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

Ponedelnik 23 Maj
2022 godina
Broj 7/2022 god.

Obrazlo`enie za itnost
-Odlukata koja Sovetot na op{tina
Radovi{ ja donese so br.08-739/1 od 13.04.2022
godina treba da pretrpi promena i da ima kako
dopolnuvawe
samo
edna
dejnost
43.21Elektroinstalaterski uslugi. Dodeka dejnosta
93.19-Ostanati sportski dejnosti se ve}e
registrirani vo osnovnata dejnost na JPSSO
<Radovi{-2014<, a za da bide registrirana
dejnosta 35.11-Proizvodstvo na elektri~na
energija vo Centralen registar potrebna e
soglasnost od Vladata na RSM. Dokolku se javi
potreba od drugi odluki na barawe na Vladata
istite }e se donesat dopolnitelno.
-Odlukata za promena na imeto na javnoto
pretprijatie se stava von sila dodeka ne se
registriraat dopolmnitelnite dejnostite vo
Centralen registar.
- Op{tina Radovi{ ima podneseno
proekti do Biroto za ramnomeren regionalen
razvoj, soglasno Programata za ramnomeren
regionalen razvoj za 2022/2023 godina,, a od
op{tinata se bara da donese 3 (tri) odluki i da
utvrdi sopstveno u~estvo za podnesenite
proekti. Dokolku istite itno ne se donesat
aplikaciite
}e
bidat
odbieni
poradi
nepotpolna dokumentacija.
Br. 08-917/3
19 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
РЕШЕНИЕ
за прогласување и објавување
на Одлука за прогласување итност на 12-та седница
на Советот на општина Радовиш
Ја прогласувам и објавувам одлуката за
прогласување итност на 12-та седница на Советот на
општина Радовиш бр.08-964/1, што советот на
општина Радовиш ја донесе на седница одржана на
19.05.2022 година.

@iro smetka
br: 758014072063018
Dano~en br.: 4023005116486
Br. 09-964/2
23 Maj 2022 g.
Radovi{

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

Врз основа на член 40 од Законот за локална
самоупава(Сл.весник на РМ бр.5/2002), а во врска со
член 53 од Деловникот за работа, Советот на
општина Радовиш на итна седница одржана на
19.05.2022 година, донесе
ОДЛУКА
За прогласување итност на 12-та седница
на Советот на општина Радовиш
Член 1
Со оваа Одлука се прогласува итност на 12та седница на Советот на општина Радовиш одржана
на 19.05.2022 година поради донесување на:
-Одлука која Советот на општина Радовиш ја
донесе со бр.08-739/1 од 13.04.2022 година се става
вон сила и истата треба да претрпи промени и да има
дополнување на само една дејност 43.21Елекроинсталатерски услуги.
-Одлука за промена на името на јавното
претпријатие се става вон сила додека не се
регистрираат дополнителните дејности во Централен
регистар.
-Донесување на 3(три) Одлуки од Советот на
општина Радовиш за да се утврди сопствено учество
за поднесени проекти од страна на Општина
Радовиш до Бирото за рамномерен регионален
развој, согласно програмата за рамномерен
регионален развој за 2022/2023 година.
Член 2
Одлуката влегува во сила наредниот ден од
денот на објавување во ,,Службен гласник на
општина Радовиш,, .
Br. 08-964/1
19 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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РЕШЕНИЕ
за прогласување и објавување на Одлука за ставање
вон сила на Одлука бр.08-739/1 од 13.04.2022 година
Ја прогласувам и објавувам одлуката
ставање вон сила на Одлука бр.08-739/1
13.04.2022 година, бр.08-965/1, што советот
општина Радовиш ја донесе на седница одржана
19.05.2022 година.
Br. 09-965/2
23 Maj 2022 g.
Radovi{

за
од
на
на

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 XII седница одржана на
19.05.2022 година донесе:
ОДЛУКА
за ставање вон сила на Одлука бр.08-739/1 од
13.04.2022 година
Член 1
Се става вон сила одлуката бр.08-739/1 од
13.04.2022 година донесена од Советот на општина
Радовиш.
Член 2
Одлуката влегува во сила наредниот ден од
денот на објавување во ,,Службен гласник на
општина Радовиш,, .
Br. 08-965/1
19 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
РЕШЕНИЕ
за прогласување и објавување
на Одлука за ставање вон сила 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.0218/1 од 20.04.2022 година
Ја прогласувам и објавувам одлуката за
ставање вон сила на Одлука за давање Согласност на
СТАТУТАРНА ОДЛУКА за измена и дополнување
на Статутот на Јавното претпријатие за

23.05.2022 god.

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, бр.08-966/1,
што советот на општина
Радовиш ја донесе на седница одржана на 19.05.2022
година.
Br. 09-966/2
23 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 XII итна седница одржана
на 19.05.2022 година донесе:
ОДЛУКА
за ставање вон сила 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
Член 1
Се става вон сила одлуката бр.08-831/1 од
03.05.2022 година донесена од Советот на општина
Радовиш 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 2
Одлуката влегува во сила наредниот ден од
денот на објавување во ,,Службен гласник на
општина Радовиш,, .
Br. 08-966/1
19 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
РЕШЕНИЕ
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 бр.02-31/2 од
18.05.2022 година

Br. 7/2022 Str. 3

Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{

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 бр.02-31/2 од18.05.2022
година, бр.08-967/1 што советот на општина
Радовиш ја донесе на седница одржана на 19.05.2022
година.
Br. 09-967/2
23 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 XII итна седница одржана
на 19.05.2022 година донесе:
ОДЛУКА
за давање Согласност на СТАТУТАРНА ОДЛУКА
за измена и дополнување на Статутот на Јавното
претпријатие за стопанисување со спортски објекти
,,Радовиш-2014,,Радовиш бр.02-31/2 од 18.05.2022
година
Член 1
Се дава 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 Јавното претпријатие за
стопанисување со спортски објекти ,,Радовиш2014,,Радовиш бр.02-31/2 од 18.05.2022 година, наш
бр.08-39/25 од 18.05.2022 година.
Член 2
Одлуката влегува во сила наредниот ден од
денот на објавување во ,,Службен гласник на
општина Радовиш,, .
Br. 08-967/1
19 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
РЕШЕНИЕ
за прогласување и објавување на Одлука за
сопствено учество за аплициран предлог-проект
преку Програма за рамномерен регионален развој за
2022 година со индикативно планирани средства за

23.05.2022 god.

2023 година на МЛС/БРР поднесен преку Центар за
развој на Југоисточен плански регион
Ја прогласувам и објавувам одлуката за
сопствено учество за аплициран предлог-проект
преку Програма за рамномерен регионален развој за
2022 година со индикативно планирани средства за
2023 година на МЛС/БРР поднесен преку Центар за
развој на Југоисточен плански регион, бр.08-968/1,
што советот на општина Радовиш ја донесе на
седница одржана на
19.05.2022 година.
Br. 09-968/2
23 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 („Службен весник на
РМ“ бр.5/02) и член 21, став 1, точка 43 од Статутот
на Општина Радовиш („Службен гласник на
Општина Радовиш“ бр.5/02), Советот на Општина
Радовиш на XII седница одржана на ден 19.05.2022
година донесе
ОДЛУКА
За сопствено учество за аплициран предлог-проект
преку Програма за рамномерен регионален развој за
2022 година со индикативно планирани средства за
2023 година на МЛС/БРР поднесен преку Центар за
развој на Југоисточен плански регион
Член 1
Со оваа одлука се утврдува сопственото
учество во висина од 3.400.000 денари, односно 33,9
% од вкупниот износ на проектот за општина
Радовиш кој е 10.032.018,00 денари:
„Изградба на локален пат- бул:,,А.Македонски“,
ул:,,Плана“ и ул:,,Калаузлиска“, општина Радовиш,
како дел од проектот Туризмот – иднината на
регионот.“
Проект е аплициран до Биро за регионален
развој преку Центар за развој на Југоисточен
плански регион.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила веднаш по
објавувањето во „Службен гласник на Општина
Радовиш “.
Br. 08-968/1
19 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
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во врска со член 44 од Статутот на општина
Радовиш, Градоначалникот на општина Радовиш
донесува
РЕШЕНИЕ
за прогласување и објавување
на Одлука за сопствено учество за аплициран
предлог-проект преку Програма за рамномерен
регионален развој за 2022 година со индикативно
планирани средства за 2023 година на МЛС/БРР
поднесен преку Центар за развој на Југоисточен
плански регион
Ја прогласувам и објавувам одлуката за
сопствено учество за аплициран предлог-проект
преку Програма за рамномерен регионален развој за
2022 година со индикативно планирани средства за
2023 година на МЛС/БРР поднесен преку Центар за
развој на Југоисточен плански регион, бр.08-969/1,
што советот на општина Радовиш ја донесе на
седница одржана на
19.05.2022 година.
Br. 09-969/2
23 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 („Службен весник на
РМ“ бр.5/02) и член 21, став 1, точка 43 од Статутот
на Општина Радовиш („Службен гласник на
Општина Радовиш“ бр.5/02), Советот на Општина
Радовиш на XII седница одржана на ден 19.05.2022
година донесе
ОДЛУКА
За сопствено учество за аплициран предлог-проект
преку Програма за рамномерен регионален развој за
2022 година со индикативно планирани средства за
2023 година на МЛС/БРР поднесен преку Центар за
развој на Југоисточен плански регион
Член 1
Со оваа одлука се утврдува сопственото
учество во висина од 262.270,00 денари, односно 16
% од вкупниот износ на проектот за општина
Радовиш кој е 1.639.186,00 денари:
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Член 2
Оваа одлука влегува во сила веднаш по
објавувањето во „Службен гласник на Општина
Радовиш “.
Br. 08-969/1
19 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
РЕШЕНИЕ
за прогласување и објавување
на Одлука за сопствено учество за аплициран
предлог-проект преку Програма за рамномерен
регионален развој за 2022 година со индикативно
планирани средства за 2023 година на МЛС/БРР
поднесен преку Центар за развој на Југоисточен
плански регион
Ја прогласувам и објавувам одлуката за
сопствено учество за аплициран предлог-проект
преку Програма за рамномерен регионален развој за
2022 година со индикативно планирани средства за
2023 година на МЛС/БРР поднесен преку Центар за
развој на Југоисточен плански регион, бр.08-970/1,
што советот на општина Радовиш ја донесе на
седница одржана на
19.05.2022 година.
Br. 09-970/2
23 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 („Службен весник на
РМ“ бр.5/02) и член 21, став 1, точка 43 од Статутот
на Општина Радовиш („Службен гласник на
Општина Радовиш“ бр.5/02), Советот на Општина
Радовиш на XII седница одржана на ден 19.05.2022
година донесе

„Изградба на помошен објект-Надстрешница на
оградување на зграда на Културен дом ,,Ацо
Караманов“ во Радовиш, како дел од проектот
Културното богатство - наследство за идните
генерации.“

ОДЛУКА
За сопствено учество за аплициран предлог-проект
преку Програма за рамномерен регионален развој за
2022 година со индикативно планирани средства за
2023 година на МЛС/БРР поднесен преку Центар за
развој на Југоисточен плански регион

Проект е аплициран до Биро за регионален
развој преку Центар за развој на Југоисточен
плански регион.

Член 1
Со оваа одлука се утврдува сопственото
учество во висина од 448.198,00 денари, односно 16
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% од вкупниот износ на проектот за општина
Радовиш кој е 2.801.237,51 денари:
„Изработка на техничка документација за изградба
на уредени велосипедски патеки (асфалтирање и
уредување со пропратни содржини) на територијата
регионот вклучително и општина Радовиш, како дел
од проектот Јакнење на капацитетите на ЕЛС преку
изработка на технички документации.“
Проект е аплициран до Биро за регионален
развој преку Центар за развој на Југоисточен
плански регион.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила веднаш по
објавувањето во „Службен гласник на Општина
Радовиш “.
Br. 08-970/1
19 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
РЕШЕНИЕ
за прогласување и објавување
на Заклучок за престанок на мандат на
член во Советот на општина Радовиш
Го прогласувам и објавувам заклучокот за
престанок на мандат на член во Советот на општина
Радовиш, бр. 08-971/1 од 19.05.2022 година, што
советот на општина Радовиш го донесе на седница
одржана на 19.05.2022 година.
Br. 09-971/2
23 Maj 2022 g.
Radovi{

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

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 и член
44 став 3 и став 4 од Законот за локална самоуправа
(Сл.весник на РМ бр.5/2002) а согласно член 21 од
Статутот на општина Радовиш и член 24 став 3 и 4 и
член 33 став 5 од Деловникот за работата на Советот
на општина Радовиш, Советот на општина Радовиш
на XII итна седница одржана на 19.05.2022 година
донесе:
ЗАКЛУЧОК
за престанок на мандат на член во Советот на
општина Радовиш

23.05.2022 god.

I.Советот на општина Радовиш констатира
дека на Александар Кулушиќ член во Советот на
општина Радовиш му престанува мандатот поради
вработување во општинската администрација во
Општина Радовиш и распореден на работно место
Командир на Вод за противпожарна заштита со
Решение
Бр.04-473/11 од 16.05.2022 година
II. Заклучокот влегува во сила од денот на
донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен гласник
на општина Радовиш”.
Br. 08-971/1
19 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
РЕШЕНИЕ
за прогласување и објавување
на Заклучок за прифакање на Извештај на Работното
тело на Советот на општина Радовиш
Го прогласувам и објавувам заклучокот за
прифакање на Извештај на Работното тело на
Советот на општина Радовиш, бр.08-972/1, што
советот на општина Радовиш го донесе на седница
одржана на 19.05.2022 година.
Br. 09-972/2
23 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 XII sednica odr`ana na 19.05.2022 godina,
donese
ZAKLU^OK
Za prifa}awe na Izve{taj na Rabotnoto telo na
na Sovetot na op{tina Radovi{
I.
Se prifa}aat Izve{tajot na
rabotnoto tela prilo`eni na sednica na
Sovetot na op{tina Radovi{ odr`ana na den na
19.05.2022 godina i toa:
- Komisijata za statut i propisi, 8-ta
sednica odr`ana na den 17.05.2022 godina
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II. Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila so
denot na objavuvaweto vo ,,Slu`ben glasnik na
op{tina Radovi{,,.
Br. 08-972/1
19 Maj 2022 g.
Radovi{

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

DRUGI AKTI
Врз основа на член 25 став 1 алинеа 1 и член
78 од Статутот на ЈПССО ,,Радовиш 2014,, Радовиш,
Управниот одбор на ден 16.05.2022 година, донесе
СТАТУТАРНА ОДЛУКА
За измена и дополнување на Статутот на Јавното
претпријатие За стопанисување со спортски објекти
,,Радовиш-2014,, Радовиш

23.05.2022 god.

Член 1
Се врши измена и дополнување во Статутот
каде во дел IV. ДЕЈНОСТ НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО
се
додаваат
следните
дејности
согласно
Националната класификација на дејности:
-НКД 43.21 Електроинсталатерски работи
Член 2
Со донесување на оваа Статутарна одлука
престанува да важи одлуката 02-18/1 која Управниот
одбор ја донесе на ден 20.04.2022 година
Оваа Одлука Влегува во сила и ќе се
применува по добивањето на согласност од Советот
на општина Радовиш.
Управен одбор на ЈПССО „Радовиш 2014“
Претседател : Дончо Коцев
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23.05.2022 god.
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SODR@INA
Obrazlo`enie za itnosta-------------------------1
RE[ENIE za proglasuvawe i objavuvawe na
Odluka za proglasuvawe na itnosta na 12-ta
sednica na Sovetot na op{tina Radovi{----1
ODLUKA za utvrduvawe na itnosta na
sednicata ----------------------------------------------1
RE[ENIE za proglasuvawe i objavuvawe na
Odluka za stavawe von sila na Odlukata
br.08-739/1 od 13.04.2022 god.--------------------- 2
Odluka za stavawe von sila na Odlukata
br.08-739/1 od 13.04.2022 god. ---------------------2
RE[ENIE za proglasuvawe i objavuvawe na
Odluka za stavawe von sila na Odlukata za
davawe Soglasnost na Statutarnata Odluka
za izmena i dopolnuvawe na Statutot na
Javnoto pretprijatie za stopanisuvawe so
sportski objekti <Radovi{-2014< Radovi{
br. 02-18/1 od 20.04.2022 god.-----------------------2
ODLUKA za stavawe von sila na Odlukata
za davawe Soglasnost na
Statutarnata
Odluka za izmena i dopolnuvawe na
Statutot na Javnoto pretprijatie
za
stopanisuvawe
so
sportski
objekti
<Radovi{-2014< Radovi{ br. 02-18/1 od
20.04.2022 god. -----------------------------------------2
RE[ENIE za proglasuvawe i objavuvawe na
Odluka
za
davawe
soglasnost
na
Statutarnata
Odluka
za
izmena
i
dopolnuvawe na Statutot na Javnoto
pretprijatie za stopanisuvawe so sportski
objekti <Radovi{-2014< Radovi{ br. 02-31/2
od 18.05.2022 god. -------------------------------------2
ODLUKA
za davawe
soglasnost na
Statutarnata
Odluka
za
izmena
i
dopolnuvawe na Statutot na Javnoto
pretprijatie za stopanisuvawe so sportski
objekti <Radovi{-2014< Radovi{ br. 02-31/2
od 18.05.2022 god. -------------------------------------3
RE[ENIE za proglasuvawe i objavuvawe na
Odluka za sopstveno u~estvo za apliciran
predlog-proekt
preku
Programa
za
ramnomeren regionalen razvoj za 2022
godina so indikativno planirani sredstva
za 2023 godina na MLS/BRR podnesen preku
Centar za razvoj na Jugoisto~en planski
region ---------------------------------------------------3
ODLUKA za sopstveno u~estvo za apliciran
predlog-proekt
preku
Programa
za
ramnomeren regionalen razvoj za 2022
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godina so indikativno planirani sredstva
za 2023 godina na MLS/BRR podnesen preku
Centar za razvoj na Jugoisto~en planski
region -------------------------------------------------- 3
RE[ENIE za proglasuvawe i objavuvawe na
Odluka za sopstveno u~estvo za apliciran
predlog-proekt
preku
Programa
za
ramnomeren regionalen razvoj za 2022
godina so indikativno planirani sredstva
za 2023 godina na MLS/BRR podnesen preku
Centar za razvoj na Jugoisto~en planski
region---------------------------------------------------4
ODLUKA za sopstveno u~estvo za apliciran
predlog-proekt
preku
Programa
za
ramnomeren regionalen razvoj za 2022
godina so indikativno planirani sredstva
za 2023 godina na MLS/BRR podnesen preku
Centar za razvoj na Jugoisto~en planski
region ---------------------------------------------------4
RE[ENIE za proglasuvawe i objavuvawe na
Odluka za sopstveno u~estvo za apliciran
predlog-proekt
preku
Programa
za
ramnomeren regionalen razvoj za 2022
godina so indikativno planirani sredstva
za 2023 godina na MLS/BRR podnesen preku
Centar za razvoj na Jugoisto~en planski
region ---------------------------------------------------4
ODLUKA za sopstveno u~estvo za apliciran
predlog-proekt
preku
Programa
za
ramnomeren regionalen razvoj za 2022
godina so indikativno planirani sredstva
za 2023 godina na MLS/BRR podnesen preku
Centar za razvoj na Jugoisto~en planski
region ---------------------------------------------------4
RE[ENIE za proglasuvawe i objavuvawe na
Zaklu~okot za prestanok na mandat na ~len
vo Sovetot na op{tina Radovi{----------------5
Zaklu~okot za prestanok na mandat na ~len
vo Sovetot na op{tina Radovi{----------------5
RE[ENIE za proglasuvawe i objavuvawe na
Zaklu~okot za prifa}awe na Izve{taj na
rabotnoto telo na Sovetot na op{tina
Radovi{-------------------------------------------------5
Zaklu~ok za prifa}awe na Izve{taj na
rabotnoto telo na Sovetot na op{tina
Radovi{-------------------------------------------------5
DRUGI AKTI
STATUTARNA ODLUKA Za izmena i
dopolnuvawe
na
Statutot
na
Javnoto
pretprijatie za stoplanisuvawe so sportski
objekti ,,Radovi{-2014,, Radovi{ ------------------- 6

