
SLU@BEN GLASNIK NA 
OP[TINA RADOVI[ 

 

 

Slu`ben glasnik na 
op{tina Radovi{ 

Izleguva po potreba 

Petok 18 Mart 
2022 godina 

Broj 3/2022 god. 

@iro smetka 
br: 758014072063018 

Dano~en br.: 4023005116486 
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 и 

член 40 од Законот за локална самоуправа 

(Сл.весник на Р.М. бр. 05/02), член 21 став 1 

точка 43 од Статутот на општина Радовиш (Сл. 

гласник на општина Радовиш бр. 05/02), и врз 

основа на член 53 и член 55 од Деловникот за 

работа на Советот на општина Радовиш, 

Претседателот на Советот на општина Радовиш, 

свикува итна седница на Советот на ден 

17.03.2022 год. во 12:00 часот. 

 

Образложение 

Причина за свикување на итна седница 

на Советот на општина Радовиш е свикувањето 

на редовно годишно Собрание на акционери на 

Акционерско друштво Ракометен клуб 

„Радовиш“, Радовиш која ќе се одржи на 

18.03.2022 год., Петок. 

За одржување на Собранието потребно е 

задолжително назначување на овластен 

претставник од Советот на општина Радовиш. 

Доколку истиот не биде доставен на 

време, не може да се одржи Собрание што ќе 

значи дополнителни финансиски импликации за 

клубот. 

 
Br. 08-511/2 

16 Mart 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 и 55 од 

Статутот на општина Радовиш, 

Градоначалникот на општина Радовиш донесува 

 

РЕШЕНИЕ 

За прогласување и објавување 

на Одлука за прогласување итност на 8-та 

седница на Советот на општина Радовиш 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлука за 

прогласување итност на 8-та седница на Советот 

на општина Радовиш бр.08-538/1,  што Советот 

на општина Радовиш ја донесе на седница 

одржана на ден 17.03.2022 година 

 
Br. 09-538/2 

18 Mart 2022 g. 
Radovi{ 

Gradona~alnik 
na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 

                                                            

Врз основа на член 40 од Законот за 

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

а во врска со член 53 од Деловникот за работа, 

Советот на општина Радовиш на итна седница 

одржана на 17.03.2022 година, донесе 

 

ОДЛУКА 

За прогласување итност на 8-та седница 

на Советот на општина Радовиш 

 

Член 1 

Со оваа Одлука се прогласува итност на 

8-та седница на Советот на општина Радовиш 

одржана на 17.03.2022 година поради 

донесување на Одлуки за разрешување на 

овластен претставник и назначување на 

овластен претставник во Ракометниот клуб 

,,Радовиш” А.Д.Радовиш од страна на Советот 

на општина Радовиш како основач и единствен 

акционер поради свикување на редовно 

годишно Собрание на акционери на 

Акционерско друштво Ракометниот клуб 

,,Радовиш” А.Д.Радовиш кое ке се одржи на 

18.03.2022 година-Петок . 

Член 2 

Одлуката влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето, а ќе се објави во 

,,Службен гласник на општина Радовиш,, . 

 
Br. 08-538/1 

17 Mart 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 
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РЕШЕНИЕ 

За прогласување и објавување на ОДЛУКА 

за разрешување на овластен претставник во 

Ракометен клуб „Радовиш“, А.Д. Радовиш 

 

Ја прогласувам и објавувам Oдлуката за 

разрешување на овластен претставник во 

Ракометен клуб ,,Радовиш” А.Д.Радовиш,  

бр.08-539/1, што советот на општина Радовиш ја 

донесе на седница одржана на 17.03.2022 

година.  

 
Br. 09-539/2 

18 Mart 2022 g. 
Radovi{ 

Gradona~alnik 
na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 

                                                            

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од 

Законот за локална самоуправа (Сл.весник на 

Р.М. бр. 05/02), член 21 став 1 точка 43 од 

Статутот на општина Радовиш (Сл. гласник на 

општина Радовиш бр. 05/02), а во врска со член 

9 од Одлуката за утврдување на интерес за 

основање Акционерско друштво за вршење 

дејност спорт бр.07-1587/1 од 22.03.2013 год., 

Советот на општина Радовиш на итна седница 

одржана на ден 17.03.2022 год. донесе 

 

ОДЛУКА 

за разрешување на овластен претставник во 

 Ракометен клуб „Радовиш“, А.Д. Радовиш 

 

Член 1 

Советот на општина Радовиш како 

основач и единствен акционер,  го разрешува 

Ристе Спасов, од овластен претставник од 

основачот во Ракометен клуб „Радовиш“, А.Д. 

Радовиш  

Член 2 

Одлуката влегува во сила во моментот на 

донесувањето а ке биде објавена наредниот ден 

во Службен гласник на општина Радовиш. 

 
Br. 08-539/1 

17 Mart 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 назначување на овластен 

претставник во Ракометен клуб ,,Радовиш” 

А.Д.Радовиш 

  

Ја прогласувам и објавувам одлуката за 

назначување на овластен претставник во 

Ракометен клуб ,,Радовиш” А.Д.Радовиш,  

бр.08-540/1, што советот на општина Радовиш ја 

донесе на седница одржана на 17.03.2022 

година.  

 
Br. 09-540/2 

18 Mart 2022 g. 
Radovi{ 

Gradona~alnik 
na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 

 

             Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од 

Законот за локална самоуправа (Сл.весник на 

Р.М. бр. 05/02), член 21 став 1 точка 43 од 

Статутот на општина Радовиш (Сл. гласник на 

општина Радовиш бр. 05/02), а во врска со член 

9 од Одлуката за утврдување на интерес за 

основање Акционерско друштво за вршење 

дејност спорт бр.07-1587/1 од 22.03.2013 год., 

Советот на општина Радовиш на итна седница 

одржана на ден 17.03.2022 год. донесе 

 

OДЛУКА 

за назначување на овластен претставник во 

 Ракометен клуб „Радовиш“, А.Д. Радовиш 

 

Член 1 

Советот на општина Радовиш како 

основач и единствен акционер, го назначува 

Илче Костадинов, член на Советот на општина 

Радовиш за овластен претставник од основачот 

во Ракометен клуб „Радовиш“, А.Д. Радовиш  

Член 2 

Со влегувањето на сила на оваа Одлука, 

престанува да важи Одлуката бр. 08-1051/1 од 

28.06.2019 год. и 08-59/1 од 10.01.2018 год. 

Член 3 

Одлуката влегува во сила во моментот на 

донесувањето а ке биде објавена наредниот ден 

во Службен гласник на општина Радовиш. 

 
Br. 08-540/1 

17 Mart 2022 g. 

Radovi{ 

Sovet na op{tina Radovi{ 

Pretsedatel 

Monika Trajanova s.r. 

 

Soglasno ~len 29 od Zakonot za 
trgovski dru{tva (Slu`ben vesnik na RM 
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br. 28/04,------120/18 i Slu`ben vesnik na 
Republika Severna makedonija br. 290/20 i 

215/21), Илче Костадинов od Radovi{ so 
`iveali{te na ul. <Mir~e Acev< br.23,  so 
EMBG: ______________ i br. na l.k. A2273494, 
izdadena od MVR Radovi{, vo svojstvo na  
~len na Sovetot na op{tina Radovi{, so 
sedi{te na bul. <Aleksandar Makedonski< 
br. 2 i EMBS 6027741 na den 18.03.2022 god., 
ja dava slednata 
 

IZJ AV A 
Jas dolupotpi{aniot Илче 

Костадинов od Radovi{ so `iveali{te na na 
ul. <Mir~e Acev < br.23,  so EMBG: 
_________________ i br. na l.k. A2273494, 
izdadena od MVR Radovi{, vo svojstvo na 
~len na sovetot na op{tina Radovi{, so 
sedi{te na bul. <Aleksandar Makedonski< 
br. 2 Radovi{ i EMBS 6027741, pod polna, 
moralna, materijalna i krivi~na 
odgovornost 

 
 IZJAVUVAM deka ne postoi 

ograni~uvawe navedeno vo ~len 29 od ZTD 
ili drugo ograni~uvawe opredeleno so 
Zakon, za da se upi{e vo trgovskiot registar 
kako ovlasten pretstavnik od osnova~ot 
op{tina Radovi{ vo Dru{tvoto za sportski 
dejnosti Rakometen klub Radovi{ a.d. 
Radovi{. 
      
   I z j a v i l 
 

Br. 08-540/3 

17 Mart 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 

Zaklu~okot za prifa}awe na Izve{taite na 
rabotnite tela na Sovetot  vo op{tina 

Radovi{ 
 

Go proglasuvam i objavuvam 
Zaklu~okot za prifa}awe na Izve{taite na 
rabotnite tela na sovetot na op{tina 
Radovi{ br. 08-541 /1, {to Sovetot na 
op{tina Radovi{ ja donese na sednica 
odr`ana na 17.03.2022 god. 

 

Br. 09-541/2 
18 Mart 2022 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik 
na op{tina 

Radovi{ 
Aco Ristov s.r. 

 

Vrz osnova na ~l. 21 st. 1 t. 43 od 
Statutot na op{tina Radovi{ (Sl.glasnik 
na op{tina Radovi{ br. 5/02), Sovetot na 
op{tina Radovi{ na sednica odr`ana na 
17.03.2022 godina, donese 
  

ZAKLU^OK 
Za prifa}awe na Izve{taj na Rabotnoto 

telo na Sovetot na op{tina Radovi{ 
 

 I.  Se prifa}aat Izve{taite na 
rabotnite tela prilo`eni na sednica na 
Sovetot na op{tina Radovi{  odr`ana na 

den na 17.03.2022 godina i toa: 
-Комисија за мандатни прашање, избори 

и именувања, 6-та седница одржана на ден 

16.03.2022 година; 

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

Br. 08-541/1 

17 Mart 2022 g. 

Radovi{ 

Sovet na op{tina Radovi{ 

Pretsedatel 

Monika Trajanova s.r. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Br. 3/2022 Str. 4                Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{                                  18.03.2022 god.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SODR@INA: 

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ ----------------------------------- 1 
РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на 

Одлука за прогласување итност на 8-та седница 

на Советот на општина Радовиш  ----------------- 1 

ОДЛУКА За прогласување итност на 8-та 

седница на Советот на општина Радовиш  ------ 1 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на 

ОДЛУКА за разрешување на овластен 

претставник во Ракометен клуб „Радовиш“, А.Д. 

Радовиш  ----------------------------------------------- 2 

ОДЛУКА за разрешување на овластен 

претставник во  Ракометен клуб „Радовиш“, 

А.Д. Радовиш  ----------------------------------------- 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на 

Одлука за назначување на овластен претставник 

во Ракометен клуб ,,Радовиш” А.Д.Радовиш --- 2 

OДЛУКА за назначување на овластен 

претставник во  Ракометен клуб „Радовиш“, 

А.Д. Радовиш  ----------------------------------------- 2 

IZJ AV A  -------------------------------------------- 3 
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe 
na Zaklu~okot za prifa}awe na Izve{taite 
na rabotnite tela na Sovetot  vo op{tina 
Radovi{  ---------------------------------------------- 3 
ZAKLU^OK Za prifa}awe na Izve{taj na 
Rabotnoto telo na Sovetot na op{tina 
Radovi{  ---------------------------------------------- 3 


