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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 одржување на мултифункционален 

објект кај Паркот на младите во Радовиш 

  

Ја прогласувам и објавувам одлуката за 

одржување на мултифункционален објект кај Паркот 

на младите во Радовиш, бр. 08-826/1, што советот на 

општина Радовиш ја донесе на седница одржана на 

03.05.2022 година.  

 
Br. 09-826/2 

09 Maj 2022 g. 
Radovi{ 

Gradona~alnik 
na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 
 
Vrz osnova na ~len 21 stav 1 to~ka 43 od 

Statutot na op{tina Radovi{, Sovetot na 
op{tina Radovi{ na XI sednica odr`ana na den 
03.05.2022 godina donese 
 

O  D  L  U  K  A 
za odr`uvawe na multifunkcionalen objekt 

kaj Parkot na mladite vo Radovi{  
 

^len 1 
 Op{tina Radovi{ zakupi objekt vo 
Radovi{ ~ij sopstvenik e EVN a.d. Skopje. 

Delovniot prostor op{tinata go 
renovira od sopstveni sredstva za 
multifunkcionalni potrebi na op{tinata. 

^len 2 
Op{tinata, kako edinstven zakupec na 

delovniot prostor ostanuva vo celost kon 
uslovite i prezemenite obvrski od dogovorot 
potpi{an so EVN a.d. Skopje. 

^len 3 
Odr`uvaweto  na objektot, vo ime na 

op{tina Radovi{, }e go vr{i Centarot za 
kultura <Aco Karamanov< Radovi{, ~ij osnova~ 
e op{tina Radovi{. 
 Uslovite za odr`uvawe na objektot }e 
bidat poto~no precizirani so interen dogovor 

me|u op{tina Radovi{ i Centarot za kultura 
<Aco Karamanov< Radovi{. 

^len 4 
 Ovaa Odluka vleguva vo sila naredniot 
den od denot na objavuvaweto vo <Slu`ben 
glasnik na op{tina Radovi{<. 
 

  Br. 08-826/1 
03 Maj 2022 g. 

Radovi{ 

Sovet na op{tina Radovi{ 
Zamenik Pretsedatel 
Strahil Gavritov 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 Решение за разрешување претставници во 

Управен одбор на ЈОУДГ “АЦО КАРАМАНОВ” 

Радовиш 

 

 Го прогласувам и објавувам Решението за 

разрешување претставници во Управен одбор на 

ЈОУДГ “АЦО КАРАМАНОВ” Радовиш бр.08-827/1  

што советот на општина Радовиш го донесе на 

седница одржана на 03.05.2022 година.  

 
Br. 09-827/2 

09 Maj 2022 g. 
Radovi{ 

Gradona~alnik 
na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 
                      

Врз основа на член 36 став 1 точка 5 од 

Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ 

бр.05/02), член 21 став 1 точка 28 од  Статутот на 

општина Радовиш(Сл.весник на општина Радовиш 

бр.5/02) и член 114 став 8 од Законот за заштита на 

децата(Сл.Весник на РМ бр.23/13, 12/14, 44/14, 

144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 

21/18, 198/18 и Сл.Весник на Република Северна 

Македонија бр.104/19, 146/19,  275/19, 311/20 и 

294/21), Советот на општина Радовиш на XI седница 

одржана на 03.05.2022 година, донесе: 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за разрешување претставници во Управен одбор на 

ЈОУДГ “АЦО КАРАМАНОВ” Радовиш 
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Член 1 

  Од Управниот одбор на ЈОУДГ “АЦО 

КАРАМАНОВ” Радовиш, се разрешуваат:  

-Марика Јанева-претставник од вработените 

-Теодора Ристова-претставник од родителите 

-Александра Јованова-претставник од 

родителите 

-Гургена Пецанова- претставник на 

Министерството за труд и социјална             

политика 

Член 2 

  Решението влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се  објави во “Службен гласник 

на општина Радовиш”. 

 
  Br. 08-827/1 
03 Maj 2022 g. 

Radovi{ 

Sovet na op{tina Radovi{ 
Zamenik Pretsedatel 
Strahil Gavritov 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 Решение за 

именување  претставници во Управен одбор на 

ЈОУДГ “АЦО КАРАМАНОВ” Радовиш 

 

Го прогласувам и објавувам Решението за 

именување  претставници во Управен одбор на 

ЈОУДГ “АЦО КАРАМАНОВ” Радовиш бр.08-828/1 

што советот на општина Радовиш го донесе на 

седница одржана на 03.05.2022 година.  

 

Br. 09-828/2 
09 Maj 2022 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik 
na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 5 од 

Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ 

бр.05/02), член 21 став 1 точка 28 од  Статутот на 

општина Радовиш(Сл.весник на општина Радовиш 

бр.5/02) и член 114 став 8 од Законот за заштита на 

децата (Сл.Весник на РМ бр.23/13, 12/14, 44/14, 

144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 

21/18, 198/18 и Сл.Весник на Република Северна 

Македонија бр.104/19, 146/19,  275/19, 311/20 и 

294/21), Советот на општина Радовиш на XI седница 

одржана на 03.05.2022 година, донесе: 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за именување  претставници во Управен одбор на 

ЈОУДГ “АЦО КАРАМАНОВ” Радовиш 

 

 

 

Член 1 

  За претставници во Управниот одбор на 

ЈОУДГ “АЦО КАРАМАНОВ” Радовиш, од ЕЛС –

Радовиш, се именуваат:  

-Марина Јованова-претставник од 

вработените 

-Гурѓа Јосева-претставник од родителите 

-Василка Горгиева-претставник од 

родителите 

-Емилија Дукоска Илиевска- претставник на 

Министерството за труд и социјална политика 

Член 2 

  Решението влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се  објави во “Службен гласник 

на општина Радовиш”. 

 

  Br. 08-828/1 
03 Maj 2022 g. 

Radovi{ 

Sovet na op{tina Radovi{ 
Zamenik Pretsedatel 
Strahil Gavritov 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 за давање Согласност на СТАТУТАРНА 

ОДЛУКА за измена и дополнување на Статутот на 

ЈП Плаваја-Радовиш бр.0202-280/2 од 07.04.2022 

година. 

 

 Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

давање Согласност на СТАТУТАРНА ОДЛУКА за 

измена и дополнување на Статутот на ЈП Плаваја-

Радовиш бр.0202-280/2 од 07.04.2022 година, бр.08-

829/1. што советот на општина Радовиш ја донесе на 

седница одржана на 03.05.2022 година.  

 
Br. 09-829/2 

09 Maj 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 05/02) и член 21 став 1 

точка 43 од Статутот на Општина Радовиш Советот 

на Општина Радовиш на XI седница одржана на 

03.05.2022 година донесе: 

 

О Д Л У К А 

за давање Согласност на СТАТУТАРНА ОДЛУКА 

за измена и дополнување на Статутот на ЈП Плаваја-

Радовиш бр.0202-280/2 од 07.04.2022 година 

 

Член  1 

Се дава Согласност на Статутарна Одлука 

бр. бр.0202-280/2 од 07.04.2022 година за измена и 
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допуна на Статутот донесена од Управен одбор на 

ЈП Плаваја-Радовиш. 

Член 2 

Одлуката влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,, Службен гласник 

на општина Радовиш” 

 
  Br. 08-829/1 
03 Maj 2022 g. 

Radovi{ 

Sovet na op{tina Radovi{ 
Zamenik Pretsedatel 
Strahil Gavritov 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 за давање Согласност на СТАТУТАРНА 

ОДЛУКА за измена и дополнување на Статутот на 

Јавното претпријатие за стопанисување со спортски 

објекти “Радовиш-2014” Радовиш донесена од 

Управен одбор на ЈПССО,,Радовиш 2014” бр.02-19/1 

од 20.04.2022год. 

 

 Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

давање Согласност на СТАТУТАРНА ОДЛУКА за 

измена и дополнување на Статутот на Јавното 

претпријатие за стопанисување со спортски објекти 

“Радовиш-2014” Радовиш донесена од Управен 

одбор на ЈПССО,,Радовиш 2014” бр.02-19/1 од 

20.04.2022 година што советот на општина Радовиш 

ја донесе на седница одржана на 03.05.2022 година.  

 
Br. 09-830/2 

04 Maj 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 05/02) и член 21 став 1 

точка 27 од Статутот на Општина Радовиш Советот 

на Општина Радовиш на XI седница одржана на 

03.05.2022 година донесе: 

 

О Д Л У К А 

за давање Согласност на СТАТУТАРНА ОДЛУКА 

за измена и дополнување на Статутот на Јавното 

претпријатие за стопанисување со спортски објекти 

“Радовиш-2014” Радовиш донесена од Управен 

одбор на ЈПССО,,Радовиш 2014” бр.02-19/1 од 

20.04.2022год.  

 

Член  1 

      Членот 28 се менува и гласи: 

“Членовите на Управниот одбор за вршење на 

својата функција имаат право на надоместок.” 

 

Член 2 

Одлуката влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,, Службен гласник 

на општина Радовиш” 

 
  Br. 08-830/1 
03 Maj 2022 g. 

Radovi{ 

Sovet na op{tina Radovi{ 
Zamenik Pretsedatel 
Strahil Gavritov 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 за давање 

Согласност на СТАТУТАРНА ОДЛУКА 

за измена и дополнување на Статутот на Јавното 

претпријатие за стопанисување со спортски објекти 

“Радовиш-2014” Радовиш донесена од Управен 

одбор на  ЈПССО,, Радовиш 2014” Радовиш бр.02-

18/1 од 20.04.2022 година 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

давање Согласност на СТАТУТАРНА ОДЛУКА за 

измена и дополнување на Статутот на Јавното 

претпријатие за стопанисување со спортски објекти 

“Радовиш-2014” Радовиш донесена од Управен 

одбор на  ЈПССО,, Радовиш 2014” Радовиш бр.02-

18/1 од 20.04.2022 година што советот на општина 

Радовиш ја донесе на седница одржана на 03.05.2022 

година.  

 

Br. 09-831/2 
09 Maj 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 05/02) и член 21 став 1 

точка 27 од Статутот на Општина Радовиш Советот 

на Општина Радовиш на XI седница одржана на 

03.05.2022 година донесе: 

 

О Д Л У К А 

за давање Согласност на СТАТУТАРНА ОДЛУКА 

за измена и дополнување на Статутот на Јавното 

претпријатие за стопанисување со спортски објекти 

“Радовиш-2014” Радовиш донесена од Управен 

одбор на  ЈПССО,, Радовиш 2014” Радовиш бр.02-

18/1 од 20.04.2022 година 

 

Член  1 

Се дава Согласност на Статутарна Одлука 

бр. 02-18/1 од 20.04.2022 година донесена од 

Управен одбор на Јавното претпријатие за 

стопанисување со спортски објекти “Радовиш-2014” 

Радовиш. 
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Член 2 

Одлуката влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,, Службен гласник 

на општина Радовиш” 

 
  Br. 08-831/1 
03 Maj 2022 g. 

Radovi{ 

Sovet na op{tina Radovi{ 
Zamenik Pretsedatel 
Strahil Gavritov 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 за доделување на простории на користење 

во зграда на Дом на култура во с.Ораовица на 

Здружение за еколошка, културна и етно поддршка 

„ОРАОВИЧКО СОНЦЕ“ 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

доделување на простории на користење во зграда на 

Дом на култура во с.Ораовица на Здружение за 

еколошка, културна и етно поддршка „ОРАОВИЧКО 

СОНЦЕ“, бр. 08-832/1 што советот на општина 

Радовиш ја донесе на седница одржана на 03.05.2022 

година.  

 
Br. 09-832/2 

09 Maj 2022 g. 
Radovi{ 

Gradona~alnik 
na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од 

Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. 

бр. 05/02), член 21 од Статутот на општина Радовиш 

(Сл. гласник на општина Радовиш бр. 05/02), а 

согласно Барање бр.09-502/1 од 14.03.2022 год., 

Советот на општина Радовиш на ден 03.05.2022 год. 

донесе: 

О Д Л У К А 

за доделување на простории на користење во зграда 

на Дом на култура во с.Ораовица на Здружение за 

еколошка, културна и етно поддршка 

 „ОРАОВИЧКО СОНЦЕ“ 

 

Член 1 

На Здружението за еколошка, културна и 

етно поддршка „ОРАОВИЧКО СОНЦЕ“ од 

Ораовица се доделуваат простории на користење во 

зграда на Дом на култура во с.Ораовица: 

-просторија бр.3, кат 1 со површина од 18,56 м2 со 

посебен влез 

-просторија бр.3, влез приземје кат 1, со површина 

од 65,00 м2 со посебен влез 

 

 

Член 2 

Просториите се доделуваат на користење без 

надомест, а сите останати обврски по основ на 

струја, вода, телефон, одржување и слично ќе ги 

подмируваат самите корисници. 

Член 3 

Одлуката влегува на сила наредниот ден од 

објавувањето во Службен гласник на општина 

Радовиш. 

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

Здружението за еколошка, културна и етно 

поддршка „ОРАОВИЧКО СОНЦЕ“, поднесе Барање 

бр.09-502/1 од 14.03.2022 год. за доделување 

простории за користење во зграда на Дом на култура 

во с.Ораовица. Просториите се бараат за тековни 

активности на здружението кое согласно годишната 

програма за работа, имаат планирано голем број на 

активности во областа на екологијата, туризмот, 

културата и слично. Со оглед на бројното членство и 

пројавениот интерес за работа се донесе претходно 

наведената Одлука. 

Дополнително ќе биде формирана Комисија за 

примопредавање на просторијата која ќе состави 

Записник за примопредавање. 

 
  Br. 08-832/1 
03 Maj 2022 g. 

Radovi{ 

Sovet na op{tina Radovi{ 
Zamenik Pretsedatel 
Strahil Gavritov 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 за одобрување финансиски средства 

на ЈПССО,,Радовиш-2014,, Радовиш за потрошена 

електрична енергија 

 

 Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

одобрување финансиски средства на ЈПССО 

,,Радовиш-2014,, Радовиш за потрошена електрична 

енергија, бр. 08-833/1, што советот на општина 

Радовиш ја донесе на седница одржана на  

03.05.2022 година.  

 
Br. 09-833/2 

09 Maj 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 03.05.2022 година, донесе 
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О Д Л У К А 

за одобрување финансиски средства 

на ЈПССО,,Радовиш-2014,, Радовиш за потрошена 

електрична енергија 

  

Член 1 

Се одобруваат финансиски средстсва на 

ЈПССО,,Радовиш-2014,, Радовиш во износ од -

75.169,00 денари со намена за потрошена електрична 

енергија за месец 03/2022: 

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. 08-833/1 
03 Maj 2022 g. 

Radovi{ 

Sovet na op{tina Radovi{ 
Zamenik Pretsedatel 
Strahil Gavritov 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 

донеува 

Р Е Ш Е Н И Е 

за прогласување и објавување 

на Одлука за одобрување финансиски средства 

на ЈПССО,,Радовиш-2014,, Радовиш за комунални 

услуги 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

одобрување финансиски средства на ЈПССО 

,,Радовиш-2014,, Радовиш за комунални услуги, бр. 

08-834/1, што советот на општина Радовиш ја донесе 

на седница одржана на 03.05.2022 година.  

 
Br. 09-834/2 

09 Maj 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 03.05.2022 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

за одобрување финансиски средства 

на ЈПССО,,Радовиш-2014,, Радовиш за комунални 

услуги 

  

Член 1 

Се одобруваат финансиски средтсва на 

ЈПССО,,Радовиш-2014,, Радовиш во износ од -

16.307,00 денари со намена за комунални услуги за 

месец 03/2022: 

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. 08-834/1 
03 Maj 2022 g. 

Radovi{ 

Sovet na op{tina Radovi{ 
Zamenik Pretsedatel 
Strahil Gavritov 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 

усвојување на Предлог Правилникот за користење на 

површините за играње и пропратните простории на 

Градски стадион во Радовиш и начин и постапка за 

користење на останатите простории донесен од 

Управен одбор на ЈПССО,,Радовиш 2014” бр.02-20/1 

од 20.04.2022 година 

 

Го прогласувам и објавувам заклучокот за 

усвојување на Предлог Правилникот за користење на 

површините за играње и пропратните простории на 

Градски стадион во Радовиш и начин и постапка за 

користење на останатите простории донесен од 

Управен одбор на ЈПССО,,Радовиш 2014” бр.02-20/1 

од 20.04.2022 година, бр. 08-835/1, што советот на 

општина Радовиш го донесе на седница одржана на  

03.05.2022 година.  

 

Br. 09-835/2 
09 Maj 2022 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik 
na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 
              

Врз основа на член 36 став 1 точка 4 од 

Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ 

бр.5/2002) а согласно член 21 став 1 точка 11 од 

Статутот на општина Радовиш, Советот на општина 

Радовиш на XI седница одржана на 03.05.2022 

година донесе: 

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на Предлог Правилникот за користење 

на површините за играње и пропратните простории 

на Градски стадион во Радовиш и начин и постапка 

за користење на останатите простории донесен од 

Управен одбор на ЈПССО,,Радовиш 2014” бр.02-20/1 

од 20.04.2022 година 

 

I. Се усвојува Предлог Правилникот за 

користење на површините за играње и пропратните 

простории на Градски стадион во Радовиш и начин и 

постапка за користење на останатите простории 

донесен од Управен одбор на ЈПССО,,Радовиш 
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2014” бр.02-20/1 од 20.04.2022 година од страна на 

Советот на општина Радовиш со следната измена: 

Во член 12 став 2 зборовите „од мин. 5.000 

ден. до макс. 60.000 ден. - во зависност од самиот 

обем на настанот“ се бришат и на нивно место да 

пишува „според Тарифник утврден од страна на 

Управниот одбор на претпријатието“. 

II. Утврдениот Тарифник од страна на 

Управниот одбор на ЈПССО,,Радовиш 2014” во кој 

треба јасно да бидат утврдени цените за секој вид на 

манифестација да биде доставен до Советот на 

општина Радовиш за добивање на согласност до 

следната седница на Советот, но не подолго од 30 

дена од датумот на донесувањето на овој Заклучок. 

III. Заклучокот влегува во сила  од денот на 

донесувањето, а ќе се  објави во Службен гласник на 

општина Радовиш. 

 

  Br. 08-835/1 
03 Maj 2022 g. 

Radovi{ 

Sovet na op{tina Radovi{ 
Zamenik Pretsedatel 
Strahil Gavritov 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 усвојување на Предлог за начин на 

давање на простории под закуп во СРЦ ,,25 МАЈ”  

донесен од Управен одбор на ЈПССО,,Радовиш 

2014” бр.08-39/20 од 03.05.2022 година 

 

Го прогласувам и објавувам заклучокот за 

усвојување на Предлог за начин на давање на 

простории под закуп во СРЦ ,,25 МАЈ”  донесен од 

Управен одбор на ЈПССО,,Радовиш 2014” бр.08-

39/20 од 03.05.2022 година, бр. 08-836/1, што советот 

на општина Радовиш го донесе на седница одржана 

на 03.05.2022 година.  

 
Br. 09-836/2 

09 Maj 2022 g. 
Radovi{ 

Gradona~alnik 
na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 4 од 

Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ 

бр.5/2002) а согласно член 21 став 1 точка 11 од 

Статутот на општина Радовиш, Советот на општина 

Радовиш на XI седница одржана на 03.05.2022 

година донесе:  

З А К Л У Ч О К 

усвојување на Предлог за начин на давање на 

простории под закуп во СРЦ ,,25 МАЈ”  донесен од 

Управен одбор на ЈПССО,,Радовиш 2014”  

бр.08-39/20 од 03.05.2022 година 

 

I. Се усвојува Предлог за начин на давање на 

простории под закуп во СРЦ ,,25 МАЈ”  донесен од 

Управен одбор на ЈПССО,,Радовиш 2014” бр.08-

39/20 од 03.05.2022 година од страна на Советот на 

општина Радовиш со следните измени: 

I-1. Зборовите „Предлог за непосредна 

спогодба“ и „Предлог за јавно наддавање“ се бришат 

во целиот текст. 

I-2. После точката 2 во Предлог за начин на 

давање на простории под закуп во СРЦ ,,25 МАЈ”  

донесен од Управен одбор на ЈПССО,,Радовиш 

2014” бр.08-39/20 од 03.05.2022 се додаваат следните 

точки: 

3. Просториите ќе се издаваат под закуп 

преку постапка со прибирање на понуди. 

4. Минималните цени утврдени во 

Тарифникот по просторија да ќе бидат јавно 

објавени во повикот. 

5. Секој понудувач треба да достави понуда 

во затворен плик со износ на понудена месечна 

закупнина (цена) повисока од утврдената минимална 

цена во Тарифникот. 

6. За најдобра понуда ќе биде избрана 

понудата која има највисок износ на закупнина 

(цена). 

7. Постапката за прибирање на понуди ќе ја 

спроведува Комисија од 7(седум) члена и тоа: 

-Претседател на Комисијата ќе биде 

Претседателот на комисијата за култура, 

образование и спорт при Советот на општина 

Радовиш. 

- 2(два) претставници - членови на Советот 

на Општина Радовиш 

- 2(два) претставници -од ЈПССО,,Радовиш 

2014” 

- 2(два) претставници - вработени во ЕЛС 

Општина Радовиш 

II. Предлог Решението за именување на 

членови во Комисијата која ќе ја спроведува 

постапката за прибирање на понуди да биде 

доставено до следната седница на Совет на општина 

Радовиш, но не повеќе од 30 дена. 

 III. Заклучокот влегува во сила  од денот на 

донесувањето, а ќе се  објави во ,,Службен гласник 

на општина Радовиш”. 

 
  Br. 08-836/1 
03 Maj 2022 g. 

Radovi{ 

Sovet na op{tina Radovi{ 
Zamenik Pretsedatel 
Strahil Gavritov 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 
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на Одлука за распределба на средства на Здруженија 

на грагани по доставена ранг листа од Комисија за 

спроведување, следење, евалуација, оценување по 

поднесени  проектни документации 

бр.12-150/4  од 05.04.2022 година 

 

 Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

распределба на средства на Здруженија на грагани 

по доставена ранг листа од Комисија за 

спроведување, следење, евалуација, оценување по 

поднесени  проектни документации бр.12-150/4  од 

05.04.2022 година, бр. 08-837/1, што советот на 

општина Радовиш ја донесе на седница одржана на  

03.05.2022 година.  

 
Br. 09-837/2 

09 Maj 2022 g. 
Radovi{ 

Gradona~alnik 
na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 
 

Врз основа на член 21 став 1 точка 43 од 

Статустот на Општина Радовиш,  Методологија за 

определување на критериуми за доделување на 

финансиска подршка на здружение на граѓани и 

фондации од буџетот на општина Радовиш бр.08-

462/2 од 07.03.2019 година, Извештај од одржана 11-

та седница на Комисија за финансирање, Буџет и 

Локален економски развој при Советот на општина 

Радовиш и Записник од Комисија за спроведување, 

следење, евалуација, оценување и доставување на 

предлог ранг листа бр.12-150/4 од 05.04.2022 година, 

Советот на општина Радовиш на XI седница одржана 

на 03.05.2022 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

за распределба на средства на 

Здруженија на грагани по доставена ранг листа од 

Комисија за спроведување, следење, евалуација, 

оценување по поднесени  проектни документации 

бр.12-150/4  од 05.04.2022 година 

 

Член 1 

Со оваа Одлука се врши распределба на 

средства планирани во Буџетот на Општина 

Радовиш наменети за доделување финансиска 

подршка на Здуженија на грагани и фондации по 

поднесени проектни документации: 

-На Здружение БИОС & Трибенкс Радовиш 

за Проект-,,Истражи ја Плачковица”  му се доделат: 

100.000,00 денари 

-На  Здружение КРУНА ПЛУС Радовиш за 

Проект-“Одржување урбана мобилност и 

подобрување на услугите кон граѓаните на Радовиш”  

му се доделат:600.000,00 денари 

-На Здружение КРЕА за Проект-“Kултурно-

Историското наследство е нашето богатство” му се 

доделат:600.000,00 денари 

-На Здружение Радовишанка Радовиш-за 

Проект ”ДОСТОИНСТВЕНА ПОЧИТ”  му се 

доделат:200.000,00 денари 

Член 2 

По донесување на Одлука од Советот на 

Општина Радовиш за распределба на средства ке 

биде склучен Договор помеѓу Градоначалникот на 

општина Радовиш и здруженијата на граѓани на кои 

им се одобрени финансиски средтсва. 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во “Службен гласник на 

општина Радовиш” 

 
  Br. 08-837/1 
03 Maj 2022 g. 

Radovi{ 

Sovet na op{tina Radovi{ 
Zamenik Pretsedatel 
Strahil Gavritov 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 за одобрување финансиски средства 

на Здружение за заштита на човековите права-

Радовиш 

 

 Ја прогласувам и објавувам одлуката за 

одобрување финансиски средства на Здружение за 

заштита на човековите права-Радовиш, бр. 08-838/1 

што советот на општина Радовиш ја донесе на 

седница одржана на 03.05.2022 година.  

 
Br. 09-838/2 

09 Maj 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 XI седница одржана 

на 03.05.2022 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

за одобрување финансиски средства 

на Здружение за заштита на човековите права-

Радовиш 

 

Член 1 

Се одобруваат финансиски средства на 

Здружение за заштита на човековите права-Радовиш 

во висина од 20.000,00 денари по доставена 

Програма за реализација на активности бр.12-784/1 

од 20.04.2022 година. 

Програмата е составен дел од одлуката. 
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Член 2 

Одлуката влегува во сила со денот на 

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

општина Радовиш,, . 

 
  Br. 08-838/1 
03 Maj 2022 g. 

Radovi{ 

Sovet na op{tina Radovi{ 
Zamenik Pretsedatel 
Strahil Gavritov 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 за измена 

на Одлуки од 2021 год. бр. 08-41/1., бр. 08-407/1., бр. 

05-456/7, бр. 08-457/3.,бр. 08-685/1.,бр. 08-694/1. бр. 

08-695/1.,бр. 08-700/1., бр. 08-701/1., бр. 08-702/1., 

бр. 08-711/1., бр. 08-712/1., бр. 08-713/1., бр. 08-

998/1., бр. 08-999/1., бр. 08-1001/1., бр. 08-1493/1 и 

бр. 08-1497/1 

  

Ја прогласувам и објавувам одлуката за 

измена на Одлуки од 2021 год. бр. 08-41/1., бр. 08-

407/1., бр. 05-456/7, бр. 08-457/3.,бр. 08-685/1.,бр. 08-

694/1. бр. 08-695/1.,бр. 08-700/1., бр. 08-701/1., бр. 

08-702/1., бр. 08-711/1., бр. 08-712/1., бр. 08-713/1., 

бр. 08-998/1., бр. 08-999/1., бр. 08-1001/1., бр. 08-

1493/1 и бр. 08-1497/1, што советот на општина 

Радовиш ја донесе на седница одржана на 03.05.2022 

година.  

 

Br. 09-839/2 
09 Maj 2022 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik 
na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од 

Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. 

бр. 05/02), член 21 од Статутот на општина Радовиш 

(Сл. гласник на општина Радовиш бр. 05/02), 

Советот на општина Радовиш на ден 03.05.2022 год. 

донесе: 

О Д Л У К А 

за измена на Одлуки од 2021 год. бр. 08-41/1., бр. 08-

407/1., бр. 05-456/7, бр. 08-457/3.,бр. 08-685/1.,бр. 08-

694/1. бр. 08-695/1.,бр. 08-700/1., бр. 08-701/1., бр. 

08-702/1., бр. 08-711/1., бр. 08-712/1., бр. 08-713/1., 

бр. 08-998/1., бр. 08-999/1., бр. 08-1001/1., бр. 08-

1493/1.и бр. 08-1497/1. 

 

Член 1 

Се менува Одлука бр. 08-41/1. 

Одобрениот вкупен износ од 300.000 ден. се 

намалува за 200.000 ден. и Одлуката за одобрување 

на средства изнесува 100.000 ден. 

 

Член 2 

Се менува Одлука бр. 08-407/1. 

Одобрениот вкупен износ од 30.000 ден. се намалува 

за 30.000 ден. и Одлуката за одобрување на средства 

изнесува 0 ден. 

Член 3 

Се менува Одлука бр. 05-456/7 

Одобрениот вкупен износ од 10.000 ден. се намалува 

за 10.000 ден. и Одлуката за одобрување на средства 

изнесува 0 ден. 

Член 4 

Се менува Одлука бр. 08-457/3. 

Одобрениот вкупен износ од 5.000 ден. се намалува 

за 5.000 ден. и Одлуката за одобрување на средства 

изнесува 0 ден. 

Член 5 

Се менува Одлука бр. 08-685/1. 

Одобрениот вкупен износ од 100.000 ден. се 

намалува за 50.000 ден. и Одлуката за одобрување на 

средства изнесува 50.000 ден. 

Член 6 

Се менува Одлука бр. 08-694/1. 

Одобрениот износ од 20.000 ден. се намалува за 

20.000 ден. и Одлуката за одобрување на средства 

изнесува 0 ден. 

Член 7 

Се менува Одлука бр. 08-695/1. 

Одобрениот вкупен износ од 500.000 ден. се 

намалува за 250.000 ден. и Одлуката за одобрување 

на средства изнесува 250.000 ден. 

Член 8 

Се менува Одлука бр. 08-700/1. 

Одобрениот вкупен износ од 100.000 ден. се 

намалува за 50.000 ден. и Одлуката за одобрување на 

средства изнесува 50.000 ден. 

Член 9 

Се менува Одлука бр. 08-701/1. 

Одобрениот вкупен износ од 7.470.000 ден. се 

намалува за 685.000 ден. и Одлуката за распределба 

на средства изнесува 6.785.000 ден. 

Член 10 

Се менува Одлука бр. 08-702/1. 

Одобрениот вкупен износ од 955.000 ден. се 

намалува за 270.000 ден. и Одлуката за распределба 

на средства на здруженија изнесува 685.000 ден. 

Член 11 

Се менува Одлука бр. 08-711/1. 

Одобрениот вкупен износ од 300.000 ден. се 

намалува за 300.000 ден. и Одлуката за одобрување 

на средства изнесува 0 ден. 

Член 12 

Се менува Одлука бр. 08-712/1. 

Одобрениот вкупен износ од 100.000 ден. се 

намалува за 50.000 ден. и Одлуката за одобрување на 

средства изнесува 50.000 ден. 

Член 13 

Се менува Одлука бр. 08-713/1. 
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Одобрениот вкупен износ од 100.000 ден. се 

намалува за 50.000 ден. и Одлуката за одобрување на 

средства изнесува 50.000 ден. 

Член 14 

Се менува Одлука бр. 08-998/1. 

Одобрениот износ од 180.000 ден. се намалува за 

30.000 ден. и Одлуката за одобрување на средства 

изнесува 150.000 ден. 

Член 15 

Се менува Одлука бр. 08-999/1. 

Одобрениот износ од 150.000 ден. се намалува за 

70.000 ден. и Одлуката за одобрување на средства 

изнесува 80.000 ден. 

Член 16 

Се менува Одлука бр. 08-1001/1. 

Одобрениот вкупен износ од 100.000 ден. се 

намалува за 100.000 ден. и Одлуката за одобрување 

на средства изнесува 0 ден. 

Член 17 

Се менува Одлука бр. 08-1493/1. 

Одобрениот вкупен износ од 30.000 ден. се намалува 

за 30.000 ден. и Одлуката за одобрување на средства 

изнесува 0 ден. 

Член 18 

Се менува Одлука бр. 08-1497/1. 

Одобрениот вкупен износ од 50.000 ден. се намалува 

за 50.000 ден. и Одлуката за одобрување на средства 

изнесува 0 ден. 

 

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

Заради нереализација на планираните 

приходи во буџетот на општина Радовиш за 2021 

година, ЕЛС општина Радовиш не беше во можност 

целосно да ги исплати претходно наведените Одлуки 

донесени од Советот на општина Радовиш во текот 

на 2021 година. 

Од таа причина се донесува оваа Одлука за 

измени на одобрените износи. 

Во прилог на Одлуката се табелите со 

неисплатени средства. 

 
  Br. 08-839/1 
03 Maj 2022 g. 

Radovi{ 

Sovet na op{tina Radovi{ 
Zamenik Pretsedatel 
Strahil Gavritov 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 за усвојување на почетниот биланс, 

годишните сметки за 2021 и 2022 и извештајот за 

материјалното и финансиското работење на 

Заедничкото јавно претпријатие за заловување на 

бездомни кучиња „АСТРА-ЛУНА” – Струмица - во 

ликвидација и одобрување на работата на 

ликвидаторот 

  

Ја прогласувам и објавувам одлуката за 

усвојување на почетниот биланс, годишните сметки 

за 2021 и 2022 и извештајот за материјалното и 

финансиското работење на Заедничкото јавно 

претпријатие за заловување на бездомни кучиња 

„АСТРА-ЛУНА” – Струмица - во ликвидација и 

одобрување на работата на ликвидаторот, бр. 08-

840/1, што советот на општина Радовиш ја донесе на 

седница одржана на  03.05.2022 година.  

 

Br. 09-840/2 
09 Maj 2022 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik 
na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 

 

Врз основа на членот 36, став 1, точка 15 од 

Законот за локална самоуправа(„Службен Весник на 

РСМ” бр.5/02) и членот 539 од Законот за трговски 

друштва(„Службен весник на РСМ” бр. 28/204, 

84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 

119/13, 120/13, 38/14 и 41/14), Советот на Општина 

Радовиш  на седницата одржана на ден 03.05.2022 

година, донесе  

О Д Л У К А 

за усвојување на почетниот биланс, годишните 

сметки за 2021 и 2022 и извештајот за материјалното 

и финансиското работење на Заедничкото јавно 

претпријатие за заловување на бездомни кучиња 

„АСТРА-ЛУНА” – Струмица - во ликвидација и 

одобрување на работата на ликвидаторот. 

 

Член  1 

 Основачите на Заедничкото јавно 

претпријатие за заловување на бездомни кучиња 

„АСТРА-ЛУНА” – Струмица - во ликвидација: 

Општина Богданци, Општина Босилово, Општина 

Валандово, Општина Василево, Општина Гевгелија, 

Општина Дојран, Општина Конче, Општина Ново 

Село, Општина Радовиш и Општина Струмица, го 

усвојуваат билансот на Заедничкото јавно 

претпријатие за заловување на бездомни кучиња 

„АСТРА-ЛУНА” – Струмица - во ликвидација, 

изготвен од ликвидаторот. 

 Основачите на заедничкото јавно 

претпријатие „АСТРА-ЛУНА”- во ликвидација ги 

усвојуваат годишните сметки за 2021 и 2022 и 

извештајот за материјалното и финансиското 

работење на Претпријатието, изготвени од 

ликвидаторот.  

Член 2 

 Ликвидаторот, постапката за бришење на 

Претпријатието врз основа на ликвидација ја 

спроведе во согласност со Законот за трговските 

друштва, начелата на објективност, документарност, 

стручност и совесност, па согласно тоа се одобрува 

работата на ликвидаторот. 
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 Поради исполнети услови, односно 

завршување на постапката за ликвидација, 

Заедничкото јавно претпријатие „АСТРА-ЛУНА”- 

во ликвидација, да се брише од Трговскиот регистар, 

согласно Законот за трговски друштва. 

Член 3 

 Одлуката е донесена да послужи пред 

Централниот регистар на РСМ во постапка за 

бришење на Претпријатието врз основа на 

ликвидација.  

Член 4 

 Одлуката влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

Општина Радовиш“ . 

 
  Br. 08-840/1 
03 Maj 2022 g. 

Radovi{ 

Sovet na op{tina Radovi{ 
Zamenik Pretsedatel 
Strahil Gavritov 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 за бришење 

од Трговскиот регистар на Заедничкото  јавно 

претпријатие за заловување на бездомни кучиња 

,,АСТРА-ЛУНА” – Струмица - во ликвидација и за 

разрешување на ликвидатор на Заедничкото јавно 

претпријатие за заловување на бездомни кучиња 

,,АСТРА-ЛУНА” –Струмица - во ликвидација 

  

Ја прогласувам и објавувам одлуката за 

бришење од Трговскиот регистар на Заедничкото  

јавно претпријатие за заловување на бездомни 

кучиња ,,АСТРА-ЛУНА” – Струмица - во 

ликвидација и за разрешување на ликвидатор на 

Заедничкото јавно претпријатие за заловување на 

бездомни кучиња ,,АСТРА-ЛУНА” –Струмица - во 

ликвидација, бр. 08-841/1, што советот на општина 

Радовиш ја донесе на седница одржана на 03.05.2022 

година.  

 
Br. 09-841/2 

09 Maj 2022 g. 
Radovi{ 

Gradona~alnik 
na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 
                                                        

Врз основа на членот 36, став 1, точка 15 од 

Законот за локална самоуправа(,,Службен Весник на 

РСМ” бр.5/2002) и членот 265 од Законот за 

трговски друштва(,, Службен весник на РСМ” бр. 

28/204, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 

166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13 38/14 и 41/14), 

Советот на Општина Радовиш на XI седницата 

одржана на ден 03.05.2022, донесе  

 

О Д Л У К А 

за бришење од Трговскиот регистар на Заедничкото  

јавно претпријатие за заловување на бездомни 

кучиња ,,АСТРА-ЛУНА” – Струмица - во 

ликвидација и за разрешување на ликвидатор на 

Заедничкото јавно претпријатие за заловување на 

бездомни кучиња ,,АСТРА-ЛУНА” –Струмица - во 

ликвидација. 

 

Член  1 

 Поради исполнети услови, односно 

завршување на постапката за ликвидација , 

Заедничкото јавно претпријатие за заловување на 

бездомни кучиња ,,АСТРА-ЛУНА” –Струмица - во 

ликвидација, да се брише од Трговскиот регистар, 

согласно Законот за трговски друштва. 

Член 2 

 Сузана Стојкова , со адреса на ул. Иљо 

Шопов бр.15/6 од Струмица, со ЕМБГ 

0308978465018, се разрешува од функцијата 

ликвидатор на Заедничкото јавно претпријатие за 

заловување на бездомни кучиња ,,АСТРА-ЛУНА” – 

Струмица - во ликвидација. 

Член 3 

 Одлуката влегува во сила со денот на 

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

Општина Радовиш”.  

 

  Br. 08-841/1 
03 Maj 2022 g. 

Radovi{ 

Sovet na op{tina Radovi{ 
Zamenik Pretsedatel 
Strahil Gavritov 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 за усвојување на Квартален извештај- 

ПРВ КВАРТАЛ од Буџетот на општина Радовиш за 

2022 година дел бр.05-798/1 од 26.04.2022 година 

 

Ја прогласувам и објавувам одлуката за 

усвојување на Квартален извештај- ПРВ КВАРТАЛ 

од Буџетот на општина Радовиш за 2022 година дел 

бр.05-798/1 од 26.04.2022 година, бр. 08-842/1, што 

советот на општина Радовиш ја донесе на седница 

одржана на 03.05.2022 година.  

 

Br. 09-842/2 
09 Maj 2022 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik 
na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 

                   

Врз основа на член 22 од Законот за локална 

самоупава(Сл.весник на РМ бр.5/2002), а во врска со 

член 21 став 1 точка 31 од Статутот на општина 
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Радовиш, Советот на општина Радовиш на седница 

одржана на 03.05.2022 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

за усвојување на Квартален извештај- ПРВ 

КВАРТАЛ од Буџетот на општина Радовиш за 2022 

година дел бр.05-798/1 од 26.04.2022 година 

  

I.  Се усвојува Квартален извештај- ПРВ 

КВАРТАЛ од Буџетот на општина Радовиш за 2022 

година дел бр.05-798/1 од 26.04.2022 година. 

II.     Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

ден од денот на објавувањето во ,,Службен гласник 

на општина Радовиш”. 

 
  Br. 08-842/1 
03 Maj 2022 g. 

Radovi{ 

Sovet na op{tina Radovi{ 
Zamenik Pretsedatel 
Strahil Gavritov 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 за 

позитивно мислење на Урбанистичкиот проект со 

План за парцелација на граници на ГП 4.24 кон  ГП 

4.23 и ГП 4.25 од ДУП за УБ дел 8 и УБ дел 9 во 

Радовиш, Општина Радовиш, со површина на 

плански опфат на три градезни  парцели од 1890,00 

м2, изработен од ДПГИ ВЕКТОР 90 Томе ДООЕЛ 

Струмица, со тех.број 045-0811/2021, од 01.2022 год. 

 

 Ја прогласувам и објавувам одлуката за 

позитивно мислење на Урбанистичкиот проект со 

План за парцелација на граници на ГП 4.24 кон  ГП 

4.23 и ГП 4.25 од ДУП за УБ дел 8 и УБ дел 9 во 

Радовиш, Општина Радовиш, со површина на 

плански опфат на три градезни  парцели од 1890,00 

м2, изработен од ДПГИ ВЕКТОР 90 Томе ДООЕЛ 

Струмица, со тех.број 045-0811/2021, од 01.2022 год. 

, бр. 08-843/1, што советот на општина Радовиш ја 

донесе на седница одржана на 03.05.2022 година.  

 

Br. 09-843/2 
09 Maj 2022 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik 
na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 

              

Врз основа на чл.62, чл.63 и чл.65 од Законот 

за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РМ 

бр.32/20,) Правилник за урбанистичко планирање, 

(Сл.Весник на РМ бр.225/20,), чл.22 став 1 точка 1 од 

Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр. 

5/02) и  чл. 21 став 1 точка 43 од Статутот на 

Општина Радовиш Советот на Општина Радовиш на 

XI седница одржана на ден  03.05.2022 година, ја 

донесе следната:        

ОДЛУКА 

за позитивно мислење на Урбанистичкиот проект со 

План за парцелација на граници на ГП 4.24 кон  ГП 

4.23 и ГП 4.25 од ДУП за УБ дел 8 и УБ дел 9 во 

Радовиш, Општина Радовиш, со површина на  

плански опфат на три градезни  парцели од  

1890,00 м2, изработен од ДПГИ ВЕКТОР 90 Томе 

ДООЕЛ Струмица, со тех.број 045-0811/2021, од  

01.2022 год. 

 

Член  1 

Со оваа Одлука се дава позитивно мислење 

за  Урбанистичкиот проект со План за парцелација 

на граници на ГП 4.24 кон  ГП 4.23 и ГП 4.25 од 

ДУП за УБ дел 8 и УБ дел 9 во Радовиш, Општина 

Радовиш, согласно потребите на инвеститорот и 

јавниот интерес, се врши парцелација на градежната 

парцела, промена на границата на градежна парцела. 

Површина на плански опфат на три градезни  

парцели од 1890,00 м2,  на УП изработен од ДПГИ 

ВЕКТОР 90 Томе ДООЕЛ Струмица, со тех.број 

045-0811/2021, од 01.2022 год., како што е означено 

во графичките прилози кои што се составен дел на 

оваа одлука. 

Член  2 

Одлуката за позитивно мислење за 

Урбанистички План се прикачува во електронска 

форма во информацискиот систем е-урбанизам, од 

страна на донесувачот на урбанистички план. 

По спроведување на наведеното, донесениот 

урбанистички план станува составен дел на 

електронскиот регистар на донесени урбанистички 

планови во рамките на информацискиот систем е-

урбанизам, кон кој пристап имаат донесувачот на 

урбанистичкиот план, органот на државната управа 

надлежен за вршење на работите од областа на 

уредување на просторот, Агенцијата за планирање 

на просторот и Агенцијата за катастар на 

недвижности. 

Член  3 

Донесувачот на урбанистичкиот план е 

должен примерок од донесениот детален 

урбанистички план во електронска форма да го 

објави на својата веб страна. 

Член  4 

Донесениот урбанистички план ќе се 

применува по исполнувањето на условите во 

согласност со законот. 

Член  5 

Одлуката влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во  “Службен гласник 

на Општина Радовиш”. 

    

  Br. 08-843/1 
03 Maj 2022 g. 

Radovi{ 

Sovet na op{tina Radovi{ 
Zamenik Pretsedatel 
Strahil Gavritov 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 со која во идна урбанистичко планска 

документација за КО Ораовица 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 

Ораовица ќе се изврши проширување на плански 

опфат и вклопување на бесправно изградени објекти 

во плански опфат, бр. 08-844/1, што советот на 

општина Радовиш ја донесе на седница одржана на  

03.05.2022 година.  

 
Br. 09-844/2 

09 Maj 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 XI седница одржана 

на 03.05.2022 год., донесе  

 

ОДЛУКА 

со која во идна урбанистичко планска документација 

за КО Ораовица 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 

Ораовица, да се изврши  проширување на плански 

опфат и вклопување во плански опфат на бесправно 

изградени објекти и тоа:  

-Објект  

- зграда 1 во подрум и приземје , намена А1-

1, изграден на КП бр. 766/1, имотен лист бр.3696; 

КО Ораовица, м.в.,,Село,, , по поднесено барање, бр. 

УП.1 26-410 од 24.12.2018 г. од страна на Ружа 

Димитриева; 

-Објект  

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

изграден на КП бр.393, имотен лист бр.3652; 

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

бр.26-406 од 24.12.2018год. од страна на Крстов 

Крсте и Крстов Андреј 

-Објект  

 -зграда 1 во подрум и приземје, намена А1-1, 

изграден на КП бр.689/2, имотен лист бр.4225; 

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

бр.26-477 од 26.12.2018год. од страна на Јордан 

Пранговски 

-Објект  

 -зграда 1 во кат, намена А1-1, и зграда 5 

помошен простор, А1-1 кат изградени на КП бр.862, 

имотен лист бр.3842; 

КО Ораовица, м.в. ,,СЕЛО,, , по поднесено барање, 

бр.26-284 од 17.10.2018 год. од страна на Митко 

Атанасов 

-Објект  

 -зграда 2 во приземје и кат 1, намена А1-1, и 

зграда 3 во приземје, намена А5-4 изградени на КП 

бр.862, имотен лист бр.3842; 

КО Ораовица, м.в. ,,СЕЛО,, , по поднесено барање, 

бр.26-343 од 05.12.2018 год. од страна на Иљчо Јанев 

-Објект  

 -зграда 1 во приземје, намена А1-1, изграден 

на КП бр.715/3, имотен лист бр.100127; 

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

бр.26-360 од 11.12.2018год. од страна на Мите Јанев 

-Објект  

 -зграда 1 во приземје, намена А1-1, изграден 

на КП бр.484 имотен лист бр.3804 имотен лист 

бр.3802; 

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

бр.26-301 од 07.11.2018год. од страна на Петар 

Иванов 

-Објект  

 -зграда 1 во приземје, намена А1-1, изграден 

на КП бр.776, имотен лист бр.4121; 

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

бр.26-375 од 17.12.2018год. од страна на Миле Коцев 

Член 2 

Одлуката влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во ,,Службен гласник на 

Општина Радовиш,,. 

 
  Br. 08-844/1 
03 Maj 2022 g. 

Radovi{ 

Sovet na op{tina Radovi{ 
Zamenik Pretsedatel 
Strahil Gavritov 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 
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на Одлука со која во идна урбанистичко планска 

документација за КО Ораовица ќе се изврши 

усогласување на намена и вклопување во плански 

опфат  на бесправно изградени објекти 

 

 Ја прогласувам и објавувам одлуката со која 

во идна урбанистичко планска документација за КО 

Ораовица ќе се изврши усогласување на намена и 

вклопување во плански опфат  на бесправно 

изградени објекти, бр. 08-845/1, што советот на 

општина Радовиш ја донесе на седница одржана на  

03.05.2022 година.  

 

Br. 09-845/2 
09 Maj 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 седница одржана на 

03.05.2022 год., донесе  

 

ОДЛУКА 

со која во идна урбанистичко планска документација 

за КО Ораовица ќе се изврши усогласување на 

намена и вклопување во плански опфат  на 

бесправно изградени објекти 

 

Член  1 

Со оваа Одлука се утврдува во идна 

урбанистичко-планска документација зa КО 

Ораовица, да се изврши  усогласување на намена и 

вклопување во плански опфат  на бесправно 

изградени објекти:  

-Објект  

 -зграда 1 во приземје, намена А1-1, изграден 

на КП бр.526, имотен лист бр.3832; 

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

бр.26-808 од 28.03.2016 год. од страна на Живко 

Петров 

-Објект  

 -зграда 1 во приземје и мансандра, намена 

А1-1, и зграда 2, помошен објект А5-4 во приземје 

изградени на КП бр.262/2, имотен лист бр.3792; 

КО Ораовица, м.в. ,,с.Ораовица,, , по поднесено 

барање, бр.26-288 од 24.12.2015год. од страна на 

Љубе Ангелов 

-Објект  

 -зграда 1 во приземје, намена А1 и зграда 2, 

А1 во приземје изградени на КП бр.632, имотен лист 

бр.3980; 

КО Ораовица, м.в. ,,СЕЛО,, , по поднесено барање, 

бр.26-2867 од 29.08.2011 год. од страна на Рајна 

Тричковска 

-Објект  

 -зграда 1, помошен објект во приземје-А5-4, 

изграден на КП бр.392/1 и КП бр.392/3, имотен лист 

бр.4888; 

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

бр.26-280 од 24.12.2015 год. од страна на Димитар 

Зифовски 

-Објект  

 -зграда 1 во приземје А1-1, зграда 2 во 

приземје намена А5-4,  зграда 4 во приземје и кат 

А1-1, изградени на КП бр.310/3, имотен лист 

бр.3788; 

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

бр.26-104 од 20.01.2016 год. од страна на Томе 

Атанасов и Коце Атанасов 

Член 2 

Одлуката влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во ,,Службен гласник на 

Општина Радовиш,,. 

 

  Br. 08-845/1 
03 Maj 2022 g. 

Radovi{ 

Sovet na op{tina Radovi{ 
Zamenik Pretsedatel 
Strahil Gavritov 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 Калаузлија 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 

Калаузлија ќе се изврши вклопување на бесправно 

изградени објекти во плански опфат, бр. 08-846/1, 

што советот на општина Радовиш ја донесе на 

седница одржана на  03.05.2022 година.  

 
Br. 09-846/2 

09 Maj 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; 
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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 XI седница одржана 

на 03.05..2022 год., донесе  

 

ОДЛУКА 

со која во идна урбанистичко планска документација 

за КО Калаузлија 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 

Калаузлија, да се изврши вклопување во плански 

опфат на бесправно изградени објекти и тоа:  

-Објект: 

-за зграда 2, индивидуален станбен објект 

А1-1 во приземје, изграден на КП бр.17/1, имотен 

лист бр.1 КО Калаузлија, м.в.,,Село,, , по поднесено 

барање бр.УП 26-316/2018 од 05.09.2018 година од 

страна на барателот Али Јакупов; 

-Објект: 

-за зграда 3, индивидуален станбен објект 

А1-1 во приземје и кат 1, изграден на КП бр.17/1, 

имотен лист бр.1 КО Калаузлија, м.в.,,Село,, , по 

поднесено барање бр.УП 26-142 од 18.06.2018 

година од страна на барателот Раиме Алиова 

Шерифова; 

Член 2 

Одлуката влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во ,,Службен гласник на 

Општина Радовиш,,. 

 

  Br. 08-846/1 
03 Maj 2022 g. 

Radovi{ 

Sovet na op{tina Radovi{ 
Zamenik Pretsedatel 
Strahil Gavritov 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 Калузлија 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 

Калузлија ќе се изврши вклопување на плански 

опфат за усогласување на намена на бесправно 

изградени објекти, бр. 08-847/1, што советот на 

општина Радовиш ја донесе на седница одржана на  

03.05.2022 година.  

 
Br. 09-847/2 

09 Maj 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 XI седница одржана 

на 03.05.2022 год., донесе  

     

ОДЛУКА 

со која во идна урбанистичко планска документација 

за КО Калузлија 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 

Калузлија, да се изврши  вклопување во плански 

опфат за усогласување на  намена на бесправно 

изградени:  

-Објекти:  

-зграда 4, индивидуален станбен објект во 

подрум, приземје, кат 1 и подкровје, намена А1-1, 

изграден на КП бр.17/1, имотен лист бр.1 КО 

Калаузлија, м.в.,,Село,, по поднесено барање бр.УП 

26-604 од 31.12.2018 година од страна на Адем 

Шерифов 

Член 2 

Одлуката влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во ,,Службен гласник на 

Општина Радовиш,,. 

 
Br. 08-847/1 

03 Maj 2022 g. 
Radovi{ 

Sovet na op{tina Radovi{ 
Zamenik Pretsedatel 
Strahil Gavritov 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 
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на Одлука со која во идна урбанистичко планска 

документација за КО Коџалија ќе се изврши 

вклопување на плански опфат на бесправно 

изградени објекти 

 

Ја прогласувам и објавувам одлуката со која 

во идна урбанистичко планска документација за КО 

Коџалија ќе се изврши вклопување на плански опфат 

на бесправно изградени објекти, бр. 08-848/1, што 

советот на општина Радовиш ја донесе на седница 

одржана на 03.05.2022 година.  

 
Br. 09-848/2 

09 Maj 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 XI седница одржана 

на 03.05.2022 год., донесе  

 

ОДЛУКА 

со која во идна урбанистичко планска документација 

за КО Коџалија ќе се изврши вклопување на плански 

опфат на бесправно изградени објекти   

 

Член  1 

Со оваа Одлука се утврдува во идна 

урбанистичко-планска документација зa КО 

Коџалија, да се изврши  вклопување во плански 

опфат на бесправно изградени објекти и тоа:  

-Објекти: 

-за зграда 1, намена А1-1 приземје и кат1, Кп 

бр, 1374, имотен лист 1, КО Коџалија, м.в.,,Село,,  , 

по поднесено барање, бр. УП.1 26-189 од 28.01.2016 

г. од страна на Мумин Алиов; 

-Објекти: 

-за зграда 1,намена А1-1 приземје и кат1,  

зграда 2, намена А5-4 во приземје 

Кп бр, 1211, имотен лист 320, КО Коџалија, 

м.в.,,Село,, , 

-за зграда 1, намена А5-4, во приземје 

Кп бр, 1212/1, имотен лист 54, КО Коџалија, 

м.в.,,Село,,  , по поднесено барање, бр. УП.1 26-339 

од 04.12.2018 г. од страна на Сали Демиров; 

Член 2 

Одлуката влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во ,,Службен гласник на 

Општина Радовиш,,. 

  Br. 08-848/1 
03 Maj 2022 g. 

Radovi{ 

Sovet na op{tina Radovi{ 
Zamenik Pretsedatel 
Strahil Gavritov 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 Раклиш ќе се изврши усогласување намена и 

вклопување во плански опфат на бесправно 

изградени објекти 

  

Ја прогласувам и објавувам одлуката со која 

во идна урбанистичко планска документација за КО 

Раклиш ќе се изврши усогласување намена и 

вклопување во плански опфат на бесправно 

изградени објекти, бр. 08-849/1, што советот на 

општина Радовиш ја донесе на седница одржана на 

03.05.2022 година.  

 
Br. 09-849/2 

09 Maj 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  седница одржана 

на 03.05.2022 год., донесе  

      

ОДЛУКА 

со која во идна урбанистичко планска документација 

за КО Раклиш ќе се изврши усогласување намена и 

вклопување во плански опфат на бесправно 

изградени објекти 

 

Член  1 

Со оваа Одлука се утврдува во идна 

урбанистичко-планска документација зa КО Раклиш, 

да се изврши  усогласување намена и вклопување во 

плански опфат  на бесправно изградени објекти:  

-Објекти:  

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

изграден на КП бр.5207, имотен лист бр.144 КО 

Раклиш, м.в.,,Село,, по поднесено барање бр.УП 26-
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950 од 30.03.2016 година од страна на Косте 

Мијалов. 

Член 2 

Одлуката влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во ,,Службен гласник на 

Општина Радовиш,,. 

 
Br. 08-849/1 

03 Maj 2022 g. 
Radovi{ 

Sovet na op{tina Radovi{ 
Zamenik Pretsedatel 
Strahil Gavritov 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 Раклиш ќе се изврши 

вклопување на плански опфат на бесправно 

изградени објекти 

  

Ја прогласувам и објавувам одлуката со која 

во идна урбанистичко планска документација за КО 

Раклиш ќе се изврши вклопување на плански опфат 

на бесправно изградени објекти, бр. 08-850/1, што 

советот на општина Радовиш ја донесе на седница 

одржана на 03.05.2022 година.  

 

Br. 09-850/2 
09 Maj 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 седница одржана на 

03.05.2022 год., донесе  

 

ОДЛУКА 

со која во идна урбанистичко планска документација 

за КО Раклиш ќе се изврши вклопување на плански 

опфат на бесправно изградени објекти  

 

Член  1 

Со оваа Одлука се утврдува дека во идна 

урбанистичко-планска документација зa КО Раклиш, 

може да се изврши  вклопување во плански опфат за 

бесправно изградени објекти. 

-Објект изграден на КП бр. 5318, за објект 

зграда 1, КО Раклиш Пумпна станица-намена Е24, 

имотен лист 52226 , по поднесено барање, бр. УП.1 

26-499од 28.12.2018 г. од страна на  АД 

Водостопанство на Република Северна Македонија; 

-Објект  

- зграда 1, намена А1 и зграда 2 во приземје, 

намена А5 изградени на КП бр. 5112, имотен лист 

бр.24; 

КО Раклиш, м.в.,,Село,, , по поднесено барање, бр. 

УП.1 26-6/2016 од 05.01.2016 г. од страна на Лоза 

Трајкова и Златко Трајков; 

Член 2 

Одлуката влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во ,,Службен гласник на 

Општина Радовиш,,. 

 
  Br. 08-850/1 
03 Maj 2022 g. 

Radovi{ 

Sovet na op{tina Radovi{ 
Zamenik Pretsedatel 
Strahil Gavritov 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 Козбунар 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 

Козбунар ќе се изврши проширување на плански 

опфат и вклопување на бесправно изградени објекти, 

бр. 08-851/1, што советот на општина Радовиш ја 

донесе на седница одржана на 03.05.2022 година.  

                                                          
Br. 09-851/2 

09 Maj 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. 
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Советот на општина Радовиш на седница одржана на 

03.05.2022 год., донесе  

 

ОДЛУКА 

со која во идна урбанистичко планска документација 

за КО Козбунар 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 

Козбунар, да се изврши  проширување на плански 

опфат и вклопување во плански опфат на бесправно 

изградени објекти и тоа:  

-Објект: 

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

приземје изграден на КП бр.247, имотен лист бр.1 

КО Козбунар, м.в.,,Гозедари,, , по поднесено барање 

бр.УП 26-349 од 07.12.2018 година од страна на 

барателот Румена Јакимова; 

-Објект: 

-за зграда 2, објект –објект за времено 

домување А4-3, во приземје изграден на КП бр.1612, 

имотен лист бр.10 КО Козбунар, м.в.,,Џумаја,, , по 

поднесено барање бр.УП 26-322 од 23.11.2018 

година од страна на барателот Тони Филипов; 

Член 2 

Одлуката влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во ,,Службен гласник на 

Општина Радовиш,,. 

 
  Br. 08-851/1 
03 Maj 2022 g. 

Radovi{ 

Sovet na op{tina Radovi{ 
Zamenik Pretsedatel 
Strahil Gavritov 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 Козбунар ќе се изврши 

усогласување на намените и вклопување на 

бесправно изградени објекти во плански опфат 

 

 Ја прогласувам и објавувам одлуката со која 

во идна урбанистичко планска документација за КО 

Козбунар ќе се изврши усогласување на намените и 

вклопување на бесправно изградени објекти во 

плански опфат, бр. 08-852/1, што советот на општина 

Радовиш ја донесе на седница одржана на  

03.05.2022 година.  

 

 

 

Br. 09-852/2 
09 Maj 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 XI седница одржана 

на 03.05.2022 год., донесе  

 

ОДЛУКА 

со која во идна урбанистичко планска документација 

за КО Козбунар ќе се изврши усогласување на 

намените и вклопување на бесправно изградени 

објекти во плански опфат 

 

Член  1 

Со оваа Одлука се утврдува во идна 

урбанистичко-планска документација зa КО 

Козбунар, да се изврши  усогласување на намените и 

вклопување во плански опфат на бесправно 

изградени објекти и тоа:  

-Објект: 

-за зграда 1, објект од времено домување-

викендица А4-3, во приземје изграден на КП 

бр.2019/1, имотен лист бр.179 КО Козбунар, 

м.в.,,Друм,, , по поднесено барање бр.УП 26-599 од 

31.12.2018 година од страна на барателот Ѓорге 

Ѓоргиев ; 

-Објект: 

-за зграда 2, објект од времено домување-

викендица А4-3, приземје и мансарда изграден на 

КП бр.1185/1, имотен лист бр.10 КО Козбунар, 

м.в.,,Усаинова Бавча,, , по поднесено барање бр.УП 

26-259 од 08.02.2016 година од страна на барателот 

Новица Ристов ; 

Член 2 

Одлуката влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во ,,Службен гласник на 

Општина Радовиш,,. 

 
  Br. 08-852/1 
03 Maj 2022 g. 

Radovi{ 

Sovet na op{tina Radovi{ 
Zamenik Pretsedatel 
Strahil Gavritov s.r. 

 

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот 

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

во врска со член 44 од Статутот на општина 

Радовиш, Градоначалникот на општина Радовиш 

донесува 
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Р Е Ш Е Н И Е 

за прогласување и објавување 

на Одлука со која во идна урбанистичко планска 

документација за КО Дамјан ќе се изврши 

усогласување на намените и вклопување на плански 

опфат на бесправно изградени објекти 

 

 Ја прогласувам и објавувам одлуката со која 

во идна урбанистичко планска документација за КО 

Дамјан ќе се изврши усогласување на намените и 

вклопување на плански опфат на бесправно  

изградени објекти , бр. 08-853/1, што советот на 

општина Радовиш ја донесе на седница одржана на 

03.05.2022 година.  

 
Br. 09-853/2 

09 Maj 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 XI седница одржана на 03.05.2022 год., донесе  

       

OДЛУКА 

со која во идна урбанистичко планска документација 

за КО Дамјан ќе се изврши усогласување на 

намените и вклопување на плански опфат на 

бесправно изградени објекти 

 

Член  1 

Со оваа Одлука се утврдува во идна 

урбанистичко-планска документација зa КО Дамјан, 

да се изврши  усогласување на намените и 

вклопување во плански опфат на бесправно 

изградени објекти и тоа:  

-Објект: 

-за зграда 1, индивидуален станбен објект 

А1-1, во приземје изграден на КП бр.381, имотен 

лист бр.603 КО Дамјан, м.в.,,Бунар Дрма,, , по 

поднесено барање бр.УП 26-77 од 15.01.2016 година 

од страна на барателот Живко Јованов ; 

-Објект: 

-за зграда 1, индивидуален станбен објект А1 

во приземје, изграден на КП бр.1199, имотен лист 

бр.91 КО Дамјан, м.в.,,Краишта,, , по поднесено 

барање бр.УП 26-851 од 07.07.2011 година  од страна 

на Боро Георгиев; 

-Објект: 

-за зграда 1, индивидуален станбен објект А1 

во приземје, изграден на КП бр.1325/3, имотен лист 

бр.671 КО Дамјан, м.в.,,Канли Чаир,, , по поднесено 

барање бр.УП 26-2254 од 25.08.2011 година  од 

страна на Стојче Лазаров; 

-Објект: 

-за зграда 1, индивидуален станбен објект 

А1-1 во приземје и кат 1, изграден на КП бр.877/1, 

имотен лист бр.374 КО Дамјан, м.в.,,Петралица,, , по 

поднесено барање бр.УП 26-1456 од 15.08.2011 

година  од страна на Зоранче Аврамов 

Член 2 

Одлуката влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во ,,Службен гласник на 

Општина Радовиш,,. 

 

Br. 08-853/1 
03 Maj 2022 g. 

Radovi{ 

Sovet na op{tina Radovi{ 
Zamenik Pretsedatel 
Strahil Gavritov 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 Воиславци ќе се изврши 

вклопување во плански опфат за усогласување на 

намена на бесправно изградени објекти 

 

 Ја прогласувам и објавувам одлуката со која 

во идна урбанистичко планска документација за КО 

Воиславци ќе се изврши вклопување во плански 

опфат за усогласување на намена на бесправно 

изградени објекти, бр. 08-854/1, што советот на 

општина Радовиш ја донесе на седница одржана на 

03.05.2022 година.  

 

Br. 09-854/2 
09 Maj 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 XI седница одржана 

на 03.05.2022 год., донесе  
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ОДЛУКА 

со која во идна урбанистичко планска документација 

за КО Воиславци ќе се изврши вклопување во 

плански опфат за усогласување на намена на 

бесправно изградени објекти 

 

Член  1 

Со оваа Одлука се утврдува во идна 

урбанистичко-планска документација зa КО 

Воиславци, да се изврши  вклопување во плански 

опфат за усогласување на  намена на бесправно 

изградени објекти:  

-Објекти:  

-зграда 1 во приземје, кат 1, и зграда 3 во 

приземје и кат намена А1-1, изградени на КП 

бр.1227/1, имотен лист бр.526 КО Воиславци, 

м.в.,,Село,, по поднесено барање бр.УП 26-70/2018 

од 09.03.2018 година од страна на Ацо Ристов 

Член 2 

Одлуката влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во ,,Службен гласник на 

Општина Радовиш,,. 

 

  Br. 08-854/1 
03 Maj 2022 g. 

Radovi{ 

Sovet na op{tina Radovi{ 
Zamenik Pretsedatel 
Strahil Gavritov 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 Воиславци 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 

Воиславци ќе се изврши вклопување на бесправно 

изградени објекти во плански опфат, бр. 08-855/1, 

што советот на општина Радовиш ја донесе на 

седница одржана на 03.05.2022 година.  

 
Br. 09-855/2 

09 Maj 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 XI седница одржана 

на 03.05.2022 год., донесе  

 

ОДЛУКА 

со која во идна урбанистичко планска документација 

за КО Воиславци ќе се изврши вклопување на 

бесправно изградени објекти во плански опфат 

 

Член  1 

Со оваа Одлука се утврдува дека во идна 

урбанистичко-планска документација зa КО 

Воиславци, да се изврши  вклопување во плански 

опфат на бесправно изградени објекти и тоа:  

-Објект: 

-за зграда 2, А1 во приземје, изграден на КП 

бр.1199, имотен лист бр.165 КО Воиславци, 

м.в.,,Заимица,, , по поднесено барање бр.УП 26-3250 

од 31.08.2011 година од страна на барателот Живко 

Георгиев; 

Член 2 

Одлуката влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во ,,Службен гласник на 

Општина Радовиш,,. 

 

  Br. 08-855/1 
03 Maj 2022 g. 

Radovi{ 

Sovet na op{tina Radovi{ 
Zamenik Pretsedatel 
Strahil Gavritov 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 Аликоч ќе се изврши 

вклопување на плански опфат 

на бесправно изградени објекти 

 

 Ја прогласувам и објавувам одлуката со која 

во идна урбанистичко планска документација за КО 

Аликоч ќе се изврши вклопување на плански опфат 

на бесправно изградени објекти , бр. 08-856/1, што 

советот на општина Радовиш ја донесе на седница 

одржана на 03.05.2022 година.  

  
Br. 09-856/2 

09 Maj 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 XI седница одржана 

на 03.05.2022 год., донесе  

 

ОДЛУКА 

со која во идна урбанистичко планска документација 

за КО Аликоч 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 Аликоч, 

може да се изврши  вклопување во плански опфат за 

бесправно изграден објект.  

-Објект изграден на КП бр. 129, за објект 

зграда 4, КО Аликоч,  намена А1-1 приземје и кат,  

м.в.,,Чаир Јол,, , имотен лист 1 , по поднесено 

барање, бр. УП.1 26-200/2018 од 19.07.2018 г. од 

страна на  Мумин Алиов; 

Член 2 

Одлуката влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во ,,Службен гласник на 

Општина Радовиш,,. 

 
  Br. 08-856/1 
03 Maj 2022 g. 

Radovi{ 

Sovet na op{tina Radovi{ 
Zamenik Pretsedatel 
Strahil Gavritov 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 за измена и дополнување на Одлуката 

бр.08-2003/1 со која во идна урбанистичко планска 

документација за КО Бучим ќе се изврши 

вклопување на плански опфат на бесправно 

изградени објекти 

 

 Ја прогласувам и објавувам одлуката за 

измена и дополнување на Одлуката бр.08-2003/1 со 

која во идна урбанистичко планска документација за 

КО Бучим ќе се изврши вклопување на плански 

опфат на бесправно изградени објекти, бр. 08-857/1, 

што советот на општина Радовиш ја донесе на 

седница одржана на 03.05.2022 година. 

  
 

Br. 09-857/2 
09 Maj 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 XI седница одржана 

на 03.05.2022 год., донесе  

 

ОДЛУКА 

за измена и дополнување на Одлуката бр.08-2003/1 

со која во идна урбанистичко планска документација 

за КО Бучим ќе се изврши вклопување на плански 

опфат на бесправно изградени објекти  

 

Член  1 

Со оваа Одлука се изменува и дополнува 

Одлуката бр. 08-2003/1 од 26.12.2018 година со која 

се утврдува дека во идна урбанистичко-планска 

документација зa КО Бучим, ке се изврши  

вклопување на плански опфат на бесправно изграден 

објект во делот за лицето Сајдулов Садри :  

-Објект зграда 1 во приземје, намена СТ-ПП 

КО Бучим, изграден на КП бр.777/1 запишан во 

Имотен лист бр.48 КО Бучим, КП бр.155/3 запишан 

во имотен лист бр. 44 КО Бучим и КП бр.148 

запишан во имотен лист бр.47 КО Бучим по 

поднесено барање, бр.УП.1 26-933 од 30.03.2016 

година. 

Член 2 

Одлуката влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во ,,Службен гласник на 

Општина Радовиш,,. 

 

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

Поради техничка грешка во барањето кое е 

поднесено до Советот на Општина Радовиш, се врши 

дополнување со КП бр. 155/3 запишан во имотен 

лист бр. 44 КО Бучим и КП бр.148 запишан во 

имотен лист бр.47 КО Бучим 

 

  Br. 08-857/1 
03 Maj 2022 g. 

Radovi{ 

Sovet na op{tina Radovi{ 
Zamenik Pretsedatel 
Strahil Gavritov 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 Одлука со која во идна урбанистичко планска 

документација за КО Штурово ќе се изврши 

вклопување на плански опфат на бесправно 

изградени објекти 

 

Ја прогласувам и објавувам одлуката со која 

во идна урбанистичко планска документација за КО 

Штурово ќе се изврши вклопување на плански опфат 

на бесправно изградени објекти , бр. 08-858/1, што 

советот на општина Радовиш ја донесе на седница 

одржана на  03.05.2022 година.  
 

Br. 09-858/2 
09 Maj 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 XI седница одржана на 03.05.2022 год., донесе  

       

ОДЛУКА 

со која во идна урбанистичко планска документација 

за КО Штурово ќе се изврши вклопување на плански 

опфат на бесправно изградени објекти  

 

Член  1 

Со оваа Одлука се утврдува дека во идна 

урбанистичко-планска документација зa КО 

Штурово, може да се изврши  вклопување во 

плански опфат на бесправно изграден објект. 

-Се потврдува објект, за зграда 1, намена 

А1(викендица) во приземје и поткровје, изграден на 

КП бр. 1070  имотен лист 1 КО Штурово и КП 

бр.1080/1 имотен лист бр.10 КО Штурово м.в. 

,,Варници,, по поднесено барање, бр. УП.1 26-883 од 

14.07.2011 г. од Горан Серафимов.   

Потврдувањето на бесправно изградениот 

објект во заштитен појас на регионален пат Р2431 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. 

-Се потврдува објект, за зграда 1, намена А4 

во приземје и поткровје, изграден на КП бр.1074 

имотен лист бр.1 КО Штурово м.в. ,,Варници,, по 

поднесено барање за промена на барател, бр. УП.1 

26-675 од 24.06.2019 г. од Зора Ристова.   

Потврдувањето на бесправно изградениот 

објект во заштитен појас на регионален пат Р2431 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. 08-858/1 
03 Maj 2022 g. 

Radovi{ 

Sovet na op{tina Radovi{ 
Zamenik Pretsedatel 
Strahil Gavritov 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 за измена и дополнување на Одлука 

бр.08-298/1  со која во идна урбанистичко планска 

документација за КО Штурово ќе се изврши 

вклопување на плански опфат на бесправно 

изградени објекти 

 

Ја прогласувам и објавувам одлуката за 

измена и дополнување на Одлука бр.08-298/1  со која 

во идна урбанистичко планска документација за КО 

Штурово ќе се изврши вклопување на плански опфат 

на бесправно изградени објекти, бр. 08-859/1, што 

советот на општина Радовиш ја донесе на седница 

одржана на 03.05.2022 година.  

 
Br. 09-859/2 

09 Maj 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 
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на Општина Радовиш, Советот на општина Радовиш 

на XI седница одржана на 03.05.2022 год., донесе  

      

   ОДЛУКА 

за измена и дополнување на Одлука бр.08-298/1  со 

која во идна урбанистичко планска документација за 

КО Штурово ќе се изврши вклопување  

на плански опфат на бесправно изградени објекти  

 

Член  1 

Со оваа Одлука се изменува и дополнува 

Одлука бр.08-298/1 од 12.02.2016 година за лицето 

Стојан Лазаров за објект изграден на КП бр.1142 КО 

Штурово, за зграда 1, м.в.,,Варници,, по поднесено 

барање бр.26-1707 од 18.08.2011 година. 

Објектот е изграден во близина на околу 10 

метри од регионалниот пат Р2431 и за истиот 

советот веке има донесено одлука со која се дава 

согласност во идната урбанистичко планска 

документација за КО Штурово да се изврши 

вклопување во плански опфат на бесправно 

изградени објекти бр.08-298/1 од 12.02.2016 година. 

Оваа Одлука се однесува на измена на 

одлуката со која ќе се Потврди  бесправниот објект 

бидејки истиот се наога во заштитен појас на 

регионалниот пат, а согласно член 5 алинеа 1 од 

ПРАВИЛНИКОТ ЗА СТАНДАРДИ ЗА 

ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИ ОБЈЕКТИ ВО 

УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

објектот ја задржува постојната состојба на 

бесправниот објект и за истиот само 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. 08-859/1 
03 Maj 2022 g. 

Radovi{ 

Sovet na op{tina Radovi{ 
Zamenik Pretsedatel 
Strahil Gavritov 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 усвојување на извештаите од 

работните тела на Советот на општина Радовиш 

 

 

 

 

 

Го прогласувам и објавувам заклучокот за 

усвојување на извештаите од работните тела на 

Советот на општина Радовиш, бр. 08-860/1, што 

советот на општина Радовиш го донесе на седница 

одржана на 03.05.2022 година. 
Br. 09-860/2 

09 Maj 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 03.05.2022 g., donese 
 

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

na Sovetot na op{tina Radovi{ 
 

 I.  Se prifa}aat Izve{taite na 
rabotnite tela prilo`eni na sednica na 
Sovetot na op{tina Radovi{  odr`ana na den na 
03.05.2022  god. i toa: 

-Komisija za mandatni pra{awa, izbori i 
imenuvawa  9-ta sednica odr`ana na 20.04.2022 
godina; 
 -Komisija za statut i propisi 7-ta 
sednica odr`ana na 21.04.2022 god.; 
 -Komisija za urbanizam, komunalni 
dejnosti i za{tita na `ivotnata sredina 9-ta 
sednica odr`ana na 21.04.2022 god. 

-Komisija za finansirawe, buxet i 
lokalen ekonomski razvoj sednica 11-ta sednica 
odr`ana na den 26.04.2022 godina; 
 -Komisija za obrazovanie, sport i 
kultura, 8-ta sednica odr`ana na 26.04.2022 
godina; 

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

 
  Br. 08-860/1 
03 Maj 2022 g. 

Radovi{ 

Sovet na op{tina Radovi{ 
Zamenik Pretsedatel 
Strahil Gavritov s.r. 
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DRUGI AKTI 

Врз основа на член 22 од Законот за јавни 

претпријатија (Сл.весник на РМ бр. 5/2002) и член 

21 од Статутот на ЈПССО „Радовиш 2014“, а 

согласно Одлука бр. 08-429/1 од 28.02.2022 год. 

донесена од Советот на општина Радовиш, 

Управниот одбор на ЈПССО „Радовиш 2014“ на 

седницата одржана на 19.04.2022 год. донесе : 

 

П Р А В И Л Н И К 

за користење на површините за играње и 

пропратните простории на Градски стадион во 

Радовиш и начин и постапка за користење на 

останатите простории 

I.Општи одредби 

Член 1 

Со овој Правилник се утврдуваат приоритетите, 

времето, цените, начинот и постапката за користење 

на термини на површината за играње и пропратните 

простории, како и користење на останатите 

простории во склоп на Градскиот стадион во 

Радовиш. 

Член 2 

Градскиот стадион е единствена целина која ги 

опфаќа отворените и затворените објекти со 

пропратна инфраструктура и тоа: 

-надворешна тревна површина со трибини 

-отворени површини позади трибини 

-затворени простории позади северна трибина (две 

соблекувални со санитарни јазли, простор за тренери 

и просторија за складирање на опрема) 

-затворен издвоен простор позади јужна трибина 

(две соблекувални со санитарни јазли, перална со 

магацин за дресови и опрема, просторија за домаќин, 

канцеларија за управата на Фудбалскиот клуб 

Плачковица, сала за состаноци и соблекувална за 

судии со санитарни јазли)  

Член 3 

Со површината и пропратните простории на 

Градскиот стадион во Радовиш управува ЈПССО 

„Радовиш 2014“ и истите можат да ги користат сите 

граѓани, во согласност со одредбите на овој 

Тарифник. 

Градскиот стадион може да се користи во работни 

денови од Понеделник до Петок, како и во Сабота и 

Недела. 

За користење на термини на површината за играње 

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 4 

Приоритети во користење на Градскиот стадион се 

одредени по редослед: 

-одржување на градски манифестации, спортски и 

останати актвиности од општ интерес 

-редовни активности на Фудбалски клуб Плачковица 

(тренинг, натпревари и сл.) 

-останати активности на други фудбалски клубови 

усогласено со претходно утврден распоред на 

користење кој го носи ЈПССО „Радовиш 2014“ 

-одржување на наставни и воннаставни активности 

на воспитно-образовните установи и училишни 

спортски клубови 

-останати спортски клубови и здруженија на граѓани 

од областа на спортот 

-останати корисници 

Член 5 

Сите заинтересирани корисници – правни и физички 

лица согласно активностите од член 4 на овој 

Правилник, пополнуваат Пријава за користење на 

Градскиот стадион и ја доставуваат до ЈПССО 

„Радовиш 2014“. 

Рокот за достава на Пријавата за одржување на 

тренинзи е најкасно 2 недели пред почетокот на 

редовни тренинзи за натпреварувачката сезона и тоа 

за сите категории, така да се прави посебен распоред 

за сите категории на натпреварување. 

Рокот за достава на Пријава за одржување на 

натпревари и други спортски активности е: 

-најдоцна 3 работни дена пред користење ако 

натпреварот е од Понеделник до Петок 

-најдоцна до Среда до 15:00 час., кога натпреварот се 

одржува во Сабота или Недела 

-најдоцна 15 дена пред користење за сите останати 

настани кои бараат поголеми припреми 

Во случај на ненавремено доставување на Пријава, 

на корисниците нема да им бидат доделени бараните 

термини. 

Член 6 

Корисниците на термини можат да се откажат од 

утврдените термини на користење, но за тоа мора на 

време - писмено да го известат ЈПССО „Радовиш 

2014“ и тоа: 

-најдоцна 2 дена пред користењето ако натпреварот е 

од Понеделник до Петок 

-најдоцна до Среда до 18:00 час. кога натпреварот се 

одржува во Сабота или Недела 

-најдоцна 10 дена пред користење за сите останати 

настани кои бараат поголеми припреми 

Во случај на ненавремено ткажување на терминот, 

на корисникот му се одзема еден термин од 

редовното користење од Понеделник до Петок. 

Во случај кога настане откажување на терминот од 

изненадни и оправдани причини, од виша сила и сл., 

нема да бидат изречени никакви санкции кон 

корисникот. 
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II. Тарифник за користење на термини на 

површината за играње и пропратни простории во 

склоп на Градскиот стадион во Радовиш 

Член 7 

За користење на површината за играње, 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 на Градскиот стадион и кои одржуваат 

редовни тренинзи: 

-денски термини без користење на електрична 

енергија – 1 час. 50 ден. 

-ноќни термини со користење на електрична 

енергија – 1 час. 100 ден. 

2.За спортски клубови од општина Радовиш кои не 

се натпреваруваат во лига систем и не одржуваат 

натпревари на Градскиот стадион: 

-денски термини без користење на електрична 

енергија – 1 час. 100 ден. 

-ноќни термини со користење на електрична 

енергија – 1 час. 200 ден. 

За спортските клубови чии оснивач или главен 

покровител е општина Радовиш, на претходно 

поднесено писмено Барање, Управниот обор на 

ЈПССО „Радовиш 2014“ 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 футбал, атлетски дисциплини и сл.: 

-денски термини без користење на електрична 

енергија – 1 час. 400 ден. 

-ноќни термини со користење на електрична 

енергија – 1 час. 800 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) под услови 

со Договор да биде точно регулирано која 

просторија за која намена. 

Член 8 

Со сите корисници ќе биде склучен Договор во кој 

ќе бидат уредени сите права и обврски околу 

користењето на термините. 

Корисниците на Градскиот стадион не можат 

утврдените термини за користење да ги отпстапуват 

на други корисници без претходно одобрување на 

ЈПССО „Радовиш 2014“. 

По склучувањето на Договорите од страна на ЈПССО 

„Радовиш 2014“ на веб страната и на огласната табла 

на Градскиот стадион ќе биде објавен календар со 

издадени термини. 

III. Намена на останати простории во склоп на на 

Градскиот стадион во Радовиш 

 

Член 9 

За користење на останати простории во склоп на 

Градскиот стадион во Радовиш се утврдуваат 

следните намени: 

-влез 2, зграда 2 со внатрешна површина од 13,90м2 

се утврдува намена деловна просторија која ќе биде 

наменета за потребите на одржувач, домаќин, 

хаусмајстор и сл. 

-влез 3, зграда 2 со внатрешна површина од 13,90м2 

се утврдува намена деловна просторија која ќе биде 

наменета за кујна,трепезарија, магацин и сл. 

-влез 5, зграда 2 со внатрешна површина од 14,17м2 

се утврдува намена деловна просторија која ќе биде 

наменета за магацин за опрема, реквизити и сл. 

-влез 1, зграда 3, просторија бр.2 со внатрешна 

површина од 16,40м2 се утврдува намена деловна 

просторија наменета за потребите на фудбалски клуб 

Плачковица 

-влез 1, зграда 3, просторија бр.3 со внатрешна 

површина од 20,39м2 се утврдува намена деловна 

просторија наменета за состаноци на фудбалски 

клуб, општински сојуз и сл. 

-влез 1, зграда 3, просторија бр.4 со внатрешна 

површина од 16,44м2 се утврдува намена деловна 

просторија наменета за судии, делегати и сл. 

-влез 1, зграда 4, просторија бр.1 и 2 со внатрешна 

површина од 14,01м2 се утврдува намена просторија 

наменета за потребите на фудбалски клуб. 

Член 10 

Постапката за давање на користење на деловните 

простории на Градскиот стадион во Радовиш ја 

спроведува Управниот одбор на ЈПССО „Радовиш 

2014“. 

Право на користење ќе имаат сите заинтересирани 

домашни спортски клубови и здруженија на граѓани 

од областа на спортот, како и други физички и 

правни лица регистрирани од областа на спортот, 

кои согласно со закон ќе ги исполнуваат условите. 

Со сите корисници на простории ЈПССО „Радовиш 

2014“ склучува Договор, во кој ќе биде утврдена 

вистинската намена на просторијата, времетраењето, 

износ за закуп и сите други права и обврски. 

IV. Тарифник за деловите од објектите на Градскиот 

стадион наменети за поставување на рекламен 

материјал и за одржување на јавни настани, 

концерти и сл 

Член 11 

За поставување на рекламни паноа или друг вид на 

рекламен материјал на однапред одредени површини 

на Градскиот стадион се утврдуваат следните цени: 

-поставување на церадно платно или друг материјал, 

на видно место - позади голови, се утврдува месечна 

цена од 200 ден. за 1м2 ; 

-поставување на церадно платно или друг материјал, 

на видно место на ограда околу тревна површина, се 

утврдува месечна цена од 100 ден. за 1м2 ; 
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Член 12 

За организација на спортски турнири, по претходно 

доставено барање и усогласување на слободните термини, 

се утврдуваат следните цени: 

-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 според 

Тарифник утврден од страна на Управниот одбор на 

претпријатието“. 

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. 

V.Права и обврски при користење на Градски стадион 

Член 13 

За време на користење на Градскиот стадион вработените 

во ЈПССО „Радовиш 2014“ (евидентичар, одржувач, хаус 

мајстор, хигиеничар и сл.) во рамките на своите работни 

задачи од систематизацијата, задолжени се за: 

-следење на користењето на Градскиот стадион и водење 

на евиденција за користење 

-следење на користењето на спортска опрема и реквизити 

на Градскиот стадион 

-одржување на хигиена и ред на фудбалското игралиште и 

трибините, како и во затворените простории 

(соблекувални, тоалети, тушеви, канцеларии, магацини) 

-известување на одговорните лица од ЈПССО „Радовиш 

2014“ за евентуални штети, недостатоци и проблеми во 

работењето 

Член 14 

За време на користење на Градскиот стадион забрането е : 

-влез на лица под дејство на алкохол 

-користење на алкохолни пијалоци во сите отворени и 

затворени простории 

-внесување на оружје, лесно запаливи материи и др.кое 

може да предизвика пожар 

-внесување на моторни возила и средства (автомобили, 

мотори, мопеди и сл) 

-внесување на куќни љубимци 

-внесување на приватни скапоцени предмети за кои не 

одговара ЈПССО „Радовиш 2014“  

-фрлање на гуми за жвакање, хартија, пластика и секаков 

отпад надвор од местата предвивдени за одлагање на 

отпад  

Член 15 

Површината за играње, заедно со затворените простории 

се користат во прикладна облека и обувки. Сите 

простории, опрема и реквизити се користат внимателно и 

одговорно. 

Корисниците на Градскиот стадион сносат законска 

одговорност за неодговорно однесување, намерно 

оштетување на имотот и непочитување на одредбите од 

Правилник. 

Спортските клубови, здруженијата и други корисници 

морат да имат тренер, професор, водич или друга 

службена личност која превзема одговорност за групата, 

се грижи за редот и дисциплината во групата односно 

одговара за тоа да членовите ги почитуваат пропишаните 

услови и начини за користење на Градскиот стадион.   

Корисниците се должни да ги предупредат своите 

членови-корисници, дека теренот и просториите ги 

користат на своја одговорност и за евентуална опасност да 

го известат одговорното лице. 

Член 16 

Организаторот на спортскиот натпревар и секој друг 

настан при користењето на Градскиот стадион, е 

одговорен за сите мерки за безбедност за времето 

резервирано за користење.  

Како мерки на безбедност се: известување на надлежните 

служби во МВР, здраствените установи, агенции за 

обезбедување и сите други законски обврски. 

Ако организаторот не ги исполнува сите услови и мерки 

во реализација на настанот, одговорното лице во ЈПССО 

„Радовиш 2014“ може да го откаже резервираниот настан. 

VI. Надзор и завршни одредби 

Член 17 

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 18 

Измени и дополнувања на овој Тарифник можат да се 

вршат на начин пропишан како и за нејзиното 

донесување.  

Член 19 

Овој Тарифник стапува на сила со денот на неговото 

донесување. 

 

          19.04.2022                                                     

Претседател на Управен одбор 

           Радовиш на ЈПССО „Радовиш 2014“ 

 
Врз основа на чл.19 од Законот за Јавни 

претпријатија(Сл.весник на РМ бр.38/96, и 49/06), 

согласно Одлука за доделување на дејност и користење на 

јавниот простор за паркирање на подрачјето на општина 

Радоовиш донесена од Советот на општина Радовиш под 

бр. 0201-199/1 од 10.03.2022 година и чл.15 од Статутот 

на Јавно претпријатие за комунални дејности ПЛАВАЈА 

ПО Радовиш, Управниот Одбор на ЈП ,,Плаваја,,-Радовиш 

на седницата одржана на ден 06.04.2022 година ја донесе 

следната: 

СТАТУТАРНА ОДЛУКА 

за изменување и дополнување на Статутот на ЈП Плаваја-

Радовиш 

 

Член 1 

    Со оваа одлука се врши изменување и дополнување на 

Статутот на Јавното претпријатие за комунални дејности 

ПЛАВАЈА ПО Радовиш бр.01-1 од 13.08.2008 година и 

тоа во делот на Глава III Дејност, фирма седиште, печат, 

штембил и амблем на претпријатието, под точка 1. 

Дејност, заради доделување на нова дејност од страна 

Советот на општина Радовиш во  чл.5 од Статутот  се 

додава нова шифра на дејност и тоа : 

52.21    Услужни дејности поврзани со копнениот превоз-

работи на патиштата, мостовите, тунелите, 

паркиралиштата или јавните гаражи, паркиралиштата за 

велосипеди, вклучувајќи ги одржувањето, користењето на 

јавните паркиралишта, техничките и организациски 

работи, наплатата, надзорот над паркирањето на возилата 

и сите останати потребни работи. 
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Член 2 

 Оваа одлука да се достави до Советот на 

Општина Радовиш за давање на согласност. 

Член 3 

Оваа Статутарна одлука влегува во сила со денот 

на  добивање на согласност од страна на Советот на 

Општина Радовиш, a со денот на објавувањето во 

Службен Гласник на Општина Радовиш. 

Член 4 

По добиената согласност од Советот на општина 

Радовиш, да се изврши упис на промените во Трговскиот 

регистар при Централниот регистар на Р.Македонија. 

      

   ЈП Плаваја Радовиш 

       Управен одбор  

        Претседател 

                 Наце Димитријев  

Врз основа на член 19 од Законот за Јавни 

претпријатија (Службен весник на РМ бр.38/96 и 49/06)  и 

член 25 став 1, алинеа 1, член  9  и член 78 од статутот на 

ЈПССО “Радовиш 2014” – Радовиш, Управниот одбор на 

ден 19.04.2022 година донесе, 

 

СТАТУТАРНА ОДЛУКА 

за измена и дополнување на Статутот на Јавното 

претпријатие за стопанисување со спортски објекти 

“Радовиш-2014” Радовиш 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
SODR@INA: 
Re{enie za proglasuvawe i objavuvawe na Odlukata 
za odr`uvawe na multifunkcionalen objekt kaj 
Parkot na mladite vo Radovi{----------------------------- 1 
Odlukata za odr`uvawe na multifunkcionalen 
objekt kaj Parkot na mladite vo Radovi{--------------- 1 
Re{enie za proglasuvawe i objavuvawe na Re{enie Za 
razre{uvawe pretstavnici vo Upravniot odbor na 
JOUDG "Aco Karamanov" Radovi{ ----------------------- 1  
Re{enie Za razre{uvawe prestavnici vo Upravniot 
odbor na JOUDG "Aco Karamanov" Radovi{ ---------- 1 
Re{enie za proglasuvawe i objavuvawe na Re{enie Za 
imenuvawe prestavnici vo Upravniot odbor na 
JOUDG "Aco Karamanov" Radovi{ ------------------------2 
Re{enie Za imenuvawe prestavnici vo Upravniot 
odbor na JOUDG "Aco Karamanov" Radovi{ -----------2 
Re{enie za proglasuvawe i objavuvawe na Odluka za 
davawe Soglasnost na Statutarna Odluka za 
izmenuvawe i dopolnuvawe na Statutot na JP 
Plavaja Radovi{ br. 0202-280/2 od 07.04.2022 godina--2 
Odluka za davawe na Statutarna Odluka za 
izmenuvawe i dopolnuvawe na Statutot na JP 
Plavaja Radovi{ br. 0202-280/2 od 07.04.2022 godina--2 
Re{enie za proglasuvawe i objavuvawe na Odluka za 
davawe  Soglasnost na Statutarna Odluka za 
izmenuvawe i dopolnuvawe na Statutot na JPSSO 

„Radovi{ 2014„ br. 02-19/1 od 20.04.2022 god.-------------3 

Член  1 

Се врши целосна измена на член 7 кој гласи : 

“Целосното име на Претпријатието гласи: 

- Јавно претпријатие за стопанисување со 

спортски објекти „ Радовиш 2014 “ -Радовиш. 

Скратен назив на Претпријатието гласи: 

- ЈПССО „ Радовиш 2014 “ – Радовиш” 

-  

Членот 7 ќе гласи : 

Целосното име на Претпријатието гласи: 

- Јавно претпријатие „Радовиш” 

Скратен назив на претпријатието гласи : 

-ЈП „Радовиш” 

Член 2  

Се врши промена  на член 1 став 1 алинеа 1,2 и 3 ,член 2 

,член 3 и член 10 каде што старото име ЈПССО “Радовиш 

2014” се менува со новото ЈП „Радовиш“. 

 

Член 3 

Оваа одлука да се достави  до Советот на општина 

Радовиш за давање на согласност. 

 

Член 4 

Оваа статутарна одлука влегува во сила на денот на 

добивање на согасност од страна на Советот на општина 

Радовиш. 

Член 5  

По добиената согласност од Советот на општина Радовиш 

да се изврши упис на промените во Трговскиот регистар 

при Централниот регистар на Р.С.Македонија. 

 

 

 Управен одбор на ЈПССО Раадовиш 2014 

                                                                         Претседател: 

Дончо Коцев  

 

 
Odluka za davawe na Soglasnost na Statutarna 
Odluka za izmenuvawe i dopolnuvawe na Statutot na 

JPSSO „Radovi{ 2014„ br. 02-19/1 od 20.04.2022 god.--3 
Re{enie za proglasuvawe i objavuvawe na Odluka za 
davawe Soglasnost na  Statutarna Odluka za 
izmenuvawe i dopolnuvawe na Statutot na JPSSO 

„Radovi{ 2014„ br. 08-18/1 od 20.04.2022 god.-------------3 
Odluka za davawe Soglasnost na  Statutarna Odluka 
za izmenuvawe i dopolnuvawe na Statutot na JPSSO 

„Radovi{ 2014„ br. 08-18/1 od 20.04.2022 god.-------------3 
Re{enie za proglasuvawe i objavuvawe na Odluka za 
dodeluvawe na prostorija na Zdru`enie na ekolo{ka, 

kulturna i etno podr{ka „ORAOVI^KO SONCE„ -4 
Odluka za dodeluvawe na prostorija na Zdru`enie na 

ekolo{ka, kulturna i etno podr{ka „ORAOVI^KO 

SONCE„ ------------------------------------------------------------4 
Re{enie za proglasuvawe i objavuvawe na Odluka za 
odobruvawe na finansiski sredstva na JPSSO 
Radovi{ 2014 Radovi{ za potro{ena elektri~na 
energija-------------------------------------------------------------4 
Odluka za odobruvawe na finansiski sredstva na 
JPSSO Radovi{ 2014 Radovi{ za potro{ena 
elektri~na energija---------------------------------------------5 
Re{enie za proglasuvawe i objavuvawe na Odluka za 
odobruvawe na finansiski sredstva na JPSSO 
Radovi{ 2014 Radovi{ za komunalni uslugi-------------5 
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Odluka za odobruvawe na finansiski sredstva na 
JPSSO Radovi{ 2014 Radovi{ za komunalni uslugi-5 

Re{enie za proglasuvawe i objavuvawe na 
Zaklu~okot za usvojuvawe na Predlog Pravilnik za 
koristewe na povr{inite za igrawe i propratni 
prostorii na Gradskiot stadion vo Radovi{ i na~in 
i postapka za koristewe na ostanatite prostorii 
donesen od Upravniot odbor na JPSSO Radovi{ 2014 
Radovi{ br. 02-20/1 od 20.04.2022  god. ---------------------5 
Zaklu~ok za usvojuvawe na Predlog Pravilnik za 
koristewe na povr{inite za igrawe i propratni 
prostorii na Gradskiot stadion vo Radovi{ i na~in 
i postapka za koristewe na ostanatite prostorii 
donesen od Upravniot odbor na JPSSO Radovi{ 2014 
Radovi{ br. 02-20/1 od 20.04.2022  god. ---------------------5 
Re{enie za proglasuvawe i objavuvawe na Zaklu~ok 

za usvojuvawe na Predloг za na~in na davawe na 
prostori pod zakup vo SRC 25 Maj donesen od 
Upravniot odbor na JPSSO Radovi{ 2014 Radovi{ 
br. 08-39/20 od 03.05.2022  god. --------------------------------6 

Zaklu~ok za usvojuvawe na Predloг za na~in na 
davawe na prostori pod zakup vo SRC 25 Maj donesen 
od Upravniot odbor na JPSSO Radovi{ 2014 
Radovi{ br. 08-39/20 od 03.05.2022  god. -------------------6 
Re{enie za proglasuvawe i objavuvawe na Odlukata 
za raspredelba na sredstva na zdru`enija i fondacii 
po dostavena rang lista od Komisijata za 
sproveduvawe, sledewe evaluacija, ocenuvawe po 
podneseni proekti dokumentacija br. 12-150/4 od 
05.04.2022 god.------------------------------------------------------6 
Odlukata za raspredelba na sredstva na zdru`enija i 
fondacii po dostavena rang lista od Komisijata za 
sproveduvawe, sledewe evaluacija, ocenuvawe po 
podneseni proekti dokumentacija br. 12-150/4 od 
05.04.2022 god.------------------------------------------------------7 
Re{enie za proglasuvawe i objavuvawe na Odluka za 
odobruvawe na finansiski sredstva na Zdru`enija za 
za{tita na ~ovekovite prava-Radovi{ -------------------7 
Odluka za odobruvawe na finansiski sredstva na 
Zdru`enija za za{tita na ~ovekovite prava-      
Radovi{ -------------------------------------------------------------7 
Re{enie za proglasuvawe i objavuvawe na Odluka za 
izmena na Odluki od 2021 god. br. 08-41/1, br. 08-407/1, 
br. 05-456/7, br.05-457/3 br. 08-685/1, br. 08-694/1, br.08-
695/1, br. 08-700/1, br. 08-701/1, br. 08-702/1, br. 08-
711/1, br. 08-712/1, br. 08-713/1, br.08-998/1, br. 08-
999/1, br.08-1001/1, br. 08-1493/1 i br. 08-1497/1. --------8 
Odluka za izmena na Odluki od 2021 god. br. 08-41/1, 
br. 08-407/1, br. 05-456/7, br.05-457/3 br. 08-685/1, br. 
08-694/1, br.08-695/1, br. 08-700/1, br. 08-701/1, br. 08-
702/1, br. 08-711/1, br. 08-712/1, br. 08-713/1, br.08-
998/1, br. 08-999/1, br.08-1001/1, br. 08-1493/1 i br. 08-
1497/1. ----------------------------------------------------------------8 
Re{enie za proglasuvawe i objavuvawe na Odluka za 
usvojuvawe na po~etniot bilans, godi{nite smetki za 
2021 i 2022 iizve{tajot za materijalnoto i 
finansiskoto rabotewe na Zaedni~koto javno 
pretprijatie za zalovuvawe na bezdomni ku~iwa 
”ASTRA-LUKA”- Strumica- vo likvidacija i 
odobruvawe na rabotata na likvidatorot----------------9 
Odluka za usvojuvawe na po~etniot bilans, 
godi{nite smetki za 2021 i 2022 iizve{tajot za 
materijalnoto i finansiskoto rabotewe na 

Zaedni~koto javno pretprijatie za zalovuvawe na 

bezdomni ku~iwa ”ASTRA-LUKA”- Strumica- vo 
likvidacija i odobruvawe na rabotata na 
likvidatorot------------------------------------------------------9 
Re{enie za proglasuvawe i objavuvawe na Odluka za 
bri{ewe od Trovskiot registar na Zaedni~koto 
javno pretprijatie za zalovuvawe na bezdomni ku~iwa 

”ASTRA-LUKA”- Strumica- vo likvidacija i za 
razre{uvawe na likvidator na Zaedni~koto javno 
pretprijatie za zalovuvawe na bezdomni ku~iwa 

”ASTRA-LUKA”- Strumica- vo likvidacija----------10 
Odluka za bri{ewe od Trovskiot registar na 
Zaedni~koto javno pretprijatie za zalovuvawe na 

bezdomni ku~iwa ”ASTRA-LUKA”- Strumica- vo 
likvidacija i za razre{uvawe na likvidator na 
Zaedni~koto javno pretprijatie za zalovuvawe na 

bezdomni ku~iwa ”ASTRA-LUKA”- Strumica- vo 
likvidacija-------------------------------------------------------10  
Re{enie za proglasuvawe i objavuvawe na Odluka za 
usvojuvawe na Kvartalen Izve{taj-PRV KVARTAL 
od Buxetot na op{tina Radovi{ za 2022 god.----------10 
Odluka za usvojuvawe na Kvartalen Izve{taj-PRV 
KVARTAL od Buxetot na op{tina Radovi{ za 2022 
god.-------------------------------------------------------------------10 
Re{enie za proglasuvawe i objavuvawe na Odluka za 
pozitivno mislewe na Urbanisti~ki proekt so plan 
za parcelacija na granici na GP br. 4.24 kon GP 4.23 i 
GP 4.25 od DUP UB del 8 i UB del 9 vo Radovi{, 
Op{tina Radovi{, so povr{ina na planski opfat na 
tri grade`ni parcel od 1.890,00 m2, izraboten od 
DPGI VEKTOR 90 Tome DOOEL Strumica so teh. 
br. 045-0811/2021 od 01.2022 god ----------------------------11 
Odluka za pozitivno mislewe na Urbanisti~ki 
proekt so plan za parcelacija na granici na GP br. 
4.24 kon GP 4.23 i GP 4.25 od DUP UB del 8 i UB del 
9 vo Radovi{, Op{tina Radovi{, so povr{ina na 
planski opfat na tri grade`ni parcel od 1.890,00 m2, 
izraboten od DPGI VEKTOR 90 Tome DOOEL 
Strumica so teh. br. 045-0811/2021 od 01. 2022 god.---11 
Re{enie za proglasuvawe i objavuvawe na Odluka  so 
koja vo idna urbanisti~ka planska dokumentacija za 
KO Oraovica }e se izvr{i  pro{iruvawe na planski 
opfat  i vklu~uvawe na bespravno izgradeni objekti 
vo planski opfat-----------------------------------------------12 
Odluka  so koja vo idna urbanisti~ka planska 
dokumentacija za KO Oraovica }e se izvr{i  
pro{iruvawe na planski opfat  i vklu~uvawe na 
bespravno izgradeni objekti vo planski opfat-------12 
Re{enie za proglasuvawe i objavuvawe na Odluka  so 
koja vo idna urbanisti~ka planska dokumentacija za 
KO Oraovica }e se izvr{i usoglasuvawe na namena  i 
vklopuvawe na planski opfat na bespravno izgradeni 
objekti -------------------------------------------------------------13 
Odluka  so koja vo idna urbanisti~ka planska 
dokumentacija za KO Oraovica }e se izvr{i 
usoglasuvawe na namena  i vklopuvawe na planski 
opfat na bespravno izgradeni objekti ------------------13 
Re{enie za proglasuvawe i objavuvawe na Odluka  so 
koja vo idna urbanisti~ka planska dokumentacija za 
KO Kalauzlija }e se izvr{i vklopuvawe na 
bespravno izgradeni objekti vo planski opfat-------13 
Odluka  so koja vo idna urbanisti~ka planska 
dokumentacija za KO Kalauzlija }e se izvr{i 
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vklopuvawe na bespravno izgradeni objekti vo 
planski opfat---------------------------------------------------14 

Re{enie za proglasuvawe i objavuvawe na Odluka  so 
koja vo idna urbanisti~ka planska dokumentacija za 
KO Kalauzlija }e se izvr{i vklopuvawe na planski 
opfat za usoglasuvawe na namena bespravno 
izgradeni objekti ----------------------------------------------14 

Odluka  so koja vo idna urbanisti~ka planska 
dokumentacija za KO Kalauzlija }e se izvr{i 
vklopuvawe na planski opfat za usoglasuvawe na 
namena bespravno izgradeni objekti ---------------------14 

Re{enie za proglasuvawe i objavuvawe na Odluka  so 
koja vo idna urbanisti~ka planska dokumentacija za 
KO Koxalija }e se izvr{i vklopuvawe na planski 
opfat za usoglasuvawe na namena bespravno 
izgradeni objekti ----------------------------------------------14 

Odluka  so koja vo idna urbanisti~ka planska 
dokumentacija za KO Koxalija }e se izvr{i 
vklopuvawe na planski opfat za usoglasuvawe na 
namena bespravno izgradeni objekti ---------------------15 

Re{enie za proglasuvawe i objavuvawe na Odluka  so 
koja vo idna urbanisti~ka planska dokumentacija za 
KO Rakli{ }e se izvr{i usoglasuvawe na namena i 
vklopuvawe vo planski opfat na  bespravno 
izgradeni objekti ----------------------------------------------15 

Odluka  so koja vo idna urbanisti~ka planska 
dokumentacija za KO Rakli{ }e se izvr{i 
usoglasuvawe namena i vklopuvawe na planski opfat 
na  bespravno izgradeni objekti ---------------------------15 

Re{enie za proglasuvawe i objavuvawe na Odluka  so 
koja vo idna urbanisti~ka planska dokumentacija za 
KO Rakli{ }e se izvr{i vklopuvawe na planski 
opfat na  bespravno izgradeni objekti -----------------16 

Odluka  so koja vo idna urbanisti~ka planska 
dokumentacija za KO Rakli{ }e se izvr{i 
vklopuvawe na planski opfat na  bespravno 
izgradeni objekti ----------------------------------------------16 

Re{enie za proglasuvawe i objavuvawe na Odluka  so 
koja vo idna urbanisti~ka planska dokumentacija za 
KO Kozbunar }e se izvr{i pro{iruvawe na planski 
opfat i vklupovawe na  bespravno izgradeni      
objekti -------------------------------------------------------------16 

Odluka  so koja vo idna urbanisti~ka planska 
dokumentacija za KO Kozbunar }e se izvr{i 
pro{iruvawe na planski opfat i vklupovawe na  
bespravno izgradeni objekti--------------------------------17 

Re{enie za proglasuvawe i objavuvawe na Odluka so 
koja vo idna urbanisti~ka planska dokumentacija za 
KO Damjan }e se izvr{i usoglasuvawe na namenite i 
vklupovawe na planski opfat na  bespravno 
izgradeni objekti-----------------------------------------------18 

Odluka so koja vo idna urbanisti~ka planska 
dokumentacija za KO Damjan }e se izvr{i 
usoglasuvawe na namenite i vklupovawe na planski 
opfat na  bespravno izgradeni objekti------------------18 

Re{enie za proglasuvawe i objavuvawe na Odluka so 
koja vo idna urbanisti~ka planska dokumentacija za 
KO Voislavci }e se izvr{i vklopuvawe vo planski 
opfat za usoglasuvawe na namena na  bespravno 
izgradeni objekti-----------------------------------------------18 

Odluka so koja vo idna urbanisti~ka planska 
dokumentacija za KO Voislavci }e se izvr{i 

vklopuvawe vo planski opfat za usoglasuvawe na 
namena na  bespravno izgradeni objekti-----------------19 

Re{enie za proglasuvawe i objavuvawe na Odluka so 
koja vo idna urbanisti~ka planska dokumentacija za 
KO Voislavci }e se izvr{i vklopuvawe na bespravno 
izgradeni objekti vo planski opfat----------------------19 

Odluka so koja vo idna urbanisti~ka planska 
dokumentacija za KO Voislavci }e se izvr{i 
vklopuvawe na bespravno izgradeni objekti vo 
planski opfat---------------------------------------------------19 

Re{enie za proglasuvawe i objavuvawe na Odluka so 
koja vo idna urbanisti~ka planska dokumentacija za 
KO Ali Ko~ }e se izvr{i vklopuvawe na planski 
opfat na bespravno izgradeni objekti-------------------19 

Odluka so koja vo idna urbanisti~ka planska 
dokumentacija za KO Ali Ko~ }e se izvr{i 
vklopuvawe na planski opfat na bespravno izgradeni 
objekti-------------------------------------------------------------20 

Re{enie za proglasuvawe i objavuvawe na Odluka za 
izmena i dopolnuvawe na Odlukata br. 08-2003/1 so 
koja vo idna urbanisti~ka planska dokumentacija za 
KO Bu~im }e se izvr{i vklopuvawe na planski 
opfat na bespravno izgradeni objekti-------------------20 

Odluka za izmena i dopolnuvawe na Odlukata br. 08-
2003/1 so koja vo idna urbanisti~ka planska 
dokumentacija za KO Bu~im }e se izvr{i vklopuvawe 
na planski opfat na bespravno izgradeni objekti---20 

Re{enie za proglasuvawe i objavuvawe na Odluka so 
koja vo idna urbanisti~ka planska dokumentacija za 
KO [turovo }e se izvr{i vklopuvawe na planski 
opfat na bespravno izgradeni objekti-------------------21 

Odluka so koja vo idna urbanisti~ka planska 
dokumentacija za KO [turovo }e se izvr{i 
vklopuvawe na planski opfat na bespravno izgradeni 
objekti-------------------------------------------------------------21 

Re{enie za proglasuvawe i objavuvawe na Odluka za 
izmena i dopolnuvawe na Odlukata br. 08-298/1 so 
koja vo idna urbanisti~ka planska dokumentacija za 
KO [turovo }e se izvr{i vklopuvawe na planski 
opfat na bespravno izgradeni objekti-------------------21 

Odluka za izmena i dopolnuvawe na Odlukata br. 08-
298/1 so koja vo idna urbanisti~ka planska 
dokumentacija za KO [turovo }e se izvr{i 
vklopuvawe na planski opfat na bespravno izgradeni 
objekti-------------------------------------------------------------22 

Re{enie za proglasuvawe i objavuvawe na 
Zaklu~okot za usvojuvawe na izve{taite od 
rabotnite tela na Sovetot na op{tina Radovi{-----22 
Zaklu~okot za prifa}awe na izve{taite na 
rabotnite tela na Sovetot na op{tina Radovi{-----22  

DRUGI AKTI 
PRAVILNIK za koristewe na povr{inite za 
igrawe i propratnite prostorii na Gradskiot 
stadion vo Radovi{ i na~in i postapka za 
koristewe na ostanatite prostorii ------------- 23 
STATUTARNA ODLUKA зa izmenuvawe i 
dopolnuvawe na Statutot na JP Plavaja- 
Radovi{ --------------------------------------------------- 25 
STATUTARNA ODLUKA зa izmena i 
dopolnuvawe na Statutot na JPSSO “Radovi{-
2014“-Radovi{-------------------------------------------- 25 


