------------------------- 15
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na
Re{enieto za imenuvawe pretstavnik vo
Upravniot odbor na JOUDG "Aco Karamanov"
Radovi{ --------------------------------------------------- 15
RE[ENIE Za imenuvawe pretstavnik vo
Upravniot odbor na JOUDG "Aco Karamanov"
Radovi{ --------------------------------------------------- 15
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na
Odlukata za razre{uvawe na ~lenovi na
Odborot na direktori na Dru{tvo na sportski
dejnosti RK <Radovi{< a.d. Radovi{ ------------- 16
ОДЛУКА За разрешување на членови на Одборот на
директори на Друштво за спортски дејности
РАКОМЕТЕН КЛУБ РАДОВИШ АД Радовиш ---- 16
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RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na
Odlukata za imenuvawe na ~lenovi na Odborot
na direktori na Dru{tvo na sportski dejnosti
RK <Radovi{< a.d. Radovi{ ------------------------- 16
ОДЛУКА За именување на членови на Одборот на
директори на Друштво за спортски дејности
РАКОМЕТЕН КЛУБ РАДОВИШ АД Радовиш ---- 16
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na
Re{enie za
razre{uvawe pretstavnik vo
Upravniot odbor na ONB <Bra}a Miladinovci<
Radovi{ --------------------------------------------------- 17
RE[ENIE Za razre{uvawe pretstavnik vo
Upravniot odbor na ONB <Bra}a Miladinovci<
Radovi{ --------------------------------------------------- 17
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na
Re{enie za
imenuvawe pretstavnik vo
Upravniot odbor na ONB <Bra}a Miladinovci<
Radovi{ --------------------------------------------------- 17
RE[ENIE Za
imenuvawe pretstavnici vo
Upravniot odbor na ONB <Bra}a Miladinovci<
Radovi{ --------------------------------------------------- 17
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na
Re{enieto za razre{uvawe na ~lenovite na
Nadzorniot odbor za materjalno-finansiskoto
rabotewe na JP <Plavaja< Radovi{ -------------- 18
RE[ENIE Za razre{uvawe na ~lenovi na
Nadzorniot odbor za materjalno-finansiskoto
rabotewe na JP <Plavaja< Radovi{ -------------- 18
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na
Re{enieto za imenuvawe na ~lenovi na
Nadzorniot odbor za materjalno-finansiskoto
rabotewe na JP <Plavaja< Radovi{ -------------- 18
RE[ENIE
Za
imenuvawe
~lenovi
na
Nadzorniot odbor za materjalno-finansiskoto
rabotewe na JP <Plavaja< Radovi{ -------------- 18
РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување
Решението за формирање Kомисија за спроведување,
следење, евалуација, оценување и доставување на
ранг листа на проекти доставени по јавен повик за
финансирање на Здруженија и фондации од буџетот
на општината до Градоначалникот општината
согласно Методологија бр. 08-462/1 од 07.03.2019
година ------------------------------------------------------- 19
РЕШЕНИЕ
За
формирање
Kомисија
за
спроведување, следење, евалуација, оценување и
доставување на ранг листа на проекти доставени по
јавен повик за финансирање на Здруженија и
фондации
од
буџетот
на
општината
до
Градоначалникот општината согласно Методологија
бр. 08-462/1 од 07.03.2019 година --------------------- 19
РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на Одлука
за одобрување финансиски средства на ЗГ,,Скај
плус” Центар за жртви на семејно насилство
Струмица --------------------------------------------------- 19
ОДЛУКА за одобрување финансиски средства на
ЗГ,,Скај плус” Центар за жртви на семејно насилство
Струмица --------------------------------------------------- 19
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РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на Одлука
за одобрување финансиски средства на Рајна Коцева
од с.Сулдурци, Радовиш -------------------------------- 20
ОДЛУКА за одобрување финансиски средства на
Рајна Коцева од с.Сулдурци, Радовиш --------------- 20
РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на Одлука
за одобрување финансиски средства на ЈПССО
,,Радовиш-2014,, Радовиш за потрошена електрична
енергија ----------------------------------------------------- 20
ОДЛУКА за одобрување финансиски средства на
ЈПССО,,Радовиш-2014,, Радовиш за електрична
енергија ----------------------------------------------------- 20
РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на Одлука
за
одобрување
финансиски
средства
на
ЈПССО,,Радовиш-2014,, Радовиш за исплата на ф-ри
за вода ------------------------------------------------------- 21
ОДЛУКА за одобрување финансиски средства на
ЈПССО,,Радовиш-2014,, Радовиш за исплата на ф-ри
за вода ------------------------------------------------------- 21
РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на Одлука
за Избор на најдобар спортист, спортска екипа и
тренер за 2021 година како и за спортски работник за
повекегодишна работа ------------------------------------ 21
ОДЛУКА за Избор на најдобар спортист, спортска
екипа и тренер за 2021 година како и за спортски
работник за повекегодишна работа ------------------- 21
РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на
Одлука за отпис на застарени обврски кон
добавувачи по извештај од попис 2021 година ----- 22
ОДЛУКА за отпис на застарени обврски кон
добавувачи по извештај од попис 2021 година ----- 22
РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на Одлука
за отпис на застарени побарувања по извештај од
попис 2021 година ---------------------------------------- 22
ОДЛУКА за отпис на застарени побарувања по
извештај од попис 2021 година ------------------------ 22
РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на
Одлука за расход на основни средства по извештај
од попис 2021 година ------------------------------------ 23
ОДЛУКА за расход на основни средства по извештај
од попис 2021 година ------------------------------------ 23
РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на Одлука
за проширување на средствата на Буџетот на
Општина Радовиш за 2022 година ------------------- 23
ODLUKA za pro{iruvawe na sredstvata na
Buxetot na op{tina Radovi{ za 2022 godina -- 24
РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на
Решение за формирање комисија за предлагање
на мерки за заштеда на електрична енергија ---28
РEШЕНИЕ За формирање комисија за предлагање
на мерки за заштеда на електрична енергија --- 28
РEШЕНИЕ За прогласување и објавување на
Заклучок за прифаќање на Извештаите на Работните
тела на Советот на општина Радовиш --------------- 28
ЗАКЛУЧОК за прифаќање на Извештаите на
Работните тела на Советот на општина Радовиш -- 29

