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 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 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за прогласување и објавување 

на Заклучокот за прифакање на Информацијат од 

ЈП Национални шуми подружница Плачковица за 

состојбата со шумскиот фонд во општина Радовиш 

за 2021 година 

 

Го прогласувам и објавувам Заклучокот За 

прифакање на Информацијата од ЈП Национални 

шуми подружница Плачковица за состојбата со 

шумскиот фонд во општина Радовиш за 2021 година,  

бр.08-597/1, што советот на општина Радовиш го 

донесе на седница одржана на  

29.03.2022 година.  

 

Br. 09-597/2 
04 April 2022 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik 
na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 
 

Врз основа на член 22  од Законот за локална 

самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/2002) а согласно 

член 21 став 1 точка 35 од Статутот на општина 

Радовиш, Советот на општина Радовиш на IX 

седница одржана на 29.03.2022 година донесе:  

 

З А К Л У Ч О К 

За прифакање на Информацијата од ЈП Национални 

шуми  подружница Плачковица   за состојбата со 

шумскиот фонд во општина Радовиш за 2021 година 

 

I. Се прифака Информацијата од ЈП 

Национални шуми подружница Плачковица за 

состојбата со шумскиот фонд во општина Радовиш 

за 2021 година, број 09-61/2 од 09.03.2022 година, 

наш број 08-136/26 од 15.03.2022 година. 

 II. Заклучокот влегува во сила наредниот ден  

од денот на објавувањето во Службен гласник на 

општина Радовиш. 

 

Br. 08-597/1 
29 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 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за прогласување и објавување 

на Заклучокот за прифакање на Информацијата од 

ЈЗУ Центар за Јавно Здравје Штип за санитарно 

хигиенска состојба на подрачјето на општина 

Радовиш и општина Конче  за 2021 година 

 

Го прогласувам и објавувам Заклучокот за 

прифакање на Информацијата од ЈЗУ Центар за 

Јавно Здравје Штип за санитарно хигиенска состојба 

на подрачјето на општина Радовиш и општина Конче  

за 2021 година,бр.08-598/1, што советот на општина 

Радовиш го донесе на седница одржана на  

29.03.2022 година.  

 

Br. 09-598/2 
04 April 2022 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik 
na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 
 

Врз основа на член 22  од Законот за локална 

самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/2002) а согласно 

член 21 став 1 точка 35 од Статутот на општина 

Радовиш, Советот на општина Радовиш на IX 

седница одржана на 29.03.2022 година донесе:  

 

З А К Л У Ч О К 

За прифакање на Информацијата од ЈЗУ Центар за 

Јавно Здравје Штип за санитарно хигиенска состојба 

на подрачјето на општина Радовиш и општина Конче  

за 2021 година 

 

I. Се прифака Информацијата од ЈЗУ Центар 

за Јавно Здравје Штип за санитарно хигиенска 

состојба на подрачјето на општина Радовиш и 

општина Конче  за 2021 година, број 08-136/19 од 

23.02.2022 година. 

 II. Заклучокот влегува во сила наредниот ден  

од денот на објавувањето во Службен гласник на 

општина Радовиш. 

 

Br. 08-598/1 
29 Mart 2022 g. 

Radovi{ 

Sovet na op{tina Radovi{ 
Pretsedatel 

Monika Trajanova s.r. 
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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 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за прогласување и објавување 

на Заклучокот за прифакање на Информацијата од 

ЈЗУ Центар за Јавно Здравје Штип за акутните 

заразни заболувања во 2021 година на подрачјето на 

општина Радовиш и општина Конче 

 

Го прогласувам и објавувам Заклучокот за 

прифакање на Информацијата од ЈЗУ Центар за 

Јавно Здравје Штип за акутните заразни заболувања 

во 2021 година на подрачјето на општина Радовиш и 

општина Конче , бр.08-599/1, што советот на 

општина Радовиш го донесе на седница одржана на 

29.03.2022 година.  

 

Br. 09-599/2 
04 April 2022 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik 
na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 
 

Врз основа на член 22  од Законот за локална 

самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/2002) а согласно 

член 21 став 1 точка 35 од Статутот на општина 

Радовиш, Советот на општина Радовиш на IX 

седница одржана на 29.03.2022 година донесе:  

 

З А К Л У Ч О К 

За прифакање на Информацијата од ЈЗУ Центар за 

Јавно Здравје Штип за акутните заразни заболувања 

во 2021 година на подрачјето на општина Радовиш и 

општина Конче  

 

I. Се прифака Информацијата од ЈЗУ Центар 

за Јавно Здравје Штип за акутните заразни 

заболувања во 2021 година на подрачјето на 

општина Радовиш и општина Конче, број 08-136/20 

од 23.02.2022 година. 

 II. Заклучокот влегува во сила наредниот ден  

од денот на објавувањето во Службен гласник на 

општина Радовиш. 

 

Br. 08-599/1 
29 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 

Р Е Ш Е Н И Е 

за прогласување и објавување 

на Заклучокот за прифакање на Извештајот за 

појавата и ширењето на заразните и паразитски 

болести во општина Радовиш за 2021 година 

 

Го прогласувам и објавувам Заклучокот За 

прифакање на Извештајот за појавата и ширењето на 

заразните и паразитски болести во општина Радовиш 

за 2021 година , бр.08-600/1, што советот на општина 

Радовиш го донесе на седница одржана на 29.03.2022 

година.  

 

Br. 09-600/2 
04 April 2022 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik 
na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 
 

Врз основа на член 22 од Законот за локална 

самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/2002) а согласно 

член 21 став 1 точка 43 од Статутот на општина 

Радовиш, Советот на општина Радовиш на IX 

седница одржана на 29.03.2022 година донесе:  

 

З А К Л У Ч О К 

За прифакање на Извештајот за појавата и ширењето 

на заразните и паразитски болести во општина 

Радовиш за 2021 година  

 

I. Се прифака Извештајот за појавата и 

ширењето на заразните и паразитски болести во 

општина Радовиш за 2021 година, број 08-136/25 од 

11.03.2022 година. 

 II. Заклучокот влегува во сила наредниот ден  

од денот на објавувањето во Службен гласник на 

општина Радовиш. 

 

Br. 08-600/1 
29 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 

Р Е Ш Е Н И Е 

за прогласување и објавување 

на Заклучокот за прифакање на Годишниот Извештај 

за работа на ЈУ Меѓуопштински центар за социјални 

работи за 2021 година 

 

Го прогласувам и објавувам Заклучокот за 

прифакање на Годишниот Извештај за работа на ЈУ 

Меѓуопштински центар за социјални работи за 2021 

година, бр.08-601/1, што советот на општина 

Радовиш го донесе на седница одржана на  

29.03.2022 година.  

 

Br. 09-601/2 
04 April 2022 g. 

Gradona~alnik 
na op{tina Radovi{ 



Br. 4/2022 Str. 3                Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{                                  04.04.2022 god.  

  

Radovi{ Aco Ristov s.r. 
 

Врз основа на член 22 став 1 точка 7 од 

Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ 

бр.5/2002) а согласно член 21 став 1 точка 43 од 

Статутот на општина Радовиш, Советот на општина 

Радовиш на IX седница одржана на 29.03.2022 

година донесе:  

 

З А К Л У Ч О К 

За прифакање на Годишниот Извештај за работа на 

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи за 

2021 година  

 

I. Се прифака Годишниот Извештај за работа 

на ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи за 

2021 година, број 01-140 од 24.02.2022 година. 

 II. Заклучокот влегува во сила наредниот ден  

од денот на објавувањето во Службен гласник на 

општина Радовиш. 

 

Br. 08-601/1 
29 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 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за прогласување и објавување 

на Заклучокот за прифакање на Годишната Програма 

за работа на ЈУ Меѓуопштински центар за социјални 

работи за 2022 година 

 

Го прогласувам и објавувам Заклучокот за 

прифакање на Годишната Програма за работа на ЈУ 

Меѓуопштински центар за социјални работи за 2022 

година, бр.08-602/1, што советот на општина 

Радовиш го донесе на седница одржана на  

29.03.2022 година.  

 

Br. 09-602/2 
04 April 2022 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik 
na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 
 

 

Br. 09-602/2 
04 April 2022 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik 
na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 
 

Врз основа на член 22 став 1 точка 7 од 

Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ 

бр.5/2002) а согласно член 21 став 1 точка 43 од 

Статутот на општина Радовиш, Советот на општина 

Радовиш на IX седница одржана на 29.03.2022 

година донесе:  

 

З А К Л У Ч О К 

За прифакање на Годишната Програма за работа на 

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи за 

2022 година  

 

I. Се прифака Годишната Програма за работа 

на ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи за 

2022 година, број 01-141 од 24.02.2022 година. 

 II. Заклучокот влегува во сила наредниот ден  

од денот на објавувањето во Службен гласник на 

општина Радовиш. 

 

Br. 08-602/1 
29 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 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за прогласување и објавување 

на Заклучок за прифакање на Информацијата на 

болести на зависност на подрачјето на општина 

Радовиш од ЈУМЦСР за 2021 година 

 

Го прогласувам и објавувам Заклучокот за 

прифакање на Информацијата на болести на 

зависност на подрачјето на општина Радовиш од 

ЈУМЦСР за 2021 година , бр.08-603/1, што советот 

на општина Радовиш го донесе на седница одржана 

на 29.03.2022 година.  

 

Br. 09-603/2 
04 April 2022 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik 
na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 
                                              

Врз основа на член 22 став 1 точка 7 од 

Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ 

бр.5/2002) а согласно член 21 став 1 точка 43 од 

Статутот на општина Радовиш, Советот на општина 

Радовиш на IX седница одржана на 29.03.2022 

година донесе:  

 

 

З А К Л У Ч О К 

За прифакање на Информацијата на болести на 

зависност на подрачјето на општина Радовиш од 

ЈУМЦСР за 2021 година  

 

I. Се прифака Информацијата на болести на 

зависност на подрачјето на општина Радовиш од 

ЈУМЦСР за 2021 година. 
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 II. Заклучокот влегува во сила наредниот ден  

од денот на објавувањето во Службен гласник на 

општина Радовиш. 

 

Br. 08-603/1 
29 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 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за прогласување и објавување 

на Заклучокот за прифакање на Годишната Програма 

за развој на заштитата на децата за 2021 година од 

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи 

Радовиш 

 

  Го прогласувам и објавувам Заклучокот За 

прифакање на Годишната Програма за развој на 

заштитата на децата за 2021 година од ЈУ 

Меѓуопштински центар за социјални работи 

Радовиш, бр.08-604/1, што советот на општина 

Радовиш го донесе на седница одржана на 29.03.2022 

година.  

 

Br. 09-604/2 
04 April 2022 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik 
na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 
                                                        

Врз основа на член 22 став 1 точка 7 од 

Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ 

бр.5/2002) а согласно член 21 став 1 точка 43 од 

Статутот на општина Радовиш, Советот на општина 

Радовиш на IX седница одржана на 29.03.2022 

година донесе:  

 

З А К Л У Ч О К 

За прифакање на Годишната Програма за развој на 

заштитата на децата за 2022 година од ЈУ 

Меѓуопштински центар за социјални работи 

Радовиш  

 

I. Се прифака Годишната Програма за развој на 

заштитата на децата за 2022 година од ЈУ 

Меѓуопштински центар за социјални работи 

Радовиш, број 03-799 од 11.02.2022 година. 

 II. Заклучокот влегува во сила наредниот ден  

од денот на објавувањето во Службен гласник на 

општина Радовиш. 

 

Br. 08-604/1 
29 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 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за прогласување и објавување 

на Заклучокот за прифакање на Програмата за развој 

на специфичните потреби на граѓаните од областа на 

социјалната заштита за 2022 година од ЈУ 

Меѓуопштински центар за социјални работи 

Радовиш 

 

Го прогласувам и објавувам Заклучокот за 

прифакање на Програмата за развој на специфичните 

потреби на граѓаните од областа на социјалната 

заштита за 2022 година од ЈУ Меѓуопштински 

центар за социјални работи Радовиш, бр.08-605/1, 

што советот на општина Радовиш го донесе на 

седница одржана на 29.03.2022 година.  

 

Br. 09-605/2 
04 April 2022 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik 
na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 
 

Врз основа на член 22 став 1 точка 7 од 

Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ 

бр.5/2002) а согласно член 21 став 1 точка 43 од 

Статутот на општина Радовиш, Советот на општина 

Радовиш на IX седница одржана на 29.03.2022 

година донесе:  

 

З А К Л У Ч О К 

За прифакање на Програмата за развој на 

специфичните потреби на граѓаните од областа на 

социјалната заштита за 2022 година од ЈУ 

Меѓуопштински центар за социјални работи 

Радовиш  

 

I. Се прифака Програмата за развој на 

специфичните потреби на граѓаните од областа на 

социјалната заштита за 2022 година од ЈУ 

Меѓуопштински центар за социјални работи 

Радовиш, број 03-799 од 11.02.2022 година. 

 II. Заклучокот влегува во сила наредниот ден  

од денот на објавувањето во Службен гласник на 

општина Радовиш. 

 

 

Br. 08-604/1 
29 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 
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Радовиш, Градоначалникот на општина Радовиш 

донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

за прогласување и објавување 

на Заклучокот за усвојување на Извештај од Авто-

Сигурност Станица за  технички преглед Радовиш за 

остварени средства од комунална такса за 2021 год. 

 

Го прогласувам и објавувам Заклучокот за 

усвојување на Извештај од Авто-Сигурност Станица 

за технички преглед Радовиш за остварени средства 

од комунална такса за 2021 година ,бр.08-606/1, што 

советот на општина Радовиш го донесе на седница 

одржана на 29.03.2022 година.  

 

Br. 09-606/2 
04 April 2022 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik 
na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 
 

Врз основа на член 36 ст.1 т.15 од Законот за 

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

согласно член 21 став 1 точка 43 од Статутот на 

општина Радовиш, Советот на општина Радовиш на 

IX седница одржана на 29.03.2022 година донесе:  

 

З А К Л У Ч О К  

за усвојување на Извештај од Авто-Сигурност 

Станица за технички преглед Радовиш за остварени 

средства од комунална такса за 2021 година  

 

I.   Се усвојува Извештај од Авто-Сигурност 

Станица за технички преглед Радовиш за остварени 

средства од комунална такса за 2021 година, наш 

број.12-356/1 од 21.02.2022 година. 

II.  Заклучокот влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во Службен гласник на 

општина Радовиш. 

 

Br. 08-606/1 
29 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 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за прогласување и објавување 

на Заклучокот за усвојување на Извештај за работа 

на ЈП Плаваја Радовиш за 2021 година 

 

Го прогласувам и објавувам Заклучокот за 

усвојување на Извештај за работа на ЈП Плаваја 

Радовиш за 2021 година,  бр.08-607/1, што советот на 

општина Радовиш го донесе на седница одржана на 

29.03.2022 година.  

Br. 09-607/2 
04 April 2022 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik 
na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 
 

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

од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ 

бр.5/2002) а согласно член 21 став 1 точка 4 и член 

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

Советот на општина Радовиш на IX седница одржана 

на 29.03.2022 година донесе:  

 

О Д Л У К А 

за усвојување на Извештај за работа на ЈП Плаваја  

Радовиш за 2021 година  

 

I. Се усвојување на Извештај за работа на ЈП 

Плаваја Радовиш за 2021 година број 0102-157/1 од 

24.02.2022 година, наш број 08-136/22 од 03.03.2022 

година 

 II. Заклучокот влегува во сила наредниот ден  

од денот на објавувањето во Службен гласник на 

општина Радовиш. 

 

Br. 08-607/1 
29 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 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за прогласување и објавување 

на Заклучокот за усвојување на Извештајот за 

реализација на програмата за одржување на 

гробиштата во населените места Радовиш, Раклиш, 

Ораовица и Подареш за деловната 2021 година 

 

Го прогласувам и објавувам Заклучокот за 

усвојување на Извештајот за реализација на 

програмата за одржување на гробиштата во 

населените места Радовиш, Раклиш, Ораовица и 

Подареш за деловната 2021 година,  бр.08-608/1, што 

советот на општина Радовиш го донесе на седница 

одржана на 29.03.2022 година.  

 

Br. 09-608/2 
04 April 2022 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik 
na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 
                                                        

Врз основа на член 36  од Законот за локална 

самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/2002) а согласно 

член 21 став 1 точка 17 од Статутот на општина 

Радовиш, Советот на општина Радовиш на IX 

седница одржана на 29.03.2022 година донесе:  
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З А К Л У Ч О К 

За усвојување на Извештајот за реализација на  

програмата за одржување на гробиштата во 

населените места Радовиш, Раклиш, Ораовица и 

Подареш за деловната 2021 година  

 

I. Се усвојување на Извештајот за 

реализација на програмата за одржување на 

гробиштата во населените места Радовиш, Раклиш, 

Ораовица и Подареш за деловната 2021 година број 

0102-155/1 од 24.02.2022 година, наш број 08-136/22 

од 03.03.2022 година 

 II. Заклучокот влегува во сила наредниот ден  

од денот на објавувањето во Службен гласник на 

општина Радовиш. 

 

Br. 08-608/1 
29 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 

Р Е Ш Е Н И Е 

за прогласување и објавување 

на Заклучокот за усвојување на Извештајот за 

реализација на програмата за јавна чистота во 

деловната 2021 година 

 

Го прогласувам и објавувам Заклучокот за 

усвојување на Извештајот за реализација на 

програмата за јавна чистота во деловната 2021 

година, бр.08-609/1, што советот на општина 

Радовиш го донесе на седница одржана на 29.03.2022 

година.  

 

Br. 09-609/2 
04 April 2022 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik 
na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 
 

Врз основа на член 22  од Законот за локална 

самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/2002) а согласно 

член 21 став 1 точка 19 од Статутот на општина 

Радовиш, Советот на општина Радовиш на IX 

седница одржана на 29.03.2022 година донесе:  

З А К Л У Ч О К 

За усвојување на Извештајот за реализација на  

програмата за јавна чистота во деловната 2021 

година  

 

I. Се усвојување на Извештајот за 

реализација на програмата за јавна чистота во 

деловната 2021 година број 0102-153/1 од 24.02.2022 

година, наш број 08-136/22 од 03.03.2022 година 

 II. Заклучокот влегува во сила наредниот ден  

од денот на објавувањето во Службен гласник на 

општина Радовиш. 

 

Br. 08-609/1 
29 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 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за прогласување и објавување 

на Заклучокот за усвојување на Извештајот за 

реализација на програмата за одржување и 

користење на паркови и други јавни површини во 

деловната 2021 година во општина Радовиш 

 

Го прогласувам и објавувам Заклучокот за 

усвојување на Извештајот за реализација на 

програмата за одржување и користење на паркови и 

други јавни површини во деловната 2021 година во 

општина Радовиш, бр.08-610/1, што советот на 

општина Радовиш го донесе на седница одржана на  

29.03.2022 година.  
 

Br. 09-610/2 
04 April 2022 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik 
na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 
                                                       

Врз основа на член 22 од Законот за локална 

самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/2002) а согласно 

член 21 став 1 точка 16 од Статутот на општина 

Радовиш, Советот на општина Радовиш на IX 

седница одржана на 29.03.2022 година донесе:  

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на Извештајот за реализација на  

програмата за одржување и користење на паркови и 

други јавни површини во деловната 2021 година во 

општина Радовиш 

 

I. Се усвојување на Извештајот за 

реализација на програмата за одржување и 

користење на паркови и други јавни површини во 

деловната 2021 година во општина Радовиш број 

0102-154/1 од 24.02.2022 година, наш број 08-136/22 

од 03.03.2022 година 

 II. Заклучокот влегува во сила наредниот ден  

од денот на објавувањето во Службен гласник на 

општина Радовиш. 

 

Br. 08-610/1 
29 Mart 2022 g. 

Radovi{ 

Sovet na op{tina Radovi{ 
Pretsedatel 

Monika Trajanova s.r. 
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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 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за прогласување и објавување 

на Заклучокот за усвојување на Извештајот за 

снабдување со вода за      пиење и одведување на 

урбани отпадни води за  2021 година 

 

Го прогласувам и објавувам Заклучокот за 

усвојување на Извештајот за снабдување со вода за 

пиење и одведување на урбани отпадни води за  2021 

година,бр.08-611/1, што советот на општина 

Радовиш го донесе на седница одржана на 29.03.2022 

година.  

 

Br. 09-611/2 
04 April 2022 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik 
na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 
 

Врз основа на член 21 став 1 точка 18 од 

Статутот на општина Радовиш, Советот на општина 

Радовиш на IX седница одржана на 29.03.2022 

година донесе:  

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на Извештајот за снабдување со вода 

за пиење и одведување на урбани отпадни води за  

2021 година 

 

I. Се усвојување на Извештајот за 

снабдување со вода за пиење и одведување на 

урбани отпадни води за  2021 година број 0102-156/1 

од 24.02.2022 година, наш број 08-136/22 од 

03.03.2022 година 

 II. Заклучокот влегува во сила наредниот ден  

од денот на објавувањето во Службен гласник на 

општина Радовиш. 

 

Br. 08-611/1 
29 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 

Р Е Ш Е Н И Е 

За прогласување и објавување 

на  Решението за разрешување на  членови на 

Управен одбор на Јавното претпријатие за 

стопанисување со спортски објекти Радовиш 2014 

Радовиш 

Го прогласувам и објавувам решението За 

разрешување на  членови на Управен одбор на 

Јавното претпријатие за стопанисување со спортски 

објекти Радовиш 2014 Радовиш,  бр.08-612/1, што 

советот на општина Радовиш го донесе на седница 

одржана на 29.03.2022 година.  

 

Br. 09-612/2 
04 April 2022 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik 
na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 
                                                      

Врз  член 21 став 1 точка 28  од Статутот на 

општина Радовиш, Советот на општина Радовиш на 

IX седница одржана на 29.03.2022 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

За разрешување на  членови на Управен одбор 

на Јавното претпријатие за стопанисување 

со спортски објекти Радовиш 2014 Радовиш 

 

I. Од Управен одбор на Јавното претпријатие 

за стопанисување со спортски објекти Радовиш 2014 

Радовиш се разрешуваат:  

 

1.Изабела Ангелова 

2. Ивица Манчев 

3. Александра Аврамова 

4. Марјан Таранинов 

II. Решението влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во Службен гласник на 

општина Радовиш. 

 

Br. 08-612/1 
29 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 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

За прогласување и објавување 

на  Решението за именување на членови на Управен 

одбор на Јавното претпријатие за стопанисување со 

спортски објекти Радовиш 2014година 

  

Го прогласувам и објавувам решението за 

именување на членови на Управен одбор на Јавното 

претпријатие за стопанисување со спортски објекти 

Радовиш 2014 година,  бр.08-613/1, што советот на 

општина Радовиш го донесе на седница одржана на  

29.03.2022 година.  

 

Br. 09-613/2 
04 April 2022 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik 
na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 
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Врз основа на член 21 став 1 точка 28  од 

Статутот на општина Радовиш, Советот на општина 

Радовиш на IX седница одржана на 29.03.2022 

година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

За именување на  членови на Управен одбор 

на Јавното претпријатие за стопанисување 

со спортски објекти Радовиш 2014 Радовиш 

 

I. Во Управен одбор во Јавното претпријатие 

за стопанисување со спортски објекти Радовиш 2014 

Радовиш се именуваат:  

1. Јане Василев 

2. Ристе Кукутанов 

3. Дончо Коцев 

4. Наце Атанасов 

5. Оливер Михаилов 

II. Решението влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во Службен гласник на 

општина Радовиш. 

 

Br. 08-613/1 
29 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 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

За прогласување и објавување 

на  Решението За разрешување на  членови на 

Надзорен одбор за време контрола на материјално-

финансиско работење на Јавното претпријатие за 

стопанисување со спортски објекти Радовиш 2014 

Радовиш 

  

Го прогласувам и објавувам решението За 

разрешување на  членови на Надзорен одбор за 

време контрола на материјално-финансиско 

работење на Јавното претпријатие за стопанисување 

со спортски објекти Радовиш 2014 Радовиш, бр.08-

614/1, што советот на општина Радовиш го донесе на 

седница одржана на 29.03.2022 година.  

 

Br. 09-614/2 
04 April 2022 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik 
na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 
                                     

Врз основа на член 21 став 1 точка 28  од 

Статутот на општина Радовиш, Советот на општина 

Радовиш на IX седница одржана на 29.03.2022 

година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

За разрешување на  членови на Надзорен одбор 

за време контрола на материјално-финансиско 

работење на Јавното претпријатие за стопанисување 

со спортски објекти Радовиш 2014 Радовиш 

 

I. Од Надзорен одбор за време контрола на 

материјално-финансиско работење на Јавното 

претпријатие за стопанисување со спортски објекти 

Радовиш 2014 Радовиш се разрешуваат:  

1. Никола Камчев 

2. Александар Арсов 

3. Ели Ѓоргиева 

4. Александар Филев 

5. Koce Petrov 

II. Решението влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во Службен гласник на 

општина Радовиш. 

 

Br. 08-614/1 
29 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 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

За прогласување и објавување 

на  Решението за именување на членови на Надзорен 

одбор на Јавно претпријатие за стопанисување со 

спортски објекти Радовиш 2014година 

  

Го прогласувам и објавувам решението за 

именување на членови на Надзорен одбор на Јавно 

претпријатие за стопанисување со спортски објекти 

Радовиш 2014 година,  бр.08-615/1, што советот на 

општина Радовиш го донесе на седница одржана на  

29.03.2022 година.  

 

Br. 09-615/2 
04 April 2022 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik 
na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 
 

Врз основа на член 21 став 1 точка 28  од 

Статутот на општина Радовиш, Советот на општина 

Радовиш на IX седница одржана на 29.03.2022 

година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

За именување на  членови во Надзорен одбор 

за време контрола на материјално-финансиско 

работење на Јавното претпријатие за стопанисување 

со спортски објекти Радовиш 2014 Радовиш 

 

I. Во Надзорен одбор за време контрола на 

материјално-финансиско работење во Јавното 
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претпријатие за стопанисување со спортски објекти 

Радовиш 2014 Радовиш се именуваат:  

1. Даниела Атанасова  

2. Александар Коровин 

3. Данче Полимац  

4. Борче Фенов  

5. Стаменка Серафимова Петков  

II. Решението влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во Службен гласник на 

општина Радовиш. 

 

Br. 08-615/1 
29 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 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за прогласување и објавување 

на Одлуката за измена на Одлуката за формирање 

Општински совет за        превенција на детско 

престапништво во општина Радовиш 

број 07-1758/2 од 22.09.2014 година 

 

 Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

измена на Одлуката за формирање Општински совет 

превенција на детско престапништво во општина 

Радовиш број 07-1758/2 од 22.09.2014 година,  бр.08-

616/1, што советот на општина Радовиш ја донесе на 

седница одржана на 29.03.2022 година.  

 

Br. 09-616/2 
04 April 2022 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik 
na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 
 

Врз основа на член 158 и 159 од Законот за 

Правда на децата (Службен весник на РМ 

бр.148/2013, 152/2019 и 275/2019), член 22 став 1 

точка 7 од Законот за локална самоуправа, а 

согласно член 15 став 1 точка 7 и член 21 став 1 

точка 43  од Статутот на општина Радовиш, Советот 

на општина Радовиш на IX седница одржана на 

29.03.2022 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

За измена на Одлуката за формирање Општински 

совет превенција на детско престапништво во 

општина Радовиш број 07-1758/2 од 22.09.2014 

година 

 

Член 1 

Се врши измена во член 1 од Одлуката каде  

- наместо  16  треба да стои  15  претставници 

во Општинскиот совет за детско престапништво  во 

општина Радовиш 

- се брише претставникот од –п.о. на МТСП; 

Член 2 

Одлуката  влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во Службен гласник на 

општина Радовиш. 

Образложение 

Бројот на членови е намален затоа што нема 

п.о. на МТСП во општина Радовиш 

 

Br. 08-616/1 
29 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 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за прогласување и објавување 

на Одлуката за основање Општински совет за 

социјална заштита во општина Радовиш 

 

 Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

основање Општински совет за социјална заштита во 

општина Радовиш,  бр.08-617/1, што советот на 

општина Радовиш ја донесе на седница одржана на  

29.03.2022 година.  

 

Br. 09-617/2 
04 April 2022 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik 
na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 
 

Врз основа на член 141 став 1 алинеа 2 и 

член 142 став 1 и 2 од Законот за социјална заштита 

(Службен весник на РМ бр.104/2019,-----294/2021), 

член 22 став 1 точка 7 од Законот за локална 

самоуправа, а согласно член 15 став 1 точка 7 и член 

21 став 1 точка 43  од Статутот на општина Радовиш, 

Советот на општина Радовиш на IX седница одржана 

на 29.03.2022 година, донесе: 

 

О Д Л У К А 

За основање Општински совет за социјална заштита 

во општина Радовиш 

 

Член 1 

Се основа Општински совет за социјална 

заштита во општина Радовиш. 

Член 2 

Оштинскиот совет за социјална заштита брои 

13 члена. 

Оштинскиот совет за социјална заштита е 

составен од претставници на општинската 
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администрација, центарот за социјална работа, 

даватели на услуги, установи од областа на 

образованието, здравствената заштита, 

вработувањето, здруженија, верски заедници, 

полиција и/или јавно обвинителство и други правни 

и физички лица од подрачјето на општина Радовиш. 

Член 3 

Оштинскиот совет за социјална заштита 

изготвува социјален план за општината кој содржи 

мапирање на социјалните проблеми и ранливите 

групи во општината, анализа на капацитетите и 

расположливите социјални услуги, како и 

специфичните потреби за развој на социјалните 

услуги во општината. 

Градоначалникот согласно социјалниот план 

изготвува годишна програма за социјална заштита 

која ја донесува советот на општината. 

Член 4 

Формирањето на овој совет е за 

спроведување на Законот за социјалната заштита кој 

овозможува учество во проекти кои ги спроведува 

Министерството за труд и социјална политика. 

Член 5 

Министерството за труд и социјална 

политика може преку проекти да обезбедува 

средства за развивање и давање социјални услуги од 

општините под услови и во постапка утврдена со 

закон. 

Член 6 

Одлуката  влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во Службен гласник на 

општина Радовиш. 

 

Br. 08-617/1 
29 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 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за прогласување и објавување 

на Одлуката за ко-финансирање на проект: 

,,Изградба на мрежа за водоснабдување улица: 5, 

УБ.22, општина Радовиш,, 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за ко-

финансирање на проект: ,,Изградба на мрежа за 

водоснабдување улица: 5, УБ.22, општина Радовиш,,  

бр.08-618/1, што советот на општина Радовиш ја 

донесе на седница одржана на 29.03.2022 година.  

 

Br. 09-618/2 
04 April 2022 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik 
na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 

Врз основа на член 36, став 1, точка 1,а во 

врска со член 22,став 1,точка 13, од Законот за 

локална самоуправа („Службен весник на РМ“ 

бр.5/2002) и член21, став 1, точка 43, а во врска со 

член 12, од Статутот на Општина Радовиш 

(„Службен гласник на Општина Радовиш“ бр.07-

765/1 од15.10.2002 год), Советот на Општина 

Радовиш на IX седницата одржана на ден 29.03.2022 

година,  донесе: 

 

ОДЛУКА 

За ко-финансирање на проект: 

 ,,Изградба на мрежа за водоснабдување улица: 5, 

УБ.22, општина Радовиш,, 

 

Член 1 

 Со оваа одлука се потврдува дека општина 

Радовиш ќе има сопствено учество од 500.000 

денари по проект за изградба на мрежа за 

водоснабдување на улица: 5, УБ.22 тех.бр: 018/2020-

В изработен од ,,Доминг ЈТД,, Радовиш, во вкупен 

износ од 3.738.755,51 денари.    

Член 2 

 Оваа одлука влегува во сила веднаш по 

објавувањето во „Службен гласник на Општина 

Радовиш  

 

Br. 08-618/1 
29 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 

Р Е Ш Е Н И Е 

За прогласување и објавување 

на  Закулучок за прифакање на Тарифник 

за користење на просторот и пропратните простории 

во склоп на Спортската сала СРЦ „25 Мај “ во 

Радовиш кои се во функција на спортот, како и за 

просториите кои не се во функција на спортот, начин 

и постапка за нивно користење и издавање под закуп 

 

Го прогласувам и објавувам Закулучокот за 

прифакање на Тарифник за користење на просторот 

и пропратните простории во склоп на Спортската 

сала СРЦ „25 Мај “ во Радовиш кои се во функција 

на спортот, како и за просториите кои не се во 

функција на спортот, начин и постапка за нивно 

користење и издавање под закуп,  бр.08-619/1, што 

советот на општина Радовиш го донесе на седница 

одржана на 29.03.2022 година.  

 

Br. 09-619/2 
04 April 2022 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik 
na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 
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Врз основа на член 22 став 1 точка 6 и став 3 

од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ 

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

општина Радовиш (Сл.гласник на општина Радовиш 

бр. 5/2002) и согласно донесената Одлука за 

категоризација на деловите од просторот и 

пропратните простории во Спортска сала СРЦ „25 

Мај“ бр.08-919/1 од 30.07.2020 год., Советот на 

општина Радовиш на седницата одржана на  

29.03.2022 год. донесе : 

 

Т А Р И Ф Н И К 

за користење на просторот и пропратните простории 

во склоп на Спортската сала СРЦ „25 Мај “ во 

Радовиш кои се во функција на спортот, како и за 

просториите кои не се во функција на спортот, начин 

и постапка за нивно користење и издавање под закуп 

 

I.Општи одредби 

Член 1 

Со овој Тарифник се утврдуваат цените, 

начинот и постапката за користење и издавање под 

закуп на просториите во склоп на Спортската сала 

„25 Мај“ во Радовиш кои се и кои не се во функција 

на спортот. 

Просторот и пропратните простории во склоп на 

Спортската сала „25 Мај“ во Радовиш можат да ги 

користат сите граѓани, во согласност со одредбите на 

овој Тарифник. 

 

II. Тарифник за термини за јавниот простор за 

спортски активности и пропратни простории во 

склоп на Спортската сала СРЦ „25 Мај“ во Радовиш 

Член 2 

За користење на терените во големата и 

малата сала во склоп на Спортска сала „25 Мај“, 

заедно со пропратните простории (гардероби, вц, 

туш, магацин) се утврдуваат следните термини: 

1.Денски термин во летен период (Април-Август): 

од 08:00час. до 19:00час. 

2.Ноќен термин во летен период (Април-Август): од 

19:00час. до 22:00час. 

3.Денски термин во зимски период (Септември-

Март): 08:00час.-18:00час. 

4.Ноќен термин во зимски период (Септември-

Март): од 18:00час. до 22:00час. 

Член 3 

За користење на терените во големата и малата сала 

во склоп на Спортска сала „25 Мај“, заедно со 

пропратните простории (гардероби, вц, туш, 

магацин), за утврдените термини се утврдуваат 

следните цени: 

1.За спортски клубови од општина Радовиш кои се 

натпреваруваат во лига систем, одржуваат 

натпревари во СРЦ „25 Мај“ и кои одржуваат 

редовни тренинзи: 

-денски термини без користење на електрична 

енергија – 1 час, 100 ден. 

-ноќни термини со користење на електрична 

енергија – 1 час, 200 ден. 

2.За спортски клубови од општина Радовиш кои се 

натпреваруваат во лига систем но не одржуваат 

натпревари во СРЦ „25 Мај“ и не одржуваат редовни 

тренинзи: 

-денски термини без користење на електрична 

енергија – 1 час, 200 ден. 

-ноќни термини со користење на електрична 

енергија – 1 час, 400 ден. 

За спортските клубови чии оснивач или главен 

покровител е општина Радовиш, на претходно 

поднесено писмено Барање, Советот на општина 

Радовиш може да донесе Одлука за периодично да 

бидат ослободени од плаќање на термините. 

3.За рекреативно користење од страна на 

индивидуални спортисти или рекреативно играње на 

натпревари во футсал, кошарка, ракомет, одбојка и 

сл.: 

-денски термини без користење на електрична 

енергија – 1 час. 600 ден. 

-ноќни термини со користење на електрична 

енергија – 1 час. 1200 ден. 

Рекреативното користење на слободните термини ќе 

биде дозволено само во случај истите да не се 

користат од страна на спортските клубови. 

Во цените влегува и користење на пропратните 

простории (гардероби, вц, туш, магацин). 

Член 4 

Спроведувањето на целосната постапка за 

користење на термини за јавниот простор за 

спортски активности и пропратни простории, ќе ја 

врши Јавното претпријатие за стопанисување со 

спортски објекти согласно овој Тарифник. 

Согласно Уредбата за начинот на користење на 

објектите за спорт од национално и локално значење 

(Сл.весник на Р.М. бр. 27/16) во текот на месеците 

Јуни и Декември, на веб страната на општина 

Радовиш ќе биде објавен јавен повик за распределба 

на термини. 

Со сите корисници ќе биде склучен Договор во кој 

ќе бидат уредени сите права и обврски околу 

користењето на термините. 

Слободните термини кои не се издадени, по 

претходно доставено барање ќе бидат издадени на 

физички и правни лица за рекреативни настани и 

други настани. 

Во случај барањето да биде поднесено од два или 

повеќе субјекти за користење на ист термин, 

терминот ќе се издаде на субјектот кој прв поднел 

барање. 

III. Тарифник за простории во склоп на Спортската 

сала СРЦ „25 Мај“ во Радовиш кои се во функција на 

спортот. 

Член 5 

За користење на просториите и деловите од 

објектите за спорт во СРЦ „25 Мај“ кои се во 

функција на спортот, согласно донесената 
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Категоризација на Советот на општина Радовиш и 

согласно донесениот Извештај и Заклучок од 

извршената процена на недвишниот имот во СРЦ 

„25 Мај“ од овластен проценител бр 25-919/1, се 

утврдуваат следните цени: 

-влез 1 просторија со реден бр. 14 со внатрешна 

површина од 27.93м
2
 се утврдува месечна цена од 

1,745 ден. 

-влез 1 просторија со реден бр. 15 со внатрешна 

површина од 28.20м
2
 се утврдува месечна цена од 

1,760 ден.  

-влез 1 просторија со реден бр. 16 со внатрешна 

површина од 55.86м
2 

- се утврдува месечна цена од 

3,491 ден. 

-влез 2 со реден бр.4 со внатрешна површина од 

12.11м
2 
- се утврдува месечна цена од 756 ден. 

-влез 4 со реден бр.3 со внатрешна површина од 

167.81м
2 
- се утврдува месечна цена од 10,488  ден. 

-влез 5 со реден бр.10 со внатрешна површина од 

124,25м
2 
- се утврдува месечна цена од 7,765  ден.  

-влез 5 со реден бр.14 со внатрешна површина од 

13м
2 
- се утврдува месечна цена од 812 ден.  

-влез 5, кат 2 со реден бр.1 со внатрешна површина 

од 35,56м
2 
- се утврдува месечна цена од 2,222 ден.  

-влез 5, кат 2 со реден бр.4 со внатрешна површина 

од 35,56м
2 
- се утврдува месечна цена од 2,222 ден.  

Член 6 

Согласно Законот за користење и располагање со 

стварите во државна сопственост и со стварите во 

општинска сопственост, Советот на општина 

Радовиш донесува одлука кои простории да бидат 

дадени на користење со склучување на непосредна 

спогодба, а за кои простории ќе биде распишана 

јавна објава за електронското јавно наддавање за 

издавање под закуп. 

Постапката за давање на користење на просториите 

кои се во функција на спортот со склучување на 

непосредна спогодба и со јавна објава за 

електронското јавно наддавање за издавање под 

закуп ја спроведува Јавното претпријатие за 

стопанисување со спортски објекти. 

Право на учество на јавното наддавање имаат сите 

заинтересирани домашни физички и правни лица 

регистрирани од областа на спортот, кои согласно со 

закон ќе ги исполнуваат условите дадени во 

објавата. 

Со сите корисници на простории се склучува 

Договор во кој се утврдува вистинската намена на 

просторијата, времетраењето, износ за закуп и сите 

други права и обврски. 

IV. Тарифник за простории во склоп на Спортската 

сала СРЦ „25 Мај“ во Радовиш кои не се во функција 

на спортот. 

Член 7 

За користење и давање под закуп на 

просториите во СРЦ „25 Мај“ кои не се во функција 

на спортот, согласно донесената Категоризација на 

Советот на општина Радовиш и согласно донесениот 

Извештај и Заклучок од извршената процена на 

недвишниот имот во СРЦ „25 Мај“ од овластен 

проценител бр 25-919/1 од 27.10.2020 год. се 

утврдуваат следните цени: 

-влез 1 просторија со реден бр. 1 со внатрешна 

површина од 31.66 м
2
 се утврдува месечна цена од 

1,978 ден.  

-влез 1 просторија со реден бр. 3 со внатрешна 

површина од 18 м
2
 се утврдува месечна цена од 

1,125 ден. 

-влез 1 простории со реден бр. 7,6,8,9 со вкупна 

внатрешна површина од 39.03 м
2
 се утврдува 

месечна цена од 2,439 ден. 

-влез 2 просторија со реден бр. 1 со внатрешна 

површина од 129.01 м
2
 се утврдува месечна цена од 

8.063 ден.  

-влез 5, кат 1, просторија со реден бр. 3 со внатрешна 

површина од 55.07 м
2
 се утврдува месечна цена од 

3,442 ден. 

-влез 6 просторија со реден бр. 8 со внатрешна 

површина од 39.14 м
2
 - се утврдува месечна цена од 

2,446 ден.  

-влез 6 простории со реден бр. 1,2,3 со внатрешна 

површина од 42.61 м
2
 и пропратни простории 4 и 6 

со внатрешна површина од 5.24 м
2 
, вкупно 47,85 м

2 
- 

се утврдува месечна цена од 2,990 ден.  

-влез 2 простории со реден бр. 1,2,3,4,5,6 и 7 со 

вкупна внатрешна површина од 119.67 м
2
 - се 

утврдува месечна цена од 6,838 ден.
 
 

-влез 1 останата просторија со реден бр.1 со 

внатрешна површина од 293,41м
2 

- се утврдува 

месечна цена од 18.338 ден.;  

Член 8 

Согласно Законот за користење и 

располагање со стварите во државна сопственост и 

со стварите во општинска сопственост, Советот на 

општина Радовиш донесува одлука за кои простории 

ќе биде распишана јавна објава за електронското 

јавно наддавање за издавање под закуп. 

Постапката за давање на користење на просториите 

кои не се во функција на спортот со јавна објава за 

електронското јавно наддавање за издавање под 

закуп ја спроведува Јавното претпријатие за 

стопанисување со спортски објекти. 

Право на учество на јавното наддавање имаат сите 

заинтересирани домашни физички и правни лица, 

кои согласно со закон ќе ги исполнуваат условите 

дадени во објавата. 

Со сите корисници на простории се склучува 

Договор во кој се утврдува вистинската намена на 

просторијата, времетраењето, износ за закуп и сите 

други права и обврски. 

Еден корисник не може да користи повеќе од една 

просторија. 

IV. Тарифник за дел од простории во склоп на 

Спортската сала СРЦ „25 Мај“ наменети за 

поставување на рекламен материјал. 
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Член 9 

За поставување на рекламни паноа или друг 

вид на рекламен материјал на однапред одредени 

површини во Спортската сала СРЦ „25 Мај“ се 

утврдуваат следните цени: 

-поставување на церадно платно или друг материјал, 

на видно место во голема сала – позади голови, се 

утврдува месечна цена од 300 ден. за 1м
2
 ; 

-поставување на церадно платно или друг материјал, 

на видно место во мала – на ѕид позади кош, се 

утврдува месечна цена од 200 ден. за 1м
2
 ; 

V. Тарифник за користење на простории на 

Спортската сала СРЦ „25 Мај“ наменети за 

одржување на јавни настани, концерти и сл. 

Член 10 

За организација на спортски турнири, по претходно 

доставено барање и усогласување на слободните 

термини, цените се 

-денски термини без користење на осветлување – 1 

час. 200 ден. 

-ноќни термини со користење на осветлување – 1 

час. 400 ден. 

За одржување на концерти, фестивали, приредби, 

саеми, разни промоции и сл. се утврдува цена од 

15.000 ден. до 30.000 ден. - во зависност од самиот 

обем на манифестацијата. 

Со секое правно или физичко лице кое ке користи 

термини за горенаведените настани, ќе биде склучен 

договор во кој ќе бидат утврдени сите права и 

обврски. 

VI. Надзор и завршни одредби 

Член 11 

Надзор на примената на одредбите од овој 

Тарифник вршат службените лица во ЕЛС - општина 

Радовиш. 

При вршењето на надзорот корисникот е должен да 

овозможи непречено спроведување на истиот како и 

увид во документацијата. 

Член 12 

Измени и дополнувања на овој Тарифник 

можат да се вршат на начин пропишан како и за 

нејзиното донесување.  

Член 13 

Со донесувањето на овој тарифник 

престанува да важи Одлуката за утврдување на цени 

за користење термини и простор за реклами (паноа) 

во спорската сала „25 Мај“ бр.07-1883/1 од 

25.10.2012 год. и Одлуката за измена и дополнување 

на Одлуката бр. 07-447/1 од 25.02.2013 година. 

Тарифник стапува на сила со денот на неговото 

донесување. 

 

Br. 08-619/1 
29 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 

Р Е Ш Е Н И Е 

за прогласување и објавување 

на Програма за поставување урбана опрема  на 

подрачјето на општина Радовиш за 2022 година 

 

Ја прогласувам и објавувам Програмата за 

поставување урбана опрема  на подрачјето на 

општина Радовиш за 2022 година бр.08-620/1, што 

советот на општина Радовиш ја донесе на седница 

одржана на 29.03.2022 година.  

 

Br. 09-620/3 
04 April 2022 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik 
na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 
 

Врз основа на член 80 од Законот за градење 

(„Службен весник на Република Македонија“,130/09, 

124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 

79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 

149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 

31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18, 68/18 и 

168/18 и „Службен весник на Република Северна 

Македонија“ бр. 244/19, 18/20 и 279/20) и член 62 од 

Законот за локалната самоуправа (Службен весник 

на Република Македонија“ бр. 5/02), Советот на 

Општина Радовиш на седница одржана на 29.03.2022 

година, донесе 

ПРОГРАМА 

за поставување урбана опрема на подрачјето на 

општина Радовиш за 2022 година 

 

Со оваа Програма се уредуваат видовите на 

урбана опрема, локалитетите на кои се поставува, 

начинот и условите за нејзино поставување, 

дислоцирање и отстранувањето на урбаната опрема 

на подрачјето на општина Радовиш. 

 

 I. ОПШТИ СТАНДАРДИ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА 

УРБАНА ОПРЕМА 

 

Со поставување на урбана опрема не смее да 

се попречува или отежнува користењето на 

станбените, деловните згради и други објекти, 

односно нивната функција на живеење или 

работење, да се загрозува сигурноста на сообраќајот, 

да се намалува пропишаната слободна проодна 

површина, да се уништува зелена површина, да се 

намалува естетскиот и општиот изглед на околината. 

Урбаната опрема, со својот изглед и форма 

не смее да го намали естетскиот и општиот изглед на 

околината, а со вршењето на дејноста не смее да се 

создава нечистотија, недозволена бучава и лоша 

миризба. 

Поставување на урбана опрема се врши на 

начин што истите не смеат на никаков начин да 



Br. 4/2022 Str. 14                Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{                                  04.04.2022 god.  

  

бидат трајно прицврстени за подлогата, а нивното 

поставување и отстранување треба да се одвива на 

брз и лесен начин и без оштетување на подлогата. 

Површината што служи за употреба на 

урбаната опрема мора да се одржува во хигиенски 

исправна состојба. 

При поставување на урбана опрема не смеат 

да се поставуваат бариери во просторот кои можат 

да го попречат безбедното движење на пешаците или 

да го оневозможат движењето на лицата со 

хендикеп. 

При поставување на урбана опрема не смеат 

да се преземаат градежни зафати, а особено не 

зафати со кои се менуваат материјалот и нивелетата 

на целата површина што се користи. 

При поставувањето на урбаната опрема мора 

да се запазат следните стандарди: поставувањето на 

урбаната опрема е на минимално растојание од 

0,80м. од рабникот на коловозот (за кошничка за 

отпадоци, жардињери, рекламни направи и др.) 

односно 1.5м до 2,5 м од рабникот на коловозот (за 

автобуски стојалишта, тезги, дрвореди). 

Минимална височина при поставување на 

чадори за сонце изнесува 2.4м, а при поставување на 

настрешници и тенди минималната височина 

изнесува 3,2м над слободната проодна површина. 

Поставувањето на урбана опрема пред 

деловните објекти каде што се врши дејност, е 

дозволено само во широчината на деловниот објект 

кон јавната површина, но не повеќе од 50% од 

вкупната корисната површина на деловниот објект и 

доколку се исполнети условите од оваа Програма и 

условите од други прописи. 

На улиците кои се користат како пешачки 

зони, по средината на улицата се определува 

заштитен коридор во широчина од 6 метри се со цел 

непречен протокот на сообраќајот и пешачки 

движења, пристап на амбулантно, противпожарно, 

полициско и комунално возило (возило на јавни 

служби) и во овој заштитен коридор поставањето на 

урбаната опрема строго се забранува.  

При поставување на урбана опрема на 

тротоари, минималната слободна проодна површина 

од попречниот профил на тротоарот изнесува 1.5 м. 

Ислучок претставуваат простори кај кои во партерот 

постои реализирана граница помеѓу просторот за 

движење на пешаците и бараниот простор за 

поставување на опрема (столпчиња, денивелација и 

др.) но просторот за движење не може да биде помал 

од 1.2 м. 

Широчината на слободната проодна 

површина на тротоарите, се мери од рабникот на 

коловозот или на велосипедската патека. Доколку на 

тротоарот има дрвја, комунален или рекламен објект, 

широчината на слободната проодна површина се 

мери од граничникот на дрвото или од најистурената 

точка на пречникот на дрвото, на комунален или 

рекламен објект, во правец на делот од јавната 

површина што е предмет на користење.  

Поставување на урбана опрема не е 

дозволено на делот од тротоарите во зоната на 

свртување на улицата, односно во зоната на 

вкрстување на улиците (магистрални и собирни), 

која изнесува минимум 8.0 м од пресечната точка на 

двете регулациони линии.  Доколку пешачката 

површина е поголема од 5.0 м во радиусот на 

свртувањето дозволено е поставување на урбана 

опрема за летна тераса при што треба да се запази 

проодна површина со ширина од 2.5 м од работ на 

коловозот односно од најистурениот елемент (дрво, 

комунален или рекламен објект). 

Урбаната опрема што се поставува по повод 

манифестации, презентации, изложби и за вршење 

на угостителска дејност, по завршувањето на 

манифестацијата се отстранува од јавната површина 

во рок утврден од општината. 

 

При поставување на урбана опрема, сопственикот е 

дожен да обезбеди: 

- соодветни услови и согласности за 

приклучување на инфраструктурни мрежи за 

предвидениот временски период /електро 

напојување, водоснабдување и канализација, мрежа 

за телефонија, електронски комуникации и сл./ од 

соодветните јавни      претпријатија и други правни 

лица / даватели на услугите / односно од субјектите 

кои стопанисуваат со објектите на 

инфраструктурата; 

- примена на современи градежни материјали 

кои овозможуваат монтажно демонтажни 

конструктивни елементи, типски елементи, 

современо архитектонско обликување, 

препознатливост на функцијата, репрезентативност 

на урбана опрема за дејностите од кои тоа се 

очекува, принцип на повеќеводни кровови со ниско 

слеме, обезбедување пристапност за лица со посебни 

потреби и иналидитет и сл; 

- согласност од сопствениците на градежната 

парцела во сопственост кога земјиштето се користи 

во јавна употреба согласно закон. 

При поставување на урбана опрема, покрај 

овие услови, мора да се почитуваат специфичните 

услови на локацијата, интензитетот на пешачкото 

движење и видот на дејноста која се врши и слично. 

Доколку површината за која се бара 

поставување на урбана опрема е во границите на 

опфатот на заштитено подрачје или објект или за неа 

е утврден посебен режим на користење, потребно е 

да се прибави претходно мислење од органот на 

државната управа надлежен за работите на 

заштитата на културно-историското наследство, 

односно на природата. 

Урбаната опрема се поставува согласно 

Програмата и истите може да бидат со различни 
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димензии зависно од дејностите кои се извршуваат 

во нив. 

Урбаната опрема може да биде само 

приземна, со максимална висина на венец до 3,5м и 

висина на слеме добиена со минимален нагиб 

зависно од видот на употребениот кровен покривач 

/само како заштита на објектот/.  

 

II. ВИДОВИ УРБАНА ОПРЕМА И ПОСЕБНИ 

СТАНДАРДИ ЗА НЕЈЗИНО ПОСТАВУВАЊЕ 

 

Тераси, шанкови и натстрешници 

Тераси и шанкови се поставуваат во 

зависност од расположивата јавна површина, при 

што е неопходно исполнување на условот да не се 

наруши урбанистичката концепција на просторот и 

параметрите за непречно безбедно движење од сите 

корисници, согласно Правилникот за стандарди и 

нормативи за урбанистичко планирање („Службен 

весник на РМ“ бр. 63/12), особено по однос на 

минималните димензии на пешачки површини – 

тротоари, по однос на непречено користење на 

околните објекти и простори за јавна намена, 

протокот на сообраќајот/пешачки движења на лица 

со хендикеп, пристап на амбулантно, 

противпожарно, полициско и комунално возило 

(возило на јавни служби). 

Се забранува покривање на урбаната опрема 

на летната тераса со најлонски фолии или други 

слични материјали. За заштита на елементите на 

урбаната опрема за време на врнежи истата може да 

се прекрие со лесен материјал или елементите да се 

отстранат од јавната површина. При тоа се забранува 

складирање на урбаната опрема покрај излогот и 

сите видливи страни на локалот кон улица и негово 

натрупување визуелно експонирано. 

На површината на која се поставува урбана 

опрема за организација на летни тераси, дозволено е 

поставување на: лесно подвижни маси, столици, 

натстрешници, чадори, постаменти за чадори, 

жардињери, ограда и др. не смеат да го преминуваат 

работ на одобрената површина. 

 

Исклучително во пешачка зона, на плоштади, 

кеј и други пошироки површини опремата за летна 

тераса се поставува на начин утврден со елаборат. 

Со елаборат се утврдува просторот, видот и изгледот 

на опремата, бојата, димензиите и др. 

Јавна површина може да се користи за летна 

тераса (вршење на угостителска дејност) со 

поставување само на опрема за летна тераса, а не и 

дополнителна опрема како фрижедери, витрини и 

друго. 

Минимална ширина на површината потребна 

за поставување на урбана опрема за угостителство за 

поставување на еден ред маси со столови и клупи 

изнесува 1,5м. 

Масите и столиците како елементи на 

летната тераса мора да бидат изработени од 

квалитетни материјали. На определени простори: 

пешачки зони, плоштад и во заштитени зони може да 

биде пропишан видот на опремата со посебен 

елаборат. 

Сите направи за заштита од атмосферски 

влијанија (чадори, тенди и настрешници) поставени 

на една тераса треба да бидат усогласени по боја и 

облик и да сочинуваат една естетска целина. 

Чадорите се со минималната слободна 

височина од 2,4м. Чадорите за сонце поставени и 

отворени не смеат со ниеден елемент да ја 

надминуваат линијата на одобрениот простор, можат 

да ја наткрива само одобрената површина и не смее 

да биде прицврстена за подлогата. 

Тендите се типски – монтажни елементи со 

роло механизам конзолно поставени на чело на 

објектот и се поставуваат доколку на јавната 

површина има простор за еден ред на маси и столици 

паралелно со ѕидот на објектот без потпирачи на 

јавната површина. 

При поставување на тенди над зона во која се 

организираат летните тераси минималната слободна 

височина изнесува 3.2м. 

Поставена и монтирана тендата смее да го 

наткрива само одобрениот простор за летна тераса.  

Страните на тендата не смеат да се затвораат 

со најлон или било каков друг материјал или фиксна 

конструкција која вертикално ќе се спушта од едната 

страна заради изградба на зимска градина на јавна 

површина. 

Настрешница е лесен монтажно - 

демонтажен елемент кој се поставува на четири или 

два столба кои не смеат да бидат прицврстени за 

јавната површина, со платно и со роло механизам. 

Страните на настрешницата не смеат да се 

затвораат со најлонски фолии или било каков друг 

материјал или фиксна конструкција која вертикално 

ќе се спушта до подлогата. 

Оградите и жардињерите поставени на летна 

тераса не смеат: да излегуваат со ниеден елемент 

надвор од дозволениот простор за летна тераса, да 

бидат фиксно прицврстени за подлогата и да имаат 

висина поголема од 0,8м. 

Оградите и жардињерите треба да бидат 

изведени од квалитетни материјали со 

високоестетско ниво. 

Во пешачките зони не се поставуваат огради 

или жардињери кон пешачката зона односно истите 

се поставуваа само помеѓу соседни летни тераси. 

Летни дискотеки 

При нивно поставување важат општите и 

посебните стандарди за поставување на урбана 

опрема: летни тераси, покриени и непокриени 

шанкови и други објекти. 

Летни дискотеки се поставуваат со Програма 

донесена на Совет на општина Радовиш. 
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Покриени и отворени шанкови 

Покриени и отворени шанкови се 

поставуваат на сквер, во парк, на кеј, на реализирана 

партерна јавна површина, покрај водни и 

рекреативни површини. 

Покриените и отворени шанкови не смеат да се 

прицврстени за подлогата и мора да имаат 

приклучок на вода, електрична енергија и 

канализација. 

Составен дел на локацијата на покриени и 

отворени шанкови може да биде и летна тераса. 

 

Информативни паноа 

Информативните паноа служат за јавна 

намена, за инфомрирање на граѓаните (карта на 

општина Радовиш, возен ред и друго) и огласување 

за културно-уметнички, спортски и други 

манифестации. 

Поставувањето на информативните паноа не 

смее да го попречува нормалното одвивање на 

сообраќајот. 

Информативните паноа може да бидат 

слободностоечки, преносливи, прицврстени на 

објект и сл. 

Самостоечки рекламни паноа 

Самостоечките рекламни паноа се 

поставуваат на пешачки и зелени површини во 

профилот на сообраќајниците, а во согласност со 

Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата 

(„Службен весник на РМ“, бр. 169/15, 226/15, 55/16, 

11/18, 83/18 и „Службен весник на Република 

Северна Македонија“ бр. 98/19, 302/20 и 122/21) и 

посебен акт на општина Радовиш. 

Опрема за забава на деца и детски игралишта 

Опремата за забава на деца може да се 

постави на места каде има доволен простор за тоа 

(поголеми јавни површини или неизградено 

земјиште), во близина на паркинг простор, а 

просторот се дава на краткотрајно користење до 30 

дена. 

Детско игралиште може да се постави на 

изградено и неизградено градежно земјиште, во 

склоп на школски дворови, со елаборат за 

поставување на урбана опрема погодно за таа 

намена.  Детско игралиште може да се постави и во 

уредено зеленило. 

Фонтани, чешми, клупи и корпи за отпадоци   

Фонтани, чешми, клупи и корпи за отпадоци 

со и без пепелници се поставуваат на јавни 

површини, во зависност од бројноста и потребите на 

корисниците. 

Клупите и корпите за отпадоци се дел од 

урбаната опрема и се поставуваат на поголема јавна 

пешачка површина, плоштад, поголеми пешачки 

патеки, на автобуски постојки од сите типови и на 

други локации согласно елаборат за поставување на 

урбана опрема. 

Покрај клупите потребно е да има безбеден 

поплочен простор со димензии од 1,0мх1,2м за 

луѓето со хендикеп. 

Корпите за отпадоци може да бидат 

поставени: слободностоечки или прикачени за 

светилки или фасади на ојекти. 

 

Паркиралишта за велосипеди 

Типот и локациите се определуваат со 

елаборат за поставување на паркиралишта за 

велосипеди на општина Радовиш. 

Жардињери, граничници 

Жардињери со цвеќе и граничници се 

поставуваат со цел визуелно да се ограничи 

просторот определен за урбана опрема од 

слободната проодна површина или да се ограничи 

просторот меѓу сообраќајница и пешачка површина. 

Одобрението за овие елементи е со 

времетраење колку и одобрението за поставување на 

урбана опрема, по што овие елементи треба целосно 

да се отстранат од просторот. 

Максимална висина на жардињерите и 

граничниците е 0,80м. 

Тезги 

Тезги се лесно подвижни елементи на 

урбаната опрема кои се поставуваат по повод 

празници и манифестации или на простори 

определени со посебни елаборати и служат за 

продажба на соодветни производи на пригодната 

намена. 

Тезгите треба да се со унифициран изглед и 

боја, соодветни на спецификите на локацијата 

Максималната површина на тезгите изнесува 

до 4,0 м2 и се поставуваат и отстрануваат по 

завршување на дејноста. 

Елементи за изложување на производи 

Елементи за изложување на производи се 

витрини, полици, фрижидери. 

Елементи за изложување на производи се 

поставуваат на јавна површина пред трговски 

локали, по правило во широчината на челото на 

локалот, без можност за нивно поставување во 

уредена зелена површина.  

Елементи за изложување на производи се 

поставуваат покрај ѕидот на локалот.  

Над елементите за изложување на производи 

може да се поставуваат тенди за заштита, конзолно 

на челото на објектот без вертикални потпирачи.  

Просторот, што се користи за излагање на 

производи не смее да се оградува и затвора на било 

кој начин. (најлони, застакленување и слично) 

Корпите за отпадоци може да бидат 

поставени: слободностоечки или прикачени за 

светилки или фасади на објекти.  

Идејните решенија на урбана опрема која ќе 

биде поставена треба да бидат во согласност со 

микролокациските услови, со високи естетско-
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функционални вредности и вклопеност во пејсажот 

на микролокацијата и подрачјето на општината.  

Привремени паркинзи и приодни патеки 

Привремени паркинзи и приодни патеки на 

изградено градежно земјиште се изведуваат со 

елементи кои лесно можат да се отстранат, кои не ја 

нарушуваат животната средина, со можност за 

поставување на ниска ограда (не повисока од 0,80м). 

Платформи 

Платформите за спортски, културни, 

туристички и забавни настани (манифестации), како 

и придружните објекти во функција на истите, се со 

висини и површини кои овозможуваат безбедност 

при нивното користење.  

Платформите се поставуваат на изградено 

градежно земјиште кое може да прими поголема 

група на граѓани, согласно стандардите на оваа 

Програма.  

Поставувањето и отстранувањето треба да 

биде непосредно пред и по завршувањето на 

манифестацијата, а просторот треба да се уреди во 

првобитна состојба од страна на субјектот кој ја 

поставил платформата.  

Монтажно демонтажни типски објекти 

Монтажно-демонтажни објекти од лесна 

конструкција, се објекти со површина до 16,0м2, кои 

можат да се постават на одредени места. Монтажно 

– демонтажни објекти од лесна конструкција се 

наменети за продажба на весници, билети за јавен 

превоз, вода и безалкохолни пијалоци, сувенири, 

лотарија, кондиторски и слични производи.  

Монтажно-демонтажни објекти од лесна 

конструкција можат да се поставуваат и на одредени 

места при одржување на хуманитарни, културни, 

забавни, спортски, изложбени, рекламно-

промотивни или деловно-информативни и други 

активности по повод празници и манифестации како 

придружни објекти во функција на настаните.  

 Обликовни услови: 

-монтажните објекти со своето обликување 

мора да бидат усогласени со просторот на кој се 

поставуваат, треба да се со унифициран изглед и боја 

кои ќе се определат со проект за поставување на 

урбана опрема. Начинот на покривање треба да биде 

типски без додаток на монтажна тенда. За заштита 

од сонце и дожд на челото на монтажниот објект 

можно е поставување на рол тенда; 

-На монтажниот објект може да се постави 

рекламен натпис со големина не поголема од челото 

на објектот со името на фирмата, која го користи 

(врши дејнсот) без можност за истакнување на други 

рекламни пораки. Рекламниот натпис да не го 

надминува горниот раб на монтажниот објект поеќе 

од 50 см; 

-На надворешниот дел од монтажниот објект 

не се дозволени видливи инсталации или делови на 

уреди за вентилација иклиматизација како и било 

каква опрема надвор од габаритот на објектот. 

 Сообраќајни услови 

-Монтажен објект или групација на 

монтажни објекти мора да биде лоцирана на начин 

кој нема да го попречува слободното движење на 

пешаци, инвалиди и возила. Се поставуваат на 

оддалеченост од работ на коловозот мин. 1,5м. а од 

раскрсница мин. 10,0м од почетокот на радиусот за 

свртување.  

 Технички услови 

- При поставување на монтажниот објект 

мора да се обезбедат санитарно-технички и 

хигиенски услови: проветрување природно или 

вештачко, бучавата која се создава со вршење на 

дејноста да не ја преминува дозволената граница, да 

се обезбеди заштитен отвор со прописно изведен 

пулт за издавање на роба, да се обезбеди приклучок 

на електрична енергија, приклучок на вода и 

канализација (мијалник-тоалет); 

- Подната, ѕидната и таванската облога како 

и пултот за издавање на роба да се изведат од 

непропусен, неотровен, материјал кој не впива и кој 

лесно се чисти.  

Автобуски постојки 

Поставувањето на автобуски постојки да 

биде во согласнсот со Законот за безбедност на 

сообраќајот на патиштата и Законот за јавните 

патишта, а димензионирањето да се врши со 

мултиплицирање на модули со површина од 4,0м2 

до 16,0м2 и висина до 4,0м од ниво на тротоар до 

врвот на покривачот.  

При лоцирање на автобуските постојки 

потребно е да се обезбеди минимум слободен 

прооден простор пред нив од 1,5м. 

Објекти за обезбедување  

Површината на објектите за обезбедување да 

не е поголема од 3,0м2. За нив важат стандардите за 

монтажно-демонтажни и типски објекти. 

Јавни санитарни јазли 

Поставувањето на јавни санитарни јазли се 

врши на уредени површини, во близина на јавно 

зеленило, паркинг, оддалечени од влезови и излози 

на објекти. Истите не смеат да го попречуваат 

користењето на околните објекти и јавни површини. 

Може да се типски објекти или да се изведени со 

посебен проект соодветен за избраната локација. 

Продажба на билети, весници, сувенири, цвеќе и 

сладолед, пиљарници на отворено. 

Површината на урбаната опрема во која ќе се 

врши продажба на билети, весници, сувенири и 

сладолед да не биде поголема од 4,0м2, а за 

продажба на цвеќе не поголема од 16,0м2.  

Телефонски говорници 

Телефонски говорници, поштенски 

сандачиња, интернет пултови и банкомати можат да 

бидат слободностоечки или прикачени на ѕид и 

треба да се поставуваат на начин да можат да ги 

користат лица со посебни потреби.  
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Минималниот простор кој што треба да е 

слободен пред апаратите изнесува 1,5мх1,5м, како 

би се овозможило нивно непречено функционирање 

и пристап до нив, а притоа да не се нарушат 

постојните пешачки движења.  

 

III. ДЕЈНОСТИ КОИ МОЖАТ ДА СЕ ВРШАТ 

 

Со урбаната опрема можат да се вршат 

дејности во согласност со член 2, став 4 од Законот 

за градење („Службен весник на Р.Македонија“, 

130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 

25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 

115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 

30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18, 68/18 

и 168/18 и „Службен весник на Република Северна 

Македонија“ бр. 244/19, 18/20 и 279/20) 

 

IV. ПРЕГЛЕД НА ЛОКАЦИИ НА ПОСТОЈНА 

УРБАНА ОПРЕМА 

 

Секторот за урбанизам, комунални работи, 

ЛЕР и заштита на животна средина ќе изготви 

табеларен преглед на евидентираната урбана опрема 

по локалитети. Во табеларниот преглед ќе се дадат 

следните информации: 

- нумерација на објектите;  

- ознаки на намена на објектите;  

- урбана опрема; 

- КП каде се наоѓа урбаната опрема;  

- местоположба, улица и број на урбаната 

опрема; 

- Тип на урбана опрема;  

- површина во м2; 

- намена; 

- сопственост;  

- легалитет; 

- степен на уреденост. 

V. ПЛАНИРАНА ДИСПОЗИЦИЈА НА УРБАНАТА 

ОПРЕМА 

Сектор за урбанизам, комунални работи, ЛЕР 

и заштита на животна средина ќе изготви табеларен 

преглед на диспозицијата на планирана урбана 

опрема по локалитети. Во табеларниот преглед ќе се 

дадат следните информации: 

- нумерација на објектите;  

- модул;  

- ознаки:   

Н - нова урбана опрема,  

ОН - урбана опрема што се отстранува и се 

заменува со нова, 

О - урбана опрема што се отстранува, 

З - урбана опрема што се задржува,  

- КП каде се предвидува урбаната опрема; 

- местоположба, улица и број на урбаната 

опрема; 

- Тип на урбаната опрема; 

- површина во м
2
; 

- намена. 

 

VI.   НАЧИН И УСЛОВИ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ И 

ОДРЖУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА  

 

Согласно Закон за градење („Службен весник 

на Р.Македонија“,130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 

13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 

28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 

217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 

35/18, 64/18, 68/18 и 168/18 и „Службен весник на 

Република Северна Македонија“ бр. 244/19, 18/20 и 

279/20), урбана опрема се поставува на јавни 

површини кои претставуваат градежно изградено 

земјиште и уредено земјиште без притоа да се 

наруши основната намена на просторот и 

безбедноста на сообраќајот. Потребата за 

поставување на урбана опрема ја утврдува Советот 

на Општината Радовиш.  

 

Урбаната опрема се поставува по добиено 

одобрение за поставување на урбана опрема кое го 

издава Градоначалникот на Општина Радовиш.  

Точното позиционирање на урбаната опрема, го 

одредува органот надлежен за урбанизам во 

Општина Радовиш, согласно графичкиот прилог на 

оваа Програма. 

Општина Радовиш согласно Законот за градење  

води регистар на издадени одобренија за 

поставување и отстранување на урбаната опрема, а 

формата, содржината и начинот на водење на 

регистерот ги пропишува министерот кој раководи 

со органот на државната управа надлежен за вршење 

на работите од областа на управувањето со 

градежното земјиште.  

Доколку урбаната опрема се поставува за вршење 

дејност на јавна површина пред деловна просторија, 

одобрението за поставување може да се издаде само 

ако за користење на просторот претходно е издадено 

одобрение за вршење дејност, од страна на 

Градоначалникот на општина Радовиш. 

 

Кога просторот пред деловната прсоторија на 

кој се бара да се врши дејност се наоѓа на земјиште 

во сопственост потребно е само одобрение за 

вршење на дејност пред деловна просторија.  

Времетраењето на одобрението за 

поставување на урбана опрема може да биде:  

- дневно, за време од 24 часа (манифестации, 

презентации и др.) 

- краткотрајно, за период од 30 дена 

(манифестации, презентации, изложби и др.) 

- сезонско за период од 3 до 7 месеци 

(трговија на мало и др.), 

- годишно за период до 1 година 

(угостителство, трговија, градилиште и др.) 
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За добивање на одобрение за поставување на 

урбана опрема, заинтересираниот субјект поднесува 

барање до Градоначалникот на Општината. 

Одобрение за поставување на урбана опрема 

се добива врз основа на поднесено барање 

(формулар), кое се доставува заедно со комплетна 

документација и тоа: 

- За урбана опрема која се поставува за 

вршење на дејност и тоа:  

продажба на билети за јавен превоз, весници, 

сувенири, цвеќиња, сладолед, пиљарници; 

 

1. Одобрение за вршење дејност;  

2. Елаборат за поставување на урбана опрема; 

3. Доказ за регулирано плаќање на комунална 

такса; 

4. Геодетски елаборат со нумерички податоци. 

- За урбана опрема која се поставува за вршење на 

дејност и тоа:  

тераси со или без настрешници, покриени и 

непокриени шанкови: 

 

1. Одобрение за вршење дејност;  

2. Елаборат за поставување на урбана опрема; 

3. Доказ за регулирано плаќање на комунална 

такса; 

4. Геодетски елаборат со нумерички податоци. 

- За поставување на детски игралишта, јавни 

санитарни јазли, дополнителни монтажно-

демонтажни паркинг простори, рекламни паноа, 

типски објекти за обезбедување кои се во функција 

на дипломатско конзуларните претставништва, на 

објекти на органите на државната управа и на 

резиденцијалните објекти: 

1. Основен ревидиран проект; 

2. Геодетски елаборат со нумерички податоци. 

 

Клупи, чешми, корпи за отпадоци, телефонски 

говорници, автобуски постојки, платформи за јавни 

манифестации на копно и на водна површина и 

останати видови на урбана опрема која не се 

однесува на вршење на дејност 

 

1. Елаборат за поставување на урбана опрема; 

2. Геодетски елаборат со нумерички податоци. 

 

Постапката по барањето ја спроведува 

надлежниот Сектор за урбанизам и животна средина, 

комунални работи и ЛЕР.  

 

Надлежниот сектор на Општината врши увид на 

лице место и проверка на документацијата која се 

доставува во прилог на барањето, од аспект на 

усогласеноста со одредбите на законите и прописите 

донесени врз основа на закон, општите и посебните 

стандарди. 

 

VII. ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ НА 

ПРОГРАМАТА 

 

Програмата за поставување на урбана опрема 

на подрачјето на Општина Радовиш се финансира од 

Буџетот на Општина Радовиш за 2021 година. 

Трошоци за поставување, одржување, дислокација и 

отстранување на урбана опрема.  

Трошоците за поставување, одржување, дислокација 

и отстранување на урбана опрема паѓаат на товар на 

инвеститорот, физичко или правно лице.  

 

VIII. ДИНАМИКА НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА 

ПРОГРАМАТА 

 

Динамиката на реализација на програмата ќе 

зависи од создадените правни и технички услови.  

 

IX. ВРШЕЊЕ НАДЗОР 

 

Вршењето надзор над поставувањето, 

задржувањето, дислокацијата и отстранувањето на 

урбаната опрема е во согласност со Законот за 

градење („Службен весник на Р.Македонија“,130/09, 

124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 

79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 

149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 

31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18, 68/18 и 

168/18 и „Службен весник на Република Северна 

Македонија“ бр. 244/19, 18/20 и 279/20) 

 

X. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 

Реализацијата на Програмата ја врши 

Градоначалникот на Општина Радовиш во соработка 

со Сектор за урбанизам и животна средина, 

комунални работи и ЛЕР.  

 

XI. ОВАА ПРОГРАМА ВЛЕГУВА ВО СИЛА 

НАРЕДНИОТ ДЕН ОД ДЕНОТ НА 

ОБЈАВУВАЊЕТО ВО „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК 

НА ОПШТИНА РАДОВИШ“. 

 

Br. 08-620/1 

29 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 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за прогласување и објавување 

на Заклучок за дополнување на Програма за 

поставување на урбана опрема 
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на подрачјето на општина Радовиш за 2022 

година 

 

Го прогласувам и објавувам Заклучокот 

за дополнување на Програмата за поставување 

на урбана опрема на подрачјето на општина 

Радовиш за 2022 година бр.08-620/2, што 

советот на општина Радовиш го донесе на 

седница одржана на 29.03.2022 година.  

 
Br. 09-620/4 

04 April 2022 g. 
Radovi{ 

Gradona~alnik 
na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 
 

Врз основа на член 80 од Законот за градење 

(„Службен весник на Република Македонија“,130/09, 

124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 

79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 

149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 

31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18, 68/18 и 

168/18 и „Службен весник на Република Северна 

Македонија“ бр. 244/19, 18/20 и 279/20) и член 62 од 

Законот за локалната самоуправа (Службен весник 

на Република Македонија“ бр. 5/02), Советот на 

Општина Радовиш на седница одржана на 29.03.2022 

година, донесе 

 

Z  A  K  L  U  ^  O  K 
I. Се прифаќа Заклучокот за дополнување на 

програмата за Поставување на урбана опрема  на 

подрачјето на општина Радовиш за 2022 година.  

II. Се дозволува поставување на урбана опрема 

во рамки на градежните парцели, кај 

градежно  изградено земјиште, површини планирани 

за дворно уредување  кај станбено-деловните 

објекти, чии земјиште е во сопственост на Р.С. 

Македонија, до моментот на отуѓување на 

градежното земјиште. Притоа истата површина за 

поставување на урбаната опрема не смеe 

да  попречува пристапни патеки и влезови во згради 

или деловни единици. 

III. Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесување, а ќе се објави во <Службен гласник на 

општина Радовиш<. 

 

Br. 08-620/2 

29 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 

 

RE[ENIE 
Za proglasuvawe i objavuvawe 

na Programata za izmena i dopolnuvawe na 
Programata za izrabotka na urbanisti~ki 

planovi na podra~jeto na op{tina Radovi{ za 
2022 godina 

 
Ја прогласувам и објавувам Програмата за 

измена и дополнување на Програмата за изработка 

на урбанистички планови на подрачјето на Општина 

Радовиш за 2022 год со измена и дополнување,  

бр.08-621/1, што советот на општина Радовиш ја 

донесе на седница одржана на 29.03.2022 година.  

 

Br. 09-621/2 
04 April 2022 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik 
na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 
 

Врз основа на член20 од Законот за 

урбанистичко планирање („Сл.в. на Р.М.“ бр.32/20), 

член 50, став 1, точка 6 од Законот за локална 

самоуправа („Сл.в. на Р.М.“ бр.05/02) и член 

43точка1 и точка12 од Статутот на општина 

Радовиш („Службен гласник на Општина Радовиш“ 

бр.05/02),  

Советот на општина Радовиш на IX-та 

седница одржана на  29.03.2022 год., донесе  

 

ПРОГРАМА 

Za izmena i dopolnuvawe 
na Programata za izrabotka na urbanisti~ki 

planovi na podra~jeto na op{tina Рadovi{ za 
2021 god. бr. 08-1605/2 od od 21.12.2021 god. i 

Измена бр. 08-428/1 од 28.02.2022 година 
 

1. Вовед 

       Годишна Програма за изработка на урбанистички планови на подрачјето на Општина Радовиш за 2021г. 

претставува основа за изработка, донесување и спроведување на урбанистички планови од член1, став(1), точки 

1,2,3,4 од Законот за урбанистичко планирање, каде како видови се наведени генерален урбанистички план, 

детални урбанистички планови,  урбанистички планови  за село , урбанистички планови  за вон населено место , 

сите како планови од локално значење, како и урбанистички проекти од член 58 од законот, со цел да се обезбеди 

уредување и хуманизација на просторот. Годишата програма претставува дел од задолжителната документација 

при поднесување барање за согласност од Министерството за транспорт и врски како надлежен орган за истото. 

2. Урбанистичко планирање 

Урбанистичко планирање                                                                                                               15.000.000,оо денари 

- Генерален урбанистички план                       ...................................................................................... 10.000.000,оо ден. 

- Трошоци за услуги од катастар и                
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   Услови за планирање на просторот                    ..................................................................................... 600.000, ден. 

- Детални Урбанистички планови,  

  Урбанистички планови за села и                       .................................................................................. 4.000.000,оо ден. 

  Урбанистички проекти                    

- Програми за поставување на урбана  

опрема и времени објекти                                                ........................................................................ 400.000,оо ден. 

 

 Генерален урбанистички план на град Радовиш                

  

  

 Детални урбанистички планови , Урбанистички планиви за село и Урбанистички проекти 

 

 Програми за спроведување на Урбанистички планови 

 

 Урбанистичка планска документација со самофинансирање  

Р.Бр.  П (ha) Износ /денари 

1. 
Изработка и донесување на нов Генерален урбанистички 

план за град Радовиш 
600,0  

ВКУПНО:   10.000.000,00 

Р.Бр.  Износ /денари 

1. Трошоци за услуги од катастар  

2. Услови за планирање на просторот  

ВКУПНО:    600.000,00 

Р.Бр

. 
 Износ/ денари 

1. Измена и дополнување ДУП за дел УБ 7  

2. Измена и дополнување ДУП  УБ 28-дел  од УМ1  

3.  Измена и дополнување ДУП за дел УБ 3  

4. Измена и дополнување ДУП УБ 8 и 9-дел  

5. Урбанистички план за с.Ораовица    

6. Урбанистички план за с.Воиславци  

7. Урбанистички план за с.Раклиш  

8. Урбанистички план за с.Аликоч    

9. Урбанистички план за с.Коџалија    

10. Урбанистички план за с.Калаузлија  

11. Урбанистички план за с.Смиланци   

12. Урбанистички план за с.Бучим    

13. Урбанистички план за с.Парналија  

14. Урбанистички план за с.Злеово     

15. Урбанистички план за с.Тополница     

16. Урбанистички проект за г.п.1,21, ДУП УБ28–дел, со намена КД    

17. 

Урбанистички проект со намена Д1,Д2 и Д3 -Парковско уредување покрај 

Радовишка река со теренски градби за спорт и рекреација и градби од живо 

зеленило 

 

18. 
Урбанистички проект со намена Д1,Д2 и Д3.4 - Парковско уредување 

покрај Радовишка река со градби од живо зеленило 
 

19. 
Урбанистички проект за инфраструктура вон опфат на  урбанистички план 

за изградба на улица во с.Калугерица,  Општина Радовиш 
 

ВКУПНО: 4.000.000,00 

 Програми за спроведување на Урбанистички планови Бр. Износ/денари 

 Програма за урбана опрема 1  

 Програма за времени објекти 1  

ВКУПНО: 400.000,00 

  

Р.б. Планска документација Износ/денари 
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1.  Измена и дополнa на ДУП за УБ7-дел Самофинансирање 

2.  Измена и дополнa на  ДУП за дел УБ 3 Самофинансирање 

3.  Измена и дополнување на ДУП за дел од УБ28, Радовиш Самофинансирање 

4.  
Урбанистички проект со намена E2-на КП бр.1183,1184,1185, КО 

Раклиш,  Општина Радовиш 
Самофинансирање 

5.  
Урбанистички проект на КП бр.4993 КО Радовиш - вон град, намена Е2 

фотоволтаични централи 
Самофинансирање 

6.  
Урбанистички проект  со намена  А,Б,Д , на КП бр.1645, КО Козбунар 

Општина Радовиш. 
Самофинансирање 

7.  
Урбанистички проект  со намена Г2,Г3,Г5 ,КП бр.7,КП бр.8/1, КО Ињево 

вон г.р. Општина Радовиш     
Самофинансирање 

8.  
Урбанистички проект со намена Г2 , КП бр. 4673/1, 4673/2, 4673/3, КО 

Радовиш вон г.р. општина Радовиш 
Самофинансирање 

9.  

Урбанистички проект  со намена А1, А4, Б1  КП бр.211,212, 5106/1, 

КПбр. 699 и 700,  КПбр.705 и 706, КП бр.702,703/1 и 704/1, КО Радовиш 

вон г.р.  Општина Радовиш 

Самофинансирање 

10.  
Урбанистички проект  со намена за  базна станица за мобилна 

телефонија во Тополница  
Самофинансирање 

11.  Урбанистички проект за КП бр. 2745/1 и 2745/2 во ДУП на Радовиш Самофинансирање 

12.  
Урбанистички проект за КП бр.4589/1,4589/2,4589/3,4590,4591,4592, 

4593,4595 и 4091/1КО Радовиш, во ДУП на Радовиш 
Самофинансирање 

13.  
Урбанистички проект со намена Г2 на КП бр.746,КП бр.744,КО 

Сулдурци,  општина Радовиш 
Самофинансирање 

14.  
Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Г2 за 

КП 744, КП 746 , КО Сулдурци, Општина Радовиш  
Самофинансирање 

15.  
Урбанистички проект со намена Г2 - на КП бр.452/1,КО Воиславци, 

Општина Радовиш 
Самофинансирање 

16.  
Урбанистички проект со намена Г2 на КП бр.453/1, КО Воиславци, 

Општина Радовиш 
Самофинансирање 

17.  
Урбанистички проект со намена Г2 на КП бр.451/1, КО Воиславци, 

општина Радовиш 
Самофинансирање 

18.  
Урбанистички проект со намена Г2  на КП бр.4165/1,2,3 во УБ 9 КО 

Радовиш, Општина Радовиш 
Самофинансирање 

19.  
Урбанистички проект со намена Г2- на КП бр.1/2, КО Сулдурци,  

Општина Радовиш 
Самофинансирање 

20.  
Урбанистички проект со намена Г2  на КП бр.242/1, КО Радовиш вон гр,  

Општина Радовиш 
Самофинансирање 

21.  
Урбанистички проект со намена Г2 на КП бр.874/1,875,876,877,878 и 900 

КО Калугерица, општина Радовиш 
Самофинансирање 

22.  
Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за КП 741, КП 

742, КО  Сулдурци, Општина Радовиш 
Самофинансирање 

23.  

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за градба со 

намена Е1.13-фотоволтаична електрана на КП бр.228/2,228/1, 229, 230, 

241, 242, 358, 360,359,377,376,371,361, КО Ињево в.г.р.  ,Општина 

Радовиш 

Самофинансирање 

24.  

Урбанистички проект за инфраструктура со намена Е1.8 водови за 

пренос на ел. Енергија-новопланиран подземен 10/20КВ вод од постојна 

ТС на КП 4138 до столб на КП 4135/1, за дел од КП бр. 4138, КП со 

бр.5131, дел од КП бр. 4120/1 и дел од КП бр.4135/1, КО Радовиш вон 

град, општина Радовиш.  

Самофинансирање 

25.  

Урбанистички проект за КП 741 и КП 742 во КО  Радовиш вон град, 

општина Радовиш, за објекти со намена А4-4, А4.3 – викенд куќи и 

други објекти за времено сместување. 

Самофинансирање 

26.  
Урбанистички проект со план за парцелација за промена на граници на 

ГП 1.17, 1.18, 1.18.1 и 1.19 од ДУП за УБ дел 8 и 9 во Радовиш. 
Самофинансирање 
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Рекапитулар : 

 

 

3. ФИНАНСИРАЊЕ 

         

     За финансирање на урбанистичките планови и урбанистичките плански документации од Програмата 

потребните средства ќе се обезбедат од Буџет на Општина Радовиш, Буџет на РСМ, со самофинансирање од 

заинтересирани физички и правни лица, Југоисточен плански Регион преку БРР,преку АФПЗРР . 

 

4. ПРЕОДНИ И ЗАВРШИ ОДРЕДБИ 

Во зависност од потребите на општината , како и на 

заинтересирани физички и правни лица тековно 

Програмата може да претрпи измени и дополнувања. 

Општина Радовиш како надлежен орган согласно 

Закон за урбанистичко планирање спроведува 

постапки за реализација и спроведување на 

урбанистичките планови, одобрувајќи постапки за 

различни видови урбанистички проекти пропишани 

во законот, урбанистички проекти  со план за 

парцелација и урбанистички проекти за 

инфраструктура . 

      Во процесот на донесување на урбанистички 

планови и урбанистички проекти  согласно Законот 

за урбанистичко планирање предвидени се 

прибавување на одредени документации како услови 

за планирање на просторот, трошоци за услуги од 

катастар, како и останати документи за кои трошоци 

се планираат средства. 

   Урбанистичките планови и урбанистички плански 

документации започнати пред донесување на 

Законот за урбанистичко планирање („Сл.в. на Р.М.“ 

бр.32/2020), се спроведуват и продолжуват согласно 

одредбите од истиот . 

        Оваа Програма задолжително се објавува во 

„Службен гласник на Oпштина Радовиш“, во 

електронка форма на веб страната на општината, на 

официјалните профили на социјлните мрежи, како и 

во информацискиот систем е-урбанизам. 

        Со измена и дополна на основната програма за 

урбанистичко планирање се вметнуват урбанистички 

проет за инфраструктура за изградба на улица во 

с.Калугерица,  Општина Радовиш и урбанистички 

27.  
Урбанистички проект со план за парцелација за промена на граници на 

ГП 4.24 кон ГП 4.23 и ГП 4.25 од ДУП за УБ дел 8 и 9 во Радовиш 
Самофинансирање 

28.  
Урбанистички проект  за  КП бр.4166/2 КО Радовиш вон.гр. општина 

Радовиш 
Самофинансирање 

29.  
Урбанистички проект  за изведба на фотоволтаична централа на  КП 

бр.3456/1 КО Радовиш вон.гр. општина Радовиш  
Самофинансирање 

 30. 

Урбанистички проект за  промена на граници на градежна парцела 

според кастастерска КП 1711/2 КО  Радовиш, општина Радовиш , во 

ДУП за УБ28 Радовиш   

Самофинансирање 

 31. 

Урбанистички проект вон опфат за КП 900,901,902/1,902/2,903,904/1, 

872/1, 873/1 874/2,874/1,875,876,878, КО Калугерица,   општина 

Радовиш,  

Самофинансирање 

32. 

Урбаистички проект вон опфат за уредување на земјиште со намена 

Е1.13 – површински соларни панели и фотоволтаични електрани 

(фотонапонски панели за производство на електрична енергија кои се 

градат на земјиште) КП бр.4920/3 КО Радовиш вон.град, општина 

Радовиш 

Самофинансирање 

33. 

Урбаистички проект вон опфат за уредување на земјиште со намена 

Е1.13 – површински соларни панели и фотоволтаични електрани за 

фотонапонска електроцентрала со капацитет до 1 MW на дел од КП 

1082, КО Сулдурци  општина Радовиш. 

Самофинансирање 

О п и с Износ /денари 

Генерален урбанистички план на град Радовиш                10.000.000,00 

Трошоци за услуги од катастар и Услови за планирање на просторот      600.000,00 

Детални урбанистички планови, Урб. планови за село и Урбанистички 

проекти 
   4.000.000,00 

Програми за урбана опрема и времени објекти        400.000,00 

  Урнабистичка планска документација со самофинансирање  Самофинансирање 

                                                                                                               ВКУПНО : 

 
 15.000.000,00 
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плански документации со самофинансирање наведени од точка 30 до точка 33 во истата .

 

Br. 08-621/1 

29 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 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за прогласување и објавување 
на Одлуката со која во идна урбанистичко планска 

документација за КО Држанци ќе се изврши 

вклопување на бесправно изграден објект во плански 

опфат 

 
 Ја прогласувам и објавувам Одлуката со 

која во идна урбанистичко планска документација за 

КО Држанци ќе се изврши вклопување на бесправно 

изграден објект во плански опфат,  бр.08-622/1, што 
советот на општина Радовиш ја донесе на 
седница одржана на 29.03.2022 година.  

 
Br. 09-622/2 

04 April 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 IX-та седница 

одржана на  29.03.2022 год., донесе  

 

ОДЛУКА 

со која во идна урбанистичко планска документација 

за КО Држанци ќе се изврши вклопување на 

бесправно изграден објект во плански опфат 

 

Член  1 

Со оваа Одлука се утврдува во идна 

урбанистичко-планска документација зa КО 

Држанци, да се изврши вклопување во плански 

опфат на бесправно изградени објекти и тоа:  

-Објект: 

-за зграда 1, објект -викендица А4-3, во 

приземје изграден на КП бр.95, имотен лист бр.28 

КО Држанци, м.в.,,Манастир,, , по поднесено барање 

бр.УП 26-439 од 25.12.2018 година од страна на 

барателот Јуре Ѓоргиев; 

Член 2 

Одлуката влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во ,,Службен гласник на 

Општина Радовиш,,. 

 

Br. 08-622/1 

29 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 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за прогласување и објавување на Одлуката со која 
во идна урбанистичко планска документација за 

КО Подареш ќе се изврши вклопување на плански 
опфат за утврдување намена на                     

бесправно изградени објекти 
 

 Ја прогласувам и објавувам Одлуката со 
која во идна урбанистичко планска 
документација за КО Подареш ќе се изврши 
вклопување на плански опфат за утврдување 
намена на бесправно изградени објекти,  бр.08-
623/1, што советот на општина Радовиш ја 
донесе на седница одржана на  
29.03.2022 година.  

 
Br. 09-623/2 

04 April 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 IX-та седница 

одржана на  29.03.2022 год., донесе  

  

ОДЛУКА 

со која во идна урбанистичко планска документација 

за КО Подареш ќе се изврши вклопување на плански 
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опфат за утврдување намена на бесправно изградени 

објекти 

 

Член  1 

Со оваа Одлука се утврдува во идна 

урбанистичко-планска документација зa КО 

Подареш, да се изврши  вклопување во плански 

опфат за утврдување намена на бесправно 

изградени:  

-Објекти  

- зграда 1 во приземје, објект за лесна индустрија Г2, 

изграден на КП бр. 1597 , имотен лист 1444, КО 

Подареш, м.в.,,СЕЛО,, , по поднесено барање, бр. 

УП.1 26-507 од 28.12.2018 г. од страна на Зоран 

Илиев и Славе Илиев ; 

Член 2 

Одлуката влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во ,,Службен гласник на 

Општина Радовиш,,. 

 

Br. 08-623/1 

29 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 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за прогласување и објавување 
на Одлуката со која во идна урбанистичко планска 

документација за КО Злеово ќе се изврши 

проширување на плански опфат и  вклопување 

на бесправно изградени објекти 
  
Ја прогласувам и објавувам Одлуката со 

која во идна урбанистичко планска документација за 

КО Злеово ќе се изврши проширување на плански 

опфат и  вклопување на бесправно изградени 

објекти,  бр.08-624/1, што советот на општина 
Радовиш ја донесе на седница одржана на  
29.03.2022 година.  

 
Br. 09-624/2 

04 April 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 IX-та седница 

одржана на  29.03.2022 год., донесе   
      

ОДЛУКА 

со која во идна урбанистичко планска документација 

за КО Злеово ќе се изврши проширување на плански 

опфат и  вклопување на бесправно изградени објекти 

Член  1 

Со оваа Одлука се утврдува во идна 

урбанистичко-планска документација зa КО Злеово, 

да се изврши проширување и вклопување во плански 

опфат на бесправно изградени објекти и тоа:  

-Објекти: 

-за зграда 1, намена А1-1-СТ во приземје,кој 

се наога на  Кп бр, 4741, имотен лист 879, КО 

Злеово, м.в.,,Село,, , 

-за зграда 2, намена А5-4-п, во приземје, кој 

се наога на Кп бр, 4741, имотен лист 879, КО Злеово, 

м.в.,,Село,, и дел од КП бр.4742, имотен лист бр.1 

КО Злеово м.в.,,СЕЛО,, , по поднесено барање, бр. 

УП.1 26-250 од 10.09.2018 г. од страна на Ванчо 

Иванов; 

-Oбјекти: 

-зграда 5, индивидуален станбен објект, 

намена А1-1 во приземје, 

-зграда 6, индивидуален станбен објект, 

намена А1-1 во приземје, 

-зграда 7, помошен објект во функција на 

станбен објект, намена А5-4 во приземје, 

-зграда 9, помошен објект, намена А5-4 во 

приземје, 

КП бр.4923, имотен лист бр.106 КО Злеово, 

м.в.,,СЕЛО,, , по поднесено барање бр.УП.26-433 од 

25.12.2018г. од страна на Стојанка Лажовска; 

-Објект: 

-за зграда 1, намена А1-1 во кат1, кој се наога 

на КП бр.4714, имотен лист бр.66 КО Злеово, 

м.в,,Село,, , по поднесено барање бр.УП.26-457 од 

25.12.2018г. од страна на Никола Тодоров; 

-Објект: 

-за  зграда 1, индивидуален станбен објект, 

намена А1-1 во приземје, 

-за  зграда 2, помошен објект, намена А5-4 во 

приземје,  

кои се наогаат на КП бр.4759, имотен лист 

бр.183 КО Злеово, м.в.,,Сели,, 

-за зграда 6, помошен објект, намена А5-4 во 

приземје, 

КП бр.4936/1, имотен лист бр.100021 КО 

Злеово, м.в.,,Село,, по поднесено барање бр.УП.26-

473 од 26.12.2018г. од страна на Павле Рујков; 

Член 2 

Одлуката влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во ,,Службен гласник на 

Општина Радовиш,,. 



Br. 4/2022 Str. 26                Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{                                  04.04.2022 god.  

  

 

Br. 08-624/1 

29 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 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за прогласување и објавување 
на Одлуката со која во идна урбанистичко планска 

документација за КО Калуѓерица ќе се изврши 

вклопување на плански опфат на бесправно 

изградени објекти вон плански опфат 

со изготвување планска документација со 

самофинансирање 

 
 Ја прогласувам и објавувам Одлуката со 

која во идна урбанистичко планска документација за 

КО Калуѓерица ќе се изврши вклопување на плански 

опфат на бесправно изградени објекти вон плански 

опфат со изготвување планска документација со 

самофинансирање,  бр.08-625/1, што советот на 
општина Радовиш ја донесе на седница одржана 
на 29.03.2022 година.  

 
Br. 09-625/2 

04 April 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 IX-та седница 

одржана на 29.03.2022 год., донесе 

 

ОДЛУКА 

со која во идна урбанистичко планска документација 

за КО Калуѓерица ќе се изврши вклопување на 

плански опфат на бесправно изградени објекти вон 

плански опфат со изготвување планска 

документација со самофинансирање 

 

Член  1 

Со оваа Одлука се утврдува во идна 

урбанистичко-планска документација зa КО 

Калуѓерица, 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 

ноја е вон сила, а со задолѝение барателот сам да си 

изготви планска документација. 

-Објекти:  

- зграда 1 и 2 , индивидуален станбен објект, 

намена А1-1; 

КП бр.1713/1 имотен лист 1512, КО 

Калуѓерица и КП бр.1713/2, имотен лист бр.1069, КО 

Калуѓерица, м.в.,,Порој,,  , по поднесено барање, бр. 

УП.1 26-309 од 12.11.2018 г. од страна на Трајчо 

Митев;         

            -Објект:  

- зграда 1  , намена Е24-пумпна станица,  која 

се наога на КП бр.2788  имотен лист бр.483 и КП 

бр.2790/2, имотен лист бр.14, КО Калуѓерица, 

м.в.,,Кукљук,,  , по поднесено барање, бр. УП.1 26-

502 од 28.12.2018 г. од страна на АД Водостопанство 

на РМ-Скопје;         

Член 2 

Одлуката влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во ,,Службен гласник на 

Општина Радовиш,,. 

Br. 08-625/1 

29 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 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за прогласување и објавување 
на Одлуката со која во идна урбанистичко 

планска документација за КО Калуѓерица ќе се 
изврши вклопување на плански опфат за 

утврдување намена на бесправно изградени 
објекти 

 
 Ја прогласувам и објавувам Одлуката со 

која во идна урбанистичко планска 
документација за КО Калуѓерица ќе се изврши 
вклопување на плански опфат за утврдување 
намена на бесправно изградени објекти,  бр.08-
626/1, што советот на општина Радовиш ја 
донесе на седница одржана на 29.03.2022 година.  

               
Br. 09-626/2 

04 April 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 
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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 IX-та седница 

одржана на  29.03.2022 год., донесе  

 

ОДЛУКА 

со која во идна урбанистичко планска документација 

за КО Калуѓерица ќе се изврши вклопување на 

плански опфат за утврдување намена на бесправно 

изградени објекти 

 

Член  1 

Со оваа Одлука се утврдува во идна 

урбанистичко-планска документација зa КО 

Калуѓерица, да се изврши  вклопување во плански 

опфат за утврдување намена на бесправно 

изградени:  

-Објекти:  

- зграда 1, приземје и кат 01, намена А1-1, 

изграден на КП бр. 1903/2, имотен лист бр.809 КО 

Калуѓерица, м.в.,,Палник,, ,  

-зграда 2, помошен објект во приземје, 

намена А5-4, изграден на КП бр.1903/2, имотен лист 

бр.809 КО Калуѓерица, м.в.,,Палник,, 

-зграда 4, помошен објект во приземје, 

намена А5-4, изграден на КП бр.1903/1, имотен лист 

бр.51775 КО Калуѓерица, м.в.,,Палник по поднесено 

барање бр.УП 26-597 од 31.12.2018 година од страна 

на Слободан Трајанов 

Член 2 

Одлуката влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во ,,Службен гласник на 

Општина Радовиш,,. 

 

Br. 08-626/1 

29 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 

Р Е Ш Е Н И Е 
за прогласување и објавување 

на Одлука со која во идна урбанистичко планска 
документација за КО Калугерица ќе се изврши 

проширување на плански опфат и вклопување на 
бесправно изградени објекти во плански опфат 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката со 
која во идна урбанистичко планска 
документација за КО Калугерица ќе се изврши 
проширување на плански опфат и вклопување на 
бесправно изградени објекти во плански опфат,  
бр.08-627/1, што советот на општина Радовиш ја 
донесе на седница одржана на 29.03.2022 година.  

 
Br. 09-627/2 

04 April 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 IX-та седница одржана на  29.03.2022 год., донесе 

    ОДЛУКА 

со која во идна урбанистичко планска документација 

за КО Калугерица ќе се изврши проширување на 

плански опфат и вклопување на бесправно изградени 

објекти во плански опфат 

 

Член  1 

Со оваа Одлука се утврдува во идна 

урбанистичко-планска документација зa КО 

Калугерица, да се изврши  проширување на плански 

опфат и вклопување во плански опфат на бесправно 

изградени објекти и тоа:  

-Објект: 

-за зграда 2, објект А1-1 во приземје 

изграден на КП бр.2723/1, имотен лист бр.51642 КО 

Калугерица, м.в.,,Плоча,, , по поднесено барање 

бр.УП 26-400 од 21.12.2018 година од страна на 

барателот Славјанка Здравева; 

-Објект: 

-за зграда 3, објект А1-1 во приземје 

изграден на КП бр.2490, имотен лист бр.624 КО 

Калугерица, м.в.,,Село,, , КП бр.2491 имотен лист 

бр.524 м.в.,,Село,, и КП бр.2489 имотен лист бр.1035 

КО Калугерица м.в.,,Село,, , по поднесено барање 

бр.УП 26-401 од 21.12.2018 година од страна на 

барателот Бааки Мемишов; 

-Објект: 

за зграда 1 во приземје, кат 1 и мансандра и 

зграда 3 помошен објект  

А5-4-п во приземје изградени на КП 

бр.2710/2 запишани во имотен лист бр.51746 КО 

Калугерица, по поднесено барање бр.УП 26-601/2018 

од 31.12.2018 год. од страна на барателот Сандо 

Јованов 
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Член 2 

Одлуката влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во ,,Службен гласник на 

Општина Радовиш,,. 

 

Br. 08-627/1 

29 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 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за прогласување и објавување 
на Одлуката со која во идна урбанистичко 
планска документација за КО Радовиш-вон 
градежен реон ќе се изврши вклопување на  

пански опфат на бесправно изградени објекти 
 

 Ја прогласувам и објавувам Одлуката со 
која во идна урбанистичко планска 
документација за КО Радовиш-вон градежен реон 
ќе се изврши вклопување на плански опфат на 
бесправно изградени објекти , бр.08-628/1, што 
советот на општина Радовиш ја донесе на 
седница одржана на 29.03.2022 година.  

 
Br. 09-628/2 

04 April 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 IX-та седница одржана на  29.03.2022 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. 434/1, за објект 

зграда 8, КО Радовиш-вон градежен реон, намена 

А1-1, имотен лист 10000, м.в. ,,бабино платно ,, по 

поднесено барање, бр. УП.1 26-1069/2011  од 

01.08.2011 г. од страна на Назифов Бедри; 

-Објект изграден на КП бр. 216/1, за објект 

зграда 9, КО Радовиш-вон градежен реон, намена 

А4-3, имотен лист 88888, м.в. ,,Маџир маало ,, по 

поднесено барање, бр. УП.1 26-455/2018  од 

25.12.2018 г. од страна на Перо Трајчев; 

 

-Се потврдува објект  зграда 1 изграден на 

КП бр. 474/103  запишан во имотен лист бр.10000 и 

дел на КП бр.463 запишан во имотен лист бр.1163, , 

КО Радовиш-вон градежен реон, намена А1-1-СТ во 

приземје, по поднесено барање, бр. УП.1 26-35 од 

06.02.2018 г. од Тајир Мустафов.   

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. 08-628/1 

29 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 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за прогласување и објавување 
на Одлуката со која во идна урбанистичко 

планска документација за КО Радовиш ќе се 
изврши  вклопување на бесправно изградени 

објекти во плански опфат 
 

 Ја прогласувам и објавувам Одлуката со 
која во идна урбанистичко планска 
документација за КО Радовиш ќе се изврши  
вклопување на бесправно изградени објекти во 
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плански опфат,  бр.08-629/1, што советот на 
општина Радовиш ја донесе на седница одржана 
на 29.03.2022 година.  

 
Br. 09-629/2 

04 April 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 IX-та седница одржана на  29.03.2022 год., донесе  

   

 

ОДЛУКА 

со која во идна урбанистичко планска документација 

за КО Радовиш ќе се изврши  вклопување на 

бесправно изградени објекти во плански опфат 

 

Член  1 

Со оваа Одлука се утврдува во идна 

урбанистичко-планска документација зa КО 

Радовиш, да се изврши  вклопување во плански 

опфат на бесправно изграден објект и тоа:  

-Објект: 

-за зграда 6, објект А1-1 во изграден на КП 

бр.690, имотен лист бр.5164282764  КО Радовиш, 

м.в.,,Шаим Маало,, , по поднесено барање бр.УП 26-

273/2018 од 08.03.2018 година од страна на 

барателот Ибишева Ајтен; 

Член 2 

Одлуката влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во ,,Службен гласник на 

Општина Радовиш,,. 

 

Br. 08-629/1 

29 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 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за прогласување и објавување 

на Одлуката со која во идна урбанистичко планска 

документација за КО Радовиш вон град ќе се изврши 

вклопување на плански опфат за усогласување на 

намена на бесправно изградени објекти 

 
 Ја прогласувам и објавувам Одлуката со 

која во идна урбанистичко планска 
документација за КО Радовиш вон град ќе се 
изврши вклопување на плански опфат за 
усогласување на намена на бесправно изградени 
објекти,  бр.08-630/1, што советот на општина 
Радовиш ја донесе на седница одржана на  
29.03.2022 година.  

 
Br. 09-630/2 

04 April 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 VII-ма седница 

одржана на 29.03.2022 год., донесе  

 

ОДЛУКА 

со која во идна урбанистичко планска документација 

за КО Радовиш вон град ќе се изврши вклопување на 

плански опфат за усогласување на намена на 

бесправно изградени објекти 

 

Член  1 

Со оваа Одлука се утврдува во идна 

урбанистичко-планска документација зa КО 

Радовиш вон град, да се изврши  вклопување во 

плански опфат за усогласување на намена на 

бесправно изградени:  

-Објект изграден на КП бр. 3208, за објект 

зграда 1, КО Радовиш-вон градежен реон, намена 

А4-3-СТ, објект од времено домување-приземје, 

имотен лист 1163, м.в. ,,Штипски пат ,, по поднесено 

барање, бр. УП.1 26-3060  од 31.08.2011 г. од страна 

на Котев Петре; 

Член 2 

Одлуката влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во ,,Службен гласник на 

Општина Радовиш,,. 

 

Br. 08-630/1 
29 Mart 2022 g. 

Radovi{ 

Sovet na op{tina Radovi{ 
Pretsedatel 

Monika Trajanova s.r. 
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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 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

За прогласување и објавување 

на Одлука за одобрување финансиски средства 

на Милка Фенова од  Радовиш 

 

 Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

одобрување финансиски средства на Милка Фенова 

од  Радовиш, бр.08-631/1, што советот на општина 

Радовиш ја донесе на седница одржана на  

29.03.2022 година.  

                     

Br. 09-631/2 
04 April 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 43 од Статутот на општина Радовиш, 

Советот на општина Радовиш на седница одржана на 

29.03.2022 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

за одобрување финансиски средства 

на Милка Фенова од Радовиш 

 

Член 1 

Се одобруваат финансиски средства на 

Милка Фенова со адреса на ул,,Ана Поцкова,, 

бр.127, Радовиш во висина од 15.000,00 денари 

поради тешка финансиска ситуација во која се наога 

фамилијата . 

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. 08-631/1 

29 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 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за прогласување и објавување 

на Одлуката за одобрување финансиски средства 

на ЈПССО Радовиш 2014 за потрошена електрична 

енергија 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

одобрување финансиски средства на ЈПССО 

,,Радовиш-2014,, Радовиш за исплата на фактура за 

потрошена електрична енергија,  бр.08-632/1, што 

советот на општина Радовиш ја донесе на седница 

одржана на  29.03.2022 година.  

 

Br. 09-632/2 
04 April 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 29.03.2022 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

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 -

80.558,00 денари со намена за потрошена 

електрична енергија за месец 02/2022: 

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. 08-632/1 
29 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 

Р Е Ш Е Н И Е 

за прогласување и објавување 

на Одлуката за распределба на финансиски средства 

на спортски клубови и здруженија на граѓани 

од областа на спортот 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

распределба на финансиски средства на спортски 

клубови и здруженија на граѓани од областа на 

спортот, бр.08-633/1, што советот на општина 

Радовиш ја донесе на седница одржана на  

29.03.2022 година 
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Br. 09-633/2 
04 April 2022 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik 
na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 

 
Vrz osnova na ~len 21 to~ka 43 od 

Statutot na op{tina Radovi{ (Slu`ben 
glasnik br. 5/2002) i ~len 44,  stav 2 od 
Delovnikot za rabota na Sovetot na op{tina 

Radovi{, soglasno член 8 од Методологијата за 

распределба на финансиски средства на спортски 

клубови бр. 08-1482/1 (Сл.гласник на општина 

Радовиш бр.18/21), и врз основа на Записник од 

Комисијата за разгледување на пристигнати 

документи бр. 09-46/2 од 02.02.2022 год. Sovetot na 

op{tina Radovi{ na IX sednica odr`ana na 
29.03.2022 godina, donese 
 

ОДЛУКА  

за распределба на финансиски средства на спортски 

клубови и здруженија на граѓани од областа на 

спортот 

 

Член 1 

Po raspi{aniot javen oglas za koristewe 
na sredstva od buxetot na op{tina Radovi{ za 
2022 godina se rasporeduvaat na: 

 

р.б. Здружение на граѓани Предлог настан Предлог за одобрување 

1. 
АД Ракометен клуб 

РАДОВИШ 
Годишна програма 2.000.000 ден. 

2. ФК Плачковица Годишна програма 1.400.000 ден. 

3. ФК Детонит Годишна програма 0 ден. 

4. 
Боречки клуб БУЧИМ 

РАДОВИШ 
Годишна програма 800.000 ден. 

5. 
Женски фудб.клуб 

Плачковица 
Годишна програма 250.000 ден. 

6. ФК Раклиш 2015 Сениори Годишна програма 100.000 ден. 

7. 
Здр. МАИ ТАИ КЛУБ  

Комбат 
Годишна програма 180.000 ден. 

8. Карате клуб Бучим Феникс Годишна програма 60.000 ден. 

9. 
Вел.клуб БЕЛ КАМЕН 

БАЈКС 
Годишна програма 60.000 ден. 

10. 
Пинг-пингарски клуб 

Радовиш 
Годишна програма 90.000 ден. 

11. СРРК Крап Годишна програма 70.000 ден. 

12. Стрелачко друштво БУЧИМ Годишна програма 50.000 ден. 

13. Тениски клуб МЕЧ ПОИНТ Годишна програма 20.000 ден. 

14. Тениски клуб АС Годишна програма 40.000 ден. 

15. Шаховски клуб РОКАДА Годишна програма 0 ден. 

16. 
Опш. Сојуз на училишен 

спорт 
Годишна програма 60.000 ден. 

17. УСК Никола Карев Годишна програма 30.000 ден. 

18. УСК Крсте П.Мисирков Годишна програма 30.000 ден. 

19. УСК Коста Рацин Годишна програма 30.000 ден. 

20. ПК Бел Камен Годишна програма 50.000 ден. 

21. Здружение БАСКЕТ СПОРТ Турнир СТРИТБОЛ 2022 100.000 ден. 

22. Здружение БЕСТ СПОРТ Програма - BE ACTIVE 100.000 ден. 

23. Лебари исток Годишна програма 20.000 ден. 

24. Здружение АЗУРИ Годишна програма 100.000 ден. 
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25. ФК Изведен Турнир – Ораовица 2022 170.000 ден. 

26. ФК Бунарџик Турнир-Тополница 100.000 ден. 

27. ФК Слога Турнир – Одбојка 60.000 ден. 

28. 
Здружение Во здраво тело 

здрав дух 
Годишна програма 30.000 ден. 

29. ЗЛТ Готен Годишна програма 30.000 ден. 

30. КД Фамилијарис Клубска изложба 50.000 ден. 

^len 2 
Dodelenite sredstva }e bidat parcijalno 

isplatuvani, spored potrebite. 
^len 3 

Odlukata vleguva vo sila so den od denot 
na donesuvaweto, a }e se objavuvi vo "Slu`ben 
glasnik na op{tina Radovi{". 
 

Br. 08-633/1 
29 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 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за прогласување и објавување 

на Одлуката за распределба на финансиски средства на 

здруженија на граѓани и други правни и физички лица 

од областа на културата 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

распределба на финансиски средства на здруженија на 

граѓани и други правни и физички лица од областа на 

културата, бр.08-634/1, што советот на општина Радовиш 

ја донесе на седница одржана на 29.03.2022 година 

 

Br. 09-634/2 Gradona~alnik 

04 April 2022 g. 
Radovi{ 

na op{tina Radovi{ 
Aco Ristov s.r. 

 

Врз основа на член 8 од Методологијата за 

распределба на финансиски средства на здруженија 

на граѓани и други правни и физички лица од 

областа на културата бр. 08-1481/1 (Сл.гласник на 

општина Радовиш бр.18/21),и врз основа на 

Записник од Комисијата за разгледување на 

пристигнати документи бр. 09-45/3 од 02.02.2022 

год. и Извештаите на Комисита за финансирање, 

буџет и локален економски развој и Комисијата за 

култура, образование и спорт. Sovetot na op{tina 

Radovi{ na IX sednica odr`ana na 29.03.2022 
godina, donese 
 

ОДЛУКА  

за распределба на финансиски средства на 

здруженија на граѓани и други правни и физички 

лица од областа на културата 
 

Член 1 

Po raspi{aniot javen oglas za koristewe 
na sredstva od buxetot na op{tina Radovi{ za 
2022 godina se rasporeduvaat na: 
 

р.б. Здружение на граѓани Предлог настан 
Предлог за 

одобрувања 

1. ФА „Китка“ 
Годишна програма 

Велигденски средби 
100.000 

2. ФА „Бучим“ Фестивал Оро Весело 60.000 

3. ФА „Злевски Бисери“ 
Годишна програма 

Фестивал Есенски плодови 
50.000 

4. ФА „Радовишанки Етно“ Годишна програма 30.000 

5. 
Здружение „КХО на Турците од 

Ист.Македонија“ 

Јуручки фестивал 

Ден на азбуката 
120.000 

6. Здружение „Експириенце“ Проект КАЛАБАЛАК 60.000 

7. Здружение „Невена за тебе“ 
Ман. Пролет на сребрените 

соништа 
60.000 

8. ДЛУР РАДА Ликовна колонија Св.Гeоргија 150.000 

9. Орг.на жени ЖЕНСКА АКЦИЈА  Годишна програма 10.000 
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10. ОЖ „Деница“ Книга Радовишки марифети 20.000 

11. Мото клуб ЏИНКA Мото собир 40.000 

12. 
Здружение ОРАОВИЧКО 

СОНЦЕ 
Годишна програма 90.000 

13. Здружение „Инова Либ“ Годишна програма 10.000 

14. 
Граѓанско-културен центар 

КРЕА 
Годишна програма 30.000 

15. Здружение Ингенум Годишна програма 20.000 

16. Здружение ТРОЈА Коцерт со Гуру Харе 60.000 

17. Здружение ВИА АД АСТРА Годишна програма 10.000 

 Физички лица   

18. Павлина Кошевец Печатење на книга 20.000 

19. Здравко Тумбовски Печатење на книга 20.000 

20. Оливер Бојаџиев Печатење на книга 20.000 

21. Гордана Здравковска Печатење на книга 10.000 

22. Верка Танева Ѓоргиевска Печатење на книга 10.000 

^len 2 
Dodelenite sredstva }e bidat parcijalno 

isplatuvani, spored potrebite. 
^len 3 

Odlukata vleguva vo sila so den od denot 
na donesuvaweto, a }e se objavuvi vo "Slu`ben 
glasnik na op{tina Radovi{". 
 

Br. 08-634/1 
29 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 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за прогласување и објавување 

на Одлуката за воспоставување меѓуопштинска 

соработка од областа на инспекцискиот надзор 

помеѓу Општина Радовиш и Општина Штип 

 

 Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

воспоставување меѓуопштинска соработка од 

областа на инспекцискиот надзор помеѓу Општина 

Радовиш и Општина Штип,  бр.08-635/1, што 

советот на општина Радовиш ја донесе на седница 

одржана на  29.03.2022 година.  

 

Br. 09-635/2 
04 April 2022 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik 
na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 
 

Врз основа на член 4 став 3 од Законот за 

меѓуопштинска соработка(Сл.Весник на РМ 79/09) 

член 36 од Законот за локална самоупава(Сл.весник 

на РМ бр.5/2002), и  Статутот на Општина Радовиш, 

Советот на општина Радовиш на IX седница одржана 

на 29.03.2022 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

За воспоставување меѓуопштинска соработка од 

областа на инспекцискиот надзор помеѓу Општина 

Радовиш и Општина Штип 

 

Член 1 

Се воспоставува меѓуопштинска соработка 

помеѓу Општина Радовиш и Општина Штип за 

заедничко вршење на работите на од областа во 

надлежност на општините кои се однесуваат на 

вршење на инспекциски надзор од страна на 

одделението за градежен надзор. 

Член 2 

Услугите коишто ке ги дава 

администрацијата на Општина Штип по претходно 

издаден налог од страна на Градоначалникот на 

Општина Радовиш се од областа на инспекциски 

надзор од страна на одделението за градежен надзор 

и се состојат од: 

-самостојно вршење работи согласно законот за 

градба на територијата на општина Радовиш;  

-следење, укажување  и санкционирање на  

неправилностите во градбата, од аспект на квалитет 

и отстапување од издадената градежна 

документација; 

-изготвување на  информации за градоначалникот, 

Советот и работните тела;  
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-вршење контрола и надзор над изведување на 

работите врз објекти од јавен интерес;  

-вршење контрола и надзор на објекти кои ги градат 

физички и правни лица;  

-покренување и водење на  постапки за кои е со 

закон овластен пред надлежните органи; 

-покренување постапки по барање на странките;  

-врши и други работи поврзани со градежната 

инспекција; 

Член 3 

Висината на надоместокот за извршените 

услуги и патните трошоци на Градежниот инспектор 

на давателот ке биде регулирано во Договорот за 

мегуопштинска соработка. 

Член 4 

Администрацијата на општината давател ке 

ги извршува услугите во времетраење од 12 месеци и 

тоа почнувајки од моментот на склучување на 

договорот 

Член 5 

Одлуката влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен гласник на 

општина Радовиш,, . 

 

Br. 08-635/1 
29 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 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за прогласување и објавување 

на Одлуката за давање согласност и овластување за 

измирување, односно пренасочување на средства од 

буџетска сметка на Општина Радовиш 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

давање согласност и овластување за измирување, 

односно пренасочување на средства од буџетска 

сметка на ОпштинаРадовиш,  бр.08-636/1, што 

советот на општина Радовиш ја донесе на седница 

одржана на 29.03.2022 година.  

 

Br. 09-636/2 
04 April 2022 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik 
na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 
 

Врз основа на член 22 став 1 точка 4, член, 

член 36 став 1 точка 15 и член 50 став 1 точка 4  од 

Законот за локална самоуправа („Службен весник на 

РМ” бр. 05/02), член 21 точка 44 од Статутот на 

Општина Радовиш („Службен гласник на Општина 

Радовиш„ број 07/765/1/2005), Советот на Општина 

Радовиш на својата IX седница одржана на ден 

29.03.2022 година, донесе  

 

О Д Л У К А 

за давање согласност и овластување за измирување, 

односно пренасочување на средства од буџетска 

сметка на Општина Радовиш 

 

Член 1 

Во случај на непочитување на договорените 

услуги,со оваа Одлука се дава согласност и 

овластување на Грдоначалникот на општина 

Радовиш за измирување на средства од буџетската 

сметка на општина Радовиш, во износ на 

искористените средства од Договорот/ите за грант, 

кои ќе се склучат согласно Договор за финансирање 

СЕПАРИС број 2008-0446 помеѓу Република 

Македонија и Европска инвестициона банка за 

Проект: “Изградба на фекална канализациона мрежа 

во м.в Карши Маале с. Подареш, општина Радовиш“ 

во врска со Законот за задолжување на Република 

Македонија со заем кај Европската инвестициона 

банка по Договорот за заем по Проектот „ Изградба 

на фекална канализациона мрежа во м.в Карши 

Маале с. Подареш, општина Радовиш “ (“Службен 

весник на Република Македонија“ број 83/10) и 

Одлуката за распределба на средства согласно 

договорот за заем по проектот „Изградба на фекална 

канализациона мрежа во м.в Карши Маале с. 

Подареш, општина Радовиш“ (“Службен весник на 

Република Македонија“ број 154/2010, 113/2015 и 

29/2019 и “Службен весник на Република Северна 

Македонија“ број 277/2019), меѓу Општина Радовиш 

и Министерство за транспорт и врски на Република 

Северна Македонија.  

Член 2 

Се овластува Градоначалникот на Општина 

Радовиш да изврши измирување на средствата од 

буџетската сметка на општината, во износ на 

искористените средства од Договорот/ите за грант, 

односно наплатата на средства да ја извршува 

Министерство за финансии на Република Северна 

Македонија, со насочување на средства од 

буџетската сметка на општината-крајниот корисник 

и/или со задршка на дел од дотациите кои треба да 

се распределат на Општина Радовиш до износот 

потребен за наплата на побарувањето, согласно 

одредбите од Законот за јавен долг (“Службен 

весник на Република Македонија“ број 62/05,88/08 и 

35/11).  

Член 3 

Оваа Одлука стапува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен гласник на Општина 

Радовиш”. 

 

Br. 08-636/1 
29 Mart 2022 g. 

Radovi{ 

Sovet na op{tina Radovi{ 
Pretsedatel 

Monika Trajanova s.r. 

http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
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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 

Р Е Ш Е Н И Е 

за прогласување и објавување на Одлуката за 

утврдување приоритет на проектот,,Изградба на 

фекална канализациона мрежа во мв. Карши Маале 

с. Подареш општина Радовиш 

  

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

утврдување приоритет на проектот,,Изградба на 

фекална канализациона мрежа во мв. Карши Маале 

с. Подареш општина Радовиш,  бр.08-637/1, што 

советот на општина Радовиш ја донесе на седница 

одржана на 29.03.2022 година.  

 

Br. 09-637/2 
04 April 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 (Службен весник на 

РМ бр.5/02) и член 21 точка 43 од Статутот на 

Општина Радовиш (Службен гласник бр. 07-765/1), 

Советот на Општина Радовиш на седницата одржана 

на ден 29.03.2022   година, ја донесе следнава:  

 

ОДЛУКА 

За утврдување приоритет на проектот,,Изградба на 

фекална канализациона мрежа во мв. Карши Маале 

с. Подареш општина Радовиш 

 

Член 1 

 Со оваа одлука се утврдува приоритет на 

проектот ,,Изградба на фекална канализациона 

мрежа во мв. Карши Маале с. Подареш општина 

Радовиш како приоритет за изградба со средства од 

Европската инвестициона банка. 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила во рок од 8 

(осум) дена по објавувањето во 

,,Службен гласник на Општина Радовиш,, 

  

Br. 08-637/1 
29 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 

Р Е Ш Е Н И Е 

за прогласување и објавување 

на Одлуката за давање согласност и овластување за 

потпишување на Договор/и за грант,согласно 

Договор за финансирање СЕПАРИС број 2008-0446 

помеѓу Република Македонија и Европска 

инвестициона банка за Проект: “Изградба на 

фекална канализациона мрежа во м.в Карши Маале 

с. Подареш, општина Радовиш “ во врска со Законот 

за задолжување на Република Македонија со заем кај 

Европската инвестициона банка по Договорот за 

заем по Проектот “Изградба на фекална 

канализациона мрежа во м.в Карши Маале с. 

Подареш, општина Радовиш“  (“Службен весник на 

Република Македонија“ број 83/10) и Одлуката за 

распределба на средства согласно договорот за заем 

по проектот „ Изградба на фекална канализациона 

мрежа во м.в Карши Маале с. Подареш, општина 

Радовиш “ (“Службен весник на Република 

Македонија“ број 154/2010, 113/2015 и 29/2019 и 

“Службен весник на Република Северна 

Македонија“ број 277/2019), меѓу Општина Радовиш 

и Министерство за транспорт и врски на Република 

Северна Македонија 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

давање согласност и овластување за потпишување на 

Договор/и за грант,согласно Договор за 

финансирање СЕПАРИС број 2008-0446 помеѓу 

Република Македонија и Европска инвестициона 

банка за Проект: “Изградба на фекална 

канализациона мрежа во м.в Карши Маале с. 

Подареш, општина Радовиш “ во врска со Законот за 

задолжување на Република Македонија со заем кај 

Европската инвестициона банка по Договорот за 

заем по Проектот “Изградба на фекална 

канализациона мрежа во м.в Карши Маале с. 

Подареш, општина Радовиш“  (“Службен весник на 

Република Македонија“ број 83/10) и Одлуката за 

распределба на средства согласно договорот за заем 

по проектот „ Изградба на фекална канализациона 

мрежа во м.в Карши Маале с. Подареш, општина 

Радовиш “ (“Службен весник на Република 

Македонија“ број 154/2010, 113/2015 и 29/2019 и 

“Службен весник на Република Северна 

Македонија“ број 277/2019), меѓу Општина Радовиш 

и Министерство за транспорт и врски на Република 

Северна Македонија, бр.08-638/1, што советот на 

општина Радовиш ја донесе на седница одржана на 

29.03.2022 година.  

 

Br. 09-638/2 
04 April 2022 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik 
na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 
 

Врз основа на член 22 став 1 точка 4, член, 

член 36 став 1 точка 15 и член 50 став 1 точка 4  од 

Законот за локална самоуправа („Службен весник на 

РМ” бр. 05/02), член 21 точка 44 од Статутот на 

Општина Радовиш („Службен гласник на Општина 

Радовиш„ број 07/765/1/2005), Советот на Општина 

Радовиш на IX седница одржана на ден 29.03.2022 

година, донесе  

http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
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О Д Л У К А 

за давање согласност и овластување за потпишување 

на Договор/и за грант, 

согласно Договор за финансирање СЕПАРИС број 

2008-0446 помеѓу Република Македонија и Европска 

инвестициона банка за Проект: “Изградба на 

фекална канализациона мрежа во м.в Карши Маале 

с. Подареш, општина Радовиш “ во врска со Законот 

за задолжување на Република Македонија со заем кај 

Европската инвестициона банка по Договорот за 

заем по Проектот “Изградба на фекална 

канализациона мрежа во м.в Карши Маале с. 

Подареш, општина Радовиш“  (“Службен весник на 

Република Македонија“ број 83/10) и Одлуката за 

распределба на средства согласно договорот за заем 

по проектот „ Изградба на фекална канализациона 

мрежа во м.в Карши Маале с. Подареш, општина 

Радовиш “ (“Службен весник на Република 

Македонија“ број 154/2010, 113/2015 и 29/2019 и 

“Службен весник на Република Северна 

Македонија“ број 277/2019), меѓу Општина Радовиш 

и Министерство за транспорт и врски на Република 

Северна Македонија 

  

Член 1 

Со оваа Одлука се дава согласност и 

овластување на Грдоначалникот на општина 

Радовиш да го потпишува Договор/и за грант, кој ќе 

се склучи согласно Договорот за финансирање 

СЕПАРИС број 2008-0446 помеѓу Република 

Македонија и Европска инвестициона банка за 

Проект: “Изградба на фекална канализациона мрежа 

во м.в Карши Маале с. Подареш, општина Радовиш“ 

во врска со Законот за задолжување на Република 

Македонија со заем кај Европската инвестициона 

банка по Договорот за заем по Проектот „ Изградба 

на фекална канализациона мрежа во м.в Карши 

Маале с. Подареш, општина Радовиш “ (“Службен 

весник на Република Македонија“ број 83/10) и 

Одлуката за распределба на средства согласно 

договорот за заем по проектот „ Изградба на фекална 

канализациона мрежа во м.в Карши Маале с. 

Подареш, општина Радовиш“ (“Службен весник на 

Република Македонија“ број 154/2010, 113/2015 и 

29/2019 и “Службен весник на Република Северна 

Македонија“ број 277/2019), меѓу Општина Радовиш 

и Министерство за транспорт и врски на Република 

Северна Македонија.  

Член 2 

Се задолжува и овластува Градоначалникот 

на општина Радовиш, да го потпише Договорот/ите 

за грант, кој ќе се склучи согласно Договор за 

финансирање СЕПАРИС број 2008-0446 помеѓу 

Република Македонија и Европска инвестициона 

банка за Проект: “Изградба на фекална 

канализациона мрежа во м.в Карши Маале с. 

Подареш, општина Радовиш“ во врска со Законот за 

задолжување на Република Македонија со заем кај 

Европската инвестициона банка по Договорот за 

заем по Проектот „ Изградба на фекална 

канализациона мрежа во м.в Карши Маале с. 

Подареш, општина Радовиш “ (“Службен весник на 

Република Македонија“ број 83/10) меѓу Општина 

Радовиш и Министерство за транспорт и врски на 

Република Северна Македонија. 

Член 3 

Оваа Одлука стапува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен гласник на Општина 

Радовиш”.  

 

Br. 08-638/1 
29 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 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за прогласување и објавување 

          на  ИЗЈАВА дека Општина Радовиш ги 

исполнува/ ќе ги исполни  условите 

по Договорот за заем од Европската индестициона 

банка по Проектот „Изградба на фекална 

канализациона мрежа во м.в Карши Маале с. 

Подареш, општина Радовиш“ 

 

 Ја прогласувам и објавувам ИЗЈАВА дека 

Општина Радовиш ги исполнува/ ќе ги исполни 

условите по Договорот за заем од Европската 

индестициона банка по Проектот „Изградба на 

фекална канализациона мрежа во м.в Карши Маале 

с. Подареш, општина Радовиш“,  бр.08-639/1, што 

советот на општина Радовиш ја донесе на седница 

одржана на 29.03.2022 година.  

 

    Br. 09-639/2 
04 April 2022 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik 
na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 
 

Врз основа на член 22 став 1 точка 4, член, 

член 36 став 1 точка 15 и член 50 став 1 точка 4  од 

Законот за локална самоуправа („Службен весник на 

РМ” бр. 05/02), член 21 точка 44 од Статутот на 

Општина Радовиш („Службен гласник на Општина 

Радовиш„ број 07/765/1/2005) ,а во врска со Законот 

за задолжување на Република Македонија со заем кај 

Европската индестициона банка по Договорот за 

заем по Проектот „Изградба на фекална 

канализациона мрежа во м.в Карши Маале с. 

Подареш, општина Радовиш“ (“Службен весник на 

Република Македонија“ број 83/10) Советот на 

Општина Радовиш на IX седницата одржана на ден 

29.03.2022година, дава  

http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
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http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
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И З Ј А В А 

дека Општина Радовиш ги исполнува/ ќе ги исполни 

следните услови 

  

Општина Радовиш има формирано Јавно 

Претпријатие Плаваја Радовиш со кое има склучено 

соодветен договор со општината за определена 

намена за водоснабдување и одведување на отпадни 

води. 

ЈП Плаваја ги покрива услугите кои се 

однесуваат на водоснабдување и одведување на 

отпадни води и не е оптоварено со долгови кои би го 

довеле во прашање неговото функционирање. 

ЈП Плаваја со утврдената тарифа овозможува 

покривање на трошоците за тековното и идно 

функционирање и одржување на Проектот. 

Проектите со кои ќе аплицира општината ќе 

бидат одобрени со одлука од Советот на општината, 

за секој проект посебно. 

Сите досега финансирани проекти за 

водоснабдување и одведување на отпадни води во 

Општината Радовиш од донации од државата или 

меѓународни институции се реализирани и се во 

функција. 

Доколку општината не ги исполни условите 

од дадената изјава се обврзува да ги врати 

средствата во целост. 

 

Br. 08-639/1 
29 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 

Р Е Ш Е Н И Е 

за прогласување и објавување 

на Програма за измена и дополнување на 

Програмата за уредување на градежно земјиште 

одржување на комунални објекти и локални патишта 

за 2022 година во општина Радовиш бр.08-1603/2 од 

21.12.2021 година 

 

Ја прогласувам и објавувам Програма за 

измена и дополнување на Програмата за уредување 

на градежно земјиште одржување на комунални 

објекти и локални патишта за 2022 година во 

општина Радовиш бр.08-1603/2 од 21.12.2021 година,  

бр.08-640/1, што советот на општина Радовиш ја 

донесе на седница одржана на 29.03.2022 година.  

 

Br. 09-640/2 
04 April 2022 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik 
na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 
                                                         

Врз основа на чл.46 од Законот за градежно 

земјиште (Сл. Весник на РМ бр.82/2008) чл.21 став 1 

точка 8 од Статутот на Општина Радовиш (Сл. 

гласник бр.5/2002). Советот на Општина Радовиш на 

седницата одржана на ден 29.03.2022 год. донесе: 

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

ПРОГРАМАТА ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО 

ЗЕМЈИШТЕ ОДРЖУВАЊЕ НА КОМУНАЛНИ 

ОБЈЕКТИ И ЛОКАЛНИ ПАТИШТА ЗА 2022 

ГОДИНА ВО ОПШТИНА РАДОВИШ БРОЈ 08-

1603/2 ОД 21.12.2021г. 

 

Измената и дополнувањето на Програмата 

произлегуваат заради последните измени на 

Правилникот за степенот на уредувањето на 

градежното земјиште со објекти на комуналната 

инфраструктура и начинот на утврдување на 

висината на трошоците на уредувањето во зависност 

од степенот на уреденост се со цел вклопување на 

истите во Програмата. 

Во Програмата се предлагаат измени во 

точка 4.РЕОНИЗАЦИЈА  НА УРБАНИОТ ПРОСТОР 

НА ГРАД  РАДОВИШ И ВИСИНА  НА 

НАДОМЕСТОК ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО 

ЗЕМЈИШТЕ во подточка: 2.2 ВИСИНА НА 

НАДОМЕСТОКОТ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА 

ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ 

во точка Е.  ОБЈЕКТИ  СО КЛАСА НА НАМЕНА 

ИНФРАСТРУКТУРА 

 која гласи Е2 комунална супраструктура, од 

типот Фотоволтаични централи (инсталација за 

производство на електрична енергија од сончеви 

зраци) висината на трошоците за уредување на 

градежно земјиште ќе се пресметува по м2 по 

површина која ја зафаќа Фотоволтаичната централа 

и тоа по 30 денари/м2.  

 се менува и гласи Е2 комунална 

супраструктура, од типот Фотоволтаични централи 

(инсталација за производство на електрична енергија 

од сончеви зраци) висината на трошоците за 

уредување на градежно земјиште ќе се пресметува 

по м2 за 50% од површината на градежната парцела 

која ја зафаќа Фотоволтаичната централа и тоа по 

5700 денари/м2.  

во точка 4.  Висината на трошоците за уредување на 

градежното земјиште, во зависност од степенот на 

уреденост на градежното земјиште согласно членот 

2 од правилникот за степенот на уредувањето на 

градежното земијште со објекти од комунална 

инфраструктура, се пресметува по метар квадратен 

на новата корисна површина што ќе се гради, што 

претставува збир на нето површините на подовите 

на сите простори во објектот, согласно заверениот 

основен проект и анекс на основниот проект, 

помножен со следните коефициенти: се додаваат два 

нови коефициенти 
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 11. За објекти за производство на електрична 

енергија од обновливи извори (биогориво, биомаса, 

геотермална енергија и хидроенергија), 0,01 и 

 12. За објекти за производство на електрична 

енергија од сончева енергија (фотонапонски панели), 

за 50% од површината на градежната парцела, 0,01.“. 

 

Br. 08-640/1 
29 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 

Р Е Ш Е Н И Е 

за прогласување и објавување 

на Заклучокот за прифакање на Извештаите 

на Работното тело на Советот на општина Радовиш 

 

 Го прогласувам и објавувам Заклучокот за 

прифакање на Извештаите на Работното тело на 

Советот на општина Радовиш,  бр.08-641/1, што 

советот на општина Радовиш го донесе на едница 

одржана на 29.03.2022 година.  

                                                        

Br. 09-641/2 
04 April 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 29.03.2022 godina, donese 

Z A K L U ^ O K 
Za prifa}awe na Izve{taite na Rabotnite tela  

na Sovetot na op{tina Radovi{ 
 

SODR@INA : 
РЕШЕНИЕ за прогласување и објавување на Заклучокот за 

прифакање на Информацијат од ЈП Национални шуми 

подружница Плачковица за состојбата со шумскиот фонд во 

општина Радовиш за 2021 година ------------------------------------- 1 
ЗАКЛУЧОК За прифакање на Информацијата од ЈП Национални 

шуми  подружница Плачковица   за состојбата со шумскиот 

фонд во општина Радовиш за 2021 година -------------------------- 1 

РЕШЕНИЕ за прогласување и објавување на Заклучокот за 

прифакање на Информацијата од ЈЗУ Центар за Јавно Здравје 

Штип за санитарно хигиенска состојба на подрачјето на 

општина Радовиш и општина Конче  за 2021 година -------------- 1 

ЗАКЛУЧОК За прифакање на Информацијата од ЈЗУ Центар за 

Јавно Здравје Штип за санитарно хигиенска состојба на 

подрачјето на општина Радовиш и општина Конче  за 2021 

година ------------------------------------------------------------------------ 1 

РЕШЕНИЕ за прогласување и објавување на Заклучокот за 

прифакање на Информацијата од ЈЗУ Центар за Јавно Здравје 

Штип за акутните заразни заболувања во 2021 година на 

подрачјето на општина Радовиш и општина Конче --------------- 2 
ЗАКЛУЧОК За прифакање на Информацијата од ЈЗУ Центар за 

Јавно Здравје Штип за акутните заразни заболувања во 2021   

I.  Se prifa}aat Izve{taite na rabotnite tela 
prilo`eni na sednica na Sovetot na op{tina 
Radovi{  odr`ana na den na 29.03.2022 godina i 
toa: 
- Комисија за култура, образование и спорт,  5-та 

седница одржана на ден 16.03.2022 година; 

-Комисија за здравство и социјална заштита, 4-та 

седница одржана 18.03.2022 година 

- Комисија за статут и прописи, 5-та седница  

одржана на ден 22.03.2022 година 

- Комисија за урбанизам, комунални дејности и 

заштита на животната средина, 6-та седница 

одржана на ден 22.03.2022 година. 

- Комисија за финансирање, буџет и локален 

економски развој, 8-та седница одржана на ден  

22.03.2022 година 

- Комисија за мандатни прашање, избори и 

именувања, 7-та седница одржана на ден 22.03.2022 

година; 

- Комисија за урбанизам, комунални дејности и 

заштита на животната средина, 7-та седница 

одржана на ден 28.03.2022 година. 

- Комисија за култура, образование и спорт,  6-та 

седница одржана на ден 28.03.2022 година; 

- Комисија за финансирање, буџет и локален 

економски развој, 9-та седница одржана на ден  

28.03.2022 година 

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

Br. 08-641/1 
29 Mart 2022 g. 

Radovi{ 

Sovet na op{tina Radovi{ 
Pretsedatel 

Monika Trajanova s.r. 
 
ISPRAVKA na broj 08-416/1 od 28.02.2022 godina, donesena 
od Sovetot na op{tina Radovi{ 

Poradi tehni~ka gre{ka se vr{i ISPRAVKA vo 
naslovot i ~len 1 na Odluka za davawe soglasnost na izmena 
na godi{en plan za vrabotuvawe na ONB Bra}a 
Miladinovci za 2022 godina broj 08-416/1 od 28.02.2022 
godina,  i vo ~len 1 od istata, se dodava zborot ”izmena na” 
бр.03-06/2 oд 13.01.2022 година, наш број 17-73/1 од 14.01.2022 
година. 

година на подрачјето на општина Радовиш и општина Конче -- 2  

РЕШЕНИЕ за прогласување и објавување на Заклучокот за 

прифакање на Извештајот за појавата и ширењето на заразните и 

паразитски болести во општина Радовиш за 2021 година -------- 2 
ЗАКЛУЧОК За прифакање на Извештајот за појавата и 

ширењето на заразните и паразитски болести во општина 

Радовиш за 2021 година ------------------------------------------------- 2 

РЕШЕНИЕ за прогласување и објавување на Заклучокот за 

прифакање на Годишниот Извештај за работа на ЈУ 

Меѓуопштински центар за социјални работи за 2021 година --- 2 

ЗАКЛУЧОК За прифакање на Годишниот Извештај за работа на 

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи за 2021 год. --- 3 

РЕШЕНИЕ за прогласување и објавување на Заклучокот за 

прифакање на Годишната Програма за работа на ЈУ 

Меѓуопштински центар за социјални работи за 2022 година --- 3 

ЗАКЛУЧОК За прифакање на Годишната Програма за работа на 

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи за 2022 година  3 

РЕШЕНИЕ за прогласување и објавување на Заклучок за 

прифакање на Информацијата на болести на зависност на 

подрачјето на општина Радовиш од ЈУМЦСР за 2021 година --- 3 
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ЗАКЛУЧОК За прифакање на Информацијата на болести на 

зависност на подрачјето на општина Радовиш од ЈУМЦСР за 

2021 година ----------------------------------------------------------------- 3 

РЕШЕНИЕ за прогласување и објавување на Заклучокот за 

прифакање на Годишната Програма за развој на заштитата на 

децата за 2021 година од ЈУ Меѓуопштински центар за 

социјални работи Радовиш ---------------------------------------------- 4 

ЗАКЛУЧОК За прифакање на Годишната Програма за развој на 

заштитата на децата за 2022 година од ЈУ Меѓуопштински 

центар за социјални работи Радовиш  -------------------------------- 4 

РЕШЕНИЕ за прогласување и објавување на Заклучокот за 

прифакање на Програмата за развој на специфичните потреби на 

граѓаните од областа на социјалната заштита за 2022 година од 

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи Радовиш ------- 4 

ЗАКЛУЧОК За прифакање на Програмата за развој на 

специфичните потреби на граѓаните од областа на социјалната 

заштита за 2022 година од ЈУ Меѓуопштински центар за 

социјални работи Радовиш ---------------------------------------------- 4  

РЕШЕНИЕ за прогласување и објавување на Заклучокот за 

усвојување на Извештај од Авто-Сигурност Станица за  

технички преглед Радовиш за остварени средства од комунална 

такса за 2021 год. ---------------------------------------------------------- 5 

ЗАКЛУЧОК за усвојување на Извештај од Авто-Сигурност 

Станица за технички преглед Радовиш за остварени средства од 

комунална такса за 2021 година ---------------------------------------- 5 

РЕШЕНИЕ за прогласување и објавување на Заклучокот за 

усвојување на Извештај за работа на ЈП Плаваја Радовиш за 2021 

година ------------------------------------------------------------------------ 5 

OДЛУКА за усвојување на Извештај за работа на ЈП Плаваја 

Радовиш за 2021 година ------------------------------------------------- 5 

РЕШЕНИЕ за прогласување и објавување на Заклучокот за 

усвојување на Извештајот за реализација на програмата за 

одржување на гробиштата во населените места Радовиш, 

Раклиш, Ораовица и Подареш за деловната 2021 година --------- 5 

ЗАКЛУЧОК За усвојување на Извештајот за реализација на  

програмата за одржување на гробиштата во населените места 

Радовиш, Раклиш, Ораовица и Подареш за деловната 2021 

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

РЕШЕНИЕ за прогласување и објавување на Заклучокот за 

усвојување на Извештајот за реализација на програмата за јавна 

чистота во деловната 2021 година ------------------------------------- 6 

ЗАКЛУЧОК За усвојување на Извештајот за реализација на 

програмата за јавна чистота во деловната 2021 година ----------- 6 

РЕШЕНИЕ за прогласување и објавување на Заклучокот за 

усвојување на Извештајот за реализација на програмата за 

одржување и користење на паркови и други јавни површини во 

деловната 2021 година во општина Радовиш ----------------------- 6 

ЗАКЛУЧОК за усвојување на Извештајот за реализација на  

програмата за одржување и користење на паркови и други јавни 

површини во деловната 2021 година во општина Радовиш ------ 6 

РЕШЕНИЕ за прогласување и објавување на Заклучокот за 

усвојување на Извештајот за снабдување со вода за      пиење и 

одведување на урбани отпадни води за  2021 година ------------- 7 

ЗАКЛУЧОК за усвојување на Извештајот за снабдување со вода 

за пиење и одведување на урбани отпадни води за  2021 година 7 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на  Решението за 

разрешување на  членови на Управен одбор на Јавното 

претпријатие за стопанисување со спортски објекти Радовиш 

2014 Радовиш -------------------------------------------------------------- 7 

РЕШЕНИЕ За разрешување на  членови на Управен одбор на 

Јавното претпријатие за стопанисување со спортски објекти 

Радовиш 2014 Радовиш -------------------------------------------------- 7 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на  Решението за 

именување на членови на Управен одбор на Јавното 

претпријатие за стопанисување со спортски објекти Радовиш 

2014година------------------------------------------------------------------ 7 

РЕШЕНИЕ За именување на  членови на Управен одбор на 

Јавното претпријатие за стопанисување со спортски објекти 

Радовиш 2014 Радовиш -------------------------------------------------- 8 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на  Решението За 

разрешување на  членови на Надзорен одбор за време контрола 

на материјално-финансиско работење на Јавното претпријатие за 

стопанисување со спортски објекти Радовиш 2014 Радовиш --- 8 

РЕШЕНИЕ За разрешување на  членови на Надзорен одбор за 

време контрола на материјално-финансиско работење на Јавното 

претпријатие за стопанисување со спортски објекти Радовиш 

2014 Радовиш -------------------------------------------------------------- 8 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на  Решението за 

именување на членови на Надзорен одбор на Јавно претпријатие 

за стопанисување со спортски објекти Радовиш 2014 година --- 8 

РЕШЕНИЕ За именување на  членови во Надзорен одбор за 

време контрола на материјално-финансиско работење на Јавното 

претпријатие за стопанисување со спортски објекти Радовиш 

2014 Радовиш -------------------------------------------------------------- 8 

РЕШЕНИЕ за прогласување и објавување на Одлуката за измена 

на Одлуката за формирање Општински совет за превенција на 

детско престапништво во општина Радовиш број 07-1758/2 од 

22.09.2014 година --------------------------------------------------------- 9 

ОДЛУКА За измена на Одлуката за формирање Општински 

совет превенција на детско престапништво во општина Радовиш 

број 07-1758/2 од 22.09.2014 година ---------------------------------- 9 

РЕШЕНИЕ за прогласување и објавување на Одлуката за 

основање Општински совет за социјална заштита во општина 

Радовиш --------------------------------------------------------------------- 9 

ОДЛУКА За основање Општински совет за социјална заштита 

во општина Радовиш ----------------------------------------------------- 9 

РЕШЕНИЕ за прогласување и објавување на Одлуката за ко-

финансирање на проект: ,,Изградба на мрежа за водоснабдување 

улица: 5, УБ.22, општина Радовиш,, --------------------------------- 10 

ОДЛУКА За ко-финансирање на проект:  ,,Изградба на мрежа за 

водоснабдување улица: 5, УБ.22, општина Радовиш,, ----------- 10 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на  Закулучок за 

прифакање на Тарифник за користење на просторот и 

пропратните простории во склоп на Спортската сала СРЦ „25 

Мај “ во Радовиш кои се во функција на спортот, како и за 

просториите кои не се во функција на спортот, начин и постапка 

за нивно користење и издавање под закуп ------------------------- 10 

ТАРИФНИК за користење на просторот и пропратните 

простории во склоп на Спортската сала СРЦ „25 Мај “ во 

Радовиш кои се во функција на спортот, како и за просториите 

кои не се во функција на спортот, начин и постапка за нивно 

користење и издавање под закуп ------------------------------------- 11 

РЕШЕНИЕ за прогласување и објавување на Програма за 

поставување урбана опрема  на подрачјето на општина Радовиш 

за 2022 година ------------------------------------------------------------ 13 

ПРОГРАМА за поставување урбана опрема на подрачјето на 

општина Радовиш за 2022 година ------------------------------------ 13 

РЕШЕНИЕ за прогласување и објавување на Заклучок за 

дополнување на Програма за поставување на урбана опрема на 

подрачјето на општина Радовиш за 2022 година ------------------ 19 

ZAKLU^OK ------------------------------------------------------------ 20 
RE[ENIE Za proglasuvawe i objavuvawe na Programata 
za izmena i dopolnuvawe na Programata za izrabotka na 
urbanisti~ki planovi na podra~jeto na op{tina Radovi{ 
za 2022 godina ----------------------------------------------------------- 20 
ПРОГРАМА Za izmena i dopolnuvawe na Programata za 
izrabotka na urbanisti~ki planovi na podra~jeto na 
op{tina Рadovi{ za 2021 god. бr. 08-1605/2 od od 21.12.2021 
god. i Измена бр. 08-428/1 од 28.02.2022 година ----------------- 20 
РЕШЕНИЕ за прогласување и објавување на Одлуката со која 

во идна урбанистичко планска документација за КО Држанци ќе 

се изврши вклопување на бесправно изграден објект во плански 

опфат ----------------------------------------------------------------------- 24 

ОДЛУКА со која во идна урбанистичко планска документација 

за КО Држанци ќе се изврши вклопување на бесправно изграден 

објект во плански опфат ------------------------------------------------ 24 

РЕШЕНИЕ за прогласување и објавување на Одлуката со која 
во идна урбанистичко планска документација за КО 
Подареш ќе се изврши вклопување на плански опфат за 
утврдување намена на бесправно изградени објекти ------- 24 
cОДЛУКА со која во идна урбанистичко планска документација за 
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КО Подареш ќе се изврши вклопување на плански опфат за 

утврдување намена на бесправно изградени објекти ------------------24 

РЕШЕНИЕ за прогласување и објавување на Одлуката со која во 

идна урбанистичко планска документација за КО Злеово ќе се 

изврши проширување на плански опфат и  вклопување  на 

бесправно изградени објекти ----------------------------------------------- 25 
ОДЛУКА со која во идна урбанистичко планска документација за 

КО Злеово ќе се изврши проширување на плански опфат и  

вклопување на бесправно изградени објекти --------------------------- 25 

РЕШЕНИЕ за прогласување и објавување на Одлуката со која во 

идна урбанистичко планска документација за КО Калуѓерица ќе се 

изврши вклопување на плански опфат на бесправно изградени 

објекти вон плански опфат со изготвување планска документација 

со самофинансирање --------------------------------------------------------- 26 

ОДЛУКА со која во идна урбанистичко планска документација за 

КО Калуѓерица ќе се изврши вклопување на плански опфат на 

бесправно изградени објекти вон плански опфат со изготвување 

планска документација со самофинансирање -------------------------- 26 

РЕШЕНИЕ за прогласување и објавување на Одлуката со која во 
идна урбанистичко планска документација за КО Калуѓерица ќе 
се изврши вклопување на плански опфат за утврдување намена 
на бесправно изградени објекти ---------------------------------------- 26 
ОДЛУКА со која во идна урбанистичко планска документација за 

КО Калуѓерица ќе се изврши вклопување на плански опфат за 

утврдување намена на бесправно изградени објекти ----------------- 27 

РЕШЕНИЕ за прогласување и објавување на Одлука со која во 
идна урбанистичко планска документација за КО Калугерица ќе 
се изврши проширување на плански опфат и вклопување на 
бесправно изградени објекти во плански опфат ------------------- 27 
ОДЛУКА со која во идна урбанистичко планска документација за 

КО Калугерица ќе се изврши проширување на плански опфат и 

вклопување на бесправно изградени објекти во плански  опфат----27 

РЕШЕНИЕ за прогласување и објавување на Одлуката со која во 
идна урбанистичко планска документација за КО Радовиш-вон 
градежен реон ќе се изврши вклопување на  пански опфат на 
бесправно изградени објекти -------------------------------------------- 28  
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 ----------------------- 28 

РЕШЕНИЕ за прогласување и објавување на Одлуката со која во 
идна урбанистичко планска документација за КО Радовиш ќе се 
изврши  вклопување на бесправно изградени објекти во 
плански опфат ---------------------------------------------------------------- 28 
ОДЛУКА со која во идна урбанистичко планска документација за 

КО Радовиш ќе се изврши  вклопување на бесправно изградени 

објекти во плански опфат --------------------------------------------------- 29 

РЕШЕНИЕ за прогласување и објавување на Одлуката со која во 

идна урбанистичко планска документација за КО Радовиш вон град 

ќе се изврши вклопување на плански опфат за усогласување на 

намена на бесправно изградени објекти ----------------------------------29 
ОДЛУКА со која во идна урбанистичко планска документација за 

КО Радовиш вон град ќе се изврши вклопување на плански опфат за 

усогласување на намена на бесправно изградени објекти ----------- 29 

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на Одлука за одобрување 

финансиски средства на Милка Фенова од  Радовиш------------------30 

ОДЛУКА за одобрување финансиски средства на Милка Фенова од 

Радовиш ------------------------------------------------------------------------ 30 

РЕШЕНИЕ за прогласување и објавување на Одлуката за 

одобрување финансиски средства на ЈПССО Радовиш 2014 за 

потрошена електрична енергија ------------------------------------------- 31 

ОДЛУКА за одобрување финансиски средства на ЈПССО,,Радовиш-

2014,, Радовиш за електрична енергија ---------------------------------- 31 

РЕШЕНИЕ за прогласување и објавување на Одлуката за 

распределба на финансиски средства на спортски клубови и 

здруженија на граѓани од областа на спортот -------------------------- 30 

ОДЛУКА  за распределба на финансиски средства на спортски 

клубови и здруженија на граѓани од областа на спортот ------------- 31 
РЕШЕНИЕ за прогласување и објавување на Одлуката за 

распределба на финансиски средства на здруженија на граѓани и 

други правни и физички лица од областа на културата  ------------- 32 
ОДЛУКА  за распределба на финансиски средства на здруженија на 

граѓани и други правни и физички лица од областа на културата  - 32 
РЕШЕНИЕ за прогласување и објавување на Одлуката за 

воспоставување меѓуопштинска соработка од областа на 

инспекцискиот надзор помеѓу Општина Радовиш и Општина    

Штип ------------------------------------------------------------------------- 33  
ОДЛУКА За воспоставување меѓуопштинска соработка од областа 

на инспекцискиот надзор помеѓу Општина Радовиш и Општина 

Штип ---------------------------------------------------------------------------- 33 

РЕШЕНИЕ за прогласување и објавување на Одлуката за давање 

согласност и овластување за измирување, односно пренасочување на 

средства од буџетска сметка на Општина Радовиш ------------------- 34 

ОДЛУКА за давање согласност и овластување за измирување, 

односно пренасочување на средства од буџетска сметка на Општина 

Радовиш ------------------------------------------------------------------------ 34 

РЕШЕНИЕ за прогласување и објавување на Одлуката за 

утврдување приоритет на проектот,,Изградба на фекална 

канализациона мрежа во мв. Карши Маале с. Подареш општина 

Радовиш -------------------------------------------------------------------- 35 

ОДЛУКА За утврдување приоритет на проектот,,Изградба на 

фекална канализациона мрежа во мв. Карши Маале с. Подареш 

општина Радовиш ------------------------------------------------------------ 35 

РЕШEНИЕ за прогласување и објавување на Одлуката за давање 

согласност и овластување за потпишување на Договор/и за 

грант,согласно Договор за финансирање СЕПАРИС број 2008-0446 

помеѓу Република Македонија и Европска инвестициона банка за 

Проект: “Изградба на фекална канализациона мрежа во м.в Карши 

Маале с. Подареш, општина Радовиш “ во врска со Законот за 

задолжување на Република Македонија со заем кај Европската 

инвестициона банка по Договорот за заем по Проектот “Изградба на 

фекална канализациона мрежа во м.в Карши Маале с. Подареш, 

општина Радовиш“  (“Службен весник на Република Македонија“ 

број 83/10) и Одлуката за распределба на средства согласно 

договорот за заем по проектот „ Изградба на фекална канализациона 

мрежа во м.в Карши Маале с. Подареш, општина Радовиш “ 

(“Службен весник на Република Македонија“ број 154/2010, 

113/2015 и 29/2019 и “Службен весник на Република Северна 

Македонија“ број 277/2019), меѓу Општина Радовиш и 

Министерство за транспорт и врски на Република Северна 

Македонија --------------------------------------------------------------------  35 

ОДЛУКА за давање согласност и овластување за потпишување на 

Договор/и за грант, согласно Договор за финансирање СЕПАРИС 

број 2008-0446 помеѓу Република Македонија и Европска 

инвестициона банка за Проект: “Изградба на фекална канализациона 

мрежа во м.в Карши Маале с. Подареш, општина Радовиш “ во врска 

со Законот за задолжување на Република Македонија со заем кај 

Европската инвестициона банка по Договорот за заем по Проектот 

“Изградба на фекална канализациона мрежа во м.в Карши Маале с. 

Подареш, општина Радовиш“  (“Службен весник на Република 

Македонија“ број 83/10) и Одлуката за распределба на средства 

согласно договорот за заем по проектот „ Изградба на фекална 

канализациона мрежа во м.в Карши Маале с. Подареш, општина 

Радовиш “ (“Службен весник на Република Македонија“ број 

154/2010, 113/2015 и 29/2019 и “Службен весник на Република 

Северна Македонија“ број 277/2019), меѓу Општина Радовиш и 

Министерство за транспорт и врски на Република Северна 

Македонија --------------------------------------------------------------------- 36 

РЕШЕНИЕ за прогласување и објавување на  ИЗЈАВА дека 
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„Изградба на фекална канализациона мрежа во м.в Карши Маале с. 
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следните услови --------------------------------------------------------------- 37 

РЕШЕНИЕ за прогласување и објавување на Програма за измена и 

дополнување на Програмата за уредување на градежно земјиште 

одржување на комунални објекти и локални патишта за 2022 година 

во општина Радовиш бр.08-1603/2 од 21.12.2021 година ------------ 37 

ПРОГРАМА за измена и дополнување на програмата за уредување 

на градежно земјиште одржување на комунални објекти и локални 

патишта за 2022 година во општина Радовиш бр. 08-1603/2 од 

21.12.2021г. -------------------------------------------------------------------- 37 
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ISPRAVKA na Odluka -------------------------------------------------- 38 
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